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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожний переклад ДСТУ Б EN 12091:201Х «Вироби 

теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення морозостійкості» 

рийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 12091:1997 Thermal 

insulating   productsfor building  applications. Determination of freeze-thaw resistance. 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, 

- ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд». 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», 

«Національний вступ», першу сторінку – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України. 

Копії нормативних докуметів, на які є посилання у цьому стандарті,  можна 

отримати у Головному фонді нормативних документів. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Цей стандарт був підготовлений 

Технічним комітетом CEN / TC 88 

«Теплоізоляційні матеріали та вироби», 

секретаріатом якого керує DIN. 

 

Foreword 

 

This European Standard has been 

prepared by Technical Committee 

CEN/TC 88 "Thermal insulating 

materials and products", the secretariat 

of which is held by DIN. 

 

Цей стандарт повинен отримати статус 

національного стандарту або шляхом 

публікації ідентичного тексту, або 

шляхом схвалення, але не пізніше грудня 

1997 року, і такі, що суперечні один 

одному національні стандарти мають 

бути скасовані не пізніше грудня 1997 

року. 

 

This European Standard shall be given 

the status of a national standard, either 

by publication of an identical text or by 

endorsement, at the latest by December 

1997, and conflicting national standards 

shall be withdrawn at the latest by 

December 1997. 

 

Цей стандарт є одним із серії стандартів, 

що встановлюють методи випробувань 

для визначення розмірів і властивостей 

теплоізоляційних матеріалів і виробів.  

Він підтримує ряд стандартів з технічних 

умов для теплоізоляційних матеріалів і 

виробів, які випливають з Директиви 

Ради від 21 грудня 1988 року про 

зближення законів, правил і 

адміністративних положень держав-

членів щодо будівельної продукції 

Директива 89/106 / EEC) через розгляд 

This European Standard is one of a 

series of standards which specify test 

methods for determining dimensions and 

properties of thermal insulating 

materials and products. It supports a 

series of product standards for thermal 

insulating materials and products which 

derive from the Council Directive of 21 

December 1988 on the approximation of 

laws, regulations and administrative 

provisions of the Member States relating 

to construction products (Directive 
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основних вимог. 

 

89/106/EEC) through the consideration 

of the essential requirements. 

 

Цей стандарт був розроблений для 

застосування в будівлях, але він також 

може бути використаний і в інших 

сферах, де це доречно. 

 

This European Standard has been 

drafted for applications in buildings but 

may also be used in other areas where it 

is relevant. 

На виконання резолюції ВТ 20/1993 

переглянутої, CEN / TC 88 

запропонували визначення стандартів 

перераховані нижче в якості 

європейського «пакету» стандартів, 

установлених з 31 грудня 1997 в якості 

дати виходу (дв) національних 

стандартів, такими, що суперечать 

європейськbv стандарти цього пакета. 

In pursuance of Resolution BT 20/1993 

Revised, CEN/TC 88 have proposed 

defining the standards listed below as a 

European "package" of standards, 

setting December 31, 1997 as the date of 

withdrawal (dow) of national standards 

which conflict with the European 

Standards of this package. 

 

"Пакет" стандартів включає в себе 

наступну групу взаємопов'язаних 

стандартів щодо методів випробувань 

для визначення розмірів і властивостей 

теплоізоляційних матеріалів і виробів, 

які прибувають в межах CEN / TC 88: 

 

The "package" of standards comprises 

the following group of inter-related 

standards on test methods for 

determining dimensions and properties 

of thermal insulation materials and 

products, all of which come within the 

scope of CEN/TC 88: 

 

EN 822 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

довжини і ширини 

 

EN 822 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

length and width 
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EN 823 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

товщини 

 

EN 823 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

thickness 

EN 824 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

прямокутності 

 

EN 824 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

squareness 

 

EN 825 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

рівності 

 

EN 825 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

flatness 

 

EN 826 Теплоізоляційні матеріали, які 

використовують у будівництві - 

Визначення поведінки при стисканні 

EN 826 Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

compression behaviour 

 

EN 1602 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

насипної щільності 

 

EN 1602 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of the apparent density 

 

EN 1603 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

стабільності розмірів при постійних 

нормальних лабораторних умовах (23 °С / 

50 % вологості) 

 

EN 1603 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of dimensional stability under constant 

normal laboratory conditions (23 °C/ 

50 % relative humidity) 

 

EN 1604 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

стабільності розмірів при певній 

EN 1604 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of dimensional stability under specified 
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температурі і вологості 

 

temperature and humidity conditions 

EN 1605 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

деформації при зазначені стискаючого 

навантаження і температурних умов 

EN 1605 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of deformation under specified 

compressive load and temperature 

conditions 

 

EN 1606 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

повзучості при стиску 

 

EN 1606 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of compressive creep 

 

EN 1607 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

межі міцності на розрив 

перпендикулярно поверхні 

EN 1607 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of tensile strength perpendicular to faces 

 

EN 1608 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

межі міцності на розрив паралельно 

поверхні 

 

EN 1608 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of tensile strength parallel to faces 

 

EN 1609 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

водопоглинання при частковому 

зануренні 

 

EN 1609 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of short term water absorption by partial 

immersion 

 

EN 12085 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

лінійних розмірів зразків для 

EN 12085 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of linear dimensions of test specimens 
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випробувань 

 

 

EN 12086 Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення - Визначення 

паропроникності 

 

EN 12086 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of water vapour transmission properties 

 

EN 12087 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

водопоглинання при тривалому 

зануренні 

 

EN 12087 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of long term water absorption by 

immersion 

EN 12088 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

водопоглинання шляхом дифузії 

 

EN 12088 Thermal insulating products 

for building applications- Determination 

of long term water absorption by 

diffusion 

 

EN 12089 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

поведінки при згині 

 

EN 12089 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of bending behavior 

 

EN 12090 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення - Визначення 

поведінки при зсуві 

EN 12090 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of shear behavior 

 

EN 12091 Вироби теплоізоляційні 

будывельного призначення -  Визначення 

морозостійкості 

EN 12091 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of freeze thaw resistance 

 

Відповідно до правил внутрішнього According to the CEN/CENELEC 
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розпорядку CEN/CENELEC, національні 

організації зі стандартизації таких країн 

зобов'язані застосовувати цей 

Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, 

Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, 

Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, 

Італія, Люксембург, Нідерланди, 

Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція , 

Швейцарія та Сполучене Королівство. 

 

Internal Regulations, the national 

standards organizations of the following 

countries are bound to implement this 

European Standard: Austria, Belgium, 

Czech Republic, Denmark, Finland, 

France, Germany, Greece, Iceland, 

Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, 

Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland and the United Kingdom. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

Вироби теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення 

морозостійкості  

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение морозостойкости 

 

Thermal insulating   productsfor 

building  applications. Determination 

of freeze-thaw resistance. 

EUROPEAN STANDARD 

 

This European Standard was approved 

by CEN on 06  1997 

 

ICS 91.100.99 

 

Thermal insulating   productsfor 

building  applications - Determination 

of freeze-thaw resistance. 

EN 12091:1997 

Чинний від 1997-06 June 1997 

1 CФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1  Scope 

 

Цей стандарт поширюється на 

теплоізоляційні вироби (далі - вироби), 

застосовувані в будівництві, і 

встановлює вимоги до засобів 

випробування і методиці визначення 

впливу послідовних циклів 

заморожування при температурі мінус 

20 °C і відтавання у воді при 

температурі плюс 20 °C на механічні 

властивості виробів і вміст у них 

вологи. 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures for 

determining the effect of successive 

cycling from dry conditions at -20 °C to 

wet conditions at 20 °C on the 

mechanical properties and moisture 

content of the product. It is applicable to 

thermal insulating products. 

Умови випробування за методом, 

наведеним у цьому стандарті, 

моделюють умови експлуатації, при 

яких теплоізоляційні вироби 

піддаються впливу перепадів 

It is intended to simulate freeze-thaw 

effects on thermal insulating products 

which are frequently exposed to water 

and low temperature conditions, e.g. 

inverted roofs and unprotected ground 



прДСТУ Б EN 12091:201Х (EN 12091:1997, IDT) 

2 
 

температур, вологості і низьких 

температур, наприклад, вироби, що 

застосовуються в інверсійних дахах, 

або вироби, що застосовуються в 

якості теплової ізоляції в грунті в 

незахищеному від води вигляді. 

insulation. 

Даний метод не рекомендується 

застосовувати для всіх 

теплоізоляційних виробів. 

Застосування методу повинно бути 

зазначено в стандарті або в технічних 

умовах на виріб. 

This test method is not recommended for 

all thermal insulating products. If relevant 

the product standards will state for which 

products this standard is applicable. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2 Normative references 

Даний європейський стандарт містить 

датовані і недатовані посилання, 

положення з інших публікацій. Ці 

нормативні посилання наведено у 

відповідних місцях в тексті, а 

публікації перераховані нижче. Для 

датованих посилань подальші зміни 

або перегляд цих публікацій 

застосовуються до даного стандарту 

тільки при внесенні до нього змін або 

переглядів. Для датованих посилань 

застосовується останнє видання. 

This European Standard incorporates, by 

dated or undated reference, provisions 

from other publications. These normative 

references are cited at the appropriate 

places in the text and the publications are 

listed hereafter. For dated references, 

subsequent amendments to or revisions of 

these publications apply to this European 

Standard only when incorporated in it by 

amendment or revision. For undated 

references the latest edition of the 

publication referred to applies. 

ЕN 826:1996 Вироби теплоізоляційні EN 826 Thermal insulating products 
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будівельного призначення. 

Визначення характеристик стиснення. 

for building applications - Determination 

of compression behaviour 

ЕN 12087:1997 Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. 

Визначення водопоглинання при 

тривалому зануренні). 

EN 12087 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of long term water absorption by 

immersion 

ЕN 12088:1997 Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. Визначення 

абсорбційного дифузійного 

вологовбирання протягом заданого 

тривалого часу). 

EN 1 2088 Thermal insulating products 

for building applications - Determination 

of long term water absorption by 

diffusion 

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 3 Definitions 

У цьому стандарті застосовано 

наступний термін з відповідним 

визначенням: 

For the purposes of this standard, the 

following definition applies: 

3.1 морозостійкість (frost resistance): 

здатність виробу витримувати 

періодично повторювані умови 

заморожування і відтавання, що 

характеризується зміною кількості 

поглиненої виробом вологи і 

характеристик міцності при стисненні. 

3.1 freeze-thaw resistance: Ability of a 

product to withstand repeated wetting 

followed by freezing conditions, 

quantified by water absorption and 

change in compression behaviour. 

4 СУТНІСТЬ МЕТОДУ 4 Principle 

Сутність методу полягає у визначенні The freeze-thaw resistance is determined 
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зміни кількості поглиненої зразком 

вологи і його характеристик міцності 

при стисненні після проведення 300 

послідовних циклів заморожування 

при температурі мінус 20 °C і 

відтавання при температурі плюс 20 

°C. Перед випробуванням на 

морозостійкість визначають: 

as the change in the amount of water 

absorbed and the change in compression 

strength or stress of a test specimen 

which is subjected to 300 successive 

cycles from dry conditions at -20 °C to 

wet conditions at 20 °C. Testing is 

carried out inconjunc- tion with either 

one of the following long term water 

absorption tests: 

a) Абсорбційне диффузійне 

вологопоглинання зразків відповідно 

до ЕN 12088; 

a) Water absorption by diffusion 

according to EN 12088; 

b) Водопоглинання зразків при 

повному зануренні у воду відповідно 

до EN 12087. 

b) Water absorption by total 

immersion according to EN 12087. 

Вибране по перерахуванню а) та/або b) 

випробування має бути вказано в 

стандарті, а при його відсутності - в 

технічних умовах на виріб в 

залежності від умов його 

застосування. Заморожування зразків 

проводять у повітряних умовах, 

відтавання - у воді. 

The chosen long term water absorption 

test a) and/or b) is given in the relevant 

product standard in accordance to the 

application. Freezing takes place in the 

air; thawing in the water. 

 

5 ПРИСТРОЇ 5 Apparatus 

5.1 Морозильна камера, що 

забезпечує постійну температуру 

5.1 Cold chamber with a constant 



прДСТУ Б EN 12091:201Х (EN 12091:1997, IDT) 

5 
 

мінус (20 ± 2) °C. temperature of (-20 ± 2) °C. 

5.2 Ємність з водою постійної 

температури плюс (20 ± 2) °C і 

пристроєм для установки зразків. 

5.2 Watertank with a constant water 

temperature of (20 ± 2| °C equipped with 

a device for keeping the test specimen in 

position. 

Примітка. Як правило, прискорений 

теплообмін в морозильній камері за 

допомогою фена або турбулентної 

циркуляції води в ємності з водою не 

застосовують. 

NOTE: Normally no accelerated thermal 

exchange is provided, e.g. fan assistance in the 

cold chamber or turbulent water circulation in 

the watertank. 

5.3 Ваги з похибкою зважування не 

більше ± 0,1 р 

5.3 Balance which permits reading to 

0,1 g. 

5.4 Випробувальна машина з 

вимірювальними пристроями, що 

забезпечує створення стискаючої сили 

відповідно до ЕN 826. 

5.4 Compression testing machine 

including measuring devices according to 

EN 826. 

6 ЗРАЗКИ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ 6 Test specimens 

Випробування на морозостійкість 

проводять на зразках серії А (див. 

рисунок 1). Для зразків серії А перед 

випробуванням на морозостійкість 

визначають абсорбційне 

вологопоглинання відповідно до  

EN 12088 або водопоглинання при 

повному зануренні зразків у воду 

The freeze-thaw test shall be made on the 

same test specimens, referred to as set A, 

which have been used for the 

determination of long term water 

absorption by diffusion according to  

EN 12088, or by total immersion 

according to EN 12087. 
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відповідно до EN 12087. 

6.1 Розміри зразків 6.1 Dimensions of test specimens 

Товщина зразків повинна дорівнювати 

товщині виробу, з якого їх вирізають.  

The thickness of the test specimens shall 

be the original product thickness. 

Зразки серії А повинні мати 

поперечний переріз у формі квадрата 

розміром сторони (500 ± 1) мм або 

(200 ± 1) мм залежно від обраного 

способу насичення зразків: 

водопоглинанням при повному 

зануренні зразків у воду або 

абсорбційним вологопоглинанням. 

The test specimens for set A shall be 

squares with squarely cut edges having 

sides of (500 ± 1) mm or (200 ± 1) mm 

depending on the chosen water 

absorption test. 

6.2 Число зразків 6.2 Number of test specimens 

Число зразків серії А приймають, 

виходячи з умови отримання з них 

зразків для випробування на стиск 

після проведених циклів 

заморожування - відтаювання (зразки 

групи В1 і В2, див. рисунок 1). 

The number of test specimens for set A is 

determined by the requirement that two 

sets of test specimens for the 

compression test (set B1 and B2) can be 

prepared from set A. 

Число і розміри зразків для 

випробування на стиск повинні бути 

зазначені в стандарті, а при його 

відсутності - в технічних умовах на 

виріб конкретного виду. При 

відсутності стандарту або технічних 

The number and dimensions of test 

specimens for each set B1 and B2 for the 

compression test shall be as specified in 

the relevant product standard or any other 

European technical specification. In the 

absence of such a specification, the 
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умов на виріб число і розміри зразків 

для випробування на стиск повинні 

прийматися відповідно до вимог  

EN 826. 

number and dimensions of test specimens 

shall be as defined in EN 826. 

Кількість випробувальних зразків для 

довгострокового водопоглинання слід 

адаптувати відповідним чином. 

The number of test specimens for the 

long term water absorption should be 

adapted accordingly. 

6.3 Підготовка зразків до 

випробування 

6.3 Preparation of test specimens 

Якщо можливо, зразки для 

випробування вирізають так, щоб вони 

не містили кромок виробу.  

If possible the test specimens shall be cut 

so that they do not include original 

product edges. 

Всі зразки повинні бути вирізані з 

однієї і тієї ж вибірки виробів. Будь-

які облицювання і/або покриття 

повинні бути збережені. 

Cutting of the test specimens shall be by 

methods that do not change the original 

structure of the product. Any skins, 

facings and/or coatings shall be retained. 

6.4 Кондиціювання зразків 6.4 Conditioning of test specimens 

Випробовувані зразки повинні 

зберігатися протягом 6 год при 

температурі (23±5) °С. У разі 

виникнення спірних результатів вони 

повинні зберігатися при температурі (23 

± 2) °С і (50 ± 5) % відносній вологості 

протягом часу, зазначеного у 

відповідному стандарті на виріб з 

The test specimens shall be stored for at 

least 6 h at (23 ± 5) °C. In case of dispute 

they shall be stored at (23 ± 2) °C and (50 

± 5) % relative humidity for the time 

specified in the relevant product standard 

with a minimum of 6 h. 
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мінімумом 6 год. 

7 ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 7 Procedure 

Випробування на морозостійкість 

проводять відповідно до схеми, 

наведеної на рисунку 1. 

Carry out the freeze-thaw test in 

accordance with the procedure indicated 

in figure 1. All test specimens shall be 

taken from the same sample. 
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Рисунок 1 - Схема проведення випробування 
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                                  Figure 1: Flow chart for test procedure 

 

Визначають характеристики стиснення 

зразків: межа міцності при стисненні  

σm  або міцність на стискування при 

10% -ої деформації σ10 відповідно до 

вимог ЕN 826.  

Determine the compression behaviour of 

the original product in accordance with 

EN 826 (σm or σ10 ). 

Для визначення водопоглинання 

зразків використовують EN 12087 або 

EN 12088. 

Determine the long term water absorption 

of the test specimens using either EN 

12088 or EN 12087. 

Визначають масу зразків m0=mD після 

випробування на абсорбційне 

Record m0, the mass of test specimens at 

the end of the diffusion test (m0=mD) or 
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вологопоглинання або масу m0=m28  

після випробування на водопоглинання 

при повному зануренні зразків у воду 

протягом 28 діб. 

the total immersion test (m0=m28  ). 

Зразки серії А поміщають в 

морозильну камеру і витримують при 

температурі мінус (20±2) °C протягом 

1 год. Зразки витягують з морозильної 

камери, занурюють у воду 

температурою плюс (20±2) °C і 

витримують у воді протягом 1 год.  

Place the test specimens in the cold 

chamber and maintain the temperature at 

(20 ± 2) °C for 1 h. Remove the test 

specimens from the cold chamber and 

immerse them in water. Maintain the 

temperature at (20 ± 2) °C for 1 h. 

Випробування продовжують протягом 

300 циклів заморожування - 

відтавання(див. рисунок 2). 

Continue the test for 300 cycles (see 

figure 2). 

У разі вимушених перерв при 

випробуванні на морозостійкість, що 

перевищують 1 год, наприклад вночі 

або протягом вихідних днів, зразки 

повинні зберігатися в морозильній 

камері. 

When there are breaks longer than 1 h, 

e.g. during the night or the weekend, the 

test specimens shall be left in the cold 

chamber. 

Після завершення всіх циклів 

заморожування - відтавання 

визначають масу m1 кожного зразка 

серії А з точністю до 0,1 г. 

Determine the mass m1, of each of the 

test specimens (set A) to the nearest 0,1 g 

after completion of all cycles. 

 

Зразки перевіряють візуально для Examine the test specimens visually for 
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виявлення дефектів, наприклад 

тріщин, здуття та ін. 

defects, e.g. cracks, blisters. 

Зразки серії А ділять на дві групи: B1 і 

B2. 

Prepare the test specimens for set B1 and 

set B2. 

Зразки серії А ділять на дві групи: B1 і 

B2. Визначають характеристики 

стиснення σm,wet або σm,dry  вологих 

зразків групи B1 відповідно до EN 826 

протягом не більше 24 год після 

закінчення останнього циклу 

заморожування – відтаювання. 

Determine the compression behaviour 

of the test specimens, in accordance 

with EN 826, from set B1 

(compression behaviour in wet 

conditions, σm,wet or σm,dry  ) within 24 

h of the last freeze-thaw cycle. 

Зразки групи B2 висушують у 

вентильованій сушильній камері 

протягом часу і при температурі, 

зазначених у стандарті, а при його 

відсутності - в технічних умовах на 

виріб конкретного виду. При 

відсутності стандарту або технічних 

умов на виріб зразки висушують до 

постійної маси. Масу зразка вважають 

постійною, якщо зміна маси між двома 

послідовними зважуваннями з 

інтервалом 24 год становить менше 0,5 

% від маси зразка, висушеного при 

мінімальній температурі 40 °C. 

Dry the test specimens from set B2 in a 

ventilated drying chamber for the time 

and temperature specified in the relevant 

product standard or any other European 

technical specification. In the absence of 

such a specification the test specimens 

shall be dried until constant mass. For the 

purpose of this test the constant mass is 

considered as reached, when the change 

in mass between two subsequent 

weighings with a 24 h interval is lower 

than 0,5 % of the total mass at a 

minimum drying temperature of 40 °C. 

ПРИМІТКА - Як правило, застосовують такі 

умови сушіння зразків: при температурі 105 

NOTE 1: Commonly used drying conditions are 

105 °C for 24 h, 70 °C for 4 days or 40 °C for 7 
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°C протягом 24 год, 70 °C - протягом 4 діб, 

40 °C – протягом 7 діб. 

days. 

Визначають характеристики стиснення 

σm,dry , або σ10,dry  висушених зразків 

групи В2 відповідно до EN 826. 

Determine the compression behaviour of 

the test specimens, in accordance with EN 

826, from set B2 (compression behaviour in 

dry conditions, σm,dry or σ10,dry). 

Примітка. Випробування зразків на 

морозостійкість повинна проводитися 

безпосередньо після випробування на 

визначення водопоглинання або 

абсорбційного вологопоглинання. Якщо це 

неможливо, то насичені водою (або вологі) 

зразки слід упакувати в поліетиленову плівку 

і зберігати в лабораторних умовах при 

температурі навколишнього середовища. 

NOTE 2: The freeze-thaw test is ideally carried 

out immediately after the test for long term 

water absorption. In the event that this is not 

possible, the wet test specimens should be 

wrapped in polyethylene film and stored at 

ambiant laboratory conditions. 

 

 

Рисунок 2 - Тривалість одного циклу випробування 

Figure 2: Test cycle duration 
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8 ОБРОБКА І ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

8 Calculation and expression of results 

8.1 Вологопоглинання 8.1 Water absorption 

Результати випробування) Wm або Wν 

повинні бути представлені як 

середньоарифметичне значення 

результатів окремих випробувань. 

The test results, Wm or Wv, shall be the 

mean values of the individual values. 

Зміна кількості поглиненої води 

(вологи)  кожним зразком Wm, % за 

масою, або Wν, % за об’ємом, 

визначають за формулами (1) або (2): 

Calculate the water absorption for each 

test specimen, Wm or Wν , in percent by 

mass or in percent by volume using the 

equations (1) or (2): 

                                        (1) 

                                        (2) 

де: where: 

m1  маса зразка після проведення 300 

циклів заморожування - відтавання, г; 

m1 is the mass of the test specimen after 

300 freeze-thaw cycles, in grammes; 

m0  маса зразка після випробування за 

визначенням водопоглинання або 

абсорбційного вологовбирання, г; 

m0 is the mass of the test specimen at 

the end of the water absorption by 

diffusion or by total immersion, in 

grammes; 

V об'єм зразка, см3; V is the volume of the test specimen, in 

cubic centimetres; 

 щільність води, яка приймається   is the density of water, assumed to be 



прДСТУ Б EN 12091:201Х (EN 12091:1997, IDT) 

15 
 

1 г/см3. 1 g/cm3. 

Wm округлюють до 0,1 % за масою, Wm shall be rounded to the nearest 0,1 

percent by mass.  

Wν - до 0,1 % за об’ємом Wv shajl be rounded to the nearest 0,1 

volume percent. 

8.2  Зміна характеристик стиснення 8.2 Changes in the compression 

behaviour 

Зміна характеристик стиснення Δσwet і 

Δσdry кожного зразка у відсотках при 

різних умовах випробування 

визначають за формулами (3) або (4) і 

(5) або (6): 

Calculate the mean change in the 

compression behaviour based on the test 

result for each condition, Δσwet and Δσdry 

in percent using the equations (3) or (4) 

and the equations (5) or (6): 

,                        (3) 

або   

                         (4) 

,                        (3) 

or  

                         (4) 

                         (5) 

або  

                        (6)  

                         (5) 

або  

                        (6)  

де: where: 

 - межа міцності на стиск 

вологого зразка після випробування на 

морозостійкість, кПa; 

  is the compressive strength of the 

test specimen in wet conditions, in 

kilopascals; 
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 - міцність на стискання 

вологого зразка при 10 % - ій 

відносній деформації після 

випробування на морозостійкість, кПа; 

 is the compressive stress of the 

test specimen at 10 % relative 

deformation in wet conditions, in 

kilopascals; 

 - межа міцності на стискання 

висушеного зразка після випробування 

на морозостійкість, кПа; 

  is the compressive strength of the 

test specimen in dry conditions, in 

kilopascals; 

 - міцність на стискання 

висушеного зразка при 10 % - ій 

відносній деформації після 

випробування на морозостійкість, кПа; 

 is the compressive stress of the 

test specimen at 10 % relative 

deformation in dry conditions, in 

kilopascals; 

 - межа міцності на стискання 

зразка до випробування на 

морозостійкість, кПа; 

 is the compressive strength of the 

original product, in kilopascals; 

 - міцність на стискання зразка при 

10 % -ій відносній деформації до 

випробування на морозостійкість, кПа. 

  is the compressive stress at 10 % 

relative deformation of the original 

product, in kilopascals. 

Отримані результати висловлюють 

двома значущими цифрами. 

The result shall be expressed to two 

significant figures. 

9 ТОЧНІСТЬ МЕТОДУ 9 Accuracy of measurement 

Примітка. Цей стандарт не містить даних 

про точність методу, однак при подальшому 

його перегляді такі дані будуть в нього 

включені. 

NOTE: It has not been possible to include a 

statement on the accuracy of measurement in 

this edition of the standard, but it is intended to 

include such a statement when the standard is 

next revised. 
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10 ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ 10 Test report 

Звіт про випробування повинен 

містити: 

The test report shall include the following 

information: 

a) посилання на справжній стандарт; a) reference to this European Standard; 

b) ідентифікацію виробу: b) product identification 

1) найменування виробу, 

підприємства-виробника або 

постачальника, 

1) product name, factory, manufacturer or 

supplier; 

2) код маркування, 2) production code number; 

3) вид виробу, 3) type of product; 

4) вид упаковки, 4) packaging; 

5) форму поставки виробу в 

лабораторію, 

5) the form in which the product arrived 

at the laboratory; 

6) наявність облицювання або 

покриття, 

6) presence of facing or coating; 

7) додаткову інформацію, наприклад 

номінальну товщину, номінальну 

щільність; 

7) other information as appropriate, e.g. 

nominal thickness, nominal density; 

c) метод випробування: c) test procedure 

1)підготовку до випробування зразків, 

порядок відбору зразків, наприклад 

хто і в якому місці проводив відбір 

зразків, 

1) pre-test history and sampling, e.g. 

who sampled and where; 
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2) умови кондиціонування, 2) conditioning; 

3) будь-які відхилення від вимог 

розділів 6 і 7, 

3)  if any deviation from clauses 6 and 7; 

4) дату проведення випробування, 4) date of testing; 

5) загальну інформацію за процедурою 

випробування: 

5) general information relating to the 

test: 

5.1) використовується довгостроковий 

метод поглинання води  

5.1) long term water absorption method 

used 

5.2) температуру, 5.2) temperature; 

5.3) відносну вологість повітря, 5.3) relative humidity; 

5.4) тривалість випробування, 5.4) duration; 

5.5) розміри зразків, 5.5) dimensions of test specimens; 

5.6) число циклів; 5.6) number of cycles 

6) обставини, які можуть вплинути на 

результати випробування. 

6) events which may have affected 

the results; 

Примітка. Відомості про устаткування та 

прізвища лаборанта, який проводив 

випробування, повинні перебувати в 

лабораторії, проте в звіті їх не слід вказувати; 

NOTE: Information about the apparatus and 

identity of the technician should be available in 

the laboratory, but it need not be recorded in the 

report. 

d) результати випробування: d) results 

1) результати окремих випробувань та 

їх середні значення, 

1) all individual values and the mean 

values; 

2) будь-які візуальні спостереження 2) any visual observations after the 
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після завершення циклів заморожування 

- відтавання, наприклад наявність 

тріщин, здуття та ін. 

freeze-thaw cycles, e.g.cracks. 
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