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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 12085:201х (EN 12085:2013, IDT) 

«Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення лінійних розмірів 

випробувальних зразків», прийнятий методом перекладу – ідентичний щодо EN 

12085:2013 (версія en) «Thermal insulating products for building applications - 

Determination of  linear dimensions of test specimens». 

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, – ТК 305 

«Будівельні вироби і матеріали». 

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

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

- структурні елементи стандарту – «Тутильний аркуш», «Передмову», 

«Національний вступ», першу сторінку, «Визначення» - оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України; 

- зі «Вступу» до EN 12085:2013 у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до EN 12085:2013 як таку, що безпосередньо не 

стосується технічного змісту цього стандарту; 

- замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, 

ідентичних з міжнародними і/або регіональними стандартами, посилання на 

які є в цьому стандарті). 

     Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна 

отримати в Національному фонді нормативних документів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ 

EUROPEAN STANDARD 

Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. 

Визначення лінійних розмірів 

випробувальних зразків 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение линейных размеров 

образцов, предназначенных для 

испытаний 

 

Thermal insulating products for building 

applications - Determination of  linear 

dimensions of test specimens 

This European standard was approved by 

       CEN on 15 December 2012 

        ICS 91.100.60 

 

                      English version  

 

Thermal insulating products for 

building applications -  Determination 

of  linear dimensions of test specimens 

EN 12085 

Чинний з_____ March 2013 

  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює 

характеристики та порядок вибору 

вимірювального обладнання і 

процедури для визначення лінійних 

розмірів випробувальних зразків, які 

відібрані з теплоізоляційних виробів. 

Процедури для вимірювання розмірів 

об’ємних виробів установлені в EN 

822 та EN 823. 

1 Scope 

This European Standard specifies the 

characteristics and choice of measuring 

equipment and the procedure for 

determining the linear dimensions of test 

specimens which are taken from thermal 

insulating products. The procedures for 

measuring the dimensions of full size 

products are specified in EN 822 and EN 

823. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2 Normative references 
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Не застосовуються. Not applicable. 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього документа 

застосовують такі терміни і 

визначення. 

3.1 лінійний розмір 

Відстань між двома точками, між 

двома паралельними лініями або між 

двома паралельними площинами, що 

визначаються кутами, гранями або 

поверхнями випробувального зразка. 

3 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the 

following terms and definitions apply. 

 

3.1 linear dimension  

distance between two points, between 

two parallel lines or between two parallel 

planes, defined by corners, edges or 

surfaces of the test specimen. 

3.2 випробувальний зразок 

Окремий предмет або частина 

окремого предмета, який 

використовують для випробування. 

3.2 test specimen  

single item or part of an item used for a 

test. 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

Лінійні розміри випробувального 

зразка вимірюють, використовуючи 

інструменти, які забезпечують 

потрібну ступінь точності. 

4 Principle 

The linear dimensions of a test specimen 

are measured using an apparatus giving 

the required degree of accuracy. 

5 ІНСТРУМЕНТИ 

5.1  Горизонтальна рівна плоска 

поверхня, більша, ніж найбільший 

розмір випробувального зразка. 

5 Apparatus 

5.1 Flat surface, larger than the largest 

dimensions of the test specimen. 

5.2 Індикатор годинникового типу з 

точністю вимірювання не менше 0,05 

мм. Розмір вимірювальної поверхні 

приладу повинен бути такий, щоби 

5.2  Dial gauge, permitting reading to at 

least 0,05 mm. The measuring surface 

shall be of such a size that the total 

resultant measuring pressure is ≤ 1 kPa.  
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загальний тиск на зразок під час його 

вимірювання не перевищував 1 кПа. 

Тиск, що створює індикатор 

годинникового типу при вимірюванні 

зразка, може бути зменшений зняттям 

пружини. Індикатор годинникового 

типу або будь-який інший 

електричний або оптичний 

вимірювальний прилад, який має не 

меншу точність, може бути 

прикріплений до пристрою, що 

забезпечує сумісність розмірів 

випробувального обладнання з 

розмірами випробувального зразка. 

 

 

The measuring pressure of the dial gauge 

can be reduced by removing the spring. 

The dial gauge, or any other electrical or 

optical measuring instrument having at 

least the same accuracy, can be fixed to a 

device to adapt the testing equipment to 

the size of the test specimen. 

5.3 Мікрометр, з точністю 

вимірювання не менше 0,05 мм. 

Мікрометр слід використовувати 

тільки тоді, коли він має контактний 

пристрій, який фіксує значення 

початкового зусилля, що створює 

мікрометр в момент його дотику до 

поверхні випробувального зразка. 

Прикладом такого контактного 

пристрою може бути електрична 

схема, яка складається з гнучкого 

дроту, батареї, лампи і алюмінієвої 

пластини, що тисне на зразок із 

зусиллям (50±1,5)Па. Схема такого 

5.3 Micrometer, permitting readings to 

at least 0,05 mm.  

A micrometer shall only be used if it 

incorporates a device which indicates the 

onset of the force applied by the 

micrometer when it contacts the test 

specimen surface. An example of such a 

device is an electrical circuit, consisting 

of a flexible wire, battery, lamp and an 

aluminium plate exerting a pressure of 

(50 ± 1,5) Pa on the test specimen. An 

example of such an apparatus is given in 

Figure 1. 



Пр. ДСТУ Б EN 12085:201х 

4 

пристрою наведена на рисунку 1.  

5.4 Штангенциркуль, з точністю 

вимірювання не менше 0,1 мм. 

Штангенциркуль слід застосовувати 

тільки у випадку, якщо він не викликає 

деформацію випробувального зразка. 

5.4 Sliding caliper, permitting readings 

to at least 0,1 mm. The sliding caliper 

shall only be used if it does not cause any 

deformation of the test specimen. 

5.5 Металева рулетка або металева 

лінійка, градуйована в міліметрах, з 

точністю вимірювання не менше 0,5 

мм. 

Допускається використовувати інше 

вимірювальне обладнання, яке 

забезпечує вимірювання із вказаною 

точністю. 

5.5 Metal rule or metal tape, graduated 

in millimetres and permitting reading to 

at least 0,5 mm.  

 

Any test equipment which provides the 

same result with at least the same 

accuracy may be used. 
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Позначення: 

1 – гвинтовий мікрометр; 

2 – шкала з поділками в міліметрах; 

3 – регульована опора; 

4 – лампа; 

5 – батарея; 

6 – алюмінієва пластина площею  

10 см2; 

7 – випробувальний зразок; 

8 – базова плита. 

Key 

1 Screw micrometer 

2 Milimetre scale 

3 Adjustable support 

4 Lamp  

5 Battery  

6 Aluminum plate, 10 cm2 

 

7 Test specimen 

8 Base plate 

Рисунок 1 – Приклад пристрою контактного вимірювання (5.3) 

Figure 1 : Example of apparatus conforming to 5.3 

 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

Кількість, розміри та умови 

кондиціонування випробувальних 

зразків слід приймати згідно зі 

стандартом на конкретний метод 

випробування або будь-якими іншими 

технічними умовами. 

6  Test specimens 

The number, dimensions and 

conditioning of test specimens shall be as 

defined in the relevant test method 

standard or any other European Technical 

Specification. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Умови випробування 

Умови випробування слід приймати 

згідно зі стандартом на конкретний 

метод випробування або будь-якими 

іншими технічними умовами. 

7  Procedure 

7.1 The test conditions shall be as defined 

in the relevant test method standard or 

any other European Technical 

Specification. 
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7.2 Вибір засобів вимірювань 

Вибір засобів вимірювань слід 

провадити відповідно до потрібної 

точності вимірювань, яка наведена в 

стандарті на конкретний метод 

випробувань або в будь-яких інших 

технічних умовах. Коли такого 

стандарту або технічних умов немає, 

точність вимірювань слід узгодити між 

зацікавленими сторонами, але вона 

повинна враховувати розміри, які слід 

вимірювати. 

Якщо потрібна точність розмірів 

виражена в міліметрах, вибір засобів 

вимірювань слід виконувати за 

таблицею 1. 

Таблицю 2 слід використовувати, якщо 

потрібна точність розмірів виражена в 

процентах. Вибір залежить від обох 

потрібних точностей і від розмірів 

випробувального  зразка. 

7.2 Choice of measuring equipment  

The choice of measuring equipment shall 

be in accordance with the required 

accuracy of the measured value as given 

in the relevant test method standard or 

any other European Technical 

Specification. Where no such standard or 

specification exists, the required accuracy 

shall be agreed between parties, but it 

shall correspond to the dimensions to be 

measured. 

 

If the required accuracy of the dimension 

is expressed in millimetres, the choice of 

the equipment shall be as shown in Table 

1. 

Table 2 shall be used to provide the 

means for the selection of the equipment 

to be used where the accuracy is 

expressed in percentage terms. The 

choice depends on both the required 

accuracy and on the test specimen 

dimensions. 

Таблиця 1 – Вибір засобів вимірювань, якщо потрібна точність виражена в 

міліметрах 

Table 1 – Choice of equipment related to required accuracy in millimeters 

Потрібна точність 

вимірювання, мм 

 

Засоби вимірювань 

 

 

Точність засобу 

вимірювання, мм 

 

Ступінь округлення 

середньоарифметичного 

значення в кожній точці 
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Required accuracy, 

mm 

 

 

Measuring equipment 

 

 

Reading to the 

nearest, mm 

вимірювання, мм 

 

Median of reading at each 

position rounded to the 

nearest, mm 

0,1 Індикатор 

годинникового типу 

або мікрометра) 

 

Dial gauge  or 

micrometera) 

0,05 0,1 

0,2 Штангенциркуль b) 

 

Sliding caliperb) 

0,1 0,2 

1,0 Металева лінійка або 

рулеткас) 

 

Metal tape or rulesc) 

0,5 1,0 

а) Індикатор годинникового типу слід застосовувати тільки коли на результат 

вимірювання не впливає тиск, який створює індикатор і який не перевищує 

1кПа. 

b) Можуть бути використані індикатор годинникового типу або мікрометр, 

якщо немає потреби провадити вимірювання з більш високою точністю, ніж 

вимірювання штангенциркулем. 

с) Можуть бути використані штангенциркуль, або індикатор годинникового 

типу, або мікрометр, якщо немає потреби провадити вимірювання з більш 

високою точністю, ніж вимірювання металевою лінійкою або рулеткою. 

 

а) A dial gauge shall only be used if the result is unaffected by dial gauge pressure 

up to 1kPa. 

b) A dial gauge or micrometer may also be used, but then the instrument accuracy 

need be no better than that of a sliding caliper. 

c) A sliding caliper or even a dial gauge or micrometer may be used, but then the 

instrument accuracy need be no better than that of the metal tape or rule. 
 

  

Таблиця 2 – Вибір засобів вимірювання, якщо потрібна точність виражена в 

процентах 

Table 2 – Choice of equipment related to required accuracy in percent 

Потрібна точність 

вимірювання, % 

 

Required accuracy, % 

Засоби вимірювання /діапазон вимірюваних значень 

Measuring equipment/range of dimensions 

Від 20 мм до <50 мм 

 

20 mm to <50 mm 

Від 50 мм до ≤100  

мм 

>100 мм 

 

>100 mm 



Пр. ДСТУ Б EN 12085:201х 

8 

50 mm to ≤100 mm 

Від 0,5 до <1 

 

0,5 to <1 

Індикатор 

годинникового типу 

або мікрометра) 

 

Dial gauge or 

micrometerа) 

Штангенциркульb) 

 

 

 

Sliding caliper b) 

Металева лінійка або 

рулеткас) 

 

 

Metal tape or ruleс) 

Від 1 до <2 

 

1 to <2 

Штангенциркуль b) 

 

Sliding caliper b) 

Штангенциркуль b) 

 

Sliding caliper b) 

Металева лінійка або 

рулеткас) 

Metal tape or ruleс) 

2 Штангенциркуль b) 

 

 

Sliding caliper b) 

Металева лінійка або 

рулеткас) 

 

Metal tape or ruleс) 

Металева лінійка або 

рулеткас) 

 

Metal tape or ruleс) 

а) Індикатор годинникового типу слід застосовувати тільки коли на результат 

вимірювання не впливає тиск, який створює індикатор і який не перевищує 

1кПа. 

b) Можуть бути використані індикатор годинникового типу або мікрометр, 

якщо немає потреби провадити вимірювання з більш високою точністю, ніж 

вимірювання штангенциркулем. 

с) Можуть бути використані штангенциркуль, або індикатор годинникового 

типу, або мікрометр, якщо немає потреби провадити вимірювання з більш 

високою точністю, ніж вимірювання металевою лінійкою або рулеткою. 

 

а) A dial gauge shall only be used if the result is unaffected by dial gauge pressure 

up to 1kPa. 

b) A dial gauge or micrometer may also be used, but then the instrument accuracy 

need be no better than that of a sliding caliper. 

c) A sliding caliper or even a dial gauge or micrometer may be used, but then the 

instrument accuracy need be no better than that of the metal tape or rule. 
 

  

7.3 Кількість та точки вимірювань 

Кількість точок вимірювань залежить 

від розміру та форми випробувального 

зразка, але їх не повинно бути менше 

двох. Точки повинні бути розташовані 

якомога далі одна від одної, щоби 

отримане середньоарифметичне 

значення було найбільш точним. 

7.3 Number and location of 

measurements  

The number of the measuring locations 

shall depend on the size and the shape of 

the test specimen, but shall be at least 

two. The locations shall be as widely 

separated as possible, in order to give a 

good mean value.  
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Якщо середньоарифметичне значення 

обчислюють за трьома результатами в 

кожній точці, то для обчислення 

загального середнього значення таких 

точок повинно бути не менше двух. 

Примітка. Середньоарифметичне значення, 

яке обчислено за результатами вимірювань в 

кожній точці, враховує більшу кількість 

вимірювань порівняно із загальним середнім 

значенням, яке обчислено за результатами 

одиничних вимірювань. 

If the median of three readings at each 

position is taken, the mean shall be 

calculated from the two or more median 

values.  

 

NOTE The median value at each position is 

taken because it is easier to keep in mind the 

majority of the measured values instead of 

noting all single values and calculating the mean 

value. 

7.4 Вимірювання індикатором 

годинникового типу 

Вимірювання слід провадити на 

випробувальному зразку, який 

розміщено на горизонтальній плоскій 

поверхні. 

Вимірювання слід виконувати з 

випробувальним зразком і без нього. 

Різниця між двома вимірюваннями дає 

одиничне показання. 

Всі показання слід знімати з точністю 

0,05 мм. Середньоарифметичне 

значення обчислюють з точністю 0,1 

мм. 

7.4 Measurement with dial gauge  

The measurement shall be made with the 

test specimen placed on a flat surface. 

 

 

 

The measurements shall be made with 

and without the test specimen. The 

difference between the two measurements 

gives one reading.  

All readings shall be made to the nearest 

0,05 mm. The mean value calculated 

shall be rounded to the nearest 0,1 mm. 

7.5 Вимірювання мікрометром 

Вимірювання слід провадити на 

випробувальному зразку, який 

7.5 Measurement with micrometer  

The measurement shall be made with the 

test specimen placed on a flat surface. 
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розміщено на горизонтальній рівній 

плоскій поверхні. Мікрометр 

прикріплюють до регульованої опори 

(див. приклад на рисунку 1). Вістря 

вимірювального стержня мікрометра 

опускають до його дотику з поверхнею 

випробувального зразка. Момент 

дотику фіксує контактний пристрій. 

 Вимірювання слід виконувати з 

випробувальним зразком і без нього. 

Різниця між двома вимірюваннями дає 

одиничне показання. 

Всі показання слід знімати з точністю 

0,05 мм. Середньоарифметичні 

значення обчислюють з точністю 0,1 

мм. 

The micrometer shall be fixed to an 

adjustable support (see example in Figure 

1). The measuring point of the 

micrometer shall be screwed down 

continuously until it just touches the test 

specimen, as indicated by the surface 

contact device.  

 

The measurements shall be made with 

and without the test specimen. The 

difference between the two measurements 

gives one reading.  

All readings shall be made to the nearest 

0,05 mm. The mean value calculated 

shall be rounded to the nearest 0,1 mm. 

7.6 Вимірювання штангенциркулем 

Штангенциркуль установлюють як для 

малих вимірювань і переміщують його 

до випробувального зразка до тих пір, 

поки його вимірювальні поверхні не 

торкнуться поверхні випробувального 

зразка, не пошкоджуючи її. 

Всі показання слід знімати з точністю 

0,1 мм. Середньоарифметичні 

значення обчислюють з точністю 0,2 

мм. 

7.6 Measurement with a sliding caliper  

The caliper shall be progressively preset 

to smaller measurements and presented to 

the test specimen until the setting is 

reached when the caliper measuring faces 

just touch the surface of the test specimen 

without causing any deformation.  

All readings shall be made to the nearest 

0,1 mm. The mean value calculated shall 

be rounded to the nearest 0,2 mm. 

7.7 Вимірювання металевою 7.7 Measurement with metal rule or 
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рулеткою або металевою лінійкою 

Випробувальний зразок не повинен 

бути пошкоджений або зруйнований 

при використанні металевої рулетки 

або металевої лінійки. 

Всі показання слід знімати з точністю 

0,5 мм. Середньоарифметичні 

значення обчислюють з точністю 1 мм. 

metal tape  

The test specimen shall not be distorted 

or damaged by the application of the 

metal rule or metal tape.  

 

All readings shall be made to the nearest 

0,5 mm. The mean value calculated shall 

be rounded to the nearest 1 mm. 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Обчислення результатів слід 

провадити як вказано в розділі 7. 

8  Calculation and expression of results 

The calculation of results shall be as 

defined in Clause 7. 

 

 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Примітка. У це видання стандарту не було 

можливості включити дані про точність 

вимірювання; введення таких даних 

планують у наступній редакції даного 

стандарту. 

9 Accuracy of measurement 

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. 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

Протокол випробувань слід оформляти 

як встановлено в стандарті на 

конкретний метод випробування. 

10 Test report 

The test report shall be as defined in the 

relevant test method standart. 
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