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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 1603:201х (EN 1603:1996, 

IDT+AC/1997+A1:2006, IDT) «Вироби теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення стабільності розмірів при постійних нормальних 

лабораторних умовах (температура 230С та відносна вологість 50%)», 

прийнятий методом перекладу – ідентичний щодо EN 1603:1996 (версія en) 

«Thermal insulating products for building applications - Determination of 

dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23°C/50% 

relative humidity)» з технічною поправкою АС/1997 (версія en) та зміною 

А1:2006 (версія en). 

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 ЕN 1603:1996  у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 1603:1996  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). 

Текст з технічною поправкою АС/1997 та зміною А1:2006, яку долучено 

до цього стандарту, позначено подвійною рискою на березі сторінки. 
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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 стабільності розмірів 

при постійних нормальних 

лабораторних умовах (температура 

230С та відносна вологість 50%) 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение стабильности размеров 

при постоянных нормальных 

лабораторных условиях (температура 

230С и относительная влажность 50%)  

 

Thermal insulating products for building 

applications - Determination of 

dimensional stability under constant 

normal laboratory conditions (23°C/50% 

relative humidity) 

This European standard was approved by 

       CEN on 1996-10-05 

        ICS 91.100.99 

 

                      English version  

 

Thermal insulating products for 

building applications -  Determination 

of dimensional stability under constant 

normal laboratory conditions 

(23°C/50% relative humidity) 

EN 1603 

Чинний від 201_____ November 1996 

 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання  

і процедури оцінювання стабільності в 

часі змін розмірів випробувальних 

зразків і об’ємних виробів при 

постійних нормальних лабораторних 

умовах. Стандарт придатний для 

теплоізоляційних виробів.   

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures to evaluate 

irreversible dimensional changes of test 

specimens and full size products with 

time under constant normal laboratory 

conditions. It is applicable to thermal 

insulating products. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи 

необхідні для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань 

застосовують тільки наведені видання. 

У разу недатованих посилань потрібно 

користуватись останнім виданням 

нормативного документу (разом зі 

змінами). 

 

 EN 822   Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. Визначення 

довжини і ширини 

EN 825  Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. Визначення 

площинності 

ISO 5725-2:1994 Точність 

(правильність і прецизійність) методів 

і результатів вимірювань. Базовий 

метод визначення повторюваності і 

відтворюваності стандартного методу 

вимірювання 

2 Normative references 

The following normative documents are 

indispensable for the application of this 

document. For dated references, only the 

edition cited applies. For undated 

references, the latest edition of the 

referenced document (including any 

amendments) applies. 

 

 

EN 822 Thermal insulating products for 

building applications -Determination of 

length and width 

EN 825  Thermal insulating products for 

building applications -Determination of 

flatness 

ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results - Part 2: Basic method for the de-

termination of repeatability and 

reproducibility of a standard 

measurement method 

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту 

застосовують такі визначення: 

3.1 довжина, l:  

Довгий лінійний розмір лицьової 

поверхні зразка, паралельний 

найдовшому лінійному розміру 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definition applies: 

3.1 length, l: The long linear dimension 

of the major surface of the specimen 

parallel to the longer linear dimension of 

the original product. 
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вихідного виробу. 

3.2 ширина, b: 

Короткий лінійний розмір лицьової 

поверхні зразка, виміряний під прямим 

кутом до довжини. 

3.2 width, b: The short linear dimension 

of the major surface of the specimen, 

measured at right angles to the length. 

3.3  відхил від площинності, S: 

Максимальна відстань між виробом, 

що укладений на горизонтальну рівну 

плоску поверхню випуклою стороною 

вгору, і самою цією поверхнею. 

3.3 deviation from flatness, S: The 

maximum distance between the product 

placed on a flat surface with the convex 

side uppermost and the flat surface. 

3.4 нормальні лабораторні умови: 

Температура (23±2)0С і відносна 

вологість повітря (50±5)%. 

3.4 normal laboratory conditions: 

(23±2)°C and (50 ±5)% relative 

humidity. 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

Вимірюють довжину, ширину і відхил 

від площинності випробувальних 

зразків через різні інтервали часу до 

досягнення стабільності розмірів, 

витримуючи зразки в нормальних 

лабораторних умовах. 

Стабільність розмірів визначають із 

застосуванням одного або декількох з 

перерахованих нижче методів: 

- метод А: визначення лінійних 

розмірів рядових об’ємних виробів; 

- метод В: визначення лінійних 

розмірів з використанням зразків, що 

мають розміри менші, ніж рядові 

об’ємні вироби; 

4 Principle 

Measure length, width and deviation from 

flatness of the specimens at several time 

intervals under normal laboratory 

conditions until relative stability has been 

achieved. 

 

Dimensional stability is determined using 

one or more of the following methods: 

 

- method A: Determination of linear 

dimensions of full size products; 

- method B: Determination of linear 

dimensions of products using specimens 

with dimensions smaller than those of 

full size products; 
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- метод С: визначення відхилу від 

площинності рядових об’ємних 

виробів. 

method C: Determination of deviation 

from flatness of full size products. 

5 ІНСТРУМЕНТ 

Метод А – вимірювальне обладнання 

згідно з EN 822. 

Метод В – рама, що закріплена на 

базовій горизонтальній рівній плоскій 

поверхні, має індикатор 

годинникового типу з точністю 

вимірювання 0,01 мм, або інші засоби 

вимірювань (оптичні, електричні 

тощо) з точністю вимірювань 0,1мм/м 

(див. приклади на рисунках 1 та 2) і 

одне з двох: 

Метод В1 – металева штаба діаметром 

не менше 20 мм (див. рис.1). 

Фактичний діаметр слід вибирати так, 

щоби тиск, який створює індикатор 

годинникового типу, був менше ніж 2 

кПа або 

Метод В2 – металева мітка  

(див. рис. 2) 

Метод С – вимірювальне обладнання 

згідно з EN 825. 

Примітка. Може бути використане будь-яке 

випробувальне обладнання, що дозволяє 

отримати результати з точністю, яка 

вимагається. 

5 Apparatus 

Method A: Measuring equipment as 

defined in EN 822. 

 Method B: A frame fixed on a flat 

reference surface with a dial gauge of 

0,01 mm accuracy or any device (optical, 

electrical etc.) which has an accuracy of 

0,1 mm/m (see examples in figure 1 and 

figure 2) and either 

 

 

 

Method B1: Metal plates of at least 20 

mm in diameter (see figure 1). The actual 

diameter is to be chosen so that the 

pressure exerted by the dial gauge is less 

than 2 kPa or 

 

Method B2: Metal wire (see figure 2). 

 

Method C: Measuring equipment as 

defined in EN 825. 

NOTE: Any test equipment which provides the 

same result to at least the same accuracy may be 

used. 
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1 – базова рівна поверхня; 

2 – металева штаба; 

3 – індикатор годинникового типу; 

4 – металева кулька 

1 Flat reference surface 

2 Metal plate 

3 Dial gauge 

4 Metal bead 

Рисунок 1 – Приклад обладнання для методу В1 

Figure 1: Example of suitable equipment for method B1 
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1 – оптичний або електричний засіб 

вимірювання; 

2 – шкала вимірювань; 

3 – металева мітка 

1 Optical or electrical device 

 

2 Rule 

3 Metal wire 

Рисунок 2 – Приклад обладнання для методу В2 

Figure 2: Example of suitable equipment for method B2 

 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Розміри випробувальних зразків 

Товщина випробувальних зразків 

повинна дорівнювати товщині 

вихідного виробу. 

Метод А. Розміри зразка повинні 

відповідати розміру рядового 

об’ємного виробу. 

Метод В.1: 500мм х 500мм або, якщо 

менше ніж 500мм х 500мм, якомога 

більшими. У будь-якому випадку 

зразки повинні бути більше, ніж 250мм 

х 250мм. 

Метод В.2: 250мм х 250мм. 

6  Test specimens 

6.1  Dimensions of test specimens 

The thickness of the specimens shall be 

equal to the original product thickness. 

 

Method A: The specimen shall be the 

full size product.  

 

Method B1: 500 mm x 500 mm or, if 

less than 500 mm x 500 mm, as large as 

possible. In every case, it shall be greater 

than 250 mm x 250 mm.  

 

Method B2: 250 mm x 250 mm. 
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Метод С: Розміри зразка повинні 

відповідати розміру рядового 

об’ємного виробу. 

Method C: The specimen shall be the 

full size product. 

6.2 Кількість випробувальних 

зразків 

Коли випробовують рядові об’ємні 

вироби, кількість зразків повинна бути 

вказана в стандарті на конкретний 

виріб. Якщо вимірювання виконують 

на зразках, вирізаних із рядових 

об’ємних виробів, слід випробувати не 

менше трьох зразків. 

Примітка. Якщо відсутній стандарт або 

будь-які інші технічні умови на виріб, 

кількість зразків може бути погоджена між 

зацікавленими сторонами. 

6.2 Number of test specimens 

 

When testing full size products, the 

number of specimens shall be as 

specified in the relevant product 

standard. If measurements are made on 

specimens taken from a full size product, 

at least three specimens shall be tested. 

 

NOTE: In the absence of a product standard or 

any other European technical specification, the 

number of specimens may be agreed between 

parties. 

6.3 Підготовка випробувальних 

зразків 

Зразки слід вирізати методом, який не 

змінює структуру вихідного виробу. 

Якщо випробувальний зразок не є 

рядовим об’ємним виробом, на ньому 

слід вказати напрямок довжини і 

ширини. Метод відбору зразків 

повинен бути зазначений в стандарті 

на конкретний виріб. 

Примітка. Якщо відсутній стандарт або 

будь-які інші технічні умови на виріб, метод 

відбору зразків може бути погоджений між 

зацікавленими сторонами. 

6.3 Preparation of test specimens 

 

The specimens shall be cut by methods 

that do not change the structure from that 

of the original product. 

If specimens are not the full size 

products, the length and width directions 

shall be marked on them. The method of 

selection of the specimens shall be as 

specified in the relevant product standard. 

NOTE: In the absence of a product standard or 

any other European technical specification, the 

method of selection may be agreed between 

parties. 
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6.4 Кондиціонування 

випробувальних зразків 

Випробувальні зразки слід 

кондиціонувати не менше 24 год за 

температури (23± 2)0С  і при відносній 

вологості повітря (50± 5)%. 

 

6.4 Conditioning of test specimens 

 

The specimens shall be conditioned for at 

least 24 h at (23 ± 2) °C and (50 ± 5) % 

relative humidity. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Умови випробувань 

Випробування слід проводити за 

температури (23±2)0С  і  при відносній 

вологості повітря (50±5)%. 

Зразки укладають вертикально або 

горизонтально таким чином, щоби їх 

лицьові поверхні піддавались дії 

випробувального оточуючого 

середовища (наприклад, утримувались 

дротяною сіткою далеко від стін 

камери). 

7  Procedure 

7.1 Test conditions 

Testing shall be carried out at (23 ± 2) °C 

and (50 ± 5) % relative humidity. 

 

The specimens shall be conditioned, 

either vertically or horizontally, with their 

major faces exposed to the test at-

mosphere (e.g. supported by a wire mesh 

away from the chamber walls). 

7.2 Проведення випробування 

Стабільність розмірів визначають, 

використовуючи один з методів – А, В 

або С. Вибір повинен бути вказаний в 

стандарті на конкретний виріб. 

Примітка 1. Якщо відсутній стандарт або 

будь-які інші технічні умови на виріб, метод, 

що буде використано, може бути погоджений 

між зацікавленими сторонами. 

Вимірюють довжину, ширину і відхил 

від площинності на початку 

7.2 Test procedure 

Measure dimensional stability using 

either method A, B, or C. The choice 

shall be as specified in the relevant 

product standard. 

NOTE 1: In absence of a product standard or 

any other European technical specification, the 

method to be used may be agreed between 

parties. 

Measure the length, the width, and the 

deviation from flatness at the start of the 
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випробувань (l0, b0, S0), потім з 

інтервалом 28 днів (lt, bt, St). 

Тривалість випробування повинна 

складати мінімум 28 днів. 

Примітка 2. Якщо необхідно отримати 

точний графік зміни розмірів, вимірювання 

допускається проводити додатково через 1, 3, 

7 та 14 днів. 

Вимірювання проводять до тих пір, 

поки різниця між результатами двох 

останніх вимірів змін розмірів буде 

менше 10% загальної допустимої 

зміни розмірів. Загальну допустиму 

зміну розмірів, Δε, зазвичай указують в 

стандарті на конкретний виріб. 

Примітка 3. Якщо відсутня така вимога, Δε 

може бути узгоджена між зацікавленими 

сторонами. 

Точність вимірювального обладнання 

повинна бути найменше Δε/10. 

 

Метод А застосовують, якщо Δε 

дорівнює 1% або більше. 

Метод В застосовують, якщо  Δε 

менше ніж 1%, але більше ніж 0,1%. 

Метод С потребує точності 0,5 мм. 

 

Метод А 

Вимірюють довжину і ширину 

рядового обємного виробу згідно з  

test (l0, b0, S0) and thereafter at time 

intervals of 28 days (lt, bt, St), with a 

minimum of 28 days of total test 

duration. 

NOTE 2: If a more accurate deformation curve 

is required, measurements may additionally be 

performed at 1, 3, 7, and 14 days.  

 

Continue measurements until the change 

in dimensions between the last two 

measurements is less then 10 % of the 

total change permitted. The total change 

permitted, Δε, is normally specified in the 

relevant product standard. 

 

NOTE 3: In the absence of such a specification, 

Δε may be agreed between parties. 

 

The accuracy of the measuring 

equipment shall be equal to at least Δε 

/10. 

- Method A shall be used if Δε is 1 % or 

greater. 

- Method B shall be used if Δε is less 

then 1 % but greater than 0,1 %. 

- Method C requires an accuracy of 

0,5 mm.  

Method A 

Measure the length and width of the full 

size product in accordance with EN 822.  
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EN 822. 

Метод В1 

Наклеюють металеві штаби на грані 

зразка, як показано на рисунку 1. 

Вимірюють розміри з точністю до 0,01 

мм. 

Метод В2 

Наклеюють металеві мітки на лицьові 

поверхні зразка, як показано на 

рисунку 2. Вимірюють розміри з 

точністю до 0,005 мм. 

Метод С 

Вимірюють відхили від площинності 

згідно з EN 825. 

 

 

Method B1 

Glue the metal plates to the edges of the 

specimen, as shown in figure 1. Measure 

the dimensions and give to the nearest 

0,01 mm.  

Method B2 

Glue the metal wires to the major faces of 

the specimen, as shown in figure 2. 

Measure the dimensions and give to the 

nearest 0,005 mm. 

Method C 

Measure the deviation from flatness in 

accordance with EN 825. 
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8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Обчислюють зміну розмірів довжини, 

Δεl , ширини, Δεb , як відсотки, та  Δεs, в 

мм/м, для кожного вимірювання за 

формулами (1), (2) та (3): 

8  Calculation and expression of results 

 

Calculate the dimensional changes,  Δεl  

and  Δεb , as percentages and  Δεs , in 

mm/m, from the individual measure-

ments, using the equations (1) to (3): 

𝛥𝜀1 = 100 ×  
𝛥𝑙

𝑙0
        (1) 

 𝛥𝜀𝑏 = 100 × 
𝛥𝑏

𝑏0
       (2) 

   𝛥𝜀𝑠 = 100 × 
𝛥𝑆

𝑆0
      (3) 

де 

𝛥𝑙, 𝛥𝑏 – виміряна абсолютна зміна 

довжини і ширини, мм; 

𝛥𝑆  – виміряна абсолютна зміна 

площинності, мм; 

𝑙0, 𝑏0 −виміряна первісна довжина та 

ширина, мм. 

Обчислюють середньоарифметичне 

значення кожної зміни розмірів,  Δεl,  

Δεb  та  Δεs за індивідуальними 

результатами випробувань. Зміни 

розмірів  Δεl  та Δεb  слід наводити з 

точністю 0,5% для методу А та з 

точністю 0,1% для методу В. Зміну 

площинності, Δεs  , слід наводити з 

точністю мм/м. 

  

 

 

 

where 

𝛥𝑙, 𝛥𝑏 are the measured overall changes 

in length and width, in mm; 

 𝛥𝑆 is the measured overall change in 

flatness, in mm; 

l0, b0  are the measured initial length and 

width, in mm. 

Calculate the mean values of each 

dimensional change,  Δεl , Δεb  and  Δεs , 

from the individual test results. The 

dimensional changes,  Δεl  and  Δεb , are 

to be given to the nearest 0,5 % for 

method A and to the nearest 0,1 % for 

method B. The change in deviation from 

flatness,   Δεs , shall be given to the 

nearest millimetre per metre. 
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9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Наведені дані точності вимірювання  

стабільності розмірів, встановлені на 

основі результатів «кругового 

випробування» (міжлабораторних 

порівняльних випробувань), при якому 

застосовувались порівняне 

випробувальне обладнання і 

виконувалась порівняна підготовка 

зразків до випробувань. 

Точність вимірювання стабільності 

розмірів  Δεl  та  Δεb може бути оцінена 

таким чином: 

- межа 95%- вої повторюваності: 

приблизно 0,4%; 

- межа 95%-вої відтворюваності: 

приблизно 0,7%. 

Застосовані вище терміни вжиті в 

значеннях, наведених в ISO 5725-2.    

9 Accuracy of measurement 

Following the experience from a 'round 

robin test', where comparable test 

equipment and specimen preparation 

were used, the accuracy for dimensional 

stability,  Δεl  and  Δεb , can be estimated 

as given below. 

 

 

 

Repeatability limit r with a probability of 

95%:   approximately   0,4%; 

Reproducibility limit R  with a 

probability of 95%:  approximately 0,7%.  

The above-mentioned terms are applied 

as described in ISO 5725-2 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

Протокол випробувань повинен 

містити наступну інформацію: 

 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація продукції: 

 

1) найменування виробу, 

підприємства, виробника або 

постачальника; 

10 Test report 

The test report shall include the following 

information: 

 

a) a reference to this European Standard; 

b) product identification 

 

1) product name, factory, 

manufacturer, or supplier; 
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2) номер кода виготовлення 

(номер партії); 

3) тип виробу; 

4) пакування; 

5) форма виробу, що надійшов у 

лабораторію; 

6) інша інформація, наприклад, 

номінальна товщина, 

номінальна щільність; 

 

с) проведення випробування: 

 

1) дані з відбору зразків 

(наприклад, відповідальний за 

проведення відбору, місце 

відбору); 

2) кондиціонування зразків; 

3) окремі випадки 

невідповідності  розділам 6 і 7, 

якщо такі є; 

4) дата проведення 

випробування; 

5) загальна інформація про 

випробування, наприклад, який 

використовувався метод 

випробування; 

6) будь-які обставини, що можуть 

впливати на результати 

випробувань; 

2) production code number; 

 

3) type of product; 

4) packaging; 

5) the form in which the product 

arrived at the laboratory; 

6) other information as appropriate 

(e.g. nominal thickness, nominal 

density); 

 

c) test procedure 

 

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

person taking the sample, place of 

sampling); 

 

2)  conditioning; 

3)  any deviations from clauses 6 and 

7; 

 

4)  date of testing; 

 

5)   general information relating to the 

test (test method used); 

 

 

6)  events which may have affected 

the results . 
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d) результати: всі індивідуальні 

значення і середньоарифметичне 

значення. 

 

Примітка. Відомості про інструмент та 

відповідального за проведення випробування 

повинні зберігатись в лабораторії, в 

протоколі результатів випробувань ці 

відомості вказувати необов'язково. 

 

d) results:  all individual values and the 

mean value. 

 

 

NOTE: Information about the apparatus and 

identity of the person responsible for the test 

should be available in the laboratory, but it need 

not be recorded in the report. 
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Додаток НА 

(довідковий) 

Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними 

і/або регіональними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті 

Таблиця НА.1 

Міжнародні та/або регіональні 

стандарти 

Ідентичні  національні стандарти 

України 

EN 822 Thermal insulating products 

for building applications -

Determination of length and width 

 

ДСТУ Б EN 822:201х  Вироби 

теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення довжини і 

ширини (EN 822:1997, IDT) *) 

EN 825  Thermal insulating products 

for building applications -

Determination of flatness 

ДСТУ Б EN 825:201х  Вироби 

теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення 

площинності (EN 825:1997, IDT) *) 

ISO 5725-2:1994 Accuracy (trueness 

and precision) of measurement 

methods and results - Part 2: Basic 

method for the determination of 

repeatability and reproducibility of a 

standard measurement method 

 

*) На розгляді 
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