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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 1606:201х (EN 1606:1996+AC/1997, 

IDT) «Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення повзучості 

при стиску», прийнятий методом перекладу – ідентичний щодо EN 1606:1996 

(версія en) «Thermal insulating products for building applications - Determination of 

compressive creep» з технічною поправкою АС/1997 (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 1606:1996  у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 1606:1996  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, яку долучено до цього стандарту, 

позначено подвійною рискою на березі сторінки. 

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

отримати в Національному фонді нормативних документів. 



Пр. ДСТУ Б  EN 1606:201x 

1 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ 

УКРАЇНИ 

EUROPEAN STANDARD 

Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. 

Визначення повзучості при стиску 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение ползучести при сжатии 

 

Thermal insulating products for building 

applications -  Determination of 

compressive creep 

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 compressive creep 

 

EN 1606 

Чинний від 201_____ November 1996 

 

 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання  

і процедури для визначення повзучості 

при стиску зразків під дією різних 

значень заданого навантаження. 

Стандарт придатний для 

теплоізоляційних виробів.   

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures for 

determining the compressive creep of 

specimens under various conditions of 

stress. It is applicable to thermal 

insulating products 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні документи 

необхідні для застосування цього 

стандарту. У разі датованих посилань 

застосовують тільки наведені видання. 

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 
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У разу недатованих посилань потрібно 

користуватись останнім виданням 

нормативного документу (разом зі 

змінами). 

 

ЕN 826  Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. Визначення 

міцності при стиску 

ЕN 12085  Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. Визначення 

лінійних розмірів випробувальних 

зразків 

references, the latest edition of the 

referenced document (including any 

amendments) applies. 

 

 

EN 826  Thermal insulating products for 

building applications -Determination of 

compression behaviour  

EN 12085  Thermal insulating products 

for building applications -Determination 

of linear dimensions of test specimens 

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту 

застосовують такі визначення: 

3.1 товщина 

Лінійний розмір, який вимірюють 

перпендикулярно до площини, котру 

утворюють довжина та ширина. 

3.1.1 товщина, d 

Товщина вихідного виробу, з якого 

вирізано зразок. 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definitions apply: 

3.1 thickness: 

 Linear dimension measured perpendicu-

lar to the length and width plane. 

 

3.1.1 thickness, d:  

Original product thickness. 

 

3.1.2 товщина, dS 

Товщина зразка. 

3.1.3 товщина, dh 

Товщина зразка під дією стискаючого 

навантаження, яке створює власна вага 

навантажуючого  пристрою («власна 

3.1.2 Thickness, ds:  

Thickness of the specimen. 

3.1.3 Thickness, dh: 

 Thickness of the specimen under the 

basic compressive stress of the loading 

device ('dead weight'). 
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вага») 

3.1.4 товщина, dВ 

Товщина зразка після 60 с початку дії 

навантаження. 

3.1.5 товщина, dt 

Товщина зразка в момент часу t. 

 

3.1.4 Thickness, dB:  

Thickness of the specimen 60 s after the 

beginning of the loading process. 

3.1.5 Thickness, dt: 

 Thickness of the specimen at a given 

time, t. 

3.2 зусилля стиску, ас 

Відношення стискаючого зусилля до 

первісної площі поперечного перерізу 

зразку. 

3.2 compressive stress, ac:  

Ratio of the compressive force to the 

initial surface area of the cross section of 

the specimen. 

3.3 деформація, Х 

Зменшення товщини зразка. 

3.3 deformation, X:  

Reduction in thickness of the specimen. 

3.4 відносна деформація, ε 

Відношення деформації зразка, Х, та 

його товщини, dS, виміряної в 

напрямку дії навантаження. 

3.4 relative deformation, ε: 

 Ratio of the deformation of the 

specimen, X, and its thickness, ds, 

measured in the direction of loading. 

3.5 повзучість при стиску, Ха 

Збільшення деформації зразка під дією 

постійного стискаючого зусилля 

залежно від часу при заданих 

температурі і вологості повітря 

 

3.5  compressive creep, Xa:  

Increase in deformation of the specimen 

under a constant stress with time under 

specified conditions of temperature and 

humidity. 

 

Ха = Хt – Х0 
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де:  

Хt – деформація зразка в момент часу t, 

мм; 

Х0 – первісна деформація (після 60 с 

після початку дії навантаження) 

Приклади різних товщин і деформацій 

наведені на рисунку 1. 

where 

Xt is the deformation at time t; 

 

X0 is the initial deformation (after 60 s 

from the beginning of loading). An 

illustration of the different thicknesses 

and deformations is given in figure 1. 

 

 

 

 

а) товщина 

b) час, t 

с) крива деформації 

dL Рекомендована  величина товщини 

для вимірювань деформацій 

1 «Власна вага» навантажуючого 

пристрою (< 10% найменшого зусилля, 

яке вибрано для випробування 

a) Thickness 

b) Time, t 

c) Deformation curve 

dL Reference value for deformation 

measurements 

1 'Dead weight' of the loading device (< 

10 % of the smallest stress chosen for the 

creep test) 
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повзучості) 

2 Навантаження, яке застосовується у 

випробуванні на повзучість при 

стиску. 

У наведеному прикладі dL 

використовується як рекомендована 

величина товщини для вимірювань 

деформацій. Якщо  dS  

використовується як рекомендована 

величина товщини, приклад може бути 

використано без dL (див. 7.3) 

 

2 Load applied in the compressive creep 

test. 

In the illustration, dL is used as a 

reference value for deformation 

measurements. If ds is used as the 

reference value, the illustration can be 

used, omitting the column for dL (see 

7.3). 

Рисунок 1 – Приклад різних товщин і деформацій 

Figure 1:  Illustration of the different thicknesses and deformations 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

Повзучість при стиску визначають 

вимірюванням збільшення деформації 

зразка під дією постійного 

стискаючого навантаження при 

заданих температурі, вологості повітря 

і часі. 

4 Principle 

The compressive creep is determined by 

measuring the increase in deformation of 

a specimen under constant compressive 

stress and specified conditions of 

temperature, humidity and time. 

5 ІНСТРУМЕНТ 

5.1  Механізм для створення 

навантаження, що складається з двох 

плоских пластин, одна з яких повинна 

бути рухомою, котрі розташовані 

таким чином, щоби створити 

стискаюче навантаження на зразок у 

вертикальному напрямку. Рухома 

5 Apparatus 

5.1 Loading device, consisting of two 

flat platens, one of which shall be 

movable, so arranged that they compress 

the specimen in a vertical direction. The 

movable platen shall be guided in such a 

manner as to be self-aligning. The platens 

shall be capable of being loaded smoothly 
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пластина повинна бути так 

встановлена, щоби могла сама 

вирівнюватися. Пластини  повинні 

створювати навантаження плавно, без 

перекошування, так, щоби в процесі 

випробування задана статична напруга 

у зразку не змінювалась більше ніж на 

±5% . 

and without distortion so that, during the 

test, the static stress does not change by 

more than ±5 %. 

5.2 Вимірювальний пристрій 

(наприклад, прилад з круговою 

шкалою), який спроможний визначити 

відстань між двома пластинами (тобто 

деформацію зразка) з точністю до 0,01 

мм. 

5.2 Measuring device (e.g. dial gauge), 

capable of determining the distance 

between the two platens, i.e. the 

deformation of the specimen, to an 

accuracy of 0,01 mm. 

5.3 Підходящі демпфуючі засоби, що 

можуть мінімізувати ефект зовнішньої 

вібрації (наприклад, належні 

фундаменти для обладнання) 

Приклади випробувального 

обладнання наведені на рисунку 2. 

5.3 Suitable damping measures, to 

minimize the effects of external vibration 

(e.g. substantial foundation of the ap-

paratus support). 

Examples of the testing apparatus are 

given in figure 2 
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1 Датчик для вимірювання деформації 

або прилад з круговою шкалою 

2 Пластина, що навантажує 

3 Пластина, що розподіляє 

навантаження на зразок (рухома, яка 

сама вирівнюється) 

4 Випробувальний зразок 

5 Траверса 

6 Навантаження, що створюється 

гирями 

1 Displacement transducer or dial gauge 

 

2 Loading bridge 

3 Load distribution plate (movable, self-

aligning) 

 

4 Test specimen 

5 Support beam 

6 Loading by weights 

 

Рисунок 2 – Приклади випробувального обладнання 

Figure 2: Examples of test apparatus 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Відбір випробувальних зразків 

Зразки для визначення повзучості при 

стиску слід відбирати з однієї вибірки і 

готувати так, як і зразки, які 

використовують для випробувань на 

стиск згідно з ЕN 826. 

Метод відбору зразків повинен бути 

6  Test specimens 

6.1   Selection of test specimens 

The specimens for determining the 

compressive creep shall be taken from 

the same sample, with the same 

preparation as the specimens used for the 

compression test as specified in EN 826. 

The method of selecting the specimens 
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вказаний в стандарті на конкретний 

виріб. 

Примітка. Якщо відсутній стандарт або 

будь-які інші технічні умови, метод відбору 

випробувальних зразків може бути 

погоджений між зацікавленими сторонами. 

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 of the test specimens may be 

agreed between parties. 

6.2 Розміри випробувальних зразків 

Товщина випробувальних зразків 

повинна дорівнювати товщині 

вихідних виробів, з яких вирізали 

зразки. Ширина зразків не повинна 

бути менше, ніж їх товщина. Вироби, 

які мають облицювання або суцільні 

оболочки, які залишаються під час 

використання, слід випробувати разом 

з цими облицюваннями або 

оболочками. 

Випробувальні зразки не повинні бути 

сформовані з декількох шарів для 

отримання більшої товщини для 

випробування. 

Зразки повинні бути відрізані під 

прямим кутом і мати такі 

рекомендовані розміри: 

        50 мм x 50 мм або 

100 мм x 100 мм або 

150 мм x 150 мм або 

200 мм x 200 мм або 

6.2  Dimensions of test specimens 

The thickness of specimens shall be 

equal to the original product thickness. 

The width of the specimens shall not be 

less than its thickness. Products with 

facings or integrally moulded skins 

which are retained in use shall be tested 

with these faces or skins intact. 

 

 

 

Test specimens shall not be layered to 

produce a greater thickness for testing. 

 

 

The specimens shall be squarely cut and 

have sides with the following 

recommended dimensions: 

50 mm x 50 mm or 

100 mm x 100 mm or 

150 mm x 150 mm or 

200 mm x 200 mm or 
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300 мм x 300 мм. 

Розміри  випробувальних зразків 

повинні бути такими самими, які 

використовують у випробуваннях на 

стиск згідно з ЕN 826. Розміри 

указують в стандарті на конкретні 

вироби або узгоджують між 

зацікавленими сторонами. 

Лінійні розміри зразків слід визначати 

згідно з EN 12085 з точністю до 0,5%. 

 

Відхил від паралельності і 

площинності між верхньою і нижньою 

робочими поверхнями зразка не 

повинен бути більше ніж 0,5% 

довжини його сторони, з максимумом 

0,5 мм. Якщо зразок не має плоску 

поверхню, його слід вирівняти або 

підготувати поверхню перед  

випробуванням шляхом нанесення 

вирівнюючого покриття. Де є таке 

покриття, не повинно відбуватись його 

істотної повзучості, в іншому випадку 

цю повзучість слід враховувати 

шляхом її віднімання при обробці 

результатів випробування. 

300 mm x 300 mm.  

The dimensions of specimens shall be the 

same as used in the compression test as 

described in EN 826. These are specified 

in the relevant product standard or agreed 

between parties. 

 

 

The linear dimensions shall be 

determined in accordance with EN 

12085, to an accuracy of  0,5 %. 

The tolerance on parallelism and flatness 

between the upper and lower face of the 

specimen shall not be greater than 0,5 % 

of its side length, with a maximum of 0,5 

mm. If the specimen is not flat, it shall be 

ground flat or an adequate coating shall 

be applied to prepare the surface for the 

test. Where it is coated, no significant 

creep should occur in the coating or it 

shall be taken into account by deducting 

the creep of the coating. 

6.3 Кількість випробувальних 

зразків 

6.3 Number of test specimens 
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Кількість випробувальних зразків має 

бути вказана в стандарті на 

конкретний виріб. Якщо кількість 

зразків не вказано, щонайменше три 

зразки слід використовувати для 

кожного зусилля тиску, вибраного в 

7.2. 

Примітка. Якщо стандарт або будь-які 

технічні умови на виріб відсутні, кількість 

зразків може бути погоджена між 

зацікавленими сторонами. 

The number of specimens shall be as 

specified in the relevant product 

standard. If the number is not specified, 

then at least three specimens shall be 

used for each compressive stress selected 

from 7.2. 

 

NOTE: In the absence of a product standard or 

any other European technical specification, the 

number of specimens may be agreed between 

parties. 

6.4 Підготовка випробувальних 

зразків 

Випробувальні зразки слід вирізати з 

виробів так, щоб напрямок дії 

стискаючого навантаження на зразок 

під час випробування відповідав 

напрямку дії стискаючого 

навантаження на виріб під час його 

експлуатації. Зразки слід вирізати 

методами, які не змінюють первісну 

структуру виробу. Для виробів з 

непаралельними поверхнями 

паралелізм верхньої і нижньої 

поверхні зразка слід забезпечити 

згідно з 6.2. 

Примітка. Спеціальні методи підготовки, 

якщо потрібно, можуть бути наведені в 

6.4 Preparation of test specimens 

 

The specimens shall be cut so that the 

direction of loading applied to the 

product will correspond to the direction 

in which the compressive forces are 

applied to the product in use. 

The specimens shall be cut by methods 

that do not change the original structure 

of the product. For products with non-

parallel faces, the parallelism of the 

upper and lower face of the specimen 

shall be in accordance with 6.2. 

 

 

NOTE: Special methods of preparation, when 

needed, may be given in the relevant product 

standard. 
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стандарті на конкретний виріб. 

6.5 Кондиціонування 

випробувальних зразків 

Зразки слід кондиціонувати не менше 

24 год при умовах випробування. У 

разі суперечок, час кондиціонування 

(при постійному вмісті вологи) 

повинен бути вказаний в стандарті на 

конкретний виріб. 

6.5 Conditioning of test specimens 

 

The specimens shall be conditioned for at 

least 24 h under the test conditions. In 

case of dispute, the time for conditioning 

(equilibrium of moisture content) shall be 

as specified in the relevant product 

standard. 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Умови випробувань 

Випробування слід проводити за 

температури (23±2)0С і відносній 

вологості повітря (50±5)% 

Примітка. Інші умови можуть бути наведені 

в стандарті на конкретний виріб або 

погоджені між зацікавленими сторонами. 

7  Procedure 

7.1 Test conditions 

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

and (50 ± 5) % relative humidity. 

 

NOTE: Other conditions may be given in the 

relevant product standard or may be agreed 

between parties 

7.2 Вибір навантаження 

Випробування слід проводити, 

використовуючи три або більше різних 

стискаючих навантаження. 

Альтернативні значення, σс, для 

визначення повзучості при стиску 

повинні базуватись або на значенні 

межі міцності при стиску, σm, або на 

значенні міцності на стиск при 10%-

вій деформації, σ10, які виміряні 

відповідно до  ЕN 826 і повинні бути 

7.2 Stress selection 

The test shall be carried out at three or 

more different stresses. 

The alternative stresses for the creep test, 

σс, shall be based on either the 

compressive strength, σm, or the 

compressive stress, σ10, at 10% strain 

measured in accordance with EN 826, 

and shall be calculated as follows: 
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обчислені таким чином:  

σс = 0,15 σm or σс = 0,15 σ10; 

σс = 0,20 σm or σс = 0,20 σ10; 

σс = 0,25 σm or σс = 0,25 σ10; 

σс = 0,30 σm or σс = 0,30 σ10; 

σс = 0,35 σm or σс = 0,35 σ10. 

Примітка. Якщо необхідно, можуть бути 

прийняті інші значення σс. 

NOTE: If appropriate, other values of σс may be 

chosen. 

7.3 Процедура випробування 

Якщо товщина зразка dS (і його не 

піддають дії навантаження, яке 

створює «власна вага» 

навантажуючого пристрою), її слід 

виміряти з точністю до 0,1 мм згідно з 

ЕN 12085. Помістити обережно зразок 

в навантажуючий пристрій, який 

створює навантаження «власною 

вагою». Товщина зразка при цьому 

навантаженні, dh, приймається за 

вихідне значення товщини при 

вимірюванні деформації, її визначають 

з точністю до 0,01мм. 

Навантаження, яке створює «власна 

вага» навантажуючого пристрою, 

повинно бути менше, ніж 10% 

мінімального значення навантаження, 

яке вибрано для цього випробування. 

Якщо товщину зразка,  dS, визначають 

7.3 Test procedure 

If the thickness of a specimen, ds, is to be 

determined without using the loading 

device, it shall be measured to an 

accuracy of 0,1 mm, In accordance with 

EN 12085. Place the specimen carefully 

in the loading device, under the 'dead 

weight' of the loading device. The 

thickness under this load, dh, is to be 

considered the reference value for 

the deformation measurements, est ,01 

mm. 

 

 

The stress imposed by the 'dead weight' 

shall be less than 10 % of the minimum 

stress selected for the test. If the 

thickness of the specimen, ds, is 

determined using the loading device, the 

specimen shall be preloaded by applying 
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під дією навантаження, яке створює 

«власна вага» пристрою, до зразка слід 

попередньо прикласти навантаження 

(250±10) Па і виміряти товщину з 

точністю до 0,01 мм. Це значення слід 

прийняти за вихідне значення для 

вимірювань деформації. 

Примітка 1. Якщо виникають значні 

деформації зразка під навантаженням 250 Па, 

може бути використане навантаження 50 Па 

за умови, що це навантаження вказане в 

стандарті на конкретний виріб. У цьому 

випадку товщину, dS, слід визначати під цим 

навантаженням. 

Вибране стискаюче навантаження 

рівномірно прикладають до зразка 

протягом (10±5) с. 

Через (60±5) с після початку 

навантаження визначають первісну 

деформацію зразка, х0, з точністю до 

0,01 мм. Далі з тією ж точністю 0,01м 

визначають деформацію через такі 

інтервали часу після початку дії 

навантаження: 0,1 год; 1 год; 5 год, а 

потім в такі дні після початку дії 

навантаження: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 18, 

24, 32, 42, 53, 65 та 80 днів, та один раз 

між 90 та 100 днями. 

Примітка 2. Інтервали, наведені в годинах, є 

a pressure of (250 ± 10) Pa and the 

thickness measured to an accuracy of 

0,01 mm. This value shall then be used as 

the reference value for the deformation 

measurements. 

 

 

NOTE 1: If a significant deformation occurs 

under the pressure of 250 Pa, then a load 

corresponding to 50 Pa may be used, assuming 

that such a load is specified in the relevant 

product standard. In this case, the thickness, ds, 

should be determined under the same load. 

 

Apply the selected stress uniformly to the 

specimen within (10±5)s. 

 

Determine the initial deformation, X0, to 

the nearest 0,01 mm (60 ± 5)s after 

loading has started. Determine the 

deformation, X t, to the nearest 0,01 mm 

at the following times after loading: 

0,1 h, 1 h, 5 h, and then at the following 

days after loading has started: 1, 2, 4, 7, 

9, 11, 14, 18, 24, 32, 42, 53, 65, and 80 

days, and once between 90 and 100 days. 

 

 

NOTE 2: These times, expressed in hours, are 



Пр. ДСТУ Б  EN 1606:201x 

14 
 

рівномірними прирощуваннями часу за 

логарифмічною шкалою. Якщо випробування 

продовжується після 90 днів (див.7.4), 

показання слід знімати через рівні інтервали 

часу за логарифмічною шкалою. Приклад 

інтервалів часу, через які знімають 

показання, наведен на рисунку 3. 

Примітка 3. Якщо виріб, який слід 

випробувати, має облицювання, що важко 

видалити, або якщо для випробування на 

виріб нанесено покриття, повзучість при 

стиску може бути виміряна відносним 

переміщенням плоских пластин устрою, що 

створює навантаження. Повзучість також 

можна виміряти відносним переміщенням 

точок, які нанесені на кромки матеріалу, 

якщо це можливо зробити.  

equidistant time increments in a logarithmic 

time scale. If the test is continued after 90 days 

(see 7.4), readings shall be made at equidistant 

time increments (logarithmic scale). An example 

for appropriate reading time increments is given 

in figure 3. 

 

NOTE 3: When the product to be tested incorpo-

rates a facing which is difficult to remove or if a 

coating is added for testing purposes, the 

compressive creep may be measured by the rela-

tive movement of the flat platens of the loading 

device. Alternatively, it may be measured from 

the relative movement of reference points placed 

on the edges of the material, if the intention is to 

access the material itself. 

 

 

а) час, t, в год 

• Вимірювання, виконані при 

випробуваннях тривалістю 90 днів (див. 

7.3) 

х  Вимірювання, виконані при 

випробуваннях тривалістю більше ніж 90 

днів (див.7.4) 

a) Time, t, in h 

• Readings for the required test 

duration of 90 days (see 7.3)  

 

х  Readings for a test duration longer 

than 90 days (see 7.4) 

Інтервали часу  (в логарифмічному масштабі) до 10000 год 

Equidistant time increments (logarithmic scale) up to 10000 h 
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Day 
     День 

Time 
   Час 

         Duration, in h 
Тривалість, в год  

Weekday 
День тижня 

0 10:00 0 (loading) 
(навантаження) 

Monday 
Понеділок 

0 10:01 0,017 Monday 
Понеділок 

0 11:00 1,0 Monday 
Понеділок 

0 15:00 5,0 Monday 
Понеділок 
Понеділок 

1 10:00 24 Tuesday 
Вівторок 

2 10:00 48 Wednesday 
Середа 

4 14:00 100 Friday 
П’ятниця  

7 10:10 168 Monday 
Понеділок 

9 10:00 216 Wednesday 
Середа 

11 10:00 264 Friday 
П’ятниця 

14 10:00 336 Monday 
Понеділок 

18 10:00 432 Friday 
П’ятниця 

24 10:00 576 Thursday 
Вівторок 

32 10:00 768 Friday 
П’ятниця 

42 10:00 1 008 Monday 
Понеділок 

53 10:00 1 272 Friday 
П’ятниця 

65 10:00 1 560 Wednesday 
Середа 

80 10:00 1 920 Thursday 
Четвер 

100 10:00 2 400 Wednesday 
Середа 
Середа 123 10:00 2 952 Friday 

П’ятниця 

156 10:00 3 744 Wednesday 
Середа 

190 10:00 4 560 Tuesday 
Вівторок 
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231 10:00 5 544 Monday 
Понеділок 

295 10:00 7 080 Tuesday 
Вівторок 

365 10:00 8 760 Tuesday 
Вівторок 

 

Рисунок 3 – Приклад інтервалів часу для вимірювань деформації 

Figure 3: Reading times: example for time intervals for deformation measurements 

7.4 Тривалість випробування 

Повзучість при стиску слід вимірювати 

через інтервали часу, які наведені в 7.3, 

при тривалості випробування не менше 

90 днів. Тривалість випробування 

повинна бути вказана в стандарті на 

конкретний виріб або вона може бути 

погоджена між зацікавленими 

сторонами. Загальна тривалість 

випробування залежить від потрібного 

часу експлуатації, який слід визначати 

згідно з додатком А. 

7.4  Duration of test 

The compressive creep shall be 

measured at time intervals given in 7.3 

over a period of at least 90 days. The 

duration of the test shall be as specified 

in the relevant product standard or 

shall be agreed between the parties. 

The total duration of testing depends 

on the required extrapolation time, 

which shall be determined in 

accordance with annex A. 

 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

Значення деформації кожного зразка, X t, 

слід занести в таблицю. 

Обчислюють відносну деформацію 

 кожного зразка, εt, як відсоток, 

використовуючи формулу: 

 

8  Calculation and expression of 

results 

 

The deformation value, X t, shall be 

tabled for each specimen. 

Calculate the relative deformation, ev 

as a  

percentage, for each specimen, using 
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equation (1): 

𝜀𝑡 =  
Х𝑡

𝑑𝑠
 × 100  (1) 

де: 

Хt – деформація зразка в момент часу, t, 

мм; 

ds – товщина зразка, мм. 

 

Відносну деформацію кожного зразка і 

середнє значення відносної деформації 

трьох зразків для кожного рівня 

стискаючого навантаження надають у 

вигляді графіка, побудованого у 

лінійному/логарифмічному (за часом) 

масштабі, або у вигляді діаграми, 

побудованої в логарифмічному масштабі 

на обох вісях координат. Розрахунковий 

метод визначення повзучості при стиску 

і формула для її екстраполяції наведені в 

додатку А. 

where 

Хt is the deformation at time t, in 

millimetres; 

ds is the thickness of the specimen, in 

millimetres.  

The relative deformation for each 

specimen and the mean value of the 

three relative deformations for each 

stress level shall be plotted in a semi-

log (time) or a log/log diagram. The 

calculation of creep deformation and 

the equation for its extrapolation is 

given in annex A. 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Примітка. У це видання стандарту не було 

можливості включити дані про точність 

вимірювання; введення таких даних планується 

в наступній редакції 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 повинен містити 

10 Test report 

The test report shall include the 
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наступну інформацію: 

 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація виробу: 

 

1) найменування виробу, 

підприємства, виробника або 

постачальника; 

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, покриття, 

облицювання;  

 

с) проведення випробування: 

 

1) підготовка до випробування і 

порядок відбору зразків 

(наприклад, відповідальний за 

проведення відбору, місце 

відбору); 

2) кондиціонування зразків; 

3) будь-які відхили від умов, 

following information: 

 

a) a reference to this European 

Standard; 

b) product identification 

 

1) trademark, factory, manufacturer, 

or supplier; 

 

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, skins, facings); 

 

 

c) test procedure: 

 

1)  pre-test history and sampling 

(e.g. person taking the sample, 

place of sampling); 

 

 

2)  conditioning; 
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зазначених у розділах 6 і 7; 

 

4) дата випробування; 

5) розміри і кількість зразків 

6) вид обробки поверхні 

(шліфування або тип покриття) 

7) загальна інформація про 

випробування (межа міцності при 

стиску, σm, або міцність на стиск 

при 10%-вій деформації, виміряні 

згідно з  ЕN 826, а також вибрані 

значення стискаючого 

навантаження, σс); 

8) обставини, які можуть вплинути 

на результат; 

 

d) результати: 

1) таблиця значень деформації і 

діаграма залежності X t  від часу 

t у лінійному/логарифмічному 

або логарифмічному/логарифміч-

ному масштабі для кожного 

зразка, а також середнє значення 

деформації для вибраних рівнів 

стискаючого навантаження; 

2) результати згідно з додатком А 

для кожного рівня навантаження 

(якщо необхідно): 

3)  any deviations from clauses 6 

and 7; 

 

4)  date of testing; 

5)  dimensions and number of 

specimens; 

6)  kind of surface treatment 

(grinding or type of coating); 

7)  general information relating to 

the test (strength, σm, or stress, 

σ10, measured in accordance 

with EN 826 and the chosen 

stresses, σс); 

8)  events which may have affected 

the results; 

 

d) results: 

1)  the tabled deformation values 

and the diagrams X t versus t in 

semi-log or log/log form for 

each specimen, and the mean 

values for the chosen stresses; 

 

 

 

2)  results according to annex A 

for each stress level, if any: 
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2.1) статистичні значення a, bта 

r2; 

2.2) коефіцієнти m та b у 

рівнянні Фіндлея*; 

2.3) деформацію повзучості,  

Xa, разом з результатами 

лінійного регресивного аналізу 

діаграми в 

логарифмічному/логарифмічному 

масштабі;  

2.4)  відносну деформацію, ε, та 

криву екстраполяції на діаграмі в 

лінійно/логарифмічному 

масштабі 

Примітка. Відомості про інструмент та 

відповідального за проведення випробування 

повинні зберігатись в лабораторії, в протоколі 

ці відомості вказувати необов'язково. 

 

3)  the statistical parameters a, b, 

and r2; 

4)  factors m and b of the 

Findley* equation; 

5)  the creep deformation, Xa, 

together with the linear 

regression analysis in a log/log 

diagram; 

 

 

6)  the relative deformation, ε, 

and the extrapolation curve in 

a semi-log diagram. 

 

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. 

*Findley, W.N., Creep characteristics of Plastics. 

Symposium on Plastics, Am. Soc. Testing Mats., 1994 
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ДОДАТОК А 

(обов'язковий) 

Розрахунковий метод визначення 

деформації 

Annex A   

(normative)  

Calculation method  

А.1 Загальні положення 

У цьому додатку наведений 

розрахунковий метод визначення 

деформації теплоізоляційних виробів, 

яка викликана повзучістю виробів при 

стиску протягом тривалого часу. При 

позитивній оцінці повзучості за 

допомогою якої-небудь іншої 

математичної моделі ця модель 

повинна бути включена в цей стандарт 

у вигляді поправки  до цього додатка 

або при перегляді цього стандарту. 

Примітка 1. Наведений розрахунковий 

метод може бути використаний для 

визначення припустимого навантаження на 

виріб і/або характеристик стиску виробу при 

його експлуатації. 

Примітка 2. Для екстраполяції 

характеристик стиску теплоізоляційних 

виробів у часі при випробуванні відповідно 

до вимог цього стандарту повинні бути 

отримані результати великої кількості 

випробувань і проведені дослідні роботи. 

Для цілей цього стандарту результати 

дослідних робіт отримані й підтверджені для 

різних виробів з пінопласту. Для інших видів 

A.1   General 

This annex specifies a calculation method 

for the determination of a long-term 

deformation value of thermal insulating 

products due to compressive creep. In 

case of positive validation of another 

mathematical model, that model shall be 

incorporated by amendment or revision 

of this annex. 

 

 

 

NOTE 1: This method may be used to define a 

permissible load in practical applications and/or 

to define the compressive behaviour of a certain 

product. 

 

NOTE 2: In order to make a reliable 

extrapolation of the behaviour of thermal 

insulating products with time, when tested in 

accordance with this standard, the results of 

many tests and experience are required. This 

experience is not yet available for all products. It 

has been well established and confirmed for 

different plastic foam products. For other 

products, tests are still running and no 
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теплоізоляційних виробів математична 

модель не отримана. 

Математична модель повинна бути 

заснована на результатах вимірів, 

проведених протягом не менш п'яти 

років для виробів, які відносяться до 

одній групи. На підставі отриманих 

результатів вимірів проводять оцінку 

різних математичних моделей, 

використовуючи результати вимірів 

протягом двох років і порівнюючи 

екстрапольовані дані з даними, 

отриманими при проведенні вимірів 

протягом п'яти років. 

У цьому додатку наведений приклад 

можливої 30- кратної екстраполяції 

залежно від тривалості випробування. 

 

Примітка 3. Оцінку характеристичної кривої 

повзучості, отриманої на основі 

математичної моделі, проводять аналогічно 

оцінці за допомогою значень, отриманих 

вимірюванням 

Примітка 4. При 30-кратній екстраполяції 

залежно від тривалості випробування 

рекомендується застосовувати коефіцієнт 

безпеки для встановлення значення 

тривалого припустимого стискаючого 

навантаження й відповідної їй деформації. 

mathematical model has yet been validated.  

 

A validation shall be based on 

measurements over a period of at least 

five years for different products within 

the same product family. Based on these 

measurements, different mathematical 

models shall be evaluated by using meas-

ured values from periods of up to two 

years and comparing the extrapolation 

with the data obtained over a period of 

five years. 

 

 

This annex gives a permissible 

extrapolation, with a maximum 

extrapolation up to 30 times the testing 

time. 

NOTE 3: To validate the characteristic form of a 

curve based on the mathematical model, it 

should be similar to that obtained by the 

measured values. 

NOTE 4: Even with an extrapolation up to 30 

times the testing time, it is recommended that a 

safety factor should be applied for the 

determination of long-term allowable stress and 

the corresponding deformation. 
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А.2 Суть методу 

Наведений розрахунковий метод 

заснований на математичній функції, 

вираженої у вигляді формули 

Финдлея* [див. (А. 1)], за допомогою 

якої можуть бути описані 

характеристики повзучості 

теплоізоляційних виробів за умови, що 

лінійний регресійний аналіз згідно з 

формулою (А.2) відповідає 

коефіцієнту визначення      r2 ≥ 0,9 

A.2  Principle 

The calculation method is based on a 

mathematical function, called the Findley 

equation*) (A.1), which allows the 

description of the creep behaviour of 

thermal insulating products, provided that 

the linear regression analysis according to 

equation (A.2) fits with a coefficient of 

determination r2 > 0,9 

 

 

Xt =X0 + m∙th       (A.1) 

де:  

X0 – початкова деформація зразка (див. 

3.5), мм; 

t – час, год; 

m та b – константи матеріалу виробу; 

Формула (А. 1) може бути 

представлена в логарифмічному 

вигляді: 

where 

X0  is the initial deformation; 

 

t is time in h; 

 m and b are material constants. 

Equation (A.1) can be written in a 

logarithmic form, as follows: 

log (Xt – X0) = log m + b × log t          (A.2) 

де  

log m – відрізок ординати; 

b – кут нахилу прямої лінії, отриманої 

за допомогою наведеної формули. 

Постійні величини т і b визначають 

методом регресійного аналізу, 

заснованого на вимірі деформації 

Hence it follows, that log m is the 

intercept of the ordinate and b is the 

slope of the straight line defined by this 

equation. These constants shall be 

calculated by a regression analysis based 

on the measured deformation as a 

function of time. 
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залежно від часу. 

А.З Проведення розрахунків 

А.3.1 За значеннями товщини зразків 

ds та dL, початкової деформації X0 й 

деформації Xt  у момент часу t 

обчислюють значення log t, Xa, log Xa, 

починаючи зі значень, отриманих 

через 7 днів (168 год). 

 

Зазначений інтервал часу 7 днів може 

бути зменшений, якщо виміряні 

значення показують лінійну 

залежність на подвійній логарифмічній 

діаграмі, що відповідає формулі (А. 2). 

A.3  Procedure 

A.3.1 Using the values for the thickness 

of the test specimens, ds and dL, and 

deformation values, X0 and Xt at a time, t, 

measured in accordance with this 

standard, the terms log t, Xa, log Xa shall 

be calculated starting with the value read 

after 7 days (= 168 h). 

This period of  7 days may be reduced, if 

the measured data show a linear 

behaviour in a log-log diagram 

corresponding to equation A.2. 

А. 3.2 Для проведення лінійного 

регресійного аналізу визначають 

наступні статистичні величини. 

Загальна формула для лінійної 

регресійної діаграми: 

A.3.2   For the linear regression analysis, 

the following statistical terms shall be 

determined.  

General equation for the linear regression 

line: 

y = a + b×x                      (А.3) 

xm = Σxt/n                          (А.4) 

ym = Σyt/n                           (А.5) 

Qx = Σxt
2 – ((Σxt)

2/n)          (А.6) 

Qy = Σyt
2 – ((Σyt)

2/n)           (А.7) 

Qxy = Σxtyt – ((Σxt) ×(Σyt)/n)     (А.8) 

SR
2 = (Qy – (Qxy

2/ Qx))/(n-2)      (А.9) 

SR = √𝑠𝑅
2                                      (А.10) 
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r2= 𝑄𝑥𝑦
2 /(Qx×Qy)                         (А.11) 

r =√𝑟2                                         (А.12) 

b = Qxy/ Qx                                                      (А.13) 

a = ym - b×xm                                               (А.14) 

де: 

n – кількість виміряних значень; 

xt – час, log t; 

yt – деформація повзучості, log Xa; 

xm – середнє значення часу xt; 

ym – середнє значення деформації 

повзучості, yt; 

Qx – сума квадратів відхилів значень x; 

 

Qy – сума квадратів відхилів y; 

 

Qxy – сума відхилів значень x та y; 

SR
2 – коливання; 

SR – стандартний відхил; 

r2 – коефіцієнт детермінації; 

r – коефіцієнт кореляції; 

a – відрізок ординати; 

b – кут нахилу лінії. 

where 

n – the number of values; 

xt – the time, log t; 

yt – the creep deformation, log Xa; 

xm – the mean value of xt; 

ym – the mean value of yt; 

 

Qx – the sum of squares of deviations, 

referring to x values; 

Qy – the sum of squares of deviations, 

referring to y values; 

Qxy – the sum of the deviations; 

SR
2 – the variance; 

SR – the standard deviation; 

r2 – the coefficient of determination; 

r – the correlation coefficient; 

a –  the intercept of the ordinate; 

b – the slope of the line. 

А.4 Розрахунок тривалої деформації 

Деформація за будь-який інтервал часу 

t може бути обчислена за формулою 

(А.1), де значення b визначають за 

формулою (А. 13), значення а - за 

A.4  Calculation of long-term 

deformation 

By using equation (A.1), with b from 

equation (A.13), and by putting m = 10a, 

a long-term deformation at any time, t, 
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формулою (А.14), т= 10а. 

Допускається проводити 

екстраполяцію не більш 30- 

кратної залежно від тривалості 

випробування за умови, що r2 ≥ 0,9 

(див. приклад у додатку В) 

can be calculated. Extrapolation is 

permissible up to 30 times of the testing 

time, provided that r2 ≥ 0,9 (see example 

in annex B) 
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Додаток В 

(довідковий) 

Приклад лінійного регресійного 

аналізу 

Annex B 

(informative) 

Example of a linear regression analysis 

Результати визначення деформації 

трьох зразків при одному значенні 

стискаючого навантаження наведені в 

таблиці В.1. Наведені значення 

отримані через різні інтервали часу. У 

наведеному прикладі результати 

піддають лінійному регресійному 

аналізу, як описано в додатку А, для 

середніх значень повзучості зразків. 

 

Table B.1 gives the measured values for 

the deformation of three single specimens 

for one compressive stress. These are 

recorded after various time periods. In 

this example, the results are analysed 

using a linear regression technique, as 

described in annex A, for the mean values 

of the specimens 

Таблиця В.1 – Виміряні значення деформацій трьох зразків при одному значенні 

стискаючого навантаження 

Table B.1: Measured values for the deformation of three single specimens for one compressive 

stress 
Випробувальний  

зразок 
Test specimen 

  

No. 1 No. 2 No. 3 

Товщина,            мм 
Thickness, d s       mm 

 

50,2 50,2 50,2 

Товщина,            мм 
Thickness, d s       mm 

 

50,19 50,24 50,24 

Первісна  
деформація,        мм 
Deformation, X 0    mm 

 

0,22 0,23 0,21 

  Time, t  
  Час ,  t  

log t  Deformation, X t  

  Дефор мація ,  

Relative 
deformation, εt 

Відносна               

деформація,  

Јt 

(mean) 
середнє 
значення 

Compressive 
creep, X a  

Повзучість при 

стиску  

(mean) 
Середнє 
значення 

 log X a  

h 
   год 

  mm 
мм 

 
 

 % 
% 

 %  mm 
 мм 

 mm 
мм 

  

  No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3  No. 1 No. 2 No. 3    

167 2,222 72 0,31 0,31 0,29 0,61 0,61 0,58 0,601 0,09 0,08 0,08 0,082 - 1,086 19 

215 2,332 44 0,31 0,31 0,30 0,61 0,63 0,59 0,608 0,09 0,08 0,09 0,085 - 1,068 88 

287 2,457 88 0,31 0,32 0,30 0,62 0,64 0,60 0,621 0,09 0,09 0,09 0,092 - 1,036 21 

357 2,552 67 0,32 0,33 0,31 0,64 0,65 0,62 0,637 0,10 0,10 0,10 0,100 - 1,000 00 

431 2,634 48 0,33 0,33 0,32 0,66 0,66 0,63 0,652 0,11 0,10 0,11 0,107 - 0,969 27 

527 2,721 81 0,33 0,34 0,32 0,66 0,67 0,64 0,657 0,11 0,11 0,11 0,110 - 0,958 61 
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623 2,794 49 0,34 0,34 0,32 0,67 0,68 0,64 0,663 0,12 0,11 0,11 0,113 - 0,946 92 

719 2,856 73 0,34 0,35 0,33 0,68 0,69 0,66 0,677 0,12 0,12 0,12 0,120 - 0,920 82 

863 2,936 01 0,34 0,35 0,32 0,67 0,70 0,64 0,672 0,12 0,12 0,11 0,118 - 0,929 35 

1 007 3,003 03 0,35 0,36 0,34 0,70 0,71 0,67 0,692 0,13 0,13 0,13 0,127 - 0,895 06 

1 439 3,158 06 0,36 0,37 0,35 0,72 0,73 0,69 0,715 0,14 0,14 0,14 0,139 - 0,855 94 

1 943 3,288 47 0,36 0,38 0,35 0,73 0,75 0,70 0,725 0,14 0,15 0,14 0,144 - 0,841 64 

2 447 3,388 63 0,37 0,38 0,36 0,74 0,76 0,72 0,740 0,15 0,15 0,15 0,152 - 0,819 11 

3 215 3,507 18 0,38 0,39 0,37 0,75 0,78 0,73 0,752 0,16 0,16 0,16 0,158 - 0,802 26 

4 127 3,615 63 0,38 0,40 0,37 0,77 0,79 0,74 0,765 0,16 0,17 0,16 0,164 - 0,784 27 

4 487 3,651 96 0,39 0,40 0,37 0,77 0,80 0,74 0,771 0,17 0,17 0,16 0,167 - 0,777 28 

5 015 3,700 27 0,39 0,40 0,38 0,78 0,80 0,75 0,775 0,17 0,17 0,17 0,169 - 0,772 11 

5 855 3,767 53 0,39 0,40 0,38 0,78 0,80 0,76 0,780 0,17 0,17 0,17 0,172 - 0,765 31 

6 527 3,814 71 0,40 0,41 0,38 0,79 0,81 0,76 0,787 0,18 0,18 0,17 0,175 - 0,756 14 

8 159 3,911 64 0,40 0,40 0,38 0,79 0,80 0,76 0,783 0,18 0,17 0,17 0,173 - 0,761 12 

10 007 4,000 30 0,40 0,41 0,39 0,80 0,81 0,77 0,792 0,18 0,18 0,18 0,178 - 0,749 58 

11 519 4,061 41 0,40 0,41 0,39 0,80 0,81 0,77 0,794 0,18 0,18 0,18 0,179 - 0,747 15 

12 959 4,112 57 0,41 0,41 0,39 0,81 0,82 0,78 0,800 0,19 0,18 0,18 0,182 - 0,739 93 
 

 

Обчисленні статистичні значення: 

 

The calculated statistical values are: 

xm = 3,23872 

ym = -0,86883 

Qx = 7,77076 

Qy = 0,27714 

Qxy = 1,44465 

SR
2 = 0,00041 

SR = 0,02020 

           r2= 0,96908 (r2>0,9) 

r = 0,98442 

b = 0,18591 

a = -1,47094 

Діаграма регресійного аналізу значень 

log Хa наведена на рисунку В. 1 у 

вигляді прямої лінії залежно від log t 

при m = 0,03381 і b = 0,18591. 

Figure B.1 shows straight line regression 

analysis of the values of log Xa versus 

log t, with m = 0,03381 and b = 

0,18591. 
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Тривалу деформацію зразків, 

наприклад, за 10 років (біля 87600 ч), 

обчислюють за формулою (А. 1) при 

значеннях т і  b,  зазначених вище: 

 

Х87600 = Х0 + 0,03381 ∙ 876000,18591 

Х87600 = 0,5 мм 

Відносну деформацію (див. розділ 8) 

отримують з: 

ε1 = (Xt/ds) ∙100 

ε87600 = (0,5/50,2) ∙100 

ε87600 = 1% 

Відносна деформація ε1, залежно від 

часу наведена на рисунку В. 2 у 

вигляді лінійної/ логарифмічної 

діаграми. На діаграмі замірені 

значення позначені крапками •, крива 

отримана математичними 

розрахунками при екстраполяції 

тривалістю не більш 100 000 год (=11,4 

років). 

The long-term deformation value of the 

specimens for ten years (about 87 600 h), 

for example, is to be calculated using 

equation (A.1), with m and b as given 

above: 

Х87600 = Х0 + 0,03381 ∙ 876000,18591 

Х87600 = 0,50 mm 

The relative deformation follows from 

(see clause 8): 

ε1 = (Xt/ds) ∙100 

ε87600 = (0,5/50,2) ∙100 

ε87600 = 1% 

(In figure B.2, the relative deformation, 

ε1, shall be plotted against time in a semi-

log diagram. In this plot, the measured 

values are depicted as points (•) and the 

curve is based on the mathematical 

calculation showing the extrapolation up 

to 100000 h (about 11,4 years). 
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а) log Xa (Xa в мм) 

b) log t (t в год) 

a)  log Xa (Xa in millimetres) 

b) log t (t in h) 

Рисунок В.1 – Деформація повзучості. Регресійний аналіз 

Figure B.1: Creep deformation - regression analysis 

 

a)  Деформація,  ε, % 

b) Час, t, в год. 

c)  Deformation, ε, as a percentage 

d) Time, t, in h 

Рисунок В.2 – Деформація повзучості при тривалому стисканні. Результати дали 

вимірювання, розрахунок виконано методом екстраполяції. 

Figure B.2: Long-term compressive creep behaviour: measured values and calculated extrapolation 
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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 

ЕN 826  Thermal insulating products for 

building applications -Determination of 

compression behaviour 

ДСТУ Б EN 826:201х Вироби 

теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення міцності при 

стиску (EN 826:1994, IDT) *) 

EN 12085 Thermal insulating products 

for building applications -Determination 

of linear dimensions of test specimens 

ДСТУ Б EN 12085:201х  Вироби 

теплоізоляційні будівельного 

призначення. Визначення лінійних 

розмірів випробувальних зразків (EN 

12085:1997, IDT) *) 

*) На розгляді 
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