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2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: 

наказ Мінрегіону від________ р. № __________, чинний з _______. 

3 Національний стандарт відповідає EN 1607:1996 «Thermal insulating products for 

building applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces»  

(Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності 

на розрив перпендикулярно до лицьових поверхонь). 

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) 

Переклад з англійської (en) 

Цей стандарт видано з дозволу CEN 

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі. 

Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою 

розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей 

національний стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації 

без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. 

 Мінрегіон, 201х
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 1607:201х (EN 1607:1996, IDT) 

«Вироби теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення границі міцності на 

розрив перпендикулярно до лицьових поверхонь», прийнятий методом перекладу – 

ідентичний щодо EN 1607:1996 (версія en) «Thermal insulating products for building 

applications - Determination of tensile strength perpendicular to faces». 

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 1607:1996  у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 1607:1996  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). 

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 межі міцності на розрив 

перпендикулярно до лицьових 

поверхонь 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение предела прочности на 

разрыв перпендикулярно к лицевым 

поверхностям 

 

Thermal insulating products for building 

applications - Determination of tensile 

strength perpendicular to faces 

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 tensile strength perpendicular to 

faces  

EN 1607 

Чинний від 201_____ November 1996 

 

 

 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання  

і процедури визначення границі 

міцності на розрив виробу 

перпендикулярно до його лицьових 

поверхонь. Стандарт придатний для 

теплоізоляційних виробів.   

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures for 

determining the tensile strength of a 

product perpendicular to its faces. 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). 

 

ЕN 12085  Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. Визначення 

лінійних розмірів випробувальних 

зразків 

ISO 5725-1:1994 Точність 

(правильність і прецизійність) методів 

і результатів вимірювань. Частина 1. 

Основні положення і визначення 

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 12085  Thermal insulating products 

for building applications -Determination 

of linear dimensions of test specimens 

 

ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results - Part 1: General principles and 

definitions 

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 таке визначення: 

Межа міцності на розрив 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definition applies: 

tensile strength perpendicular to faces, 
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перпендикулярно до лицьових 

поверхонь, σmt: 

Максимальна зареєстрована розтяжна 

сила, що діяла перпендикулярно 

лицьовим поверхням зразка під час 

випробування, поділена на площу 

поперечного перерізу 

випробувального зразка 

σmt :  

 

The maximum recorded tensile force 

perpendicular to the product faces during 

the pulling operation, divided by the 

cross-sectional area of the test specimen. 

 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

Зразок закріплюють між двома 

жорсткими пластинами або блоками, 

установлюють в розривну 

випробувальну машину і розтягують в 

протилежні сторони із заданою 

швидкістю. 

Максимальну розтяжну силу 

реєструють і обчислюють межу 

міцності зразка на розрив. 

4 Principle 

A specimen is attached between two 

rigid plates or blocks, fastened in a 

tensile testing machine and pulled apart 

at a given speed. 

 

 

The maximum tensile force is recorded 

and the tensile strength of the specimen is 

calculated 

5 ІНСТРУМЕНТ 

5.1  Випробувальна розривна 

машина, що має заданий діапазон 

вимірюваної сили розтягування і 

переміщення захватів, здатна 

забезпечити постійну швидкість руху 

рухливого захвата біля 10 мм/хв ±10% 

і здатна виміряти силу з точністю ±1% 

5 Apparatus 

5.1 Tensile testing machine, appropriate 

for the range of force and displacement 

involved, capable of having a constant 

crosshead speed adjusted to 10mm/mln 

±10% and capable of measuring the force 

to an accuracy of ±1 %. 

5.2 Жорсткі пластини або блоки, із 

самовипрямляючим пристосуванням, 

5.2 Rigid plates or blocks, with self-

aligning attachment to avoid uneven 



пр. ДСТУ Б  EN 1607:201x 

 

4 
 

яке дозволяє уникати нерівномірного 

розподілу сили розтягування по площі 

поперечного перерізу зразка під час 

випробування. 

Приклади пристосувань для кріплення 

зразка наведені на рисунку 1. 

distribution of tensile stress during the 

test. 

 

 

Examples of suitable arrangement to 

bond the specimen are shown in figure 1. 

 

а) 

 

1- болт; 

2 – з’єднуючий стержень; 

3 – металеві блоки; 

4 – адгезів; 

5 – випробувальний зразок 

 

1 Bolt 

2 Connecting shaft 

3 Metal blocks 

4 Adhesive 

5 Test specimen 

б) 
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1 – жорсткі пластини; 

2 – адгезів; 

3 – випробувальний зразок 

1 Rigid plate 

2 Adhesive 

3 Test specimen 

Рисунок 1 – Приклади пристосувань для кріплення зразка 

Figure 1: Examples of suitable arrangement to bond the specimen 

 

5.3 Адгезів, який використовують для 

закріплення зразка між жорсткими 

пластинами або блоками: 

- адгезів не повинен укріпляти або 

руйнувати поверхневі шари виробу; 

- слід уникати застосовувати гарячий 

адгезів, якщо він руйнує виріб; 

- будь-який використаний розчинник 

повинен бути сумісний із виробом. 

Примітка. Будь-яке інше обладнання, яке 

забезпечує отримання таких самих 

результатів з такою самою точністю, може 

бути використане. 

5.3 Adhesive, used to bond the specimen 

between the rigid plates or blocks: 

- The adhesive shall not reinforce or 

damage the surface layers of the product. 

- Hot adhesives shall be avoided If they 

damage the product. 

- Any solvent used shall be compatible 

with the product. 

 

NOTE: Any test equipment which provides the 

same result with at least the same accuracy may 

be used. 
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6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Розміри випробувальних зразків 

Товщина зразків повинна дорівнювати 

товщині вихідного виробу, з якого їх 

вирізали, включаючи усі оболонки, 

облицювання і/або покриття. 

Зразки виготовляють у формі призм з 

квадратним поперечним перерізом, 

який має такі рекомендовані розміри: 

50мм х 50мм, або 100мм х 100мм, або 

150мм х 150мм, або 200мм х 200мм, 

або 300мм х 300мм. Розміри повинні 

бути такі, які вказані в стандарті на 

конкретний виріб. 

Примітка. Якщо на виріб немає стандарта 

або будь-яких інших технічних умов, розміри 

зразків можуть бути погоджені між 

зацікавленими сторонами. 

Лінійні розміри зразків слід визначати 

згідно з EN 12085  з точністю до  

± 0,5 %. 

6  Test specimens 

6.1  Dimensions of test specimens 

The thickness of specimens shall be 

equal to the original product thickness 

including any skins, facings and/or coat-

ings. 

The specimens shall be prisms of square 

cross section having sides of 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 300 mm x 300 mm. Dimensions 

used shall be as specified in the relevant 

product standard. 

NOTE: In the absence of a product standard or 

any other European technical specification, the 

dimensions of specimens may be agreed 

between parties.  

The linear dimensions shall be 

determined In accordance with EN 12085 

to an accuracy of ±0,5 %. 

6.2 Кількість випробувальних 

зразків 

Кількість випробувальних зразків 

повинна бути визначена стандартом на 

конкретний виріб. Якщо кількість 

зразків не вказана, слід 

використовувати не менше п’яти 

6.2 Number of test specimens 

 

The number of specimens shall be as 

specified in the relevant product 

standard. If the number is not specified, 

then at least five specimens shall be 

used. 
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зразків. 

Примітка. Якщо на виріб немає стандарту 

або будь-яких інших технічних умов, 

кількість зразків може бути погоджена між 

зацікавленими сторонами. 

 

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 з виробу так, 

щоби основа зразка була 

перпендикулярна до напрямку дії сили 

розтягування, яка впливає на виріб під 

час його застосування за 

призначенням. 

Зразки слід готувати методами, які не 

змінюють оригінальну структуру 

виробу. Будь-які оболонки, 

облицювання і/або покриття слід 

зберегти. Зразки повинні бути 

репрезентативними для виробу і узяті 

не ближче ніж за 15 мм від грані 

виробу, не допускаючи виникнення 

будь-яких пошкоджень від тримання в 

руках. Для виробів, що мають не 

плоскі або не паралельні лицьові грані, 

або які мають оболонки, облицювання 

і/або покриття, приготування зразків 

повинно бути зазначено в стандарті на 

конкретний виріб. Відхили від 

6.3 Preparation of test specimens 

 

The specimens shall be cut from the 

product so that the specimen base is 

normal to the direction of the tensile 

force applied to the product in use. 

Specimens shall be prepared by methods 

that do not change the original structure 

of the product. Any skins, facings and/or 

coatings shall be retained. The specimens 

shall be representative of the product and 

preferably not taken closer than 15 mm 

from the edges of the product to avoid the 

influence of any handling damage. For 

products with non-plane or non-parallel 

faces, or which have skins, facings and/or 

coatings, preparation of specimens shall 

be as specified in the relevant product 

standard. The tolerance on parallelism 

and flatness between the two faces of a 

specimen shall be not more than 0,5% of 

the specimen side length, with a 

maximum of 0,5 mm. Before 
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паралельності або площинності між 

двома лицьовими гранями зразків не 

повинні перевищувати 0,5% довжини 

сторони зразка, але не більше 0,5мм. 

Перед кондиціонуванням зразка слід 

прикріпити до двох жорстких пластин 

або блоків, використовуючи 

підходящий адгезів. 

conditioning, the specimens shall be 

attached to the two rigid plates or blocks 

using a suitable adhesive 

6.4 Кондиціонування 

випробувальних зразків 

Зразки (разом з двома жорсткими 

пластинами або блоками) слід 

кондиціонувати не менше 6 год за 

температури (23± 5)0С. У разі 

розбіжностей, їх слід кондиціонувати 

за температури (23± 2)0С і відносній 

вологості повітря (50± 5)% протягом 

часу, зазначеного в стандарті на 

конкретний виріб. 

Примітка. Можуть бути застосовані інші 

умови, якщо вони дають такі самі результати. 

6.4 Conditioning of test specimens 

 

The specimens (including the two rigid 

plates or blocks) shall be conditioned for 

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

dispute, they shall be conditioned at 

(23±2)°C and (50 ± 5) % relative 

humidity for the time specified in the 

relevant product standard. 

 

 

NOTE: Other conditions may be used, provided 

that they give the same results 

7 ПРОЦЕДУРА 

7.1 Умови випробувань 

Випробування слід проводити за 

температури (23±5)0С. У разі 

розбіжностей, їх слід проводити  за 

температури (23± 2)0С і відносній 

вологості повітря (50±5)%. 

7  Procedure 

7.1 Test conditions 

Testing shall be carried out at (23 ± 5) 

°C. In cases of dispute, testing shall be 

carried out at (23 ± 2) °C and (50 ±5)% 

relative humidity 
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7.2 Проведення випробування 

Визначають площу поперечного 

перерізу зразка згідно з  EN 12085. 

Примітка. Це визначення краще провести 

перед прикріпленням зразка до двох 

жорстких пластин або блоків. 

Закріплюють зразок у розривній 

випробувальній машині за допомогою 

пристосувань, що мають 

пластини/блоки, і прикладають силу 

розтягування з постійною швидкістю 

руху рухливого захвата (див. 5.1) до 

моменту, поки відбудеться розрив. 

Реєструють максимальну силу 

розтягування, в кН. 

Записують вид  розриву: по матеріалу 

зразка, по оболонці, по облицюванню 

і/або по покриттю. 

Результати випробування зразка, 

руйнування якого відбулося повністю 

або частково в адгезівному шарі, який 

з’єднує жорсткі плити або блоки із 

зразком, відкидають. 

7.2 Test procedure 

Determine the cross-sectional area of the 

specimens in accordance with EN 12085. 

NOTE: Carry out this determination preferably 

before the specimen is attached to the two rigid 

plates or blocks. 

Attach the specimen in the tensile testing 

machine by means of the plate/block 

fixings and increase the tensile force with 

a constant speed of the crosshead (see 

5.1) until failure occurs. 

Record the maximum force, in kN. 

 

 

 

Note the way in which the material or the 

skin, facing and/ or coating failed. 

 

Discard any specimen showing total or 

partial failure in the adhesive layer 

between the specimen and the rigid plates 

or blocks. 
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8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Обчислюють  границю міцності на 

розрив перпендикулярно до лицьових 

поверхонь,  σmt, кПа, за формулою 

8  Calculation and expression of results 

Calculate the tensile strength 

perpendicular to faces, omt, in kilopascals, 

using the equation: 

 

𝜎𝑚𝑡 =  
𝐹𝑚

𝐴
=  

𝐹𝑚

𝑙 ×  𝑏
 

де 

𝐹𝑚 − максимальне значення сили 

розтягування, що було зафіксоване, 

кН; 

А – площа поперечного перерізу 

зразка, м2; 

𝑙, 𝑏 − довжина та ширина зразка, м. 

 

Результати слід записати як 

середньоарифметичне значення 

результатів окремих вимірювань, 

округлене до другої значущої цифри. 

Примітка. Результати випробувань зразків, 

які мають різні розміри, можуть бути 

різними.  

where 

𝐹𝑚  is the maximum tensile force 

recorded, in kN; 

 

A   is the cross-sectional area of the 

specimen, in m2; 

𝑙, 𝑏   are length and width of the 

specimen, in m. 

The result shall be expressed as the mean 

value of the measured values, to two 

significant figures. 

 

NOTE: The test results obtained with specimens 

of different dimensions can be different. 

 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Наведені дані точності визначення   

границі міцності на розрив 

перпендикулярно до лицьових 

поверхонь виробів, σmt, встановлені на 

основі результатів «кругового 

випробування» (міжлабораторних 

9 Accuracy of measurement 

Following the experience from a 'round 

robin test', where comparable test 

equipment and specimen preparation 

were used, the accuracy for tensile 

strength perpendicular to faces, σmt, can 

be estimated as given below. 
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порівняльних випробувань), при якому 

застосовувались порівняне 

випробувальне обладнання і 

виконувалась порівняна підготовка 

зразків до випробувань. 

Точність визначення границі міцності 

може бути оцінена таким чином: 

- межа 95%- вої повторюваності: 

приблизно 5%; 

- межа 95%-вої відтворюваності: 

приблизно 15%. 

Застосовані вище терміни вжиті в 

значеннях, наведених в ISO 5725-1  та  

ISO 5725-2.    

 

 

 

 

 

 

 

95 % repeatability limit:   аpproximately   

5%; 

95% reproducibility limit:  approximately 

15%.  

The above-mentioned terms are applied 

as described in ISO 5725-1 and -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; 

2) номер кода виготовлення 

(номер партії); 

3) тип виробу; 

4) пакування; 

10 Test report 

The test report shall include the 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; 
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5) форма виробу, що надійшов у 

лабораторію; 

6) інша інформація, наприклад, 

номінальна товщина, 

номінальна щільність оболонки, 

покриття); 

 

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) розміри і кількість зразків 

6) загальна інформація про 

випробування ,наприклад, тип 

адгезива і де відбулось 

руйнування зразка; 

7) будь-які обставини, що можуть 

впливати на результати 

випробувань; 

 

d) результати: всі індивідуальні 

значення і середньоарифметичне 

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; 

3)  any deviations from clauses 6 and 

7; 

4)  date of testing; 

5)  dimensions and number of 

specimens; 

6)   general information relating to the 

test (e.g. type of adhesive and 

where the failure occurs); 

7)   any events which may have 

affected the results . 

 

 

d) results:  all individual values and the 

mean value. 
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значення  границі міцності на розрив 

перпендикулярно до лицьових 

поверхонь виробу. 

 

Примітка. Відомості про інструмент та 

відповідального за проведення випробування 

повинні зберігатись в лабораторії, в 

протоколі результатів випробувань ці 

відомості вказувати необов'язково. 

 

 

 

 

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 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) *) 

ISO 5725-1:1994 Accuracy (trueness and 

precision) of measurement methods and 

results - Part 1: General principles and 

definitions 

 

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 

 

*) На розгляді 
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