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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 823:201х (EN 823:1994, IDT) «Вироби 

теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення товщини», прийнятий методом 

перекладу – ідентичний щодо EN 823:1994 (версія en) «Thermal insulating products for 

building applications - Determination of thickness»). 

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 823:1994  у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 823:1994як 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 товщини 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение толщины 

 

Thermal insulating products for building 

applications. Determination of thickness 

 

This European standard was approved 

by CEN on 1994-07-22 

ICS 91.100.99 

English version  

Thermal insulating products for 

building applications - Determination 

of thickness 

 

EN 823 

 

 

Чинний від 201х____ July 1994 

  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання 

і процедури для визначення товщини 

об’ємних виробів. Стандарт 

придатний для теплоізоляційних 

виробів. 

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures for 

determining the thickness of full-size 

products. It is applicable to thermal 

insulating products. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Цей стандарт не містить нормативних 

посилань. 

2 Normative references 

This European Standard contains no 

normative references. 

3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту 

застосовується таке визначення: 

товщина d:  

Лінійний розмір, який виміряно 

перпендикулярно площині, яка 

обмежена довжиною і шириною. 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definition applies: 

thickness, d:  

The linear dimension measured 

perpendicularly to the length and width 

plane. 
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4 СУТЬ МЕТОДУ 

Вимірюють відстань між жорсткою 

рівною еталонною основою, на якій 

знаходиться випробувальний зразок, і 

притискною плитою, що вільно 

лежить на верхній поверхні зразка. 

4 Principle 

The distance is measured between a hard 

flat reference surface on which the test 

specimen rests and a pressure plate 

resting freely on the top face of the 

specimen. 

5 ІНСТРУМЕНТ 

Вимірювальний прилад, що містить в 

собі  індикатор годинникового типу і 

притискну плиту у формі квадрата. 

Приклад підходящого інструмента 

наведено на рисунку 1. 

5.1 Індикатор годинникового типу з 

точністю вимірювання не менше     

0,5 мм1), що розміщується на 

жорсткій рамі, закріпленій на рівній 

жорсткій основі, розмір якої повинен 

бути не менше розміру 

випробувального зразка. 

5 Apparatus 

A measuring device comprising a dial 

gauge and a square pressure plate. An 

example of a suitable apparatus is given 

in figure 1. 

 

5.1 A dial gauge, capable of measuring 

to an accuracy of at least 0,5 mm1) and 

mounted on a rigid frame fastened to a 

flat rigid baseplate which is at least as 

large as the test specimen 

5.2 Притискна плита має форму 

квадрата з довжиною сторони 200 мм, 

яка створює на випробувальний 

зразок загальний тиск (50,0 ± 1,5) Па 

або (250 ± 5) Па (включаючи зусилля,  

5.2 A pressure plate, 200 mm square, 

which exerts a total pressure on the test 

specimen of either (50 ± 1,5) Pa or        

(250 ± 5) Pa (including the force exerted 

by the dial gauge).  

1) Більш висока точність вимірювання  встановлюється у відповідному стандарті на виріб 

чи узгоджується між сторонами. 

If a higher accuracy is required, it is specified in the relevant product standard or agreed between 

parties. 
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що чиниться індикатором 

годинникового типу). 

Випробувальний тиск повинен бути 

встановлений у стандарті на 

конкретний виріб  

Примітка. Допускається застосування 

іншого випробувального устаткування з 

необхідною точністю вимірювань. 

 

The pressure shall be as given in the 

relevant product standard  

 

 

NOTE: Any test equipment which provides the 

same result with at least the same accuracy may 

be used 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 6 Тest specimens 

6.1 Розміри випробувальних зразків 

Випробувальний зразок повинен бути 

об’ємним виробом з 

регламентованими відповідним 

нормативним документом розмірами, 

але за необхідності виріб можна 

розрізати на фрагменти певного 

розміру. 

6.1 Dimensions of test specimens 

The test specimen shall be the full-size 

product, but it may be necessary to cut 

the product into pieces of appropriate 

sizе. 

6.2 Кількість випробувальних 

зразків 

Кількість випробувальних зразків 

повинна відповідати значенням, 

наведеним у стандарті на конкретний 

виріб . 

Примітка. За відсутності стандарту на 

виріб кількість зразків допускається 

погоджувати між сторонами. 

6.2 Number of test specimens 

The number of test specimens shall be as 

specified in the relevant product 

standard. 

 

 

NOTE: In the absence of a product standard the 

number of test specimens may be agreed 

between parties. 
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6.3 Кондиціонування 

випробувальних зразків 

Випробувальні зразки повинні 

зберігатися не менше 6 годин при 

температурі (23 ± 5) ° С. У разі 

суперечок, вони повинні зберігатися 

при температурі (23 ± 2) ° С і 

відносній вологості повітря (50±5)% 

протягом часу, зазначеного у 

стандарті на конкретний виріб. 

6.3 Conditioning of test specimens 

The test specimens shall be stored for at 

least 6h at (23 ± 5) °C. In cases of 

dispute, they shall be stored at (23±2)°C 

and (50 ±5)% relative humidity for the 

time specified in the relevant product 

standard. 

6.4 Підготовка випробувальних 

зразків  

Покривні шари або покриття слід 

зберегти. Попередня підготовка 

випробувальних зразків ущільнених 

виробів проводиться згідно з 

додатком А. 

 

6.4 Preparation of test specimens 

Any facings or coatings shall be 

retained. For compressed products, the 

preparation of test specimens shall be in 

accordance with annex A. 

7 ПРОЦЕДУРА 7 Procedure 

7.1 Умови випробувань 

Випробування повинно проводитися 

при температурі (23 ± 5) ° С. У разі 

суперечок, воно має здійснюватися 

при температурі (23 ± 2) ° С і 

відносній вологості повітря (50±5)% 

7.1 Test conditions 

The test shall be carried out at (23 ± 5) 

°C. In cases of dispute, it shall be carried 

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

humidity 

7.2 Процедура випробування 

Випробувальний зразок обережно 

кладуть на рівну тверду основу, 

забезпечуючи максимальне 

7.2 Test procedure 

Lay the test specimen carefully on the 

baseplate, ensuring that the measuring 

area is in contact with the baseplate. 
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прилягання до неї ділянки, де буде 

проведене вимірювання. 

Зразки з одностороннім покривним 

шаром або покриттям укладають на 

основу покривним шаром або 

покриттям вниз. На випробувальний 

зразок накладають притискну плиту, 

що створює тиск (50,0 ± 1,5) Па або 

(250 ± 5) Па у визначеному місці з 

індикатором годинникового типу в 

центрі цього місця. 

На випробовувальних зразках 

довжиною не більше 600 мм роблять 

два виміри, на зразках довжиною від 

600 мм до 1500 мм роблять чотири 

виміри. Крім цього, на зразках, 

довжина котрих перевищує 1500 мм, 

на кожні наступні 500 мм роблять 

додатковий вимір 

Вимірювання d1, d2, ..., dn виконують 

на поверхні випробувального зразка в 

точках, зазначених на рисунку 2. 

Вимірювання товщини виконують з 

точністю згідно з 5.1 

 

 

Test specimens faced or coated on one 

side shall be placed with the facing or 

coating against the baseplate. Place the 

pressure  plate on the specimen, exerting 

a total pressure of either (50 ± 1,5) Pa or 

(250 ± 5) Pa at a designated position 

with the dial gauge centrally located. 

 

 

 

Take two measurements for test 

specimens of lengths less than or equal 

to 600 mm, four measurements for test 

specimens greater than 600 mm and less 

than or equal to 1500 mm in length, and 

one additional measurement for each 

additional 500 mm exceeding 1500 mm 

in length. 

Take the measurements d1, d2,... and dn 

at positions on the surface, as shown in 

figure 2. Measure to an accuracy in 

accordance with 5.1. 

 

 

 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

 

8 Calculation and expression of 

results 
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Товщину випробувального зразка 

вказують в міліметрах, як 

середньоарифметичне значення, 

обчислене за результатами 

вимірювань у всіх точках 

випробувального зразка (див. рисунок 

2) з округленням до 1 мм2). 

 

The thickness of the test specimen shall 

be expressed in millimetres, to the 

nearest millimetre, as the mean value of 

the measurements made at all the points 

for the test specimen (see figure 2)2) . 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Примітка. У це видання стандарту не було 

можливості включити дані про точність 

вимірювання; введення таких даних 

планують у наступній редакції даного 

стандарту. 

9 Accuracy of measurement 

NOTE: It has not been possible to include a 

statement of 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 наступну інформацію: 

а) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація продукції: 

  1) найменування виробу, 

підприємства, виробника або 

постачальника; 

  2) номер коду виготовлення (номер 

партії); 

  3) тип виробу; 

  4) пакування; 

10 Test report 

The test report shall include the 

following information: 

a) reference to this European Standard; 

b) product identification; 

  1) product name, factory, manufacturer 

or supplier; 

  2) production code number; 

  3) type of product; 

  4) packaging; 

 

2  Більш висока точність вимірювання встановлюється у стандарті на конкретний виріб чи 

узгоджується між сторонами. 

If a higher accuracy is required, it is specified in the relevant product standard or agreed between 

parties 

 

  5) форма виробу, що надійшов у   5) the form in which the product 
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лабораторію; 

  6) інша інформація, наприклад, 

номінальна щільність; 

 

c) проведення випробування: 

 

  1) дані з відбору зразків, наприклад, 

відповідальний за проведення відбору 

і місце відбору; 

  2) кондиціонування  зразків; 

  3) випадки невідповідності розділам 

6 и 7, якщо такі є; 

  4) дата проведення випробування; 

  5) загальні дані по вимірах, в тому 

числі випробування під тиском плити; 

  6) будь-які події, що можуть 

впливати на результати випробувань;  

 

Примітка. Відомості про інструмент та 

відповідального за проведення вимірювань 

зберігають у лабораторії, в протоколі ці 

відомості вказувати необов'язково 

d) результати: всі значення по 

кожному виміру і середні значення 

кожного розміру. 

arrived at the laboratory 

  6) other information as appropriate, 

e.g. nominal density; 

 

c) test procedure 

 

  1) pre-test history and sampling (name 

of person taking the samples and 

sampling site); 

  2) conditioning; 

  3) deviations from clauses 6 and 7, if 

any; 

  4) date of test; 

  5) general information relating to the 

test including the pressure; 

  6) any occurrences which may have 

affected the results; 

 

NOTE: Information about the apparatus and 

identity of the technician should be available in 

the laboratory, but it need not be recorded in 

the report. 

d) results: all individual values and the 

mean value. 
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Рисунок 1 – Приклад підходящого інструмента для 
визначення товщини  

 Figure 1: Example of suitable apparatus for determining the 
thickness 

 

Розміри в міліметрах 
Dimensions in millimetres 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 жорстка рама;      
2 — індикатор годинникового типу; 
3 — притискна плита у формі квадрата; 
4 — випробувальний зразок; 
5 — рівна жорстка основа 

1  Rigid frame 
2  Dial gauge 
3  Square pressure plate 
4  Test specimen 
5   Flat rigid baseplate 
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Розміри в міліметрах 

Dimensions in millimetres 

Рисунок 2 – Точки для вимірювання 
Figure 2: Positions for measurements 
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Додаток А 

   (обов'язковий) 

 

Підготовка випробувальних 

зразків для ущільнених виробів 

 

Перед вимірюванням товщини 

виробів, що могли бути ущільнені 

при пакуванні, яка може скласти 

менше ніж 90% номінальної 

товщини, їх слід підготувати згідно 

з a), b), c), d). 

 

Рулони утеплювача обережно 

розвертають і нарізають на 

фрагменти довжиною від 1 до 1,5 м. 

Кінцеві ділянки рулону довжиною  

0,5 м відбраковують. 

 

a) Відрізаний фрагмент виробу 

утримують вертикально обома 

руками за поздовжній бік таким 

чином, щоб інша поздовжня 

сторона перебувала над рівнем 

підлоги на відстані приблизно 

рівній 450 мм; 

b) Відрізаний фрагмент виробу 

кидають на підлогу; 

Annex A 

(normative) 

 

Preparation of test specimens for 

compressed products 

 

Before thickness measurements are taken, 

products which have been compressed in 

the package, and which in the package 

have a thickness less than 90% of the 

nominal thickness, shall be prepared in 

accordance with a) to d). 

 

Roll insulation shall be completely 

unrolled and cut into pieces, 1 m to 1,5 m 

long. The first and last 0,5 m length of 

roll shall be discarded. 

 

 

a) Hold the piece vertically in both 

hands by a long edge so that the other 

long edge is approximately 450 mm 

above the floor. 

 

 

 

b) Drop the piece once so that it strikes 

the floor. 
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c) Процеси а) і b) повторюють з 

протилежною стороною зразка і 

потім - з усіма зразками в упаковці 

або з усіма відрізаними з рулону 

фрагментами; 

d) Вимірювання починають не 

менше ніж через 5 хв після 

завершення описаних процесів. 

c) Repeat operations a) and b) on 

the opposite edge for all specimens 

in the package and for all pieces 

cut from a roll. 

 

d) Wait at least 5 min for the pieces to 

reach a state of equilibrium before 

taking any measurements. 
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Додаток В 

(обов'язковий) 

Приклади інших методів для 

визначення товщини  

 

В.1 Метод вимірювання із 

застосуванням вимірювальної 

голки і притискної плити 

 

В.1.1 Загальні положення 

Цей метод дозволяє отримати 

відтворювані результати з точністю, 

відповідною еталонному методу. 

Проте цей метод поширюється тільки 

на вироби, які при проколюванні їх 

вимірювальною голкою не змінюють 

товщину (див. відповідний стандарт 

на виріб). 

 

Annex B 

(normative) 

Examples of other methods for the 

determination of thickness  

 

B.1 Pin-and-plate method 

 

 

 

B.1.1 General 

This method gives the same results with 

the same accuracy as the reference 

method, but only for those products 

which can be penetrated by the pin 

without changing the thickness of the 

product (see the relevant product 

standard). 

В.1.2 Інструмент 

Випробувальне обладнання 

складається з притискної плити, 

вимірювальної голки і сталевої 

лінійки. 

Притискна плита, що має форму 

квадрата із зручним тримачем, 

виготовлена із прозорої пластмаси 

B.1.2 Apparatus 

The measuring equipment consists of a 

pressure plate, a pin and a metal rule 

 

 

A pressure plate made from a 

transparent plastic or other suitable 

material, 200 mm square, and fitted 
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або іншого матеріалу з довжиною 

сторони 200 мм. Загальна маса 

притискної плити з тримачем 

повинна складати від 198 г до 210 г 

для створення тиску (50,0±1,5) Па 

(див. рисунок В.1) 

 

Вимірювальна голка у вигляді 

сталевого стрижня діаметром 3 мм і 

довжиною, необхідною для 

вимірювання товщини зразка (див. 

рисунок В.2), загострена на одному 

кінці на довжину 20 мм. 

Металева лінійка з міліметровими 

поділками для зняття показань з 

точністю до 0,5 мм. 

 

with a suitable thumb grib. The total 

mass of the plate and the grip shall be 

within the range 198 g to 210 g so that it 

exerts a pressure of (50 ± 1,5) Pa (see 

figure B.1). 

 

 

A pin made from 3 mm diameter steel 

rod and of sufficient length to penetrate 

the full thickness of the test specimen 

(see figure B.2), with 20 mm of one end 

sharpened to a point. 

A metal rule, graduated in millimetres 

to permit readings to an accuracy of   

0,5 mm. 

В.1.3 Процедура 

 

На визначену точку обережно 

укладають притискну плиту, яка 

створює загальне навантаження 

(50,0 ± 1,5) Па на зразок. 

Голкою, утримуючи її вертикально, 

обертальним рухом проколюють 

випробуваний зразок дощенту. 

 

Голку фіксують на тримачі і в 

B.1.3 Procedure 

 

Place the pressure plate on the 

designated measuring point, exerting a 

total pressure of (50 ± 1,5) Pa. 

 

Force the pin with a rotary motion 

vertically downward through the 

specimen to the surface below. 

 

Grasp the pin firmly at the thumb grip 
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такому положенні піднімають разом 

з притискною плитою. Вимірюють 

відстань від вістря голки до 

притискної плити, яка відповідає 

товщині зразка в даній точці. 

and remove both the pin and the plate. 

Measure the distance from the point of 

the pin to the plate. This distance is the 

thickness of the specimen at this point. 

В.2 Метод вимірювання із 

застосуванням індикатора 

годинникового типу 

В.2.1 Загальні положення 

Цей метод застосовується для 

випробувань виробів з твердого 

пінопласту. Для вимірювань 

застосовують індикатор 

годинникового типу, що дозволяє 

визначати незначні відхили 

товщини виробу. 

B.2 Dial gauge method 

 

 

B.2.1 General 

This method is applicable to rigid 

cellular foam products. It uses a dial 

gauge with a small contact plate which 

allows the detection of variations in 

thickness that can occur over small 

distances. 

 

 

В.2.2 Інструмент 

Індикатор годинникового типу з 

точністю вимірювання не менше 

0,05 мм з вимірювальним диском у 

формі кола площею (650 ± 5) мм2, 

яка відповідає діаметру (28,8 ± 1,0) 

мм, що створює тиск (250 ± 5) Па на 

зразок. 

 

B.2.2 Apparatus 

A dial gauge with an accuracy of at 

least 0,05 mm with a circular contact 

plate having an area of (650 ± 50) mm2 

equivalent to a diameter of (28,8 ± 1) 

mm and exerting a pressure of (50 ± 

1,5) Pa or (250 ± 5) Pa. 

В.2.3 Процедура 

Виміри проводяться у визначених 

B.2.3 Procedure 

Take measurements at designated 
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точках. Замість точок вимірювання, 

вказаних на рисунку 2 цього 

стандарту, в стандартах на вироби 

допускається встановлювати інші 

точки, наприклад, за необхідності 

проведення більшої кількості 

вимірів за шириною плити. Для 

забезпечення доступності всіх 

необхідних точок вимірювання 

допускається розрізання плити. 

 

positions. Product standards may 

specify alternative positions to those 

given in figure 2 of this standard 

(position for measurement). For 

example, a large number of 

measurements may be required across 

the width of a board. It may be 

necessary to cut a board to get access to 

all points where a measurement is 

required. 

В.3 Метод вимірювання із 

застосуванням штангенциркуля 

 

B.3 Vernier caliper method 

В.3.1 Загальні положення 

Цей метод застосовується для 

вимірювання товщини окремих 

жорстких виробів, до яких не 

пред'являються суворі вимоги до 

точності вимірювань (див. стандарт 

на конкретний виріб). 

Наприклад, допускається 

застосовувати штангенциркулі для 

вимірювання товщини легких 

будівельних плит з деревної 

стружки або легких багатошарових 

будівельних плит з деревної 

стружки.  

B.3.1 General 

This method is suitable for some rigid 

products and for certain applications as 

the accuracy corresponds sufficiently to 

the product tolerances (see the relevant 

product standard). 

As an example, vernier calipers may be 

used to measure the thickness of wood 

wool slabs or wood wool multilayer 

slabs. 
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В.3.2. Інструмент 

Штангенциркуль з 

вимірювальними губками 

достатньої довжини і, в окремих 

випадках, з контактними 

пластинами, в залежності від 

вимірюваного виробу. Точність 

вимірювання штангенциркуля 

залежить від довжини 

вимірювальних губок. 

 

B.3.2 Apparatus 

A vernier caliper having a leg length 

commensurate with the products being 

measured and, where appropriate, 

equipped with contact plates. The 

accuracy of the vernier caliper depends 

on the leg length. 

В.3.3 Процедура 

Виміри проводяться у визначених 

точках. Замість точок вимірювання, 

вказаних на рисунку 2 цього 

стандарту, в стандартах на вироби 

допускається встановлювати інші 

точки, наприклад, за необхідності 

проведення більшої кількості 

вимірів за шириною плити. Для 

забезпечення доступності всіх 

необхідних точок вимірювання 

допускається розрізання плити. 

B.3.3 Procedure 

Take measurements at designated 

positions. Product standards may 

specify alternative positions to those 

given in figure 2 of this standard 

(position for measurement). For 

example, a large number of 

measurements may be required across 

the width of a board. It may be 

necessary to cut a board to get access to 

all points where a measurement is 

required. 
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Розміри в міліметрах 

Загальна маса притискної плити з тримачем –  

Від 198 г до 200 г ((50,0±1,5) Па 

 

1 – притискна плита; 

2 - діаметр отвору, рівний діаметру 

вимірювальної голки, розташованої 

перпендикулярно притискній плиті; 

3 – тримач 

 

Рисунок В.1 — Притискна плита 

 

Dimensions in millimetres 

Mass between 198 g and 210 g 

((50 ±1,5) Pa) 

 

1 Rigid platе 

2 Hole diameter suitable for 

sliding pin perpendicular to plate 

3 Thumb grib 

 

 

 

Figure B.1: Pressure plate 
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Розміри в міліметрах                             Dimensions in millimetres 

 

Рисунок В.2 — Вимірювальна голка                       Figure B.2: Pin 
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