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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 825:201х (EN 825:1994, IDT) «Вироби 

теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення площинності», прийнятий 

методом перекладу – ідентичний щодо EN 825:1994 (версія en) «Thermal insulating 

products for building applications - Determination of flatness». 

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 825:1994  у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 825:1994 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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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання 

і процедури для визначення відхилу 

від площинності об‘ємних виробів. 

Стандарт придатний для 

теплоізоляційних виробів. 

 

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures for 

determining the deviation from flatness 

for 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. 
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3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту, 

застосовується таке визначення: 

 відхил від площинності: 

Максимальна відстань між 

випробувальним зразком, 

розташованим на горизонтальній 

рівній  плоскій поверхні опуклою 

стороною нагору, і самою цією 

горизонтальною рівною  плоскою 

поверхнею. 

 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definition applies: 

  deviation from flatness:  

The maximum distance between the 

product placed on a flat surface with the 

convex side uppermost and the flat 

surface. 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

Вимірюється максимальна відстань 

між зразком, розміщеним на 

горизонтальній рівній  плоскій 

поверхні, і самою цією 

горизонтальною рівною плоскою 

поверхнею. 

 

4 Principle 

The maximum distance between the 

product placed on a flat surface and the 

flat surface is measured. 

5 ІНСТРУМЕНТ 

5.1 Горизонтальна рівна плоска 

поверхня. 

 5.2 Металева лінійка або металева 

рулетка з міліметровими поділками з 

точністю вимірювання до 0,5 мм. 

5.3 Жорстка рама з вимірювальним 

пристроєм, що переміщується, яка 

складається з верхнього диска 

5 Apparatus 

5.1 A flat surface. 

 

5.2 A metal rule or metal tape, 

graduated in millimetres and permitting 

reading to 0,5 mm. 

5.3 A rigid frame with a movable 

measuring device consisting of a disc 

with a diameter of 30 mm, fixed to a 
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діаметром 30 мм, який стрижнем 

з'єднаний зі шкалою або індикатором 

годинникового типу (ціна поділки 

шкали не менше 0,5 мм); 

навантаження, створюване цим 

пристроєм, повинне становити       

(2,0 ± 0,1) Н. 

Примітка. Допускається застосування 

іншого випробувального устаткування з 

необхідною точністю вимірювань. 

 

graduated pin or a dial gauge (graduated 

to at least 0,5 mm) applying a load 

 of (2,0 ± 0,1) N. 

 

 

 

 

NOTE: Any test equipment which provides the 

same result with at least the same accuracy 

may be used. 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Розміри випробувальних 

зразків 

Випробувальний зразок повинен бути 

об‘ємним виробом з 

регламентованими відповідним 

документом розмірами. 

6 Test specimens 

6.1 Dimensions of test specimens 

 

The test specimen shall be the full-size 

product. 

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 погоджується 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. 

6.3 Кондиціонування 

випробувальних зразків 

Випробувальні зразки повинні 

6.3 Conditioning of test specimens 
 
The test specimens shall be stored for at 

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

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

and (50 ±5)% relative humidity for the 

time specified in the relevant product 

standard. 
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а) 

 

а) Вимірювання  відхилу від 

площинності за довжиною 

b) Вимірювання відхилу від 

площинності за шириною 

а) Measurement of deviation from 

flatness in length 

b) Measurement of deviation from 

flatness in width 

 
Рисунок 1 - Вимірювання відхилу від площинності 

Figure 1: Measurement of deviation from flatness
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7 ПРОЦЕДУРА 

 

7.1 Визначення відхилу від 

прямокутності за довжиною і 

шириною 

 

7.1.1 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 Procedure 

 

7.1 Determination of the squareness of 

the length and width edges 

 

 

7.1.1 Test conditions 

The test should 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 

7.2.1 Випробувальний зразок кладуть 

на горизонтальну рівну плоску 

поверхню опуклою стороною, якщо 

вона є, вгору. При наявності 

7.2 Test procedure 

7.2.1 Lay the test specimen with the 

convex face, if any, uppermost on a flat 

surface. If there is a visible deviation 

from flatness only along the length or 

 

Рисунок 2 - Точки з максимальною і мінімальною 
відстанню  

Figure 2: Location of maximum and minimum distances 
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візуально встановленого відхилу  від 

площинності тільки за довжиною або 

тільки за шириною вимірювання слід 

проводити відповідно до 7.2.2 

(рисунок 1а) і 1б). При наявності 

відхилів від площинності за 

довжиною та шириною (скручені 

вироби) вимірювання слід проводити 

відповідно до 7.2.3 (рисунок 2). 

only along the width, make the 

measurement in accordance with 7.2.2 

(see figures 1a, 1b). If there is a 

deviation from flatness along both the 

length and width (warped products), 

make the measurement in accordance 

with 7.2.3 (see figure 2). 

7.2.2 Металевою рулеткою або 

металевою лінійкою вимірюють 

максимальну відстань, Smax, між 

нижньою поверхнею  зразка і 

горизонтальною рівною плоскою 

поверхнею з точністю до 0,5 мм. 

7.2.2 Using the metal tape or rule, 

measure the maximum distance between 

the bottom edge of the specimen and the 

flat surface, Smax, to the nearest 0,5 mm. 

7.2.3 За допомогою представленого 

на рисунку 2 випробувального 

пристрою (див. 5.3) визначають точки 

з максимальною і мінімальною 

відстанню від верхньої поверхні 

зразка до горизонтальної рівної 

плоскої поверхні. У цих точках 

вимірюють відстані Ymax і Ymin з 

точністю до 0,5 мм. Якщо 

випробувальний зразок прилягає до 

горизонтальної рівної плоскої 

поверхні тільки в трьох місцях, 

існують незначні можливості 

вимірювання, але всі вони повинні 

7.2.3 Locate the maximum and 

minimum distances from the flat surface 

using the measuring device (see 5.3) as 

shown in figure 2. At these positions 

read the distances Ymax and Ymin to tne 

nearest 0,5 mm. If the test specimen 

only rests on three points, there exists 

the possibility of alternative flatness 

measurements, all shall be measured. 
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бути використані. 

 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

У випробувальному зразку з 

відхилами від площинності тільки в 

одному напрямку вказують 

максимальне виміряне значення в 

міліметрах. 

У скрученому виробі відхили від 

площинності, Smax, мм, обчислюють за 

формулою: 

8 Calculation and expression of 

results 

For test specimens with deviation from 

flatness in one direction only, report the 

deviation as the maximum value 

measured in millimetres. 

 

For warped products, calculate the 

deviation from flatness, Smax, in 

millimetres, using the following 

equation: 

Smax=Ymax - Ymin 

 

 

9 ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ 

Примітка. У це видання стандарту не було 

можливості включити дані про точність 

вимірювання; введення таких даних 

плануються у наступній редакції  даного 

стандарту. 

 

9 Accuracy of measurement 

NOTE: It has not been possible to include a 

statement of the accuracy of mesurement 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: 

 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація продукції: 

  1) найменування виробу, 

підприємства, виробника або 

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; 



9 

пр. ДСТУ Б EN 825:201х 

 

 

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; 

 

с) проведення випробування: 

  1) дані з відбору зразків, наприклад, 

відповідальний за проведення відбору 

і місце відбору; 

  2) кондиціонування зразків; 

  3) окремі випадки невідповідності 

розділам 6 и 7, якщо такі є; 

  4) дата проведення випробування; 

  5) загальні дані по вимірах; 

 

6) будь-які події, що можуть впливати 

на результати випробувань; 

 

Примітка. Відомості про інструмент та 

відповідального за проведення вимірювань 

зберігають у лабораторії, в протоколі 

результатів випробувань ці відомості 

вказувати необов'язково. 

 

   

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; 

 

 

с) 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; 

  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. 
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d) результати: всі окремі значення і 

максимальні значення відхилів від 

площинності , а також точки її 

вимірювання. 

 

 

 

 

 

 

d) results: all individual values and the 

maximum value of  the deviation from  

flatness and the position where it 

occurred. 
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