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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 826:201х (EN 826:1996, IDT) «Вироби 

теплоізоляційні будівельного призначення. Визначення міцності при стиску», прийнятий 

методом перекладу – ідентичний щодо EN 826:1996(версія en) «Thermal insulating 

products for building applications - Determination of compression behaviour». 

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 826:1996 у цей національний вступ внесено все, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- вилучено «Передмову» до ЕN 826:1996  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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УКРАЇНИ 

 

EUROPEAN STANDARD 

 

 

Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. 

Визначення міцності при стиску 

 

Изделия теплоизоляционные 

строительного назначения. 

Определение прочности при сжатии 

 

Thermal insulating products for building 

applications - Determination of 

compression behavior 

 

This European standard was approved by 

       CEN on 1996-02-09 

ICS 91.120.10 

 

                      English version  

 

Thermal insulating products for 

building applications - Determination of 

compression behaviour 

 

EN 826 

 

 

 

Чинний від 201х_____ March 1996 

  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює обладнання 

і процедури, які слід 

використовувати, коли визначають 

міцність при стиску зразків. Стандарт 

придатний для теплоізоляційних 

виробів і може бути використаний 

для визначення стискаючих зусиль 

при випробуванні на повзучість та 

для сфер застосування, в яких 

ізоляційні вироби піддають 

1 Scope 

This European Standard specifies the 

equipment and procedures to be used when 

determining the compression behaviour of 

specimens. It is applicable to thermal 

insulating products and can be used to 

determine the compressive stress in 

compressive creep tests and for 

applications in which insulation products 

are only exposed to short-term loads. 

The method can be used for quality control 
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короткочасним навантаженням. 

Метод може бути використаний для 

контролю якості продукції. Його 

також можна використовувати для 

отримання еталонних значень, з яких 

розрахункові значення обчислюють з 

використанням коефіцієнтів безпеки. 

 

purposes. It may also be employed to 

obtain reference values from which design 

values can be calculated using safety 

factors. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Наведені нижче нормативні 

документи необхідні для 

застосування цього стандарту. У разі 

датованих посилань застосовують 

тільки наведені видання. У разу 

недатованих посилань потрібно 

користуватись останнім виданням 

нормативного документу (разом зі 

змінами). 

 

EN 12085 Вироби теплоізоляційні 

будівельного призначення. 

Визначення лінійних розмірів 

випробувальних зразків 

ISO 5725:1986 Точність методів 

випробувань. Визначення 

повторюваності і відтворюваності 

стандартного методу випробування 

між лабораторними випробуваннями 

 

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 5725:1986 Precision of test methods. 

Determination of repeatability and 

reproducibility for a standard test method 

by inter-laboratory tests 
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3 ВИЗНАЧЕННЯ 

Для цілей цього стандарту, 

застосовуються такі визначення: 

 

3 Definitions 

For the purposes of this standard, the 

following definitions apply: 

3.1 відносна деформація, εm: 

Відношення зміни товщини 

випробувального зразка до його 

вихідної товщині, d0, яка виміряна в 

напрямку дії стискаючого 

навантаження і  виражена у відсотках. 

 

3.1 relative deformation, εm: 

 Ratio of the reduction in thickness of the 

test specimen to its initial thickness, d0, 

measured in the direction of loading and 

expressed as a percentage. 

3.2 міцність на стиск, σm : 

Відношення максимального 

навантаження, Fm, до вихідного 

перерізу випробувального зразка 

перпендикулярно напрямку 

прикладання навантаження, при 

якому деформація стиску, ε, при 

настанні межі текучості (див. рисунок 

lb)) або руйнування (див. рисунок 1а)) 

складає менше 10%. 

 

3.2 compressive strength, σm:  

Ratio of the maximum compressive force, 

Fm, reached when the strain, ε, at yield (see 

figure 1 b)) or rupture (see figure 1 a)) is 

less than 10%, to the initial cross-sectional 

area of the test specimen. 

3.3 міцність на стиск при 10% 

деформації, σ10:  

Відношення сили стиску, F10, при 

10%-вій деформації, ε10, до вихідного 

перерізу випробувального зразка 

(див. рис 1с) та 1d)) для виробів, у 

яких 10%-ва деформація стиску 

3.3 compressive stress at 10% strain, 

σ10:  

Ratio of the compressive force, F10, at 10% 

strain, ε10, to the initial cross section of the 

test specimen (see figures lc) and Id)) for 

products presenting 10% strain before 

possible yield or rupture. 
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відбувається до досягнення межі 

текучості або руйнування зразка. 

 

3.4 модуль пружності при стиску 

Е:  

Відношення напруги стиску до 

відповідної деформації при стиску в 

межах пропорційності за наявності 

лінійної залежності (див. рисунок 1). 

 

3.4 compression modulus of elasticity, 

E:  

Compressive stress divided by the 

corresponding strain below the 

proportional limit, when the relationship is 

linear (see figure 1). 

4 СУТЬ МЕТОДУ 

Стискаюче навантаження 

прикладають із заданою швидкістю 

перпендикулярно лицьовим 

поверхням випробувального зразка, 

що має форму прямокутного 

паралелепіпеда, і обчислюють 

максимальну міцність зразка при 

стиску. 

Значення максимальної міцності при 

стиску, що досягається при 

деформації стиску менше 10%, 

позначають межею міцності на стиск 

із зазначенням відповідного значення 

деформації стиску. Якщо по 

досягненні 10% деформації стиску не 

відбувається руйнування зразка, то 

виконують розрахунок міцності на 

стиск при 10% деформації із 

4 Principle 

A compressive force is applied at a given 

rate of displacement perpendicular to the 

major faces of a squarely cut test specimen 

and the maximum stress supported by the 

specimen calculated. 

 

 

 

When the value of the maximum stress 

corresponds to a strain of less than 10%, it 

is designated as compressive strength and 

the corresponding strain is reported. If no 

failure is observed before the 10% strain 

has been reached, the compressive stress at 

10% strain is calculated and its value 

reported as compressive stress at 10% 

strain. 
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зазначенням результатів розрахунку. 

5 ІНСТРУМЕНТ 

5.1 Установка для випробування на 

стиск 

Установка для випробування на стиск 

розрахована на необхідний діапазон 

навантаження і деформацій та 

суміщена з двома жорсткими 

шліфованими квадратними або 

круглими плитами, бічна довжина 

(або діаметр) яких дорівнює бічній 

довжині (або діаметру) 

випробувального зразка. Одна з плит 

повинна бути нерухомою, друга 

рухомою і мати, за необхідності, 

центрально розташований кульовий 

шарнір, що забезпечує передачу 

навантаження на зразок строго 

перпендикулярно. Рухома плита 

повинна переміщатися з постійною 

швидкістю, зазначеною в розділі 7. 

 

5 Apparatus 

5.1 Compression testing machine 

 

Compression testing machine, designed to 

suit the range of force and displacement 

involved and having two very rigid, 

polished, square or circular plane parallel 

platens with a minimum side length (or 

diameter) equal to the side length (or 

diagonal) of the test specimen. One of the 

platens shall be fixed and the other be 

movable, if appropriate, with a centrally 

positioned ball joint to ensure that only 

axial force is applied to the specimen. The 

movable platen shall be capable of moving 

at a constant rate of displacement in 

accordance with clause 7. 

5.2 Прилад для вимірювання 

деформації 

Прилад для вимірювання деформації, 

вбудований в установку для 

випробування на стиск, для 

постійного вимірювання зміщення 

рухомої плити з похибкою, що не 

5.2 Measurement of displacement 

 

Displacement measuring device, fitted to 

the compression testing machine, which 

allows continuous measurement of the 

displacement of the movable platen to an 

accuracy of ± 5% or ± 0,1 mm, whichever 
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перевищує ± 5% або ± 0,1 мм; 

визначальним є менше значення  

(див. 5.3). 

 

is smaller (see 5.3). 

5.3 Датчик для вимірювання 

навантаження 

Для вимірювання навантаження, яке 

передає випробувальний зразок на 

плити, використовується датчик, 

закріплений на одній з плит. 

Деформація датчика, що вимірює 

навантаження під час випробування, 

повинна бути мізерно малою 

порівняно з вимірюваним зміщенням. 

В іншому випадку деформацію 

датчика встановлюють 

розрахунковим шляхом. Датчик 

повинен забезпечувати безперервне 

вимірювання навантаження з 

точністю до ± 1%. 

5.3 Measurement of force 

 

Sensor fitted to one of the machine platens 

to measure the force produced by the 

reaction of the specimen upon the platens. 

This sensor shall be such that its own 

deformation during the measuring 

operation is negligible compared with that 

being measured or if not, it shall be taken 

into account by calculation. In addition, it 

shall allow the continous measurement of 

the force to an accuracy of ± 1 %. 

5.4 Прилад реєстрації результатів 

випробування 

Прилад для одночасної реєстрації 

навантаження F і зміщення Х у 

вигляді графіка функції F від Х (див. 

7.2). 

Примітка. Крім характеристик виробу 

графік дозволяє отримати додаткову 

інформацію, наприклад, за необхідності, 

5.4 Recording device 

Device for the simultaneous recording of 

the force, F, and the displacement, X, 

which provides a curve of F as a function 

of X (see 7.2). 

NOTE: The curve gives additional information on 

the behaviour of the product and possibly enables 

the determination of the compression modulus of 

elasticity. 
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можна отримати значення модуля 

пружності при стиску. 

 

6 ВИПРОБУВАЛЬНІ ЗРАЗКИ 

6.1 Розміри випробувальних зразків 

Випробувальні зразки повинні мати 

регламентовану відповідним 

нормативним документам товщину. 

Ширина випробуваних зразків не 

повинна бути менше їх товщини. У 

виробах з ущільненими і / або 

кашованими поверхневими шарами, 

якщо вони в такому вигляді 

передбачені для застосування, шари 

при випробуванні слід залишити 

цілісними. 

Не допускається укладати один на 

одного кілька зразків, для отримання 

більшої товщини. 

Зразки повинні бути прямокутні і 

мати такі 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 

300 мм x 300 мм. 

Вибір застосовуваних розмірів 

встановлюється у стандарті на 

конкретний виріб. 

Примітка 1. За відсутності стандарту на 

6 Test specimens 

6.1 Dimensions of specimens 

The test specimens shall have the original 

product thickness. The width of the 

specimens shall be not less than their 

thickness. Products with integrally 

moulded skins which are retained in use 

shall be tested with these skins intact.  

 

 

 

 

 

Specimens shall not be layered to produce 

a greater thickness for testing. 

 

Specimens shall be squarely cut and have 

the following 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. 

The range of dimensions to be used shall 

be specified in the relevant product 

standard. 

NOTE 1: In the absence of a product standard, the 
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виріб, розміри зразка можуть бути 

узгоджені між зацікавленими сторонами. 

Визначення лінійних розмірів 

проводиться відповідно до EN 12085 

з точністю до 0,5%. 

 

 

Граничні відхили від паралельності 

та площинності обох поверхонь 

зразка, до котрих прикладається 

навантаження стиску, повинні 

складати не більше 0,5% від довжини 

сторони випробувального зразка або 

0,5 мм. Визначальним є менше 

значення. 

При підготовці до випробування 

поверхні неплоских зразків слід 

відшліфувати або нанести на 

поверхні відповідне покриття. Під час 

випробування не допускається значна 

деформація покриття. 

Примітка 2. Точність результату 

випробування зменшується, якщо зразки 

мають товщину менше 20 мм. 

specimen dimensions may be agreed between the 

parties involved. 

The linear dimensions shall be determined 

in accordance with EN 12 085, to an 

accuracy of  0,5%. 

 

The tolerance on parallelism and flatness 

between the two faces of the specimen 

shall be not greater than 0,5 % of the 

specimen side length or 0,5 mm, 

whichever is smaller. 

 

 

If the specimens are not flat, they shall be 

ground flat or an adequate coating shall be 

applied to prepare the surface for the test. 

No significant deformation shall occur in 

the coating during the test. 

 

NOTE 2: The accuracy of the test result is 

reduced if the specimens have a thickness of less 

than 20 mm. 
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Деформація 

Fp - Попереднє навантаження 
Fm - Максимальне навантаження 
Xm - Деформація при максимальному 
навантаженні 

F10 - Навантаження при 10% деформації 
стиску 

X10 - 10%-ва деформація стиску 
 
Fe - Навантаження, що відноситься до Xe 

(умовна границя пропорційності) 

Xe - Загальна деформація в умовному 
пружному діапазоні 

Fp  force corresponding to the preload 

 Fm maximum force  

Xm displacement at maximum force 
 
 
F10 force at 10% strain 
 
 
X10 displacement at 10% strain 
 
Fe  force corresponding to Xc (conventional 
proportional limit) 
 
Xe displacement in the conventional elastic zone 

Деформація 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 1 - Приклади графіків «навантаження - деформація» 

Figure 1: Examples of force-displacement curves 

Деформація Деформація 

Ь) (X менше, ніж 10%) 
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6.2 Підготовка зразків 

Зразки повинні бути розрізані таким 

чином, що їх основна поверхня 

розташовувалася перпендикулярно до 

напрямку стиску при передбаченому 

застосуванні виробів. Способи 

підготовки зразків не повинні 

порушувати структуру виробів. 

 

Відбір зразків здійснюється згідно з 

вимогами стандарту на конкретний 

виріб. У конусоподібних виробах 

паралельність обох поверхонь зразка 

повинна відповідати вимогам 6.1. 

 

Примітка 1. При відсутності стандарту на 

виріб відбір зразків допускається 

погоджувати між сторонами. 

 

Примітка 2. Методи спеціальної підготовки, 

за необхідності, вказують у стандарті на 

конкретний виріб. 

Примітка 3. У випадках, коли потрібно 

дослідження властивостей анізотропного 

матеріалу або коли основний напрямок 

анізотропії невідомий, може знадобитися 

підготовка додаткової партії випробувальних 

зразків. 

 

6.2 Specimen preparation 

Specimens shall be cut so that their base is 

normal to the direction of compression of 

the product in its intended use. The 

specimen shall be cut by methods that do 

not change the structure with regard to 

that of the original product. 

 

 

The method of selecting the specimens 

shall be as specified in the relevant 

product standard. In the case of tapered 

products, the parallelism of the two faces 

of the specimen shall be in accordance 

with 6.1. 

NOTE 1: In the absence of a product 

standard, the method of selecting the 

specimens may be agreed between the parties 

involved. 

NOTE 2: Special methods of preparation, 

when needed, are given in the relevant 

product standard. 

NOTE 3: In cases where a more complete 

characterization of anisotropic materials is 

desired or where the principal direction of 

anisotropy is unknown, it may be necessary to 

prepare additional sets of specimens. 
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6.3 Кількість зразків 

Вимоги до кількості випробувальних 

зразків повинні бути встановлені у 

стандарті на конкретний виріб. При 

відсутності такої вимоги застосовують 

не менше п'яти випробувальних 

зразків. 

 

Примітка. При відсутності стандарту на 

виріб кількість зразків допускається 

погоджувати між сторонами. 

 

6.3 Number of specimens 

The number of specimens shall be as 

specified in the relevant product standard. 

In the absence of such a specification, at 

least five specimens shall be used 

 

 

 

NOTE: In the absence of a product standard, the 

number of specimens may be agreed between the 

parties involved. 

6.4 Кондиціонування зразків 

Зразки повинні зберігатися не менше 6 

год при (23 ± 5) ° С. У разі суперечок, 

вони повинні зберігатися при 

температурі (23 ± 2) ° С і відносній 

вологості повітря (50 ± 5)% протягом 

часу, вказаного у стандарті на 

конкретний виріб. 

 

6.4 Conditioning of specimens 

The specimens shall be stored for at least 

6 h 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 

7 ПРОЦЕДУРА  

7.1 Умови випробувань 

Випробування повинні 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 Test conditions 

Testing 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. 
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7.2 Процедура випробування 

Розміри випробувального зразка 

визначають відповідно до EN 12085. 

Випробувальний зразок розміщують по 

центру між двома паралельними 

плитами установки для випробування 

на стиск. В якості попереднього 

навантаження застосовують 

навантаження (250 ± 10) Па. 

 

Примітка. У випадку виникнення значної 

деформації при дії попереднього 

навантаження 250 Па допускається 

застосовувати попереднє навантаження 50 Па, 

якщо це встановлено стандартом на 

конкретний виріб. У цьому випадку товщину, 

d0, слід визначати під таким же попереднім 

навантаженням. 

 

Випробувальний зразок стискають за 

допомогою рухомої плити з постійною 

швидкістю 0,1 d в хвилину, з 

граничним відхилом ± 25%, де d - 

товщина зразка, мм. 

 

Випробування продовжують до 

руйнування зразка і досягнення, таким 

чином, межі міцності при стиску або до 

7.2 Test procedure 

Determine the specimen dimensions in 

accordance with EN 12085. 

Place the specimen centrally between the 

two platens of the compression testing 

machine. Preload with a pressure of (250 

±10) Pa. 

 

 

 

NOTE: If a significant deformation occurs under 

the preload pressure of 250 Pa, a preload 

corresponding to 50 Pa may be used if this is 

specified in the relevant product standard. In this 

case, the thickness, d0, should be determined 

under the same preload. 

 

 

 

Compress the specimen with the movable 

platen at a constant rate of displacement 

which shall be equal to 0,1 d per minute 

(to within ± 25 %), where d is the 

thickness of the specimen, expressed in 

millimetres. 

Continue compression until the specimen 

yields, providing a compressive strength 
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досягнення деформації стиску 10%, що 

дозволяє визначити міцність на стиск 

при 10% деформації. 

Графік залежності «навантаження - 

деформація» реєструють. 

value, or until a strain of 10% has been 

reached, providing a compressive stress at 

10% strain. 

Plot the force-displacement curve. 

8 ОБЧИСЛЕННЯ ТА 

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Результат вказують як середньо- 

арифметичне значення всіх 

вимірювань, округлене до трьох 

значущих цифр. 

 

Примітка. Перерахунок результатів на інші 

значення товщини не допускається. 

 

У залежності від отриманих 

характеристик (див. 7.2) обчислюють 

σm і εm або σ10 (див. розділ 3). 

 

8 Calculation and expression of results 

 

The results are the mean values of the 

measurements which shall be expressed to 

three significant figures. 

 

 

NOTE: Results should not be extrapolated to 

other thicknesses. 

 

Depending on the deformation behaviour 

(see 7.2), σm and εm or σ10 (see clause 3) 

shall be calculated. 

8.1 Міцність при стиску і відповідні 

деформації 

8.1.1 Міцність при стиску 

 

Міцність при стиску, σm, кПа, 

обчислюють за формулою: 

8.1 Compressive strength and 

corresponding strain 

8.1.1 Compressive strength 

 

Calculate the compressive strength, σm, in 

kPa, using the following equation: 

σ𝑚=103· 
𝐹𝑚

𝐴0
 , 



14 

пр. ДСТУ Б EN 825:201х 

 

 

 

де  

Fm - максимальне навантаження, Н; 

A 0 – первісна площа поперечного 

перерізу зразка, мм2. 

where 

Fm is the maximum force, in newtons; 

A 0 is the initial cross-sectional area of the 

specimen, in square millimetres. 

 

8.1.2 Деформація стиску 

 

Деформацію в нульовій точці 

визначають продовженням, 

(наприклад, прикладаючи лінійку), 

найкрутішої прямої ділянки на графіку 

«навантаження - деформація» (див. 5.4) 

до нульової відмітки по осі 

навантаження. 

 

Всі зміщення для обчислення 

деформації стиску вимірюють від 

«нульової точки деформації» стосовно 

навантаження Fp, = (250 ± 10) Па 

Примітка. Метод показаний на чотирьох 

прикладах на рисунку 1. 

 

Деформацію стиску, εm,%, обчислюють 

за формулою 

8.1.2 Strain 

 

Determine the zero-deformation point. 

Extend to the Fp-zero force line the 

steepest straight portion of the force-

displacement curve, using a straight edge, 

for example (see 5.4). 

 

 

 

Measure all displacements for calculation 

of strain from this 'zero-deformation point' 

corresponding to Fp = (250±10) Pa. 

 

NOTE: Illustration of this procedure is shown for 

four examples in figure 1. 

 

Calculate the strain, εm, as a percentage, 

using the following equation: 

 

εm =  
𝑋𝑚

𝑑0
 · 100 , 
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де  

Xm - деформація при максимальному 

зусиллі, мм; 

 

d0 - первісна товщина (що виміряна) 

зразка, мм. 

where 

Xm is the displacement corresponding to 

the maximum force reached, in 

millimetres;  

do is the initial thickness (as measured) of 

the specimen, in millimetres. 

 

8.2 Міцність на стиск при 10% -вій 

деформації 

Міцність на стиск при 10%-вій 

деформації, σ10 , кПа, обчислюють за 

формулою 

 

8.2 Compressive stress at 10% strain 

 

Calculate the compressive stress at 10% 

strain, σ10, in kPa, using the following 

equation 

𝛔10 =  103 ·  
𝐹10

𝐴0
 , 

 

де  

F10 - навантаження при 10%-вій 

деформації стиску, Н; 

A0 - первісна площа поперечного 

перерізу зразка, мм2 . 

 

 

Примітка. - За необхідності, міцність на 

стиск можна обчислити для деформації 

менше 10%. 

 

 

 

where 

F10 is the force corresponding to a strain 

of 10%, in newtons; 

A0 is the initial cross-secitonal area of 

the specimen, in square millimetres. 

 

 

NOTE: If required, the compressive stress for 

strains lower than 10% may also be calculated 
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8.3 Модуль пружності при стиску 

 

За необхідності, модуль пружності при 

стиску, Е, кПа, обчислюють за 

формулою: 

8.3 Compression modulus of elasticity 

 

If required, calculate the compression 

modulus of elasticity, E, in kPa, using the 

following equation: 

 

Е =  𝛔е · 
𝑑0

𝑋𝑒
 

 

при with 

 

𝛔е = 103  ·  
𝐹𝑒

𝐴0
 , 

 

де 

 Fe - навантаження в кінці умовного 

пружного діапазону (пряма ділянка 

графіка «навантаження - деформація»), 

Н; 

 

Xe - деформація при навантаженні Fe, 

мм 

 

Даний метод не застосовують за 

відсутності прямої ділянки графіка 

«навантаження - деформація» або при 

негативному значенні «нульової точки 

деформації» згідно з 8.1.2. У цьому 

випадку «нульовою точкою 

деформації» вважається деформація 

при стиску (250 ± 10) Па. 

where 

Fe is the force at the end of the 

conventional elastic zone (distinct straight 

portion of the force-displacement curve), 

in newtons; 

 

Xe is the displacement at Fe, in 

millimetres. 

 

If there is no distinct straight portion of 

the force-displacement curve or if the 

'zero deformation point' obtained in 

accordance with 8.1.2 results in a negative 

value, this procedure shall not be used. In 

such cases, the 'zero deformation point' 

shall be the deformation corresponding to 

a stress of (250 ±10) Pa. 
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9 ТОЧНІСТЬ  

У 1993 р. за участю десяти 

випробувальних лабораторій був 

проведений цикл випробувань 

чотирьох виробів з різними значеннями 

міцності при стиску. З них три вироби 

застосували для статистичної оцінки 

відтворюваності (по два результати на 

кожен виріб) і один виріб - для 

статистичної оцінки  повторюваності 

(п'ять результатів випробування). 

 

Результати, визначені відповідно ІСО 

5725:1986, наведені в таблицях 1 і 2. 

9 Precision 

An inter-laboratory test was performed 

with ten laboratories in 1993. Four 

products with a different compression 

behaviour were tested, three of which 

were used for statistical evaluation of 

reproducibility (two test results for each 

product), and one product was used for 

statistical evaluation of repeatability (five 

test results). 

 

 

The results, analysed in accordance with 

ISO 5725:1986, are given in tables 1 and 

2 

 

Таблиця 1  - Міцність при стиску, σm, або міцність на стиск при 10%  деформації,  σ10 

Table 1: Compressive strength, σm, or compressive stress at 10% strain, σ10 

 

Діапазон 

Range 

Від 95 кПа до 230 

кПа 

95 kPa to 230 kPa 

Оцінювальне значення для повторюваності, sr 

Estimate of repeatability standard deviation, sr 

0,5 % 

95 % межі повторюваності 

95 % repeatability limit 

2 % 

Оцінювальне значення для відтворюваності, sR 

Estimate of reproducibility standard deviation, sR 

0,5 % 

95 % межі повторюваності 

95% reproducibility limit 

2 % 
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Таблиця 2 - Модуль пружності при стиску, Е 

 

Table 2: Compression modulus of elasticity, Е 

 

 

Діапазон 

Range 

Від 2500 кПа до 8500 

кПа 

2500 kPa to 8500kPa 

Оцінювальне значення для повторюваності, sr 

Estimate of repeatability standard deviation, sr 

3 % 

95 % межі повторюваності 

95 % repeatability limit 

8 % 

Оцінювальне значення для відтворюваності, sR 

Estimate of reproducibility standard deviation, sR 

10 % 

95 % межі повторюваності 

95% reproducibility limit 

25 % 

 
 
 

Зазначені в таблицях 1 і 2 терміни 

застосовані у відповідності з ISO 

5725:1986. 

The above-mentioned terms are applied 

as described in ISO 5725:1986. 

 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

Протокол випробування повинен 

містити наступну інформацію: 

a) посилання на цей стандарт; 

b) ідентифікація продукції: 

1) найменування виробу, 

підприємства, виробника або 

постачальника; 

2) номер коду виготовлення (номер 

партії); 

3) тип виробу; 

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; 
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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) розміри і кількість випробувальних 

зразків; 

  6) вид обробки поверхні (шліфування 

або тип покриття); 

  7) загальні дані по вимірах; 

 

  8) 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. 

 

  4) packaging; 

  5) the form in which the product arrived 

at the laboratory 

  6) other information as appropriate, e.g. 

nominal density; 

 

c) test procedure: 

 

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

sampling site and person taking the 

specimens); 

2) conditioning; 

3) any deviations from clauses 6 and 7; 

 

4) date of testing; 

5) dimensions and number of test 

specimens; 

6)  kind of surface treatment 

(grinding or type of coating); 

7) general information relating to the 

test; 

8) any events which may have affected 

the results; 

 

NOTE: Information about the apparatus and 

identity of the person carrying out the test 

should be available in the laboratory but it need 

not be recorded in the test report. 
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d) результати: всі окремі значення 

міцності при стиску і відповідні 

деформації або міцність на стиск при 

10% деформації, середнє значення, і 

модуль пружності, якщо потрібно. 

 

 

d) results: all individual values of 

compressive strength and corresponding 

strain or compressive stress at 10 % 

strain, mean value, and the compression 

modulus of elasticity, if required. 
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Додаток А 

(обов'язковий) 

 

Відмінності від загального методу 

випробування для виробів з піноскла 

 

Для виробів з піноскла описаний у 

цьому стандарті метод випробування 

повинен бути змінений відповідно до 

наведеного розділу 

 

А.1 Інструмент 

Установка для випробування на 

стиск, що має кульовий шарнір на 

одній із двох плит 

 

Annex A 

(normative) 

 

Modifications to the general test 

method for cellular glass products 

 

For cellular glass products, the test 

method described in this standard shall be 

modified in accordance with the following 

clauses 

 

А.1 Apparatus 

The compression testing machine shall 

be equipped with a ball joint connected to 

one of the platens 

 

А.2 Випробувальні зразки 

 

А.2.1 Розміри випробувальних 

зразків 

В якості зразка використовують чверть 

плити з розмірами, регламентованими 

відповідним нормативним документом. 

Наприклад, для плит розмірами 600 мм 

x 450 мм розміри випробувальних 

зразків становлять 300 мм x 225 мм при 

збереженні двох граней вихідної плити. 

Якщо це неможливо, то 

випробовувальні зразки розмірами   

200 мм x 200 мм вирізають з однієї з 

А.2 Test specimen 

 

А.2.1 Dimensions of specimens 

 

The specimen shall be a quadrant of an 

original full-size slab (e.g. in the case of 

600 mm x 450 mm slabs, specimens shall 

be 300 mm x 225 mm in size, with two 

edges from the original slab). Where this 

is not possible, each specimen 200 mm x 

200 mm in size shall be taken from any 

one of four quadrants of the slab, in a way 

which respects the symmetry of the 

quadrant taking only one specimen per 
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чотирьох чвертей таким чином, щоб 

зберігалася симетрія чверті. З кожної 

плити вирізають лише один зразок. 

slab. 

А.2.2 Попередня обробка зразків 

 

А.2.2.1 Поверхні зразка, до яких 

прикладається навантаження стиску, 

повинні бути паралельними і плоскими 

(див. 6.1). За необхідності вони можуть 

бути прошліфовані для отримання 

необхідної площинності поверхні. 

 

А.2.2.2 Для отримання плоских 

поверхонь, до яких буде прикладатися 

навантаження стиску, на них наносять 

шар нагрітого до (170 ± 10) ° С бітуму 

R85/25, що заповнює відкриті пори 

поверхні з невеликим надлишком. 

 

Витрата бітуму складає приблизно 

(1,00 ± 0,25) кг/м2 

 

Випробувальний зразок злегка 

нахиляють; поверхні, до яких буде 

прикладатися навантаження стиску, 

занурюють у ванну з бітумом або, 

переважно, пропускають по 

горизонтальному ролику, що 

обертається у ванні з бітумом (рисунок 

А.1). Надлишки бітуму згладжують. 

А.2.2 Preparation of specimens 

 

A.2.2.1 The bearing surfaces of the 

specimen shall be parallel and flat (see 

6.1). If necessary, they shall be rubbed 

with a suitable abrasive surface to produce 

the required flat surface 

 

 

A.2.2.2 To smooth the bearing surfaces, 

apply a layer of hot bitumen of type R 

85/25 that has been heated to (170 + 10) 

°C, to completely fill the open surface 

cells; use a small excess 

 

 

The mass per unit area of bitumen shall be 

approximately (1 ± 0,25) kg/m2  

 

Tilt the specimen slightly and either dip 

the bearing surface into a bitumen bath, or 

preferably place the bearing surface on a 

horizontal roller turning into the bitumen 

bath (see figure A.1). Scarpe off any 

surplus bitumen. If the open surface cells 

have not been adequately filled, repeat the 

process. Dip the specimen again with the 
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При недостатньому заповненні 

відкритих пор поверхні процес 

повторюють. Покриті поверхні 

випробувального зразка ще раз 

занурюють в бітум або пропускають по 

горизонтальному ролику. Надлишкам 

бітуму дають стекти з обробленої 

поверхні. Випробувальний зразок 

повертають обробленої стороною вгору 

і для рівномірного розподілу бітуму 

злегка струшують в горизонтальному 

положенні. 

Примітка. Для нанесення бітуму доцільно 

застосування частково зануреного ролика 

(див. рисунок А.1). 

coated bearing surface down or repeat the 

treatment with the horizontal roller. Allow 

any surplus bitumen to drip off the treated 

surface. Turn the specimen up and shake 

it slightly in horizontal position to ensure 

uniform distribution of the bitumen. 

 

 

 

 

 

 

NOTE: It has been found convenient to employ a 

partially submerged roller for applying the 

bitumen (see figure A.1). 

 

 

 

 

 

 
 
1 — випробувальний зразок; 
2 — ролик; 
3 — бітум 

1 Test specimen 
2 Roller 
3 Bitumen

 

Рисунок А.1 — Нанесення гарячого бітуму на поверхню випробувального зразка 
Figure A.1: Application of hot bitumen to the specimen surface 

 
 
 

А.2.2.3 Випробувальний зразок 

обробленою поверхнею укладають на 

тонкий лист з розмірами, що 

перевищують розміри зразка, який 

знаходиться на рівній сталевій плиті. 

A.2.2.3 Place the specimen with the 

treated bearing surface on a sheet, which 

extends beyond the slab on all sides, and 

which rests on a flat steel platen. The 

sheet shall be thin, flexible, 
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Лист повинен бути тонким, гнучким, 

однорідним і сумісним з гарячим 

бітумом, наприклад, тонкий 

покрівельний матеріал на основі 

бітуму з питомою масою (1,00 ± 0,25) 

кг/м2, легкий крафт-папір або 

пластмасова плівка, яка при 

необхідності може бути посилена 

нетканим скловолокном з масою 

(0,15 ± 0,08) кг/м2. Через 

вантажорозподільну плиту розміром 

не менше випробуваного зразка 

прикладають навантаження 

(200±25)Н. 

 

Через 1 хв навантаження знімають. 

 

Через 15 хв повторюють процедуру 

по обробці другої поверхні зразка, до 

якої буде прикладене навантаження 

стиску. 

 

Примітка. Тонкий гнучкий лист 

застосовується для того, щоб під час 

випробування не допустити склеювання 

бітуму з плитами, за допомогою яких 

прикладають навантаження 

homogenous and compatible with hot 

bitumen (e.g. a thin bitumen roofing felt 

having a mass per unit area of (1 ± 0,25) 

kg/m2 or a lightweight kraft paper or a 

plastic film, possibly reinforced by 

nonwoven glass fibre, having a mass of 

(0,15 ± 0,08) kg/m2). Apply a load of 

(200 + 25) N by means of a load 

distribution platen with a size not 

smaller than the specimen. 

 

 

 

 

 

After about one minute remove the load. 

 

After 15 minutes coat the second 

bearing surface as before. 

 

 

 

NOTE: The purpose of the thin flexible 

sheeting is to prevent that the bitumen applied 

on the specimen face stick to the compression 

platens during the test. 

А.2.2.4 Випробувальний зразок 

встановлюють на ребро; 

застосовувана підпора, наприклад, 

A.2.2.4 Set the specimen on edge, 

supporting only the core of the cellular 

glass (e.g. with a small piece of wood), 
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невеликий шматок дерева, повинна 

стикатися лише з піносклом. Для 

затвердіння бітуму зразок з 

покриттям витримують при кімнатній 

температурі протягом не менше 15 

хв. 

exposing both capped surfaces to 

ambient temperature for a minimum of 

15 minutes to allow the bitumen to 

harden before testing. 

А.2.2.5 Бітум не допускається 

піддавати впливу високих 

температур, що викликають 

окислення 

 

A.2.2.5 The bitumen shall not be 

subjected to excessive temperatures 

which may cause oxidation. 

А.2.2.6 При великоформатних 

кашованих плитах з піноскла, що 

складаються з окремих плит, 

випробовуваний зразок слід вирізати 

згідно А.2.1 тільки з окремої плити. 

 

Обробка гарячим бітумом кашованих 

плит з піноскла не допускається 

 

При недостатньо рівній поверхні, до 

якої буде прикладена навантаження 

стиску, на неї наносять шар гіпсового 

розчину товщиною (2 ± 1) мм. 

Випробування на стиск проводиться 

тільки після затвердіння гіпсового 

розчину. 

 

A.2.2.6 In the case of cellular glass 

board, one of the full slabs composing 

the board shall be identified and the 

specimen shall be cut in accordance 

with A.2.1. 

 

The preparation with hot bitumen shall 

not be carried out in the case of cellular 

glass board 

If the surface of the facing is not flat 

enough, a layer of plaster having a 

thickness of (2 ± 1) mm shall be applied 

to the surface. The compression test 

shall only be carried out when the 

plaster is dry. 

А.3 Проведення випробування 

Швидкість переміщення рухомої 

A.3 Test procedure 

The rate of displacement of the movable 
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плити повинна складати 0,01 d за 

хвилину з граничними відхилами      

± 25%, де d - товщина зразка, мм. 

 

Випробування проводять до моменту 

руйнування зразка, яке зазвичай 

характеризується різким падінням 

навантаження і супроводжується 

гучним шумом. 

 

Примітка. Метод, при якому вимірюється 

взаємне зміщення плит у випробувальній 

установці, не застосовний для визначення 

деформації стиску і модуля пружності при 

стиску через попередню обробку 

поверхонь, до яких прикладається 

навантаження стиску. Альтернативний 

метод полягає в нанесенні на грані зразка 

точок вимірювання та вимірюванні їх 

взаємного зсуву. 

platen shall be equal to 0,01 d per 

minute (to within ± 25 %), where d is 

the thickness of the specimen, expressed 

in millimetres. 

Run the test until the specimen yields, 

usually with a marked drop in load 

accompanied by a loud noise. 

 

 

 

NOTE: Given the specimen surface 

preparation, the method is not suitable for 

determining the strain and the compression 

modulus of elasticity by measuring the 

displacement of the platens of the compression 

testing machine. An alternative method 

consists in fixing reference points on the edges 

of the specimen and in measuring their relative 

displacement 
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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 5725:1986 Precision of test 

methods. Determination of repeatability 

and reproducibility for a standard test 

method by inter-laboratory tests 

 

- 

* на розгляді 
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