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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Цей стандарт є тотожний переклад EN 322:1993 W ood-based panels — Determ ination of 

moisture content (Плити деревинні. Визначання вмісту вологи).
В ідповідальний за цей стандарт — Український державний науково-дослідний інститут 

«Ресурс» (УкрНДІ «Ресурс»),
Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.
Цей стандарт не замінює чинних в Україні стандартів.
До стандарту внесено такі редакційні зміни:
— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;
— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Національний вступ», першу сторінку 

та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;
— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні по

яснення», виділені в тексті рамкою;
— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова».
Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді 

нормативних документів.

IV



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЛИТИ ДЕРЕВИННІ
Метод визначення вмісту вологи

ПЛИТЫ ДРЕВЕС Н Ы Е
Метод определения содержания влаги

W O O D -B A S E D  PANELS 
Method of determination of moisture content

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює метод визначання вмісту вологи у випробних зразках деревинних 

плит. Результат такого визначання може бути використаним для оцінювання вологості деревинних 
плит згідно з EN 326-1.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані і недатовані посилан

ня. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наве
дено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з публікацій стосуються 
цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для не- 
датованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

EN 326-1:1994 Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection -  Part 1: Sampling, cutting 
of test pieces and expression of test results.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 326-1 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування і контролювання. Частина 1.

Відбирання і вирізування випробних зразків, опрацьовування результатів випробовування.
В Україні чинний ДСТУ EN 326-1:2006.

3 СУТЬ МЕТОДУ
Визначають зважуванням втрату маси кожного випробного зразка за проміжок часу від відби

рання зразка до його висушування до постійної маси за температури (103±2) °С і розраховують 
цю втрату маси як відсоток маси випробного зразка після висушування. Ці результати викори
стовують для обчислювання вмісту вологи цілих плит.

4 АПАРАТУРА
4.1 Ваги
Ваги з похибкою зважування не більше ніж 0,01 г.
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4.2 Сушильна шафа
Сушильна шафа з вентилюванням, здатна підтримувати температуру у діапазоні (103 ± 2) °С.

4.3 Ексикатор
Ексикатор, у який поміщений силікагель для підтримування внутрішнього повітря у абсолютно 

сухих умовах як це тільки можливо.

5 ВИПРОБНІ ЗРАЗКИ
5.1 Відбирання і вирізування
Відбирати і вирізувати випробні зразки потрібно згідно з EN 326-1. Товщина випробних зразків 

має дорівнювати товщині плити, з якої вони були вирізані.

5.2 Розміри
Випробні зразки повинні мати мінімальну початкову масу 20 г, форма і розміри неважливі. 

Випробні зразки мають бути звільнені від крихких уламків та тирси.

6 ВИПРОБОВУВАННЯ
6.1 Зважування перед висушуванням
Зважують кожний відібраний випробний зразок з похибкою не більше ніж 0,01г.
Це початкове зважування потрібно проводити безпосередньо після відбирання зразків, а там, 

де це неможливо, треба вжити заходів обережності, щоб уникнути зміни вмісту вологи випроб
ного зразка після відбирання проб.

6.2 Висушування
Поміщують випробні зразки у сушильну шафу (4.2) за температури (103 ± 2) °С до того часу, 

доки не буде досягнута їхня постійна маса.
Постійна маса вважається досягнутою, коли результати двох послідовних зважувань, про

ведених у інтервалі 6 год, не відрізняються більше ніж на 0,1%.

7 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розраховують вміст вологи (Н) кожного випробного зразка як відношення мас з точністю 

до 0,1% згідно з такою формулою:

т0

де тн — початкова маса випробного зразка, г;
т0 — маса випробного зразка після висушування, г.

8 ОБЧИСЛЕННЯ ВМІСТУ ВОЛОГИ ПЛИТИ
Вміст вологи плити отримують розраховуванням середнього ариф метичного від вмісту 

вологи усіх випробних зразків, узятих від тієї ж самої плити, та виражають як відсоток відношення 
мас з точністю до десятої долі відсотка.

9 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з ЕИ 326-1.
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ДОДАТОК А 
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

EN 309 Particleboards — Definition and classification
EN 313-1 Plywood — Classification and Terminology — Part 1: Classification 
EN 316 Wood fibreboards — Definitions, classification and symbols 
EN 633 Cement-bonded particleboards — Definitions and classification1*
ISO 9425: 1989 Wood-based panels — Determination of moisture content.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 309 Плити деревинностружкові. Визначання та класифікація*
EN 313-1 Фанера. Класифікація та термінологія. Частина 1. Класифікація**
EN 316 Плити деревинностружкові. Визначання, класифікація та умовні познаки 
EN 633 Плити деревинностружкові з цементним зв’язником. Визначання і класифікація1* 
ISO 9425: 1989 Плити деревинні. Визначання вмісту вологи.

* В Україні чинний як ДС ТУ EN 309:2003.

** В Україні чинний як ДС ТУ EN 313:2003.

1) На стадії розроблення



Код УКНД 79.060.01

Ключові слова: плити деревинні, вміст вологи, випробний зразок, сушильна шафа, ваги, 
ексикатор, висушування, маса.
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