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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1052-1:1998 Methods of test for ma-

sonry - Part 1: Determination of compressive strenght (Методи випробування кам'яної 

кладки - Частина 1: Визначення міцності при стиску). 

EN 1052-1:1998 Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compres-

sive strenght підготовлено Технічним комітетом CEN/ТС 125 - Masonry (Кам'яна кла-

дка), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів). 

До національного стандарту долучено англомовний текст. 

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ 

Б EN 1052-1:2011 (EN 1052-1:1998, IDT), викладена українською мовою. 

Згідно з ДБН А.1.1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівницт-

ві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних доку-

ментів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд". 

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України. 

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 303 "Будівельні конс-

трукції". 

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт"; 

- структурні елементи стандарту: "Обкладинка", "Титульна сторінка", "Перед-

мова", "Національний вступ", "Зміст", "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з 

вимогами національної стандартизації України; 

- з "Передмови до EN 1052-1:1998" у цей "Національний вступ" взяте те, що 

безпосередньо стосується цього стандарту; 

- Національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів. 

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання 

на які є в EN 1052-1:1998, наведено в додатку НА. 

Копії європейських стандартів можна отримати в Головному фонді норматив-

них документів ДП "УкрНДНЦ". 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ КАМ'ЯНОЇ КЛАДКИ 

Частина 1. Визначення міцності при стиску 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ 

Часть 1. Определение прочности при сжатие 

METHODS OF TEST FOR MASONRY 

Part 1. Determination of compressive strength 

Чинний від 2013-01-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює метод 

визначення міцності при стиску кам'яної 

кладки. У стандарті наведено рекомен-

дації щодо виготовлення зразків для ви-

пробувань, кондиціонування зразків пе-

ред випробуванням, випробувального 

обладнання, методу випробування, ме-

тодики розрахунку і змісту протоколу 

випробувань. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Цей стандарт містить датовані і 

недатовані посилання на стандарти, по-

ложення інших документів. Нормативні 

посилання, перераховані нижче, наведені 

у відповідних місцях у тексті. Для дато-

ваних посилань подальші їх зміни або ' 

перегляд застосовують у цьому стандар-

ті тільки при внесенні в нього змін або 

перегляді. Для недатованих посилань за-

стосовують їх останні видання (включа-

ючи зміни). 

prEN 772-1 Методи випробування 

будівельних блоків. Частина 1. Визна-

чення міцності при стиску 

prEN 772-10 Методи випробування 

будівельних блоків. Частина 10. Визна-

чення вмісту вологості силікатних блоків 

і блоків з автоклавного ніздрюватого бе-

тону 

prEN 998-2 Вимоги до розчину для 

кам'яної кладки. Частина 2. Розчин для 

кладки 

prEN 1015-3 Методи випробування 

розчину для кам'яної кладки. Частина 3. 

1 SCOPE 

This European Standard specifies a 

method for determining the compressive 

strength of masonry. Guidance is given on 

the preparation of the specimens, the condi-

tioning required before testing, the testing 

machine, the method of test, the method of 

calculation and the contents of the test re-

port. 

 

2 NORMATIVE REVERENCES 

This European Standard incorporates 

by dated or undated reference, provisions 

from other publications. These normative 

references are cited at the appropriate plac-

es in the text and the publications are listed 

hereafter. For dated references, subsequent 

amendments to or revisions of any of these 

publications apply to this European Stand-

ard only when incorporated in it by 

amendment or revision. For undated refer-

ences the latest edition of the publication 

referred to applies. 

prEN 772-1 Methods of test for ma-

sonry units -Part 1: Determination of com-

pressive strength 

prEN 772-10 Methods of test for ma-

sonry units -Part 10: Determination of 

moisture content of calcium silicate and au-

toclaved aerated concrete masonry units 

prEN 998-2 Specification for mortar 

for masonry -Part 2: Masonry mortar 

prEN 1015-3 Methods of test for mor-

tar for masonry - Part 3: Determination of 

consistence of fresh mortar (by flow table) 
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Визначення консистенції свіжопригото-

вленої розчинової суміші (по осіданню 

конуса) 

prEN 1015-7 Методи випробування 

розчину для кам'яної кладки. Частина 7. 

Визначення вмісту повітря у свіжопри-

готовленій розчи-новій суміші 

prEN 1015-11 Методи випробуван-

ня розчину для кам'яної кладки. Частина 

11. Визначення міцності на згин і міцно-

сті при стиску твердого розчину 

3 СУТЬ МЕТОДУ 

ВИПРОБУВАНЬ 

Міцність при стиску кладки пер-

пендикулярно до горизонтальних швів 

визначають за міцністю невеликих зраз-

ків кам'яної кладки, що навантажуються 

до руйнування. Матеріали, структура і 

перев'язка кам'яної кладки повинні від-

повідати зразкам, які використовуються 

на практиці. 

Зразки для випробування піддають 

рівномірному стиску. Максимальне на-

вантаження Fmax реєструють. Характери-

стична міцність при стиску кам'яної кла-

дки визначається за міцністю окремих 

зразків для випробування кладки. 

Якщо зразки для випробування 

кладки або зразки будівельного розчину 

не досягають заданої величини міцності, 

допускається коригування вимірюваних 

величин відповідно до додатка А в ме-

жах заданого діапазону. Це вказують у 

протоколі випробувань. 

4 ВИЗНАЧЕННЯ І ПОЗНАКИ 

4.1 Визначення 

При використанні цього стандарту 

застосовуються наступні терміни і ви-

значення: 

4.1.1 кам'яна кладка 
Конструкція з елементів кам'яної 

кладки, укладених у певному порядку і 

поєднаних між собою розчином 

 

 

 

prEN 1015-7 Methods of test for 

mortar for masonry - Part 7: Determination 

of air content of fresh mortar 

 

prEN 1015-11 Methods of test for 

mortar for masonry - Part 11: Determina-

tion of flexural and compressive strength of 

hardened mortar 

3 PRINCIPLE 

 

The compressive strength of masonry 

perpendicular to the bed joints is derived 

from the strength of small masonry speci-

mens, tested to destruction. The materials, 

.construction and bonding pattern should 

correspond to those used in practice. 

 

 

The specimens are loaded uniformly 

in compression. The maximum load (Fmax) 

achieved is recorded. The characteristic 

compressive strength of the masonry is de-

rived from the strengths of the individual 

specimens. 

If the units, or the mortar, do not 

achieve the exact strengths specified, then it 

is permissible to adjust the measured values 

in accordance with Annex A within the 

specified range. Any such adjustment 

should be clearly indicated in the test re-

port. 

 

4 DEFINITIONS AND SYMBOLS 

4.1 Definitions 

For the purpose of this standard the 

following definitions apply: 

 

4.1.1 masonry 
An assemblage of masonry units laid 

in a specified bonding pattern and jointed 

together with mortar 
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4.1.2 міцність при стиску кам'я-

ної кладки 
Опір кам'яної кладки стиску без 

ефектів обмеження навантаження, гнуч-

кості та ексцентриситету навантаження 

4.2 Познаки 

 - площа поперечного перерізу окремо-

го зразка для випробування кладки, мм
2
 

 - середнє значення модуля пружності, 

Н/мм
2
 

 -значення модуля пружності окремого 

зразка для випробування кладки, Н/мм
2
 

 максимальне навантаження на зра-

зок для випробування, Н 

 - середнє значення  міцності  при  

стиску, Н/мм
2
 

 - значення міцності при стиску окре-

мого зразка для випробування кладки, 

Н/мм
2
 

 - мінімальне значення міцності при 

стиску окремого зразка для випробуван-

ня кладки, Н/мм
2
 

 - скоректоване значення міцності при 

стиску окремого зразка для випробуван-

ня кладки, Н/мм
2
 

 - мінімальне скоректоване значення 

міцності при стиску окремого зразка для 

випробування кладки, Н/мм
2
 

 - характеристична міцність при стиску 

кам'яної кладки, Н/мм
2
 

 - середнє значення міцності при стиску 

зразка для випробування під час випро-

бування кам'яної кладки, Н/мм
2
 

 - задане середнє значення міцності 

при стиску зразків кам'яної кладки, 

Н/мм
2
 

 - середнє скоректоване значення міц-

ності при стиску кам'яної кладки, Н/мм
2
 

 - середнє значення міцності при стис-

ку будівельного розчину під час випро-

бування кам'яної кладки, Н/мм
2
 

 - задане середнє значення міцності 

при стиску будівельного розчину, Н/мм
2
 

 - висота зразка для випробування, мм 

 - висота елемента кам'яної кладки, мм 

 - довжина зразка для випробування, мм 

4.1.2 compressive strength of ma-

sonry 
The strength of masonry in compres-

sion without the effects of loading restraint, 

slenderness or eccentricity of loading 

4.2 Symbols 

 is the loaded cross-section of an individ-

ual masonry specimen, (mm
2
) 

 is the mean modulus of elasticity, 

(N/mm
2
) 

 is the modulus of elasticity of an individ-

ual masonry specimen, (N/mm
2
) 

 is the maximum load reached on an 

individual masonry specimen, (N) 

 is the mean compressive strength of the 

masonry, (N/mm
2
) 

 is the compressive strength of an individ-

ual masonry specimen, (N/mm
2
) 

 

 is the smallest adjusted compressive 

strength of an individual masonry speci-

men, (N/mm
2
) 

 is the adjusted individual masonry com-

pressive strength, (N/mm
2
) 

 

 is the smallest adjusted compressive 

strength of an individual masonry speci-

men, (N/mm
2
) 

 is the characteristic compressive strength 

of the masonry, (N/mm
2
) 

 is the mean compressive strength of the 

mortar at time of the masonry test, (N/mm
2
) 

 

 is the specified mean compressive 

strength of the masonry units, (N/mm
2
) 

 

 is the mean adjusted compressive 

strength of the masonry, (N/mm
2
) 

 is the mean compressive strength of the 

mortar at time of the masonry test, (N/mm
2
) 

 

 is the specified mean compressive 

strength of the mortar, (N/mm
2
) 

 is the height of the specimen, (mm) 

 is the height of the masonry unit, (mm) 

 is the length of the specimen, (mm) 
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 - довжина елемента кам'яної кладки, 

мм 

 - товщина зразка для випробування, 

мм 

 - ширина елемента кам'яної кладки, 

мм 

 - середня деформація окремих зраз-

ків для випробування  кладки  при дося-

гненні однієї третьої максимального зна-

чення міцності. 

5 МАТЕРІАЛ 

5.1 Елементи кам'яної кладки 

5.1.1 Відбір проб 
Елементи кам'яної кладки для 

окремих випробувань і для виготовлення 

зразків для випробовування кам'яної 

кладки відбирають з однієї проби. 

5.1.2 Кондиціонування елементів 
Кондиціонування елементів кам'я-

ної кладки проводять наступним чином: 

Вказують метод Кондиціонування 

елементів кам'яної кладки перед закла-

денням їх у клад ку. Вказують вік неав-

токлавних бетонних блоків на момент 

випробування зразків кам'яної кладки. 

Визначення вмісту вологості за масою 

блоків з автоклавного ніздрюватого та 

силікатного бетону виконують відповід-

но до prEN 772-10. 

5.1.3 Випробування 

Міцність при стиску вибірки еле-

ментів кам'яної кладки визначають від-

повідно до методу, наведеного в prEN 

772-1. 

Примітка. При зміні міцності 

елементів кам'яної кладки з часом, міц-

ність при стиску визначають на момент 

випробування зразків кладки. 

5.2 Розчин 

Розчин, метод змішування і розті-

чність розчину повинні відповідати ви-

могам prEN 998-2, якщо не встановлено 

іншого. Це вказують у протоколі випро-

бувань. 

 

 is the length of the masonry unit, (mm)  

is the thickness of the specimen, (mm)  is 

the width of the masonry unit, (mm) 

 is the mean strain in an individual 

masonry specimen at one third of the max-

imum strength achieved. 

 

 

 

 

5 MATERIAL 

5.1 Masonry units 

5.1.1 Sampling 
All of the masonry units for individ-

ual tests and for making the masonry spec-

imens shall be taken from the same con-

signment. 

5.1.2 Conditioning of the units 
The conditioning of masonry units 

shall be as specified: 

Record the method of conditioning 

the units prior to laying. Record the age of 

non autoclaved concrete units at the time of 

testing the masonry specimens. Measure the 

moisture content by mass of autoclaved 

aerated concrete and calcium silicate ma-

sonry units in accordance with prEN772-10. 

 

 

5.1.3 Testing 

Determine the compressive strength 

of a sample of masonry units, using the 

method given in prEN 772-1. 

 

NOTE. Where the strength of the 

masonry units will change with time, the 

compressive strength test should be carried 

out on the same day as the masonry test. 

5.2 Mortar 

The mortar, its mixing procedure and 

its flow value shall conform with the re-

quirements of prEN 998-2, unless otherwise 

specified, and these shall be reported in the 

test report. 
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Для виготовлення зразків беруть 

проби розчину з кам'яної кладки і визна-

чають розтічність свіжоприготовленої ро-

зчинової суміші відповідно до prEN 1015-

3, вміст повітря - відповідно до prEN 

1015-7, міцність при стиску - відповідно 

до prEN 1015-11 на момент випробування 

зразків кам'яної кладки. 

 

6 ВИПРОБУВАЛЬНЕ 

ОБЛАДНАННЯ 

Випробувальне обладнання засто-

совують для прикладення навантаження 

на зразок так, щоб деформація була рів-

номірно розподілена по всій поверхні. 

Якщо плити випробувального обладнан-

ня коротше зразка для випробування, 

використовують опорну балку з довжи-

ною, що перевищує довжину зразка для 

випробування, і висотою, що перевищує 

або дорівнює довжині плити. Випробу-

вальне обладнання оснащують опорною 

поверхнею, що самоблокується. 

Take samples of mortar from the ma-

son's board to make mortar specimens and 

determine the flow value of fresh mortar in 

accordance with prEN 1015-3, the air-

content of the fresh mortar in accordance 

with prEN 1015-7 and the compressive 

strength of mortar in accordance with prEN 

1015-11 at the time of testing the masonry 

specimens. 

6 APPARATUS 

 

A testing machine that will apply 

load to a specimen such that displacements 

are uniform across the loaded surfaces. If 

the platens of the testing machine are short-

er than the specimen to be tested, loading 

beams having a length greater than the 

length of the specimen and a depth greater 

than or equal to the length beyond the edge 

of the platens shall be used. The testing ma-

chine shall be fitted with a self-locking ball-

seating. 

 

Таблиця 1 - Вимоги до випробувального обладнання 

Table 1       - Requirements for testing machines 

Максимально допусти-

ма повторюваність 

впливу Maximum per-

missible repeatability of 

forces as percentage of 

indicated force % 

Максимальний допус-

тимий відносний відхил 

показників Maximum 

permissible mean error of 

forces as percentage of 

indicated force % 

Максимальний допустимий 

відносний відхил від нульової 

відмітки Maximum permissible 

error of zero force as percentage 

of maximum force of range % 

2,0 ±2,0 ±0,4 

7 ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ 

ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ 

7.1 Виготовлення зразків для 

випробування кам'яної кладки 

Для випробування виготовляють 

не менше трьох зразків з розмірами, на-

веденими в таблиці 2 і на рисунку 1. 

Якщо висота зразка для випробу-

вання відповідно до таблиці 2 перевищує 

1000 мм, допускається зменшувати роз-

мір зразка для випробування (за винят- 

7 PREPARATION OF 

SPECIMENS 

7.1 Masonry specimens 

 

Use at least three specimens having 

the sizes given in table 2 and figure 1. 

 

If the expected height of the speci-

men in accordance with table 2 is greater 

then 1000 mm, it is allowable to reduce the 

dimensions  of  the  specimen  (except  for 
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Таблиця 2 - Розміри зразків для випробування міцності кам'яної кладки при стиску 

Table 2       - Small specimen sizes for testing the compressive strength of masonry 

 
 

ком зразків, що мають у складі елементи 

з перфораційними отворами перпенди-

кулярно до напрямку прикладення нава-

нтаження) шляхом зрізання елементів, 

що використовуються для формування 

нижнього і верхнього шару кам'яної кла-

дки за умови: 

а)  

b) Зразки для випробування міс-

тять хоча б один вертикальний шов ка-

м'яної кладки, розташований в центрі 

основної частини; 

c) Висота вирізаної частини еле-

ментів нижнього і верхнього шару ка-

м'яної кладки не менше товщини зразка 

для випробування  

d) Початкові поверхні елементів 

використовують для швів із заповненням 

будівельним розчином. 

 

those made with units having perforations 

perpendicular to the direction of loading) by 

cutting the units used to make the bottom 

and the top courses provided that: 

 

 

 

a)  

b) The specimens include at least 

one head joint in the central course central-

ly placed 

 

c) The height of the cut portions of 

the units in the top and bottom courses is 

not less than the thickness of the specimen 

 
d) The original faces of the units shall 

be used for mortar joints. 
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7.2 Виготовлення і витримка 

зразків 

Зразки для випробування розмі-

щують на плоскій горизонтальній повер-

хні. Для запобігання висиханню зразків 

для випробування протягом трьох днів 

після виготовлення застосовують відпо-

відні заходи, наприклад, зразки укрива-

ють поліетиленовою плівкою, після чого 

залишають розкритими в лабораторних 

умовах. 

Перевіряють, щоб поверхні розпо-

ділу навантаження зразків для випробу-

вання були плоскими, і розташовані па-

ралельно одна одній під прямим кутом 

до основної осі зразка для випробування. 

Цього досягають, наприклад, за допомо-

гою використання у верхньому і ниж-

ньому шарах зразка для випробування 

товстолистової сталі, за необхідності ві-

дфрезерованої тонким зрівнюючим ша-

ром відповідного матеріалу, наприклад, 

гіпсового штукатурного розчину або ві-

дповідного будівельного розчину. Якщо 

листовий матеріал не використовують 

відразу ж після виготовлення зразка  для  

випробування,  наприклад, при 

 

7.2 Construction and curing of the 

specimens 

Build the specimens on a flat hori-

zontal surface. Take appropriate steps to 

prevent the test specimens from drying out 

during the first three days after construction 

e.g. by covering them with polyethylene 

sheets, after which time leave them uncov-

ered in a laboratory environment. 

 

 

Ensure that the load distribution faces 

of the specimens are flat and parallel to one 

another and at right angles to the main axis 

of the specimen. This may be achieved for 

example by using steel plates, at the top and 

the bottom of the specimen, which have 

been milled flat on the machine side togeth-

er, if necessary, with a thin compensating 

layer of a suitable material e.g. gypsum 

plaster or an appropriate mortar. If each 

plate is not applied at the same time as the 

specimen is built, e.g. when the specimen is 

put into the testing machine, the mortar 

used for this purpose shall achieve at least 

the same strength as the mortar in the ma-

sonry at the time the masonry is tested. 
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встановленні зразка у випробувальне 

устаткування, застосований для цієї мети 

розчин доводять до міцності розчину 

кам'яної кладки у момент випробування 

кам'яної кладки. 

Зразки випробовують у момент 

досягнення розчином величини міцності 

при стиску, що знаходиться в межах зна-

чень, наведених у колонці 3 таблиці 3. 

Міцність при стиску розчину визначають 

відповідно до prEN 1015-11. 

За необхідності випробування зра-

зків кам'яної кладки проводять у визна-

чений термін (наприклад, через 28 діб), 

міцність розчину визначають у момент 

випробування. 

 

 

 

 

 

Test the specimens at an age at which 

the mortar compressive strength falls within 

the range of values given in column 3 of ta-

ble 3. Determine the compressive strength 

of the mortar in accordance with prEN 

1015-11 at the age at which the specimens 

are tested. 

Alternatively if the masonry speci-

mens are to be tested at a set time, e.g. 28 d, 

the strength of the mortar shall be deter-

mined at that age of testing. 

 

Таблиця 3 - Допустимі границі міцності розчину для проведення випробування 

Table 3       - Permissible ranges of mortar strength within which masonry may be tested 

Клас роз-

чину 

Mortar class  

Задане значення міцності при 

стиску  H/мм
2 

Specified compressive 

strength N/mm
2
  

Середнє значення міцності при стиску у 

момент випробування , H/мм
2 

Mean compressive strength at time of test-

ing  N/mm
2
  

M1  1,0  1,0≤fm<2,5  

M2,5  2,5  2,5≤fm<5,0  

M5  5,0  5,0≤fm<7,5  

M7,5  7,5  7,5≤fm<10,0  

M10  10,0  10,0≤fm<12,5  

M12,5  12,5  12,5≤fm<15,0  

M15  15,0  1 5,0≤fm<20,0  

M20  20,0  20,0≤fm<30,0  

M30  30,0  30,0≤fm<40,0  

8 ПРОВЕДЕННЯ 

ВИПРОБУВАННЯ 

8.1 Встановлення зразків для 

випробування на випробувальне об-

ладнання 

Проводять центрування зразка у 

випробувальному обладнанні. Перевіря-

ють суміщення верхньої і нижньої пове-

рхонь зразка для випробування з випро-

бувальним обладнанням, за необхідності 

використовують тонкий вирівнюючий 

шар. 

8 PROCEDURE 

 

8.1 Placing the specimens in the 

testing machine 

 

Place the specimen centrally in the 

testing machine. Ensure that both the top 

and bottom of the specimen are in full con-

tact with the testing machine, if necessary 

using a thin compensating layer. 
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8.2 Навантаження 

Рівномірно розподіляють наванта-

ження по верхній і нижній поверхні зра-

зка для випробування. Поступово збіль-

шують навантаження, щоб досягти руй-

нування в межах від 15 хв до 30 хв від 

початку прикладення навантаження. 

Примітка. Рівень навантаження, 

необхідний для руйнування зразка в ре-

комендований час, залежить від міцності 

кам'яної кладки. Час руйнування першо-

го зразка для випробування використо-

вують як орієнтир необхідного рівня на-

вантаження. Значення рівнів змінюються 

в межах від 0,15 Н/(мм
2
·хв) для будіве-

льних блоків низької міцності до 1,25 

Н/(мм
2
·хв) для будівельних блоків висо-

кої міцності. 

Модуль пружності визначають та-

ким чином: зразки для випробування ка-

м'яної кладки оснащують вимірюваль-

ними пристроями для вимірювання змі-

ни висоти відповідно до рисунка 1. Силу 

стиску прикладають не менше ніж у три 

етапи до досягнення половини можливо-

го максимального значення. Після кож-

ного етапу протягом 2 хв ± 1 хв силу 

стиску підтримують постійною для ви-

значення зміни висоти. Після закінчення 

останнього етапу силу стиску збільшу-

ють на постійну величину до руйнуван-

ня. За наявності вимірювальних пристро-

їв, фіксуючих деформацію в процесі 

прикладання сили, встановлюють пос-

тійний рівень навантаження для отри-

мання максимальної сили в межах від 15 

хв до 30 хв. 

8.3 Вимірювання 

Реєструють: 

- розміри поперечного перерізу 

зразків для випробування з прикладеним 

навантаженням з точністю до ± 1 мм; 

- максимальне навантаження  

у Ньютонах з точністю до 1 кН; 

- навантаження, за якого відбува-

ється видиме руйнування; 

8.2 Loading 

Apply the load uniformly to the top 

and bottom of the specimen. Increase the 

load steadily so that failure is reached after 

15 min to 30 min from the commencement 

of loading. 

 

NOTE. The loading rate required in 

order that failure occurs in the recommend-

ed time depends on the strength of the ma-

sonry concerned. The time taken to fail the 

first specimen tested will be a guide as to 

the required rate. As a guide, rates will vary 

from about 0,15 N/(mm
2
·min) for low 

strength units to 1,25 N/(mm
2
·min) for high 

strength units. 

 

 

If the modulus of elasticity is to be 

determined, proceed as follows: the mason-

ry specimens shall be fitted with measuring 

devices as shown in figure 1 in order to 

measure the change in height. Apply the 

compressive force in at least 3 equal steps 

until half the probable maximum force is 

attained. After each step, the compressive 

force shall be kept constant for 2 min ± 1 

min in order to determine the changes in 

height. After completion of the measure-

ments of the last step, increase the compres-

sive force at a constant rate until failure. If 

measuring devices are available that can 

measure the the displacement whilst apply-

ing the force continuously, select the con-

stant loading or displacement rate so that 

the maximum force is attained after 15 min 

to 30 min. 

8.3 Measurements 
Record the following: 

- the dimensions of the loaded cross-

section of the specimen with an accuracy of 

± 1 mm 

- the maximum load  in Newtons 

to the nearest 1 kN 

- the load at which visible cracks oc-

cur 
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- час від початку прикладення на-

вантаження до досягнення максимально-

го навантаження. 

Для визначення модуля пружності 

фіксують величину переміщення в чоти-

рьох точках з точністю до ± 25·10
-6

 від-

повідно до рисунка 1 до досягнення 50 % 

максимального значення навантаження. 

9 РОЗРАХУНКИ 

9.1 Визначення міцності при 

стиску 

Міцність при стиску окремого зра-

зка для випробування кладки розрахо-

вують з точністю до 0,1 Н/мм
2
 за насту-

пною формулою: 

- the length of time from the start of 

loading until the maximum load is achieved 

If the modulus of elasticity is to be 

determined, displacement measurements 

with an accuracy on the strains of ± 25·10
-6

 

shall be taken at the four measuring points 

shown in figure 1 up to about 50 per cent of 

the maximum load. 

9 CALCULATIONS 

9.1 Expression of strength results 

 

Calculate the compressive strength of 

each masonry specimen to the nearest 0,1 

N/mm
2
, using the following formula: 

 

9.2 Визначення модуля пружності 

 

Модуль пружності Ei визначають 

як січний модуль від середнього значен-

ня деформації в чотирьох точках виміру 

при навантаженні, що дорівнює одній 

третій максимально можливого значення 

навантаження. 

 

9.2 Expression of modulus of 

elasticity results 

Calculate the modulus of elasticity Ei 

as a secant modulus from the mean of the 

strains of all four measuring positions oc-

curring at a stress equal to one third of the 

maximum stress achieved. 

10 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 

10.1 Середнє значення міцності 

при стиску 

Середнє значення міцності при 

стиску (f) зразків для випробування ка-

м'яної кладки розраховують з точністю 

до 0,1 Н/мм
2
. При відхилі значень міцно-

сті кам'яної кладки і розчину при стиску 

під час випробування, результати випро-

бування коригують відповідно до додат-

ка А. 

10.2 Характеристична міцність 

при стиску 

Характеристичну міцність при 

стиску  кам'яної  кладки  розраховують з 

10 EVALUATION OF RESULTS 

10.1 Mean compressive strength 

 

Calculate the mean compressive 

strength (f) of the masonry specimens to the 

nearest 0,1 N/mm
2
. Where the compressive 

strength of the masonry units and of the 

mortar at the time of testing deviate from 

the specified values the test results shall be 

converted in accordance with Annex A. 

 

10.2 Characteristic compressive 

strength 

Calculate the characteristic compres-

sive strength of masonry, to the nearest 0,1 
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точністю до 0,1 Н/мм
2 

за формулами а) і 

b), взявши з отриманих найбільше зна-

чення:

N/mm
2
, from a) or b), whichever is the 

greater: 

b) За наявності п'яти і більше зраз-

ків для випробування розраховують 5 % 

значення квантиля з рівнем достовірнос-

ті 95 %. 

10.3 Середнє значення модуля 

пружності 

За необхідності середнє значення 

модуля пружності Е розраховують з точ-

ністю до 100 Н/мм
2
. 

11 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 

Протокол випробувань повинен 

містити наступну інформацію: 

a) номер, заголовок і дату видання 

цього стандарту; 

b) найменування випробувальної 

лабораторії; 

c) кількість зразків для випробу-

вання; 

d) дату виготовлення зразків для 

випробування; 

e) умови зберігання (наприклад, 

термін, температура, вологість повітря); 

f) дату випробування зразків; 

g) опис зразків для випробування, 

включаючи розміри, розмір поперечного 

перерізу з навантаженням, малюнок пе-

рев'язки кам'яної кладки зразка для ви-

пробування у випробувальному устатку-

ванні; 

h) опис елементів кам'яної кладки і 

розчину (включаючи опис способу змі-

шування розчину, розтічність, вміст по-

вітря і міцність при стиску) переважно у 

формі протоколів випробування або ви-

тягів, що дЗооддачюитйься; 

b) When there are five specimens or 

more calculate the 5 % fractile value based 

on a confidence level of 95 %. 

 

10.3 Mean modulus of elasticity 

 

When required, calculate the mean 

modulus of elasticity E to the nearest 100 

N/mm
2
. 

11 TEST REPORT 

The test report shall contain the fol-

lowing information: 

a) the number, title and date of issue 

of this European Standard; 

b) name of the testing laboratory; 

 

c) number of specimens; 

 

d) date of building the specimens; 

 

e) curing conditions (time, tempera-

ture, humidity); 

f) date of testing the specimens; 

g) description of the specimens, in-

cluding dimensions, number of courses, 

loaded cross-sectional area, bonding pattern 

of the specimen in the testing machine; 

 

h) description of the masonry units 

and the mortar (to include also details of the 

mortar mixing procedure, flow value, air 

content and compressive strength), prefera-

bly consisting of the appropriate test re-

ports, or of extracts taken from these re-

ports; 
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і) вік неавтоклавних бетонних бло-

ків на момент випробування зразків; 

j) метод кондиціонування елемен-

тів кам'яної кладки перед укладанням і 

вміст вологи за масою інших типів еле-

ментів з ніздрюватого бетону і силікат-

них блоків; 

k) максимальне навантаження, до-

сягнуте для зразків для випробування; 

l) час від початку прикладення на-

вантаження до досягнення максимально 

можливого значення навантаження; 

m) середню міцність при стиску 

елементів кам'яної кладки у Н/мм
2
 з точ-

ністю до 0,1 Н/мм
2
 і коефіцієнтом варіації; 

n) середню міцність при стиску ро-

зчину в Н/мм
2
 з точністю до 0,1 Н/мм

2
 і 

коефіцієнтом варіації на момент випро-

бування розчину; 

о) окремі значення міцності при 

стиску зразків для випробування кам'я-

ної кладки в Н/мм
2
 з точністю до 0,1 

Н/мм
2
; 

р) середню і характеристичну міц-

ність при стиску кам'яної кладки в Н/мм
2
 

з точністю до 0,1 Н/мм
2
; 

q) статистичну обробку результа-

тів; 

r) скоректовані значення середньої 

і характеристичної міцності при стиску 

кам'яної кладки; 

s) навантаження в Н/мм
2
, за якого 

відбувається перше видиме руйнування; 

t) середні та окремі значення мо-

дуля пружності в Н/мм
2
 з точністю до 

100 Н/мм
2
; 

u) за необхідності примітки. 

i) age of non autoclaved concrete 

units at the time of testing the masonry; 

j) moisture content by mass of auto-

claved aerated concrete and calcium silicate 

units or, for other types of unit, the method 

of conditioning prior to the time of laying; 

 

k) maximum loads reached by the 

test specimens; 

l) the length of time from the start of 

loading until the maximum load is 

achieved; 

m) mean compressive strength of the 

masonry units in N/mm
2
 to the nearest 0,1 

N/mm
2
 and the coefficient of variation; 

n) mean compressive strength of the 

mortar in N/mm
2
 to the nearest 0,1 N/mm

2
 

and the coefficient of variation, at the time 

of testing the masonry; 

о) individual values of the compres-

sive strength of the masonry specimens in 

N/mm
2
 to the nearest 0,1 N/mm

2
; 

 

p) mean and characteristic compres-

sive strength of the masonry in N/mm
2
 to 

the nearest 0,1 N/mm
2
; 

q) statistical treatment of the results 

where relevant; 

r) adjusted values of mean and char-

acteristic strength of masonry (if appropri-

ate); 

s) stress in N/mm
2
 at which the first 

visible crack occurred; 

t) mean and individual values for the 

modulus of elasticity in N/mm
2
 (where 

specified) to the nearest 100 N/mm
2
; 

u) remarks, if anv. 
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ДОДАТОК А 

(обов'язковий) 

КОРИГУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО 

ЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ ПРИ 

СТИСКУ 

При відхилі значень міцності ка-

м'яної кладки і розчину при стиску від 

заданих значень міцності кам'яної клад-

ки fbd або розчину fmd під час випробу-

вання, значення міцності при стиску ка-

м'яної кладки, отримані під час випробу-

вання, замінюють на рівнозначні значен-

ня міцності кам'яної кладки і розчину за 

формулою: 

ANNEX A 

(normative) 

ADJUSTMENT OF MEAN 

COMPRESSIVE STRENGTH 

If the compressive strength of the 

masonry units, and/or the mortar, at the 

time of masonry testing deviate from the 

specified strengths of the masonry units 

(fbd) or mortar (fmd), then the masonry com-

pressive strength determined from the test-

ing shall be converted to the equivalent ma-

sonry strength relevant to the specified unit 

and mortar strengths using the following 

equation: 

Заміна значень міцності елементів 

кам'яної кладки при стиску виконують 

тільки тоді, коли вимірюване середнє 

значення міцності елементів кам'яної 

кладки становить ± 25 % від заданої міц-

ності, і міцність розчину знаходиться в 

межах значень, наведених у таблиці 3, і 

тип розчину є загального використання. 

Conversion of compressive strength 

values for units shall only be carried out 

when the tested mean strength of the units 

is within ± 25 % of the specified strength 

and the mortar strength falls within the 

range given in table 3 and the mortar is of 

the General Purpose type. 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ (ДСТУ), 

ІДЕНТИЧНИХ МС, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В EN 1052-1:1998 

Європейські документи, на які є посилання у тексті цього стандарту, а саме 

EN 772-1, EN 772-10, EN 998-2, EN 1015-3, EN 1015-7 в Україні не є чинними, a EN 

1015-11 впроваджений в Україні як національний стандарт. 

 

Позначення та назва міжнародного станда-

рту 

Позначення та назва національного 

стандарту України (ДСТУ) 

EN 1015-11 Methods of test for mortar for 

masonry -Part 11: Determination of flexural 

and compressive strength of hardened mortar 

(EN 1015-11 Методи випробування розчину 

для кам'яної кладки. Частина 11. Визначен-

ня міцності на згин і міцності при стиску 

твердого розчину)  

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні ма-

теріали. Розчини будівельні. Методи 

випробувань 

(EN 1015-11:1999, NEQ)  
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