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ВСТУП 

У стандарті використані основні положення ГОСТ 4.208-79. 

Текст доповнено розділами "Сфера застосування" та "Нормативні посилання". 
Номенклатура показників скоригована з урахуванням сучасних потреб споживачів та  

 можливостей виробників. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

Конструкції будинків і споруд 

КОНСТРУКЦІЇ ДЕРЕВ'ЯНІ КЛЕЄНІ 

Номенклатура показників 

Конструкции зданий и сооружений 

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ 

Номенклатура показателей 

Construction of building and structures 

TIMBER GLUED STRUCTURES 

Nomenclature of indices 

Чинний від 2010-08-01 

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Цей стандарт поширюється на конструкції дерев'яні клеєні і установлює номенклатуру 

показників їх якості для застосування при: 

- розробці стандартів, технічних умов і інших нормативних документів; 

- виборі оптимального варіанта нових конструкцій; 

-  оцінюванні відповідності шляхом сертифікації продукції, прогнозуванні й плануванні її якості; 

- розробці систем управління якістю; 

- поданні звітності й інформації про якість. 
 

1.2 Норми, вимоги і методи контролю показників якості повинні встановлюватися відповідними 

стандартами й технічними умовами на конструкції дерев'яні клеєні. 

1.3 Даний стандарт розроблено на основі і відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.1-13. 

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на: 

ДСТУ Б А.3.1-13:2010 Номенклатура показників якості будівельної продукції. Основні 

положення 

З    НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

3.1 Номенклатура показників якості за критеріями, одиниці вимірювання й умовні познаки 

показників якості наведені в таблиці 1. 
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3.2 Для окремих видів клеєних дерев'яних конструкцій при відповідному обґрунтуванні можуть 

застосовуватися додатково інші показники якості. 

4    ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 

4.1 Область застосування показників якості клеєних дерев'яних конструкцій за критеріями  

технічного рівня, стабільності, економічній ефективності й конкурентоспроможності повинна прий - 

матися згідно з ДСТУ Б А.3.1-13. 

4.2 Застосування показників технічного рівня встановлюється для наступних груп клеєних де- 

рев'яних конструкцій: 

- елементи каркасів будинків (колони, балки, рами, ферми, арки, прогони);  

- зв'язки; 

- плити покриттів і стінові панелі; 

- елементи естакад і галерей; 

- прогонні будови мостів; 

- опори ліній зв'язку й ліній електропередачі; 

- архітектурні деталі будинків. 
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4.3 Показники якості клеєних дерев'яних конструкцій за обов'язковістю застосування поділя - 

ються на: 

-загальні, обов'язкові для всіх клеєних дерев'яних конструкцій (4.4); 

-додаткові, обов'язкові для окремих груп залежно від їх призначення й умов експлуатації 

(таблиця 2). 

4.4 При розробці стандартів і технічних умов для всіх клеєних дерев'яних конструкцій повинні  

застосовуватися наступні обов'язкові показники: 

- розрахункове навантаження; 

-  порода деревини; 

- марка й вид клею; 

- марка сталі; 

- вологість деревини; 

- категорія захисної обробки; 

- межа вогнестійкості; 

- маса виробу; 

-  лінійні розміри й відхили від них; 

- термін служби конструкцій; 

- ефективність захисної обробки конструкцій; 

- стійкість до розшаровування при температурно-вологісних впливах; 

- ефективність антикорозійного захисту металевих деталей.  
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4.5 Застосування показників якості для конструкцій, не зазначених у таблиці 2, приймається 

аналогічно з наведеними в таблиці конструкціями того ж функціонального призначення.  
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