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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

      Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 12863:20__ «Стандартний 

метод випробування для оцінки властивостей запалювання сигарет», 

прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN ISO 12863:2010 

(версія en) «Standard test method for assessing the ignition propensity of 

cigarettes». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 12863:2015 та ДСТУ 

EN ISO 12863:2015 / Поправка № 1:2015, які прийняті методом 

підтвердження. 

 У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

 До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт», «цей міжнародний 

стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- у розділах «Сфера застосування», «Нормативні посилання» та 

«Бібліографія» наведені «Національне пояснення», виділені рамкою; 

- з «Передмови» до EN ISO 12863:2010 у цей «Національний 

вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

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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Вступ до EN ISO 12863:2010 

 

Дуже поширеним початком катастрофічної пожежі є сигарета, яку 

хтось упустив на постіль або на оббиті тканиною меблі. Сигарета, що 

горить, нагріває опоряджувальні матеріали до такого рівня, коли 

починається жевріння, яке можливо перейде потім у полум’яне згорання. 

Оскільки обмеження частоти запалювань - це принципово можливий підхід 

до зменшення втрат від пожеж, бажано встановити метод випробування 

здатності сигарет запалювати м’яке опорядження. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

СТАНДАРТНИЙ МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ  

ДЛЯ ОЦІНКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАПАЛЮВАННЯ СИГАРЕТ 

 

STANDARD TEST METHOD  

FOR ASSESSING THE IGNITION PROPENSITY OF CIGARETTES 

 

Чинний від ______________ 

 

ЗАСТОРОГА — Цей стандарт охоплює застосування горючих 

матеріалів, які контактують із джерелами займання. Матеріали, що 

згорають, вивільнюють токсичні продукти згорання. Користувач 

повинний застосовувати відповідні застережні заходи, щоб запобігти 

опікам та вдиханню продуктів згорання. Користувач повинний 

забезпечити, щоб горіння повністю припинилося, перш ніж викидати 

дослідні матеріали згідно з правилами безпеки. 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт встановлює стандартизовану оцінку здатності сигарети, 

розміщеної на одному з трьох стандартних субстратів, затухати або 

генерувати достатньо тепла для продовження горіння і таким чином 

потенційно викликати займання постелі або оббиття меблів. Цей стандарт 

застосовний до сигарет фабричного виготовлення, що згорають уздовж 

колонки тютюну. Цей стандарт є процедурним стандартом; він не визначає 

таких особливостей будови сигарет, що можуть вести до покращення або 

погіршення результату цього випробування. Знайдено кореляцію 
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отриманих за цим методом результатів випробування з потенційною 

здатністю сигарет запалювати оббиті тканиною меблі. 

 

 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

ASTM E2187, Standard Test Method for Measuring the Ignition Strength 

of Cigarettes  

ISO 8243, Cigarettes — Sampling  

ISO 13943, Fire safety — Vocabulary  

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

Оскільки в національній практиці, крім сигарет, використовують 

цигарки, треба зазначити, що цей стандарт поширюється лише на 

сигарети. Цигарковий папір на відміну від сигаретного не обробляють 

спеціально для забезпечення його жевріння (а не полум`яного згорання), 

крім того складовою частиною цигарки є паперовий мундштук, який 

істотно змінить умови повітряної тяги; з цих причин параметри оцінки 

властивості запалювання сигарет не застосовні до цигарок. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

ASTM E2187 Стандартний метод випробування для вимірювання 

запалюючої сили сигарет 

ISO 8243 Сигарети. Відбирання проб 

ISO 13943 Протипожежна безпека. Словник 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в 

ISO 13943, та подані нижче. 

3.1 вимірювання (determination) 

Одиничний дослід, що охоплює запалену сигарету, розміщену на 

обраному субстраті 

3.2 спалення на повну довжину (full-length burn)  

Такий результат вимірювання, за якого сигарета продовжує 

спалюватись до (або далі) площини, що проходить через передню межу 

обідкового паперу (для сигарет з фільтром) або поза кінці металевих спиць 

для сигарет без фільтра 

3.3 спалення на неповну довжину (no full-length burn) 

Такий результат вимірювання, за якого сигарета припиняє 

спалюватись перш ніж досягне площини, що проходить через передню 

межу обідкового паперу (для сигарет з фільтром) або поза кінці металевих 

спиць для сигарет без фільтра 

3.4 субстрат (для випробування сигарет) substrate (for cigarette testing) 

Горизонтальна поверхня, що складається з шарів фільтрувального 

паперу, на якій розміщують для випробування дослідну сигарету 

3.5 випробування (test) 

Серія у 40 вимірювань 

 

4 ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП 

 

Щодо застосування напів-автоматичних / повністю автоматичних 

систем виконання випробування, див. додаток F. 

Цей метод випробування визначає можливість того, що сигарета, 

розміщена на субстраті, який вбирає тепло, згенерує достатньо тепла для 

згорання колонки тютюну і потенційно почне пожежу. Кожне визначення 



ДСТУ EN ISO 12863:20__ 

4 

охоплює розміщення запаленої сигарети на одному з трьох стандартних 

субстратів (3, 10, або 15 шарів фільтрувального паперу). Спостерігають, чи 

сигарета продовжує згорати до номінальної довжини тютюнової колонки, 

як визначено в цьому стандарті. Для встановлення відносної ймовірності, 

що сигарета продовжуватиме згорати незважаючи на вбирання тепла 

субстратом, виконують сорок вимірювань (що складають випробування). 

 

5 ОБЛАДНАННЯ 

 

5.1 Загальний опис 

 

Обладнання охоплює таке: утримувач для фільтрувально-паперового 

субстрату, металеве кільце для затискання шарів фільтрувального паперу, 

порожня камера для захисту дослідного зразка від повітряних течій та 

допоміжні аксесуари, як визначено в цьому розділі. Матеріали конструкції 

мають відповідати професійним вимогам щодо здоров’я та безпеки. 

Обладнання слід помістити під витяжний ковпак, щоб мінімізувати контакт 

персоналу з продуктами згорання. Технічні ескізи камери для 

випробування надані у додатку A. 

 

5.2 Умови середовища для випробування та кондиціювання 

 

5.2.1 Загальні відомості 

Сигарети та фільтрувальний папір кондиціюють одним із двох 

способів, описаних у пунктах 5.2.2 та 5.2.3. 

5.2.2 Приміщення для кондиціювання 

Необхідно обладнати приміщення з регулюванням умов середовища, 

яке надає достатньо простору для кондиціювання зразків сигарет і 

фільтрувального паперу одночасно. Це приміщення має забезпечувати 

підтримання відносної вологості (55 ± 5) % та температури (23 ± 3) °C за 
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постійного моніторингу. У приміщенні, в якому проводять випробування, 

що може водночас бути приміщенням для кондиціювання, підтримують ті 

самі рівні температури та відносної вологості. 

Примітка. Зазначені умови середовища відповідають тим, які застосовують для 
випробувань на протипожежну безпеку. Інші типи випробувань можуть вимагати іншого 
кондиціювання. 

5.2.3 Камера кондиціювання 

Альтернативно, сигарети та фільтрувальний папір зберігають у 

камері достатнього розміру, щоб вмістити фільтрувальний папір та 

сигарети у необхідній кількості. Всередині камери підтримують ті самі 

умови температури та відносної вологості, що й у 5.2.2, так само за 

постійного моніторингу. Підніс із насиченим розчином броміду натрію 

(NaBr) у воді забезпечить відповідну відносну вологість, коли температура 

всередині камери відповідає приписаній. Камеру розміщують зручно з 

оглядом на розташування випробувальної камери, так щоб наражати 

дослідні матеріали на вплив не кондиційованих умов не більше ніж на 5 хв 

від виймання з камери до початку вимірювання. 

 

5.3 Випробувальна камера 

 

Чотирикутна випробувальна камера з димарем, яку можна розмістити 

під витяжним ковпаком (5.8), має бути виготовлена з прозорого жорсткого 

матеріалу, що дозволяє спостерігати все вимірювання. 

 Примітка. Прозорий поліметилметакрилат (ПММА) (polymethylmetacrylate 
(PMMA)) знайдено придатним для цієї мети. 

Внутрішні виміри випробувальної камери такі: висота (340 ± 25) мм, 

ширина (292 ± 6) мм та глибина (394 ± 6) мм. Уся передня стіна камери 

повертається на завісах і обладнана засувкою, що забезпечує герметичне 

закриття. Накривка камери обладнана циліндричним димарем з 

горизонтально зрізаною верхівкою, висота димаря (165 ± 13) мм, 

внутрішній діаметр становить (152 ± 6) мм. Димар має бути розміщений на 

накривці камери центровано та герметично прикріплений до неї. Для 
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накриття димаря, коли того вимагає процедура випробування (розділ 9), 

застосовують пластину з жорсткого матеріалу. Камера має чотири ніжки, 

висотою приблизно по 15 мм, розміщені у кожному куті. Технічні ескізи 

випробувальної камери надані у додатку A. 

 

5.4 Утримувач субстрату 

 

Циліндрична підставка для шарів вирізаного кругами фільтрувального 

паперу має бути виготовлена із жорсткого матеріалу. 

Примітка. Прозорий поліметилметакрилат (ПMMA) знайдено придатним для цієї мети. 

Зовнішній діаметр утримувача субстрату (165 ± 1) мм, внутрішній 

діаметр (127 ± 1) мм, висота (50 ± 1) мм. Заглибина у верхівці глибиною  

(10 ± 2,5) мм поширює внутрішній діаметр до (152 ± 1) мм. Три або чотири 

ніжки підіймають дно утримувача приблизно на (20 ± 1) мм над дном 

камери. Технічні ескізи утримувача надані у додатку A. 

 

5.5 Металеве кільце 

 

Кільце, виготовлене з латуні з питомою вагою (8550 ± 150) кг·м−3 або 

іншого матеріалу такої самої питомої ваги застосовують для утримання 

аркушів фільтрувального паперу пласко один на одному.  Зовнішній діаметр 

кільця (150 ± 1) мм, і він має не перевищувати внутрішнього діаметру 

заглибини в утримувачі субстрату. Внутрішній діаметр (130 ± 2) мм. Товщина 

(6,4 ± 1) мм. Маса між 235 г і 295 г. Поверхні кільця мають бути пласкі і рівні. 

Дві паралельні металеві спиці, кожна приблизно 1 мм в діаметрі, на 

внутрішній відстані (8,1 ± 0,05) мм одна від одної встановлюють на рівні  

(3,2 ± 0,05) мм від нижньої поверхні кільця, вони мають простягатися в 

напрямі до центра кільця на (17 ± 1) мм. Спиці встановлюють, щоб запобігти 

повертанню не запаленого кінця звичайної сигарети окружністю 25 мм, але 

не стискаючи сигарету. Якщо треба випробувати сигарету з діаметром, що 
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значно відрізняється від звичайного, всередині кільця встановлюють іншу 

пару відповідно розміщених спиць. Технічні ескізи кільця надані у додатку A. 

Відомості щодо розміщення додаткових спиць надані у додатку B. 

 

5.6 Утримувач сигарети 

 

Для підтримання запаленої сигарети у випробувальній камері в 

горизонтальному положенні до поміщення на субстрат застосовують 

утримувач сигарети. Утримувач не повинний стискувати сигарету чи якось 

інакше надавати їй напруження, також він не повинний контактувати з 

сигаретою ближче, ніж за 30 мм від її запаленого кінця. 

 

5.7 Система запалювання сигарети 

 

Для запалювання сигарет, які випробовують, застосовують систему, 

що складається з компонента, який утворює повітряну тягу, та джерела 

займання. Сигарету слід підтримувати у горизонтальному положенні. Для 

запалювання сигарети застосовують бутанову запальничку, що здатна 

надавати стійке чисте полум’я, або запальник з розжареним елементом. 

Потік повітря та проміжок часу продування мають бути достатніми, щоб 

запалити сигарету і продовжувати згорання до відстані 1 мм від позначки 

5 мм від кінця сигарети. 

 

5.8 Витяжний ковпак 

 

Для видалення продуктів згорання з приміщення, де проводять 

випробування, застосовують витяжну шафу або витяжний ковпак. Потік 

повітря крізь вентиляцію має бути достатнім для видалення продуктів 

згорання сигарети та субстрату і водночас недостатнім для впливу на 

процеси згорання у випробувальній(них) камері(рах). (Див. 6.3.) 
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6 ПЕРЕВІРКА ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

6.1 Частота перевірок 

 

Перевірку обладнання проводять, як викладено нижче, та у будь-який 

час, коли обладнання або умови випробування вказують на необхідність 

оцінки та переградуювання. Проміжки часу між перевірками, вказані у 

цьому методі, слід розглядати як мінімальні. 

 

6.2 Перевірка камери на протікання 

 

Випробувальну камеру перед використанням слід перевірити щодо 

мінімізації протікання повітря так, щоб підчас випробування струмінь диму 

з сигарети піднімався незбуреним. Засувки дверцят перевіряють візуально, 

щоб упевнитися, що дверцята зачинено впритул до стінки камери і засувка 

щільно утримує дверцята. Оглядають усі шви конструкції, щоб упевнитися, 

що вони герметичні, і впевнюються, що на жодній з поверхонь 

випробувальної камери не видно тріщин. 

 

6.3 Стабільність атмосфери у камері 

 

Стабільність повітря всередині випробувальної камери визначають, 

поміщуючи запалену сигарету у позицію для випробування на три або 

більше шарів фільтрувального паперу, після чого зачиняють дверцята 

камери. Спостерігають за рухом повітря у камері, щоб упевнитись, що дим 

сигарети піднімається вертикально і без спостережної турбулентності в 

межах номінально 150 мм над запаленим кінцем сигарети. Цю операцію 

виконують перед використанням камери кожного дня випробувань. 

Якщо відзначено турбулентність, тоді: 

a) перевіряють випробувальну камеру на протікання; 
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b) оцінюють розташування випробувальної камери щодо 

можливого підвищеного току повітря в лабораторії; 

c) оцінюють повітряний потік від витяжної системи як можливе 

джерело збурення. Перш ніж починати випробування, необхідно виправити 

всі джерела турбулентності. 

 

6.4 Датчики вологості та температури 

 

Упевнюються, що датчики вологості та температури, застосовані для 

запису умов середовища у приміщенні для випробування та у приміщенні 

для кондиціювання або в камері для кондиціювання, працюють із 

належною точністю. Підтверджують температуру та вологість за 

допомогою датчиків, градуйованих за відомими стандартами. Це 

виконують не рідше ніж кожного тижня, якщо не встановлено інше. 

Примітка. Неточні датчики можуть спричинити відкидання всіх даних 
випробувань, проведених після останнього підтвердження точності. Одним із шляхів до 
зменшення такої можливості є застосування двох незалежних датчиків температури та 
двох незалежних датчиків відносної вологості. 

 

6.5 Перевірка якості випробування 

 

Лабораторія перевіряє якість роботи системи випробування та 

оператора, застосовуючи контрольний об’єкт випробування (сигарету), 

властивість запалювання якого було встановлено з застосуванням цього 

стандарту або ASTM E21871). 

Примітка. Частоту перевірок якості визначає програма контролю якості, прийнята 
лабораторією, а також вимоги, висунуті, наприклад, клієнтами і/або законодавчою владою. 
Коли частота перевірок достатня і аналітичний процес стабільний, всі результати 
випробування між двома позитивними перевірками вважають за дійсні. І навпаки, результати 
випробування, отримані протягом періоду, що починається від позитивного результату 
перевірки і закінчується негативним результатом перевірки, вважають за недійсні до 
отримання результатів подальшого дослідження. Таким чином частота перевірок балансує 
між обсягом можливої втрати даних та ресурсами, витраченими на перевірки. 
 

1) Стандарт 1082 (Standard Reference Material 1082), стандартизована сигарета, яку можна 
отримати в  Національному Інституті Стандартів та Технології (США) ((U.S.) National Institute of Standards 
and Technology), широко застосовується з цією метою. Відомості щодо SRM 1082 можна знайти на сайті: 
https://www-s.nist.gov/srmors/view_detail.cfm?srm=1082. Ці відомості надано для зручності користувачів 
цього стандарту, вони не  є встановленням стандарту. 
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7 ДОСЛІДНІ ЗРАЗКИ ТА КОМПЛЕКТИ СТАНДАРТНИХ 

СУБСТРАТІВ 

 

7.1 Умови роботи 

 

Дослідні зразки сигарет та субстрати з фільтрувального паперу чутливі до 

забруднення, і з ними треба працювати так, щоб уникнути забруднення. 

Дослідні сигарети беруть руками лише за останні номінальні 25 мм того кінця 

сигарети, який не запалюють. Кругів фільтрувального паперу неможна 

торкатися близько того місця, де паперу торкатиметься сигарета підчас 

вимірювання. В усіх випадках матеріалів можна торкатися лише сухими руками. 

Примітка. Застосування чистих, сухих та без присипки хірургічних рукавичок 
може зменшити до мінімуму випадкове забруднення дослідних матеріалів, водночас не 
зменшуючи вправності оператора. 

 

7.2 Сигарети 

 

7.2.1 Відбір зразків сигарет 

Для кожного типу випробовуваних сигарет дослідні зразки мають бути 

представницькими щодо множини сигарет, виготовлених для продажу. 

Процедура відбирання зразків має відповідати одному з методів відбирання 

зразків, описаних у ISO 8243, тобто в точці продажу або на фабриці. 

7.2.2 Обережність підчас роботи із зразками та щодо їх зберігання 

Дослідні зразки сигарет підчас роботи з ними та зберігання захищають від 

фізичного пошкодження та шкідливого впливу середовища. Важливо не 

розчавити зразки і не спричинити їм жодного виду деформації. Уживають 

застережних заходів проти забруднення зразків підчас зберігання та проти 

пошкодження їх комахами. Якщо зразки зберігають у лабораторії, що проводить 

випробування, протягом більше ніж одного тижня, їх поміщають у морозильник з 

температурою від 0 °C до 20 °C,  виділений єдино для зразків сигарет, щоб 

зменшити до мінімуму ризик забруднення, деформації або пошкодження. 
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7.2.3 Позначення 

Перед випробуванням, застосовуючи м’який графітовий олівець або 

інше знаряддя, на дослідні зразки сигарет наносять позначки на відстані  

(5 ± 1) мм та (15 ± 1) мм від того кінця сигарети, який запалюють. Ці 

позначки використовують для встановлення відповідно початку (див. 9.6) 

та закінчення (див. 9.11) періоду суцільного попереднього горіння. Тому 

позначки розміщують так, щоб їх було видно підчас процедури 

випробування, наприклад, на шов сигаретного паперу. Ані процес 

позначення сигарети, ані сама позначка не повинні деформувати сигарету 

чи простромити сигаретний папір. 

 

7.3 Фільтрувальний папір 

 

7.3.1 Загальний опис 

Субстрати складаються з кругів номінальним діаметром 150 мм 

целюлозного фільтрувального паперу Whatman No. 22). Для сформування 

субстратів закладають шари фільтрувального паперу в утримувач, потім 

розміщують зверху металеве кільце для забезпечення хорошого контакту 

між шарами. 

7.3.2 Вимоги до паперової маси 

Для паперу з партії виробника, який застосують у випробуванні, 

середня із середньоквадратичним відхилом маса п’яти пакетів по  

15 аркушів кондиційованого фільтрувального паперу має становити  

(26,1 ± 0,5) г. Це визначають зважуванням п’яти зразків по 15 аркушів, кожний 

зразок беруть з іншої коробки у партії виробника. Середньоквадратичний 

відхил для п’яти зразків має бути не більше від 0,3 г. 

 
2) Результат вимірювання чутливий до властивостей субстрату. Whatman No. 2 — фільтрувальний 

папір, на якому отримані практично всі попередні дані з властивостей запалювання сигарет. Ці відомості 
надано для зручності користувачів цього стандарту, вони не є встановленням стандарту. Можна 
застосовувати еквівалентні продукти, якщо можна показати, що вони дають ті самі результати 
випробувань. Для інших типів фільтрувального паперу ті властивості паперу, які необхідно контролювати, 
можуть відрізнятися від відповідних властивостей паперу Whatman No. 2, і вимоги до маси, викладені у 
7.3.2, також можуть відрізнятися від вимог до паперу Whatman No. 2. 
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Для паперу з партії виробника, який застосують у випробуванні, 

середня із середньоквадратичним відхилом маса п’яти пакетів по 15 аркушів 

висушеного фільтрувального паперу має становити (24,7 ± 0,5) г. Це 

визначають зважуванням п’яти зразків по 15 аркушів, кожний зразок беруть з 

іншої коробки у партії виробника. Кожний пакет з 15 аркушів витримують за 

температури (60 ± 2) °C не менше ніж 16 год, по вийманні з печі поміщають у 

герметично закритий пластиковий мішечок, охолоджують до (23 ± 3) °C і 

зважують, вкладаючись у 3 хв після відкривання мішечка. 

Середньоквадратичний відхил ваги п’яти зразків має бути не більше від 0,3 г. 

7.3.3 Орієнтування паперу 

Вимірювання проводять на аркушах паперу, покладених грубою 

стороною догори. 

 

8 КОНДИЦІЮВАННЯ 

 

8.1 Сигарети 

 

Перед випробуванням сигарети кондиціюють за умов відносної 

вологості та температури, зазначених у 5.2.2, не менше ніж 24 год. 

Сигарети поміщають у чистий відкритий контейнер у кількості, достатньо 

невеликій, щоб забезпечити вільний доступ свіжого повітря до зразків, 

наприклад – максимум 20 сигарет у поліетиленову або скляну мензурку на 

250 мл. 

 

8.2 Фільтрувальний папір 

 

Перед випробуванням коробки фільтрувального паперу кондиціюють 

за умов відносної вологості та температури, зазначених у 5.2.2, протягом 

не менше ніж тижня. Перед тим як помістити в приміщення або камеру для 

кондиціювання, з кожної коробки у 100 аркушів фільтрувального паперу 
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знімають кришку. Верхній отвір коробки не слід нічим загороджувати. Не 

треба виймати аркуші з коробки. Альтернативно, пакети з не більше ніж 15 

аркушів фільтрувального паперу перед випробуванням кондиціюють за 

відносної вологості (55 ± 5) % та температури (23 ± 3) °C не менше ніж 8 

год. Ці пакети фільтрувального паперу виймають з коробки і розміщують на 

відстані не менше ніж 1 мм один від одного, щоб забезпечити вільний 

доступ повітря до зразків. 

 

9 ПРОЦЕДУРА ВИПРОБУВАННЯ 

 

9.1 Вмикають вентиляційну систему до початку випробування, щоб 

забезпечити стабільне видаляння продуктів згорання підчас випробування. 

9.2 Упевнюються, що утримувач субстрату знаходиться всередині 

випробувальної камери у геометричному центрі її дна. Накривають димар 

випробувальної камери. 

9.3 Якщо у приміщенні для випробування неможна підтримувати 

відносну вологість та температуру всередині визначених проміжків, 

фільтрувальний папір і сигарети герметично закривають у пластикових 

мішечках всередині приміщення для кондиціювання, а тоді транспортують 

до приміщення для випробування. Слід приділити увагу захисту дослідних 

матеріалів від фізичного пошкодження підчас транспортування і перед 

використанням. 

9.4 Безпосередньо перед випробуванням поміщають необхідну 

кількість аркушів фільтрувального паперу у відповідній орієнтації на 

утримувач субстрату і кладуть зверху металеве кільце. Викидають такі 

аркуші фільтрувального паперу, які не можуть лежати пласко. 

Впевнюються, що грубі сторони всіх аркушів повернуті догори. 

Якщо кількість аркушів фільтрувального паперу була визначена 

попередньо як один з трьох субстратів, описаних у розділі 4, випробування 

проводять з таким субстратом. Якщо кількість аркушів фільтрувального 
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паперу не була визначена попередньо, вибирають кількість аркушів 

фільтрувального паперу за процедурою, визначеною в додатку C. 

9.5 Поміщають утримувач сигарет на дні камери точно перед 

центром утримувача субстрату. 

9.6 Без затримки виймають сигарету з кондиційованого умістилища. 

Вміщають не позначений кінець сигарети у систему запалювання сигарети 

і тримають у горизонтальному положенні. Вмикають повітряну тягу. 

Тримають запалювальне полум’я або розжарену дротяну петлю точно 

перед позначеним кінцем сигарети протягом часу, необхідного для 

отримання суцільного загорання без переходу позначки 5 мм. Підчас 

процесу запалювання сигарету обертають таким чином, щоб отримати 

приблизно симетричне горіння, уникаючи деформації сигарети протягом 

цього процесу. 

Якщо оператор виконує паралельні вимірювання у декількох 

випробувальних камерах, оператор не повинний запалювати третю 

сигарету, доки кожна з перших двох сигарет не буде поміщена на 

відповідний їй комплект фільтрувального паперу. На стадії попереднього 

горіння ніколи не може бути одночасно більше від двох сигарет. 

Це положення може знехтувати окремий оператор випробування, 

якщо цей оператор продемонстрував, що недотримання обмеження не 

призводить до похибки, яка значно змінює вимірювану запалюючу силу 

або рівень невизначеності вимірювання. Таке вимірювання буде на 

відповідальності лабораторії, що виконує випробування. 

9.7 Тримаючи сигарету вертикально запаленим кінцем догори, 

переносять сигарету до випробувальної камери. 

Примітка. Виявлено, що для мінімізації ймовірності дії на сигарету стороннього 
предмету або протягу у приміщенні, і відтак необхідності перервати вимірювання, 
корисно тримати над сигаретою мензурку на 600 мл. 

9.8 Поміщають запалену сигарету в горизонтальному положенні 

швом сигаретного паперу догори в утримувачі сигарети. 

9.9 Одночасно зачиняють дверцята і знімають накриття з димаря. 
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9.10 Якщо сигарета спонтанно згасла в утримувачі сигарети, 

вимірювання переривають і записують результати як спонтанне згасання, 

зазначаючи, що це сталося в утримувачі. Цю спробу зараховують як дійсне 

вимірювання. Оператору випробування дозволено знову використати цей 

комплект фільтрувального паперу. Однак, якщо умови у приміщенні 

відрізняються від стандартних умов температури і вологості (див. 5.2.2), 

папір слід знову кондиціювати в камері з постійною вологістю (див. 5.2.3). 

9.11 Коли сигарета догорить до позначки 15 мм, одночасно 

накривають димар та відчиняють дверцята камери, обережно виймають 

сигарету з утримувача і пересувають утримувач до переднього кута 

випробувальної камери, впевнюючись, що утримувач розташовано там, де 

він не заважатиме закінченню операції випробування. 

9.12 Обережно кладуть сигарету із попелом не струшеним з кінчика 

на фільтрувальний папір так, щоб не запалений кінець розташувати між 

паралельними металевими спицями відповідного розміру, що обмежують 

повертання сигарети (5.5 та додаток A). Шов сигаретного паперу має бути 

звернений догори. Неможна впускати сигарету на фільтрувальний папір та 

неможна притискати до нього запалений кінець. Якщо попіл відпав будь-

коли підчас процесу транспортування або розміщення, вимірювання 

переривають і починають знову; спробу не зараховують. 

9.13 Без затримки одночасно знімають накриття димаря і обережно 

зачиняють дверцята. 

9.14 Спостерігають горіння сигарети. Струмінь диму коло сигарети 

має залишатися незбуреним. Якщо не залишається, слід знову перевірити 

камеру та вентиляційну систему (див. 6.2). Якщо камера і вентиляційна 

система знаходяться у відповідності до 6.2, але випробовувана сигарета 

продовжує виділяти збурений струмінь диму, це спостереження слід 

занотувати у протоколі випробування. 

Примітка. Відомості щодо повторюваності та меж відтворюваності в такому 
методі випробування надані в додатку D. 
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9.15 Занотовують такі результати: 

a) згорання на повну довжину; 

b) згорання на неповну довжину; 

c) спостереження, зазначені у 9.10 та 9.14. 

9.16 Після того, як сигарета на погляд перестала горіти, відкривають 

дверцята випробувальної камери щоб впустити повітря циркулювати крізь 

її об’єм. 

9.17 Виймають утримувач субстрату з випробувальної камери і 

впевнюються, що сигарета і аркуші фільтрувального паперу повністю 

згасли – наприклад, накривають від повітря або застосовують воду. 

Викидають фільтрувальний папір та сигарету з виконанням вимог безпеки. 

9.18 Повторюють вимірювання з новою сигаретою, і так до 40 

вимірювань на випробування. 

9.19 Розраховують частку від 40 вимірювань, коли сигарети згорали 

на повну довжину. Ця частка є результат випробування. 

 

10 ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 

 

10.1 Записують результати для одного випробування на кожному з 

трьох субстратів, крім описаного у 9.4 або додатку C. 

10.2 Для кожного випробування записують такі відомості: 

a) назву та адресу лабораторії, та ідентифікацію оператора, що 

виконував випробування; 

b) температуру та відносну вологість у лабораторії та приміщенні 

для кондиціювання або, (якщо застосовують), у камері кондиціювання, для 

кожного вимірювання; 

c) дата доставки зразка; 

d) ідентифікація продукту; 

e) опис процедури відбирання зразка, якщо це важливо; 

f) дата і час початку кожного вимірювання (якщо 40 вимірювань 
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проводять послідовно, достатньо часу початку і закінчення); 

g) опис того, як відбирали сигарети для випробування з-поміж 

доставлених сигарет; 

h) кількість шарів фільтрувального паперу в кожному вимірюванні; 

h) частка від 40 вимірювань, коли сигарета згорала поза площину 

переднього зрізу обідкового паперу (сигарети з фільтром) або поза кінці 

металевих спиць для сигарет без фільтра; 

i) спостереження, зазначені у 9.10 та 9.14. 

 

11 ЗВІТ ЩОДО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Доповідь про випробування охоплює щонайменше такі відомості: 

a) назва лабораторії; 

b) посилання на застосований метод випробування, наприклад 

ISO 12863; 

c) дата випробування; 

d) ідентифікація продукту; 

e) опис процедури відбирання зразків, коли важливо; 

f) кількість шарів фільтрувального паперу в кожному вимірюванні; 

g) частка від 40 вимірювань, коли сигарети згорали поза площину 

переднього зрізу обідкового паперу (сигарети з фільтром) або поза кінці 

металевих спиць для сигарет без фільтра. 
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ДОДАТОК A 

(обов’язковий) 

ТЕХНІЧНІ ЕСКІЗИ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Технічні ескізи випробувального обладнання представлено на рис. 

A.1 - A.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаки: 

1 – димар; 

2 – ніжка; 

3 – засувка; 

4 – передня стіна;  

5 – завіси. 

 

Рисунок A.1 – Загальний вигляд випробувальної камери 
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Розміри у міліметрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познаки: 

1 – димар. 

 

Рисунок A.2 – Виміри деталей випробувальної камери 
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Познаки: 
1 – металеве кільце; 
2 – утримувач субстрату ніжка; 
3 – металеві спиці засувка; 
4 – ніжка.  

 

Рисунок A.3 –  Зібраний комплект утримувача субстрату і металевого кільця 

 

 

Розміри у міліметрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок A.4 – Проекція утримувача субстрату 
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Розміри у міліметрах 

 

 

 

 

 

Рисунок A.5 – Проекції металевого кільця із збільшенням проекції 

розміщення спиць для сигарет діаметром 8 мм 
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ДОДАТОК B 

(довідковий) 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ ДОДАТКОВИХ СПИЦЬ 

 

B.1 Відповідне розміщення пари спиць на металевому кільці (5.5) 

може утримати не запалений кінець сигарети, яку випробовують, від 

обертання. Залежно від відстані між спицями і висоти спиць над площиною 

субстрату, можуть статися варіанти поведінки, зазначені у табл.B.1. 

Таблиця B.1 – Можливі варіанти поведінки сигарети, яку 

випробовують, для різних комбінацій відстані між спицями та висоти 

розміщення спиць 

Відстань між 
спицями, 
відносно 
діаметру 
сигарети 

Висота спиць над поверхнею субстрату, відносно радіусу сигарети 

Більше Порівнювано Менше 

Більше Сигарета може 
обертатися 

Сигарета може 
обертатися 

Сигарета може 
обертатися 

Порівнювано Сигарета може 
обертатися 

Прийнятне a Сигарета може 
обертатися 

Менше 
Сигарета не 

контактуватиме з 
субстратом 

Сигарета не 
контактуватиме з 

субстратом 

Прийнятне b або 
сигарета може не 
контактувати з 
субстратом c 

a,b,c  Ці надрядкові індекси відповідні до a), b) та c) на рис.B.1 

 

B.2 Коли спиці розміщені, як описано у 5.5, відстань між спицями 

становить 8,0 мм. Вісі спиць розташовані в 3,2 мм над поверхнею 

фільтрувального паперу. Для сигарет, що мають в окружності 25,0 мм 

(діаметр 8,0 мм), найширша частина перерізу сигарети знаходиться на 

висоті 4,0 мм над поверхнею фільтрувального паперу. Розрахункова 

ширина сигарети на висоті 3,2 мм над поверхнею фільтрувального паперу 

становить 7,8 мм. Розміщення такої сигарети між спицями залишає тільки 

приблизно 0,1 мм з кожного боку сигарети, що є прийнятним допуском. 
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Таку ситуацію показують нижнє праве вічко таблиці B.1 та ескіз b) на рис. 

B.1. Таким чином важливо, щоб до сигарети, яку випробовують, 

“припасовували” комбінацію висоти розміщення спиць та відстані між 

ними. Не критично, щоб спиці були рознесені точно на діаметр сигарети і 

розміщені точно на висоті радіусу сигарети. 

B.3 Для окремого діаметру сигарети можна розрахувати ширину 

перерізу (що зветься хорда) на будь-якій висоті над поверхнею, на якій 

сигарета лежить. Формулу для таких розрахунків можна знайти на web-

сайті: www.ajdesigner.com/phpcircle/circle_segment_chord_t.php. Для 

окремої висоти розміщення спиць, спиці мають бути рознесені трохи 

ширше від хорди сигарети так, щоб оператор випробування міг розмістити 

сигарету між спицями без проштовхування або стискання сигарети. 

B.4 Щодо розташування спиць згідно 5.5, металеве кільце 

симетричне, тобто, якщо перевернути кільце в утримувачі субстрату, це не 

вплине на висоту спиць над поверхнею фільтрувального паперу. На 

випадок, якщо спиці потрібно буде розмістити не в серединній площині 

металевого кільця, корисно позначити горішню поверхню кільця. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

 

Рисунок B.1 – Приклади рознесення та висоти спиць стосовно можливих 

варіантів поведінки сигарети 
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B.5 Рисунок B.2 показує приклад розміщення множини спиць. 

 

Розміри в міліметрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 a  Відстань спиць від нижньої поверхні кільця має дорівнювати приблизно половині відстані між спицями. 
 b  Довжина спиць. 
 c  Довільний номер на позиції пари спиць. 

 

Рисунок B.2 – Приклад розміщення декількох пар спиць 

 

 

 

 

 

 



ДСТУ EN ISO 12863:20__ 

25 

ДОДАТОК C 

(обов’язковий) 

ПРОЦЕДУРА ВИБОРУ СУБСТРАТНИХ КОМПЛЕКТІВ  

ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

C.1 Поведінку сигаретного виробу оцінюють на всіх трьох 

субстратних комплектах, якщо кількість шарів фільтрувального паперу не 

визначена попередньо. 

C.2 За відсутності відомостей щодо очікуваної поведінки сигаретного 

виробу випробування починають з 15 шарів фільтрувального паперу. 

a) Якщо згорання сигарети на повну довжину спостережено у 

більше ніж 90 % вимірювань на 15 шарах, тоді припускають, що 

випробування на 3 або 10 шарах також дасть практично всі згорання на 

повну довжину и не виконують випробування на таких субстратних 

комплектах. Див. додаток E. 

b) Якщо згорання на повну довжину спостережено у менше ніж 90 

% вимірювань на 15 шарах, тоді продовжують випробування на 10 шарах. 

Якщо згорання на повну довжину спостережено у більше ніж 90 % 

вимірювань на 10 шарах, тоді припускають, що випробування на 3 шарах 

також дасть практично всі згорання на повну довжину и не виконують 

такого випробування. Якщо згорання на повну довжину спостережено у 

менше ніж 90 % вимірювань на 10 шарах, тоді продовжують випробування, 

застосовуючи 3 шари. 

C.3 Якщо є відомості щодо очікуваної поведінки сигаретного виробу, 

які вказують на низьку тенденцію до запалювання опоряджувальних 

матеріалів, оператор випробування має варіанти почати випробування від 

10 або 3 шарів фільтрувального паперу. 

a) Початок з 10 шарів. Якщо згорання на повну довжину 

спостерігається у більше ніж 10 % вимірювань з 10 шарами, випробування 

продовжують, використовуючи 15 шарів. Припускають, що випробування 
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на комплектах, що охоплюють 3 шари, також надасть практично всі 

згорання на повну довжину, і випробування на такому субстратному 

комплекті не виконують. Якщо згорання на повну довжину спостерігається 

у менше ніж 10 % вимірювань з 10 шарами, тоді не виконують 

випробування на 15 шарах і продовжують випробування на 3 шарах. 

b) Початок з 3 шарів. Якщо згорання на повну довжину 

спостерігається у менше ніж 10 % вимірювань з 3 шарами, не виконують 

випробування на 10 та 15 шарах. Якщо згорання на повну довжину 

спостерігається у більше ніж 10 % вимірювань з 3 шарами, випробування 

продовжують, застосовуючи 10 шарів. Якщо згорання на повну довжину 

спостерігається у більше ніж 10 % вимірювань з 10 шарами, випробування 

продовжують, застосовуючи 15 шарів. 

c) Протокол випробування має відобразити поведінку сигарети на 

всіх трьох типах субстратних комплектів. Для тих комплектів, на яких не 

виконували випробування, як визначено у C.2 та C.3, результат 

випробування описують як «У випробуванні субстрату не було потреби». 
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ДОДАТОК D 

(довідковий) 

ПОВТОРЮВАНІСТЬ ТА ВІДТВОРЮВАНІСТЬ 

 

Повторюваність та відтворюваність методу випробування, майже 

ідентичного цьому методу, встановили підчас міжлабораторної перевірки, 

проведеної згідно Вказівок ASTM (ASTM Practice) E691 [1] . Єдина різниця 

полягала в тому, що підчас періоду перед спалюванням сигарети тримали 

у вертикальному, а не горизонтальному положенні (див. 9.14) та було 

виконано 16 повторень. Перевірка охоплювала 9 лабораторій, 5 типів 

сигарет та 3 субстрати, всі з різною кількістю аркушів фільтрувального 

паперу [2]. 

Після цього для 40 вимірювань у випробуванні розраховували межі 

повторюваності, r, і відтворюваності, R, та частку сигарет, що 

демонстрували згорання на повну довжину (P), припускаючи біноміальний 

розподіл: 

 

Таблиця D.1 – Межі повторюваності та відтворюваності для 

випробування, що охоплює 40 повторень вимірювань 

P r (n) R (N) 

0,05 або 0,95 0,10 (4) 0,11 (4) 

0,10 або 0,90 0,13 (5) 0,16 (6) 

0,20 або 0,80 0,18 (7) 0,21 (8) 

0,30 або 0,70 0,20 (8) 0,24 (10) 

0,40 або 0,60 0,22 (9) 0,26 (10) 

0,50 0,22 (9) 0,26 (10) 

r Проміжок, усередину якого вкладаються різниці між результатами повторюваних випробувань (одна 
лабораторія) приблизно у 95 % випадків 

R Проміжок, усередину якого вкладаються різниці між результатами випробувань різних лабораторій 
приблизно у 95 % випадків. 

n Кількість згорань на повну довжину, в межі якої вкладаються різниці між результатами повторюваних 
випробувань (одна лабораторія) у 95 % випадків. 

N Кількість згорань на повну довжину, в межі якої вкладаються різниці між результатами випробувань 
різних лабораторій приблизно у 95 % випадків. 
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ДОДАТОК E 

(довідковий) 

СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ СУБСТРАТНИХ КОМПЛЕКТІВ  

ДО ЗАПАЛЮВАННЯ 

 

Підчас розроблення цього методу було знайдено [2], що субстрати з 

фільтрувального паперу демонструють систематичне зростання 

вимірюваної запалюючої сили, тобто здатності потенційно викликати 

пожежу внаслідок надходження тепла з сигарети. Після того отримано 

додаткові дані для двох наявних у продажу типів сигарет [3]. У таблиці E.1, 

сигарети наведено в порядку зменшення запалюючої сили. Сигарети з 

високим відсотком згорань на повну довжину на субстратах з 

фільтрувального паперу генерують достатньо тепла, щоб продовжувати 

горіти і таким чином від них більш імовірне займання м`яких опоряджень, 

ніж від сигарет з більш низьким таким відсотком. Це означає, що відносно 

субстратних комплектів, що використовують 3 або 10 шарів 

фільтрувального паперу комплект з 15 шарів потребує більш потужного 

джерела тепла (сигарети) для згорання на повну довжину. 
 

Таблиця E.1 – Відсоток запалювань або згорань на повну довжину на 

субстратах методу випробування 

Сигарета 

Субстрат 

3 шари Технічне 
сукно № 10 

10 шарів 
Технічне 
сукно № 

6 
15 шарів 

Технічне 
сукно № 

4 
B 100 100 100 92 94 73 

503 100 100 100 100 100 53 
Conventional[3] 100 100 100 100 100 19 

501 100 100 100 100 100 11 
D 100 100 94 73 88 46 
E 100 100 100 96 94 0 

531 99 98 94 95 88 0 
A 100 100 94 92 38 4 
F 100 100 100 79 19 0 

Banded[3] 39 37 8 50 12 3 
529 57 30 6 8 2 0 
530 6 3 0 0 0 0 



ДСТУ EN ISO 12863:20__ 

29 

Таблиця E.1 показує також, що субстрати, застосовані у цьому методі 

випробування, дають результати, що узгоджуються з результатами 

схожого методу, який вимірює здатність сигарет запалювати субстрати, 

виготовлені із стандартних бавовняних тканин та гнучкої поліуретанової 

піни. 

Аналіз даних досліджень сигаретної промисловості над 500 та 300 

оббивними тканинами [4 - 6] показав, що більшість тканин (відповідно 80 % 

та 70 %), на яких випробовували чотири типи сигарет, вишикували ці 

сигарети в тому самому порядку, в якому це зробили випробувані 

різновиди бавовняного технічного сукна [7 - 9]. В обох дослідженнях решта 

випробуваних тканин вишикувала сигарети у майже зворотному порядку. 

Існує хороша кореляція між дійсними меблями і муляжами, 

зробленими з тих самих матеріалів [10]. 

Таким чином можна очікувати, що значно покращені показники цього 

методу випробування вестимуть до зменшення запалювань м`яких 

опоряджень. 
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ДОДАТОК F 

(довідковий) 

ЗАСТОСУВАННЯ НАПІВ-АВТОМАТИЧНИХ/ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНИХ 

СИСТЕМ ВИКОНАННЯ ВИПРОБУВАННЯ 

 

F.1 Загальні відомості 

 

Крім ручної процедури виконання випробування, встановленої в 

обов`язковій частині цього стандарту, випробування можна також виконати, 

застосовуючи напів-автоматичні або повністю автоматичні пристрої. Згідно з 

будовою цих пристроїв, деякі розділи, стосовні до обладнання для 

випробування та самої процедури, поводження з дослідними зразками і їх 

підготування, так само як поводження з матеріалами і їх кондиціювання, 

можуть бути відмінними. Ці відмінності описано в цьому додатку. 

 

F.2 Критерії прийнятності випробування сигарет із зміненими 

процедурами випробування 

 

Випробування сигарет із застосуванням напів- або повністю 

автоматичних систем має давати результати, що статистично не 

відрізняються від отриманих за процедурою з обов`язкової частини цього 

стандарту. Більше того, повторюваність альтернативної процедури 

випробування має бути не гіршою від повторюваності, отриманої з 

застосуванням процедури з обов`язкової частини цього стандарту. 

 

F.3 Можливі модифікації обладнання 

 

F.3.1 Межі модифікацій 

Коли застосовують напів- або повністю автоматизоване обладнання, 

важливо не порушити основних принципів випробування. Основні виміри і 
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конструкційні параметри утримувача для субстрату з фільтрувального 

паперу, металевого кільця та камери для випробування залишаються в 

головному незмінними. Камера для випробування може містити додаткові 

компоненти для автоматизації процесу, якщо ці компоненти не змінюють 

результатів випробування. 

F.3.2 Камера для випробування (див. 5.3) 

Базова конструкція камери для випробування лишається та сама, і 

камера для випробування підчас вимірювання має бути закрита вся, крім 

отвору димаря; однак у повністю автоматичній системі передня стінка 

камери для випробування не обов`язково має бути дверцятами на завісах. 

Крім того, камеру для випробування слід надійно встановлювати, але не 

обов`язково на чотирьох ніжках у кожному куті. 

F.3.3 Утримувач субстрату в повністю автоматизованій системі 

(див.5.4) 

Повністю автоматизована система може використовувати інші форми 

застосування субстрату (тобто інший утримувач субстрату з відповідно 

іншими субстратами), такі як бобіни/котушки, якщо вони дають результати, 

еквівалентні до кругів діаметром 150 мм, встановлених для ручного 

випробування (7.3). 

F.3.4 Утримувач сигарети (див. 5.6) 

Автоматизований пристрій може для утримування сигарети підчас 

процесу запалювання та транспортування запаленої сигарети до субстрату 

застосовувати затискач, але такої системи, яка жодним чином не 

пошкоджує і не деформує сигарету. 

Примітка. Затискач може деформувати сигарету тимчасово, як це роблять 
людські пальці. 

 
F.4 Дослідні зразки 

 
F.4.1 Поводження з дослідними зразками (див. 7.1) 

Кожний автоматичний пристрій, застосований для затискання 
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дослідних сигарет або транспортування фільтрувального паперу, має бути 

виготовлений з не гігроскопічних інертних матеріалів для зменшення 

ймовірності випадкового забруднення дослідних матеріалів. 

F.4.2 Позначення дослідних зразків(див. 5.7 та 7.2.3) 

Обов`язкова частина цього стандарту встановлює, що дослідні зразки 

сигарет позначають на відстані (5 ± 1) мм та (15 ± 1) мм від того кінця 

сигарети, який буде запалено. Для автоматизованої системи, що 

застосовує сенсорну техніку, таке може не бути потрібне. 

 

F.5 Процедура випробування 

 

F.5.1 Загальні відомості 

Якщо застосовують автоматичну систему, деякі етапи процедури 

випробування можна змінити без впливу на результати випробування. 

Зокрема, можуть відрізнятися такі етапи. 

F.5.2 (див. 9.2) 

Накривання та розкривання димаря камери для випробування може 

здійснюватися автоматично. 

F.5.3 (див. 9.5) 

Коли застосовують автоматизовану систему, сигарету може тримати 

затискач. Цей пристрій повинен не впливати на результати випробування. 

F.5.4 (див. 9.6) 

F.5.4.1 Застосування автоматизованих систем може зменшити 

необхідність обертати сигарету підчас процесу запалювання. 

F.5.4.2 Зняте обмеження щодо кількості дослідних сигарет у процесі 

одночасно, оскільки  оператор звільнений від моніторингу стадії, яка 

передує горінню. 

F.5.5 (див. 9.7) 

Коли застосовують автоматизовану систему, дослідні сигарети можна 

запалювати всередині камери для випробування, за умови, що процес 
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запалювання не шкодить субстрату. Будь-який вплив на середовище 

випробування слід компенсувати, перш ніж розміщувати сигарету на 

субстраті. 

F.5.6 (див. 9.11, 9.12 та 9.13) 

Коли відзначено згорання до відстані 15 мм, автоматизований 

пристрій здійснює перенесення дослідного зразка всередині камери для 

випробування, розміщуючи не запалений кінець дослідного зразка на 

субстраті між відповідного розміру спицями, що запобігають обертанню 

сигарети, або в інше, автоматизоване пристосування. 

F.5.7 [див. 3.2 та 9.15 a)] 

Згорання на повну довжину: У деяких автоматичних системах точка 

згорання на повну довжину для сигарет без фільтру не пов`язана з 

довжиною металевих спиць, а встановлена на 17 мм ± 1 мм від не 

запаленого кінця дослідної сигарети. 

F.5.8 (див. 9.16) 

Після того, як автоматизована система встановить, що дослідна 

сигарета припинила горіти, система може автоматично відкрити дверцята 

камери для випробування, щоб допустити циркуляцію повітря крізь її 

об`єм. 
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оббиття меблів та технічне сукно (500-тканинне дослідження). 

Вогонь і матеріали 

[8] Тканини для випробування запалюючої здатності сигарет. Вогонь 

і матеріали 

[9] Тканини для випробування запалюючої здатності сигарет; II-300-

тканинне дослідження, неопубліковані результати 

[10] Вплив характеристик сигарет на запалювання м`якого 

опорядження. Технічна записка Національного бюро стандартів і 

технологій, Гейтерсберг, США 
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ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ І/АБО 

МОДИФІКОВАНИХ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ, ПОСИЛАННЯ 

НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ  

 

ДСТУ ISO 8243:2009 Сигарети. Відбирання проб (ISO 8243:2006, IDT)  
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Код УКНД 13.220.40; 65.160 
 

Ключові слова: випробування, властивості запалювання, сигарети, 

фільтрувальний папір. 
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