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науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського», Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» 

(ТК 142) 

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ»  

 від ___  ___________  20____ №______ з ______________ 

3 Національний стандарт відповідає EN 16156:2010 Cigarettes. Assessment 

of the ignition propensity. Safety requirement (Сигарети. Оцінка властивості 

запалювання. Вимоги щодо безпеки). 

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT) 

Переклад з англійської (en) 

4  Цей стандарт оформлено згідно з вимогами національної стандартизації 

України. 

5  НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 16156:2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право власності на цей національний стандарт належить державі. 

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і 

розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких 

носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

 

      Цей національний стандарт ДСТУ EN 16156:20__ «Сигарети. Оцінка 

властивості запалювання. Вимоги щодо безпеки», прийнятий методом 

перекладу, - ідентичний щодо EN 16156:2010 (версія en) «Cigarettes. 

Assessment of the ignition propensity. Safety requirement». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 16156:2015, який 

прийнятий 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  «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведені 

«Національне пояснення», виділені рамкою; 

- з «Передмови» до EN ISO 16156:2010 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 16156:2010 

 

Доручення M/425 пропонує CEN розробити Європейський стандарт, 

відповідний вимогам протипожежної безпеки, викладеним у Рішенні комісії 

ЕС 2008/264/EC (Commission Decision 2008/264/EC) щодо вимог до 

протипожежної безпеки, яким мають відповідати Європейські стандарти на 

сигарети за Директивою 2001/95/EC Європейського Парламенту та Союзу 

[1]. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 

СИГАРЕТИ  

ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТІ ЗАПАЛЮВАННЯ  

Вимоги щодо безпеки 

 

CIGARETTES  

ASSESSMENT OF THE IGNITION PROPENSITY  

Safety requirement 
 

Чинний від ______________ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Цей стандарт визначає вимоги протипожежної безпеки до сигарет. 

 

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). 

EN ISO 12863:2010, Standard test method for assessing the ignition 

propensity of cigarettes (ISO 12863:2010)  

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

EN ISO 12863:2010 Стандартний метод випробування для оцінки 

властивостей запалювання сигарет 
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3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в 

EN ISO 12863:2010, та подані нижче. 

3.1 сигарета з зменшеною властивістю запалювання (cigarette with 

reduced ignition propensity) 

Сигарета, що без активної тяги сама згасає раніше, ніж спалиться на 

повну довжину 

Примітка. Див.(3.2). 

3.2 спалення на повну довжину (full-length burn)  

Такий результат випробування, 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 

[EN ISO 12863:2010] 

3.3 серія зразків сигарет (batch of cigarettes specimens) 

Комплекс у 40 вимірювань 

Примітка. Це – «випробування», як визнечено у EN ISO 12863.  

 

4 ВИМОГИ 

 

Не більше від 25 % серії зразків сигарет, яку випробовують, мають 

спалитися на повну довжину. Оцінювання виконують згідно з EN ISO 12863. 

Випробування проводять на 10 шарах фільтрувального паперу як стандартній 

основі, визначеній у EN ISO 12863. 
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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 EN ISO 12863:2015 Стандартний метод випробування для оцінки 

властивостей запалювання сигарет  (EN ISO 12863:2010, IDT)  
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