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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ  
ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ 

Для проведення масового видовища неповторними спеціаль-

ними ефектами вважаються феєрверки і салюти. Використання 

піротехнічних виробів забезпечує естетичне задоволення за умо-

ви дотриманням вимог інструкції, при цьому виключається мож-

ливість впливу на безпеку здоров’я та життя людей, навколишнє 

середовище. Проблемою є те, що вітчизняний ринок насичений 

піротехнічними побутовими виробами іноземного виробництва, 

тому набуває особливої актуальності розв’язання питань, пов’я-

заних із особливостями їх ідентифікації. Практично всі види 

феєрверків тією чи іншою мірою небезпечні. Тому їх потрібно 

ідентифікувати з особливою уважністю і обережністю. На жаль, 

не можна випробувати феєрверк на місці покупки, тому щоб 

переконатися в його якості, споживачеві слід ретельно оглянути 

упаковку. Перш за все, упаковка повинна бути цілою. Якщо 

вона паперова, необхідно переконатися, що виріб не піддавався 

впливу вологи та не пошкоджений у процесі транспортування. 

Маркування – один з основних засобів ідентифікації. Хоча біль-

шість феєрверків вироблені у Китаї, на упаковці якісного товару 

обов’язково буде зазначений номер стандарту, а також вітчиз-

няний виробник або постачальник (продавець) товару. До феєр-

верку обов’язково додається інструкція із застосування держав-

ною мовою. Важлива інформація – термін придатності. Не варто 

купувати вироби, на яких термін придатності не вказаний, 

закінчився або близький до закінчення [1]. 

Об’єктом дослідження є фонтан – феєрверковий виріб, що 

складається з міцної паперової або металевої гільзи, наповненої 

швидко палаючим складом. Під час свого горіння фонтан 
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викидає через шийку (сопло) на значну висоту, до 40 м залежно 

від калібру і конструкції фонтану, велику кількість блискучих 

або кольорових іскор, що утворюють іскристу китицю, подібну 

бризкам фонтану. 
Вимоги до тексту інструкції з застосування піротехнічних 

виробів регламентуються ДСТУ 4105 [2] та Технічним регла-
ментом піротехнічних виробів [3]. Варто зазначити, що за Тех-
нічним регламентом піротехнічних виробів конкретизуються 
вимоги до кожного реквізиту, виділеного ДСТУ 4105, окрім 
того особлива увага звертається на попередження про небез-
печність піротехнічних виробів. Крім того, даними норматив-
ними документами також встановлені загальні вимоги до марко-
вання піротехнічних виробів. Серед них такі, як розміщення 
даних інструкції на споживчому пакованні у разі якщо недос-
татньо місця на піротехнічних виробах; мова викладення тексту 
– українська, додатково інші мови; мовою держави, в якій розта-
шовано підприємство-виробник; текст повинен бути чітким і 
добре помітним; жирним шрифтом виділяють написи, що 
стосуються застереження. 

Отже, інструкція із застосування (експлуатації) піротехніч-
них виробів повинна містити сім основних реквізитів, що 
забезпечують однозначну ідентифікацію піротехнічних виробів, 
можливість реалізації та безпечне використання. 

Марковання об’єкту дослідження за змістом інформації не 
відповідає вимогам нормативних документів за реквізитами: 
термін придатності або гарантійний термін та дату виготов-
лення; інформаційні дані виробника; ідентифікаційні ознаки 
піротехнічних виробів; інші відомості, які зумовлені специфі-
кою піротехнічних виробів; частково відповідає пунктам – обме-
ження щодо поводження та застосовування піротехнічних виро-
бів; попередження про небезпечність піротехнічних виробів; 
повністю відповідає за реквізитом – способи і методи безпеч-
ного підготовлювання, запускання та утилізування. Однак, 
інформація подана англійською мовою, що не відповідає вимо-
гам ДСТУ 4105 та Технічного регламенту піротехнічних виро-
бів. Тому на наступному етапі доцільно ідентифікувати об’єкт 
дослідження. 
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Дослідження об’єкту дослідження здійснювалися за 

ДСТУ 4316 [4] та передбачали експлуатацію трьох зразків. На 

першому етапі визначали вагу піротехнічної суміші шляхом зва-

жування зразків. Так, середня маса зразка до експлуатації стано-

вила 9,54 г, а після експлуатації – 7,54 г, вага піротехнічної 

суміші – 2 г. Тривалість дії (горіння) визначали під час випро-

бувань радіусу польоту іскор. Остаточним значенням є трива-

лість дії (горіння) 15 с. Радіус польоту іскор піротехнічних побу-

тових виробів визначали за формулою. Для цього розрахували 

масштабний коефіцієнт К, що є відношенням довжини рейки 

0,75 м до довжини зображення рейки на фотографії 190 мм, і 

становить 3,95. Вимірювання значень здійснювали на фотогра-

фіях, що були отримані під час знімання зразків до та у процесі 

експлуатації. Довжину зображення польоту іскор на фотографії 

вимірювали від вершини зразка до точки максимального 

польоту одиночної іскри. Під час випробувань відльоту іскор у 

горизонтальному напрямку не спостерігалося, жодні сторонні 

предмети або елементи виробу не були помічені. Потік іскор 

характеризувався одним кольором, горіння відбувалося без 

виділення диму та надмірного неприємного запаху. Температура 

іскор не вимірювалася. 

Також розрахували значення радіусу польоту іскор піротех-

нічних побутових виробів, що для максимального значення 

довжини зображення польоту іскор на фотографії 160 мм ста-

новило 249 мм. Округливши та перевівши з мм у см, отримали 

значення 25 см. Отже, провівши випробування, встановили, що 

тривалість дії становить 15 с, радіус польоту іскор – 25 см, тому 

об’єкт дослідження можна віднести до 1 класу небезпеки за 

ДСТУ 4105. На основі результатів ідентифікації фонтани для 

торта потрібно супроводжувати додатковою інструкцією, що 

вкладається у кожне споживче паковання (рис. 1). 

Таким чином, ідентифікація побутових піротехнічних виро-

бів та забезпечення наявності усіх даних марковання, дасть 

змогу безпечно використовувати товари цієї групи. 
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Фонтан для торта, 6 шт. 15 с/10 см. Клас І за ДСТУ 4105-2002. Вага 

піротехнічної суміші 2 г. 

Призначення: для влаштування феєрверків у побутових умовах. 

Ініціювання ефекту за допомогою підпалювання кінчика виробу, де 

видно піротехнічну суміш. Виріб втикати в торт. ВОГНЕНЕ-

БЕЗПЕЧНО, БЕРЕГТИ ВІД ВОГНЮ. Під час використання 

необхідно дотримуватися таких правил: запалювати далеко від 

легкозаймистих предметів (штори, вата, папір, суха трава тощо); 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ продавати малолітнім особам; малолітнім 

особам використовувати фонтани для торта без нагляду дорослих; 

підвішувати фонтани для торта на ялинці, а також кидати їх запа-

леними; користуватися виробами у громадських місцях, навчальних 

закладах та інших приміщеннях з масовим перебуванням людей. 

Дата виготовлення: 10.2019. Термін придатності: 5 років. Виготов-

лено: LІUYANG DІNGTEN FІREWORKS CO., LTD, SANKOU 

VІLLAGE, LІUYANG CІTY, HUNAN, CHІNA. Імпортер: ТОВ 

«Феєрверк» (Україна), м. Київ, вул. Тимошенко д. 2-А, кв. 44 

Рисунок 1 – Зображення макету інструкції із застосування 
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