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Az indikátorok azonosítása 

A kárpitozott bútorokra vonatkozó tűzbiztonság szabályozási követelmények országosan 

vannak meghatározva, és Európa-szerte nagyon eltérő biztonsági szintekhez alapján. 

Jelen tanulmány kárpitozott tűzálló bútorcsaládhoz készült, melynek kifejlesztéséhez 

elengedhetetlenül szükséges 

- megfelelő anyagvizsgálatok 

- az anyagvizsgálatokból történő konklúziók levonása 

- a bútor részegységeinek vizsgálata éghetőség szempontjából 

- az égés folyamatának ismertetése 

- különböző égéselméletek és égésmechanizmusok 

Tanulmányozásra és bemutatásra került Európa-szerte, a kanapék és egyéb bútordarabok 

tűzbiztonsági elvárásának, illetve szabványainak különbségei a különböző országokban. A 

vizsgálatba bevont bútorokat, hogy Európa-szerte forgalmazni lehessen, és először külön-

külön, majd együtt tesztelték egy előre meghatározott forgatókönyv szerint. 

 Az ilyen kárpitozott bútorok tűzállósága összefügg az felépítésükkel és esetleg fizikai és 

/ vagy kémiai eszközökkel történő égéskésleltető módszerek javításával.  

Az eredményeket teljesítmény szempontból mutatjuk be, és nem a különféle elképzelhető 

technikai megoldásokra koncentrálunk, mint például a tűzgátak vagy az égésgátlók. Az 

eredmények egyértelműen mutatják a szigorúbb előírások hatását, nem feltétlenül a maximális 

hőkioldásra utalva, hanem elsősorban a menekülésnél rendelkezésre álló időre, ami sok 

tűzhelyzetben kritikus. Ez röviden azt jelenti, hogy a tűz által érintett helyiségekben levő 

embereknek a megfelelő idő a rendelkezésére álljon a kárhelyszín elhagyásához úgy, hogy 

közben sem a kialakult hő, sem pedig esetleges mérgező kémiai anyagok nem okoznak 

maradandó károsodást. 

A szabályozásoknak, illetve a szigorú szabványoknak pozitív hatása lehet, de 

teljesítményalapúnak, ennek megfelelően értékelhetőnek és a fogyasztóvédelem segítségére 

van szükség a végrehajtásukhoz.  

 

A tűz okának pontos meghatározásán alapuló hatékony tűzvizsgálat egy fontos kiindulási 

pont az emberveszteség és az anyagi károk minimalizálásához. Addig nem lehet megoldani egy 

problémát, amíg azt nem azonosítottuk vagy definiáltuk. A tűzvizsgálat hozzájárulhat a véletlen 
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tűzesetek csökkentéséhez meghatározva a veszélyes anyagok, a hibás tervezés, kivitelezés vagy 

a gondatlan napi gyakorlatok miatt bekövetkező tüzeket.  

A tűzvizsgálatokból származó információk hozzásegítenek a tüzek jobb megértéséhez, s 

ezek még hatékonyabb szabványok és tűzvédelmi gyakorlatok kidolgozásához vezethetnek. A 

tapasztalatok ugyanakkor segíthetnek a tűzálló berendezések megtervezésénél is. Különböző 

tűzálló építő- és burkolóanyagok felhasználása és a tűzjelző és tűzoltó berendezések beépítése 

mellett a károk és a tragédiák megelőzése érdekében elengedhetetlen helyiségek a tűzálló vagy 

legalábbis lángálló bútorzattal való berendezése. 

Számos polgári per a termékfelelősség jogi kategórián alapul. Ha bebizonyosodik, hogy 

egy termék indokolatlanul veszélyes vagy nem biztonságos a felhasználó számára, akkor ezért 

általában a gyártó a felelős. A termék tervezése vagy gyártása során lehetnek hibák vagy nem 

hívják fel a figyelmet a termék veszélyeire, vagy a termék nem felel meg az alkalmazandó 

szabványoknak, előírásoknak.  

Amennyiben a gyártó a felelős, kompenzálnia kell a vevőt, a felhasználót vagy 

akármilyen érintettet az elszenvedett kárért vagy sebesülésért. Ilyen esetekben is egy hatékony 

tűzvizsgálat segíthet eldönteni, hogy esetleg hibás anyag, vagy kivitelezés volt-e a károk oka. 

A tűz mint kémiai folyamat definiálása 

A tűz lényegében "szabályozatlan égés", és rendszerint akkor keletkezik, amikor egy 

szerves anyag, hő fejlődése közben reagál az oxigénnel. Minden tűzhöz szükség van 

tüzelőanyagra, oxidálószerre – ez általában a levegő oxigénje – és a gyulladási hőmérsékletre. 

Fontos, hogy ezek a tulajdonságok egyszerre teljesüljenek térben és időben. 

 A gyulladáskor és az égéskor bonyolult kémiai és fizikai folyamatok játszódnak le. 

A polimerek hevítésekor, 200–300 C fölött a kémiai kötések széthasadnak, és illékony, 

kis molekulatömegű vegyületek – elsődleges termékek – keletkeznek. ˇ 

Magasabb hőmérsékleten – a polimertől függően – mérgező termékek, például hidorgén-

cianid, nitrilek, poliaromás szénhidrogének szabadulhatnak fel. Ezek elkeverednek az 

oxigénnel a tüzelőanyag felszínén és elégnek. Az elsődleges termékek egy része elbomlik a 

lángban: például többféle szén- és nitrogén-oxid, víz keletkezhet. A lángból az anyagok az égési 

folyamat bejeződése előtt is kijuthatnak: a veszélyes szén-monoxid például a nem tökéletes 

égéskor keletkezik elsősorban. 
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A füstképződést is összetett kémiai folyamatok előzik meg. Ahol kevés a levegő-

utánpótlás, rendszerint több füst képzik, mint a jól szellőző épületekben. A füst azért veszélyes, 

mert megnehezíti a látást, a tűzet megfékezni próbáló személyeknél eszméletvesztést, illetve 

súlyos légzőszervi károsodást okozhat. 

A tűzben keletkező anyagokat biológiai hatásuk szerint két csoportba sorolják. A 

központi idegrendszerre ható anyagok, például a szén-monoxid és a hidrogén-cianid, 

megakadályozzák, hogy a vér oxigént vegyen fel, és gátolják a sejtek oxigénfelhasználását. 

 A biológiai hatású anyagok másik csoportjába az érzék- és légzőszerveket irritáló 

anyagok (például aldehediek, szervetlen vegyületek) tartoznak. A felsorolt anyagok 

megnehezítik, hogy az emberek elmeneküljenek, folytathassák kármentő tevékenységüket. A 

halálos baleseteknek több mint a felét a mérgező gázok okozzák. Ezeket is figyelembe kell 

venni bútorzat tervezésekor, lehetőleg ne tartalmazzon a termék olyan anyagokat, amelyek 

égésekor mérgező gázok keletkeznek. 

Tűz keletkezésekor a lángok fokozatosan növekednek. Amikor a tűz vízszintes felülethez 

ér, például mennyezethez vagy tetőhöz, a felület mentén kénytelen terjedni. De levegőt csak 

alulról kap, ezért a lángok akár az ötszörösükre is megnőhetnek. A lefelé sugárzó hő és a lefelé 

áramló forró részecskék ugyancsak az égést segítik elő. Azok a kis tüzek, amelyek 

veszélytelennek és szabályozhatónak tűnnek, másodperceken belül életveszélyessé válhatnak, 

ha a lángok a mennyezet alatt elterülnek és új anyagokat gyújtanak meg. 

Az égés következtében tulajdonképpen a hő hatására az anyagokból kilépő éghető gázok 

gyulladnak meg, így olyan eset is lehetséges, hogy egy vékony közfal egyik oldalán 

bekövetkező tűzeset hőhatásának következményeképp a fal túloldalán is meggyulladnak a 

tárgyak. 

A tűz eloltása akkor következik be, ha az égés valamelyik feltételét megszüntetjük, tehát 

elvesszük az éghető anyagot, az oxigént, vagy pedig lecsökkentjük a hőmérsékletet gyulladási 

hőmérséklet alá. 

Egy évszázaddal ezelőtt még a víz volt a legfontosabb tűzoltó anyag. Ma már különböző 

vegyszereket, például nedvesítőszereket, habokat, halogénezett szénhidrogéneket (halonokat), 

hidrogén-karbonátokat és inert gázokat is használnak. Az égő felületeket ma is vízzel hűtik le. 

De a tűz fölfelé terjed, a víz pedig a gravitáció hatására lefelé igyekszik. A nedvesítőszerekkel 

a víz haladását segítik elő, a habokkal a víz útját próbálják szabályozni. A polimerek 
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bomlásakor nagyon reakcióképes szabad gyökök keletkezhetnek, amelyek katalizálják a 

reakciókat és meggyorsítják az égést. A halonok "felitatják" ezeket a gyököket, és 

visszaszorítják a lángokat. Használatuk azonban károsítja a környezetet, ezért új anyagokat 

keresnek helyettük. 

Az alkálifémek sói, főként a hidrogén-karbonátok gyors bomlása során szén-dioxid 

keletkezik, amely takaróként vonja be a tüzelőanyagot, s így az oxigén nem férhet hozzá. A 

tüzelőanyag felületét máskor például habbal zárják el a külvilágtól, hogy csökkentsék a 

tüzelőanyag-gőzök kiáramlását, és megakadályozzák az oxigén behatolását. A lángokat tápláló 

levegőt időnként közömbös gázzal hígítják. 

Ebben a tanulmányban a lakóterekben elhelyezett műtárgyak és bútorok tűzállóságának 

a kérdését járjuk körül. Megvizsgálásra kerül, milyen nemzetközi standardok, ajánlások vannak 

tűzálló bútorok gyártására, milyen módszerekkel lehet a bútorok tűzállóságát mérni, milyen 

(nem mérgező) anyagok állnak rendelkezésre tűzálló vagy tűzbiztos bútorok legyártásához. 

 

Tűzbiztonság elméleti modellje 

Először foglalkoznunk kell a „tűzbiztos” kifejezéssel. A munkacsoportban a feladat az 

volt, hogy megvizsgálják, hogyan lehetne tesztelni a bútorokat, hogy tűzbiztonságosabbá 

váljanak és növeljék a háztartási életképességet. 

A vizsgálat során megvitatásra került, hogy mit jelent a tűzbiztos bútor. A csoportban 

sokan úgy gondolták, hogy bútorok képesek hosszabb ideig ellenállni a különféle típusú 

gyújtóforrásoknak. Kérdés, hogy lehet-e a bútorokat biztonságosabbá tenni azzal, hogy nem 

járulnak hozzá a helyiség tűzterheléséhez (azaz, hogy a bútorok ellenállhatnak a tűznek, ha 

ugyanabban a helyiségben más tárgyak égnek.). A bútorokat teljes körű tűztesztelésnek kell 

alávetni a megadott kritériumok alapján.  
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A fejlesztés kezdeti szakaszában a legfontosabb cél az, hogy különböző lehetőségek 

kerüljenek felvázolásra a (meglévő) vizsgálati módszerekről, amelyek különféle típusú 

gyújtóforrásokat vizsgálnak meg. A bútorok tesztelésére számos különféle szabvány létezik. 

Néhány tesztet nehéz végrehajtani, mivel a bútoroknál alkalmazott különféle gyújtási források 

eltérnek a hőteljesítményben. Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a tűzbiztonság (a 

gyújtóforrások tekintetében) az elvégzett teszttől függően is változhat.  

A gyújtóforrás típusa sem feltétlenül mond sokat a bútorok égés közbeni viselkedéséről. 

Egy meghatározott gyújtóforrással történő tesztelés csak azt jelenti, hogy a bútor képes 

ellenállni az adott gyújtóforrásnak.  

 

Nagyobb gyújtóforrás használata esetén a bútor meggyulladhat és hozzájárulhat a 

helyiség tűzterheléséhez. Az Európai Uniós irányelvek alapján a fejlesztés célja egy olyan 

tűzálló bútorcsalád kifejlesztése, mellyel elindul egy olyan igény kialakítása a vásárlókban, 

hogy a tűzbiztos termékeket válasszák. Ennek eredményeképp a bútorok biztonságosabbá 

válhatnak, megnehezítve a gyújtást. Így hosszabb idő van a helyiség evakuálásához. Például, 

ha induló tűz van, a bútorok magas hőkibocsátási sebességgel rendelkezhetnek akkor is, ha azt 

megvizsgálták, hogy ellenállnak-e a gyújtótűznek. Tehát ebben az esetben növekszik a 

személyek túlélési esélye, ha a tűz egyáltalán nem terjed szét, vagy ha a gyulladási idő 
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meghosszabbodik / késik, így az épületben lévő embereknek hosszabb ideje van arra, hogy 

megtegyék a szükséges intézkedéseket. 

 

A tűz szakaszai 

Az előző ábra a különböző tűzszakaszok egyszerű magyarázatát mutatja. A projekt célja 

a begyulladás meghosszabbítása vagy elkerülése (a képen látható piros nyíl által mutatott 

szakasz). 

Tehát amikor a tűzbiztos bútorokról beszélünk, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a bútor 

egyáltalán nem ég, hanem hogy kisebb mértékben járul hozzá a helyiség tűzterheléséhez. A 

tűzbiztosság azt jelenti, hogy a bútor egy meghatározott ideig képes ellenállni egy adott 

gyújtóforrásnak. 

Európai jogszabályok 

Legkorábban, az 1980-as évek óta az Egyesült Királyság (UK) és Írország alkalmaz a 

kárpitozott bútorok és matracok gyúlékonyságáról szóló jogszabályokat. Hasonló 

jogszabályokat és követelményeket más európai országok kismértékben terjesztettek csak elő. 

E jogszabályok nagy része a nem háztartási épületekben található bútorokra és matracokra 

összpontosít. 
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A jogszabályra vonatkozó kutatás (lásd az alábbi táblázatot) feltárta, hogy több országban 

vannak előírt követelmények a középületekben található bútorok (és matracok) tűzbiztonságára 

vonatkozóan. Az Egyesült Királyságon és Írországon kívül Németország, Franciaország, 

Portugália, Spanyolország, Olaszország, Norvégia, Svédország és Finnország is támasztott 

bizonyos követelményeket. Egyes esetekben ezek a követelmények valamennyi középületre 

vonatkoztak. Más esetekben csak korlátozott épületekre vonatkoztak, például az egészségügyi 

funkcióval rendelkező épületekre, börtönökre, színházakra, szállodákra és éttermekre. Az 

Egyesült Királyságon és Írországon kívül csak Finnország és Norvégia tette kötelezővé a 

szabványok betartását a magánházakban található bútorok és matracok tűzbiztonságára 

vonatkozóan. Svédország ajánlási rendszert alkalmaz. Magyarországon nincs ez a kérdés 

szabályozva még. 

 

Tűzálló anyagok fizikai összefüggései 

Az első szabályozás 

Az elmúlt években az egyik ismert, nagy nemzetközi gyártót az éghető bútorok veszélyei 

és következményeivel kapcsolatban, a társadalmi felelősségvállalás ügyfeleikkel szemben 

vállalta, hogy lépéseket tesz a bútorok tűzállóságának növelése érdekében. Ezt a nagy 

nemzetközi gyártót „első mozgatónak” tekintik. Következésképpen az első indító, nyomást 

gyakorol az ipar más szegmenseire, hogy kövessék példájukat.  

Az „első mozgató” 2014 februárjában kezdte el a dolgokat, és később megígérte, hogy 

kidolgozza a megközelítés módszerét, hogy kárpitozott bútoraikat tűzbiztonságosabbá tegyék. 

2015. szeptember elején bemutatták tervüket a katasztrófavédelmi hatóságnak. Ugyanakkor 

alapvetően az első mozgató célja, hogy a kárpitozott bútorokat tűzbiztonságosabbá tegye az 

úgynevezett katalizátorok segítségével. Ennek a módszernek a használatakor a poliuretán 

tölteteket nem kell impregnálni potenciálisan veszélyes égésgátlókkal. 

Ezenkívül olyan új anyagokat is kifejlesztettek, amelyek kevésbé tűzveszélyesek és 

kevesebb füstöt termelnek. Céljuk, hogy javítsák a túlélhetőséget háztartási tűz esetén. 

Állásfoglalást kértek az EU-tól a vizsgálati módszerek, illetve az alkalmazandó szabványokra 

vonatkozóan. Ezt szükségesnek ítélték a kárpitozott bútorok égésgátlók nélküli 

tűzbiztonságáról szóló szabályozásának világszerte történő hiánya miatt. 
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Az EUM által a munkacsoport számára kiadott megbízás kimondja: 

Határozza meg és határozza meg a (létező vagy módosított) vizsgálati módszerek sorát, 

amelyet az egész európai tűzoltóság a szükségesnek tart, hogy javítsa a túlélési képességeket és 

a menekülési képességeket a háztartási tüzek során. A vizsgálati módszereket széles körben 

alkalmazni kell a kárpitozott bútorokra, az anyagtól függetlenül, és a gyártók, beszállítók, 

valamint a (jogi) rendeletek és szabványok bevonásához kell szolgálniuk. 

A tűzbiztonság nem csupán tűzbiztos kárpitozott bútorra vonatkozik 

Fontos megjegyezni, hogy az otthonok tűzbiztonsága nemcsak a tűzbiztos bútorokra 

támaszkodik. A tűzbiztonság mindig több intézkedés eredménye, a lakók tűzbiztonsági 

viselkedésével együtt. A házak tűzvédelmének alapját a lakók viselkedése képezi, amely a tűz 

lehető legnagyobb mértékű megelőzésére szolgál. Ha azonban tűz alakul ki, azt a 

füstérzékelőkkel a lehető leggyorsabban detektálni kell, amelyet a lakók megfelelő menekülési 

viselkedése követ. A menekülés lehetővé tétele érdekében a lakóépületeknek olyannak kell 

lennie, hogy az ne járuljon hozzá a tűz és füst gyors fejlődéséhez. Ennek elősegítése érdekében 

az otthonok belső ajtóit lehetőleg be kell zárni, amikor a lakosok alszanak. A kárpitozott 

bútorok és matracok gyorsan meggyulladhatnak, és hozzájárulhatnak a tűz és füst gyors 

terjedéséhez. A tűzbiztos bútorok tehát fontos részei a házak tűzbiztonságának, ám ez nem az 

egyetlen megoldás az otthonok tűzbiztonsági problémáira. 

Az európai népesség elöregedése negatív következményekkel jár a tűzbiztonságra is, 

mivel az idősebbek és a kiszolgáltatottabbak, illetve nagyobb valószínűséggel a tűz áldozatai. 

Az idősek otthonában gyakran a z emberi test közelében keletkeznek tüzek. A kárpitozott 

bútorok és matracok gyúlékonysága nyilvánvalóan jelentősen hozzájárul ehhez. Tehát ezen a 

területen is a tűzbiztos bútorok jelentősen hozzájárulnak az idősek és a kiszolgáltatottak 

biztonságához. 

 

Az indikátorok meghatározásának módszertana 

Előkészítő kutatás  

Az előkészítés során a projektvezető memorandumot és programot készített a 

munkacsoport első ülésére. A munkacsoport kinevezésének további előkészítése során kutatást 

végzett a kárpitozott bútorok jelenlegi követelményeivel és a kapcsolódó tesztelési 

módszerekkel kapcsolatban.  
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A közelmúltig az említett jogszabályokat csak az égésgátlók felhasználásával lehetett 

teljesíteni a kárpitozott bútorok burkoló anyagában és a poliuretán töltelékben. Az 

égésgátlóknak a környezetre és az egészségre gyakorolt hatását egyre növekvő aggodalmainak 

eredményeként a kárpitozott bútorok tűzbiztonságosabbá tételére irányuló alternatívák 

kidolgozása egyre hangsúlyosabbá vált.  

Ennek a kutatásnak több célja van. Először is célja a kárpitozott bútorokra vonatkozó 

törvényi előírások és vizsgálati módszerek körének megismerése. Másodszor, a kutatás célja 

annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miért változik a lángvédő szerek használata. A 

kutatás célja az alábbiakban megfogalmazott kérdések megválaszolása: 

• Melyek a bútorok tűzbiztonságára vonatkozó jelenlegi szabályok és vizsgálati 

módszerek? 

• Milyen vizsgálati módszereket alkalmaznak az égésgátlók csökkentésére vagy 

eltávolítására? 

• Melyek a felülvizsgált jogszabályok várható tűzbiztonsági eredményei? 

Általános megfontolások 

Mielőtt a vizsgálati módszerekre összpontosított volna, a munkacsoport először számos 

megfontolást vitatott meg, amelyekről véleményt kellett kialakítani. Először is ez a kárpitozott 

bútorok és matracok tűzbiztonságának javításának szükségességére vonatkozott. Annak 

ellenére, hogy az EU már felismerte annak szükségességét, hogy e tanulmány vizsgálja a 

tesztelési módszereket, a munkacsoport szükségesnek találta, hogy a tűzvédelmi statisztikák 

felhasználásával ismét tisztázza a tűzbiztos bútorok szükségességét. 

Néhány országban már vannak rendelkezések a kárpitozott bútorok és matracok 

gyulladhatóságáról, és bevezették a szükséges vizsgálati módszereket. A legismertebbek a 

kaliforniai szabvány (TB 117) és az Egyesült Királyság bútor- és lakberendezési (tűzbiztonsági) 

rendeletei (FFR). A kaliforniai szabványt  felülvizsgálták, és a változtatás céljából konzultációt 

folytattak az Egyesült Királyság szabályozásával. A munkacsoport először megvizsgálta e két 

rendszer hátterét, mind a „régi”, mind az „új” szabályok alapján. A munkacsoport az ezen 

tesztelési módszerek megváltoztatásának okaira és a változásoknak a tűzbiztonságra gyakorolt 

hatására összpontosított. 

Annak ellenére, hogy a megbízásban kijelentették, hogy a vizsgálati módszereknek 

megoldástól függetleneknek kell lenniük, vagyis bármilyen tesztet el lehet végezni tűzálló 

anyaggal vagy anélkül, a munkacsoport nem hagyhatja figyelmen kívül a jelenlegi nyilvános 
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vitát a lánggátló anyagok állítólagos egészségügyi és környezeti kockázatairól. A 

munkacsoportnak azonban nem feladata, hogy álláspontot foglaljon el az égésgátlókkal 

kapcsolatban. Ez egy vita folyik az érdekelt felekkel, például a kormányokkal és az iparral. 

A vizsgálati módszerek kiválasztásának függetlennek kell lennie a tényleges bútor 

szerkezetétől és összetételétől. A tűzálló szereket használó bútoroknak vagy más műszaki 

megoldásokat használó bútoroknak ugyanazon tűzvédelmi követelményeknek kell 

megfelelniük. A munkacsoport megvizsgált néhány, a piacon elérhető innovatív alternatív 

megoldást. Ezek az új megoldások inkább a fizikai / műszaki alkalmazásokra koncentrálnak, 

nem pedig a kémiai alkalmazásokra. A kémiai alkalmazás hatásai elsősorban az égési folyamat 

befolyásolására vonatkoznak, míg a fizikai / műszaki alkalmazások a hőmérséklet 

csökkentésére, a pirolízisgázok oxigénektől való védelmére, vagy nem éghető gázok 

előállítására koncentrálnak. 

Miért szükséges tűzbiztos bútorokat gyártani? 

Magyarországon évente körülbelül 100 ember hal meg tűz miatt. A tűzhalálesetek 

túlnyomó része a háztartásban következik be, körülbelül 90 százalékban. Az a tendencia, hogy 

a tűzhalálesetek többségében a háztartásokban történik, szintén érvényes, például 

Hollandiában, Finnországban és az Egyesült Királyságban. A háztartásban nagyon sok éghető 

anyag található, például kanapék, ágyak és fotelok, amelyek mind hozzájárulnak a lakás vagy 

a ház teljes tűzterheléséhez. Az egyes országok statisztikái azt mutatják, hogy sok tűz indul 

valamilyen típusú kárpitozott bútornál, például kanapéknál és ágyaknál. 

 A kárpitozott bútorok néhány általános gyújtóforrása lehet cigaretta, gyufa, gyertya vagy 

túlhevült számítógép. A statisztika szerint a legveszélyesebb gyújtóforrás a cigaretta vagy nyílt 

láng volt az ágyon / kanapén kiindulva. Ez a statisztika a valóságban még magasabb is lehet, 

mivel az esetek csaknem 45% -ában az ok nem volt ismert.  

A statisztikák szerint néhány csoport nagyobb valószínűséggel érintett a háztartási 

tűzben. Ha a népességet különböző korcsoportokra osztják, a tendencia egyértelmű. A 65 éves 

vagy annál idősebb embereket nagy valószínűséggel rosszabb kimenettel érinti a háztartási tűz. 

A statisztikák azt mutatják, hogy az elmúlt tíz évben a 80 évesnél idősebb emberek 

túlreprezentáltak a tűzhalálesetekben. A halálos kimenetelű tüzek 57% -a 65 éven felüli 

embereket érinti. Ha az életkorhoz kapcsolódó halálozási statisztikák a leírtak szerint 

folytatódnak, ez azt jelenti, hogy a jövőben a tűzhalálesetek száma növekedhet. 



17 
 

Ha megvizsgáljuk, hogy szigorúan társadalmi-gazdasági szempontból miért van 

szükségünk több tűzbiztos bútorra; a költség-haszon elemzés azt mutatja, hogy hosszútávon 

pénzt takarít meg. 

 Ha például egy kanapé öt percig képes ellenállni a gyufa lángjának vagy a 

cigarettagyújtásnak, jelentős költségmegtakarítást jelenthet a lakosság számára a sérülések és 

az anyagi károk tekintetében. Az elemzés azt mutatja, hogy öt perc hosszan tartó égés  esetén, 

átlagosan 4,5M Ft anyagi kár keletkezik. Példának : becslések vannak az FFR-előírások 

bevezetésével járó költségmegtakarításokról az Egyesült Királyságban is; ezek a 

megtakarítások évente körülbelül 140 millió fontot tesznek ki.. 

Számos európai országban nincsenek előírások a kárpitozott bútorok tesztelésére 

vonatkozóan annak érdekében, hogy tűz szempontjából biztonságosabbá váljanak. 1988-ban 

rendeleteket vezettek be az Egyesült Királyságban a kárpitozott bútorok tűzbiztonságosabbá 

tétele érdekében. A statisztikák azt mutatják, hogy 1988-tól 2011-ig a tűzhalálesetek száma 

csökkent, a háztartási tüzek közel 53% -os csökkenésével. 

Ennek oka valószínűleg sok különböző tényező, például a kevésbé dohányzó emberek, 

az edukáció, és a tűzveszély ismerete, valamint a füstjelzők és a tűzoltó készülékek viszonylag 

széles körű elterjedése, és könnyű telepíthetősége a háztartásokban.  

A bútorokkal és lakberendezésekkel kapcsolatos rendeletek hatásait vizsgáló statisztikai 

elemzésben azonban a rendeletek hatásaival kapcsolatos legfontosabb megállapítások arra a 

következtetésre jutnak, hogy évente kevesebb haláleset, kevesebb veszteség és kevesebb 

tűzoltás történik. 
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Ábra Svédországban a tűzhalálesetek száma 1999-2014 

 

 

Ugyanebben az időszakban az Egyesült Királyságban a tüzek során meghaltak száma 

28% -kal csökkent. A tűzhalálesetek számának összehasonlítása az országok között azt mutatja, 

hogy Angliában egy millió lakosra számítva kb. 4–8 ember veszti életét tűzvész által, szemben 

Svédországgal, ahol egymillió lakosra számítva kb. 10 ember szenved halálos sérülést. 

Svédország és az Egyesült Királyság között azonban vannak különbségek mind kulturálisan, 

mind az építőanyagok felhasználása terén, így mielőtt az összehasonlításból további 

következtetéseket lehet levonni, több adatot kell figyelembe venni. Érdekes az a tény, hogy az 

Egyesült Királyságban gyorsabban csökkent a tűzhalálesetek száma, és alátámasztja azt az 

elemzést is, miszerint az FFR-ek hatással voltak a tűzhalálesetek számának csökkentésére. 

Összegezve: Európa sok országában öregszik a népesség. Az idősebb embereket nagyobb 

valószínűséggel érintik a háztartási tüzek, ami azt jelenti, hogy a tüzekben meghaltak száma a 

jövőben növekedni fog. Az összes tűzhalál körülbelül 90% -a háztartásban következik be. Ez 

azt jelenti, hogy ezt a területet tűzbiztonságosabbá kell tennünk. A különféle európai országok 

statisztikái szerint a háztartások tűzhalálát okozó tüzek nagy része a kanapén vagy az ágyban 

kis gyújtóforrással indul. 

A tűzbiztonságosabb otthoni környezet elérése érdekében folytatnunk kell az oktatást, 

otthoni látogatásokat és más tevékenységeket, hogy az emberek jobban megismerjék őket. Ez 

az első lépés a tűz elkerülése és az emberek felkészültebbé tétele érdekében, hogy tűz esetén 
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fellépjenek. A 2. lépésnek a tűz kialakulásának kockázatát minimalizálnia kell. Ennek egyik 

módja lehet a gyulladás elkerülése vagy meghosszabbítása. Ezt úgy lehet elérni, hogy a 

kárpitozott bútorokat ellenállóbbá teszik a különféle gyújtóforrásokkal szemben. Ez 

remélhetőleg növeli a túlélhetőséget, különösen olyan esetekben, amikor a gyulladást elkerülik. 

Más esetekben, amikor a gyulladás még mindig megtörténik, lehet, hogy hosszabb ideje van a 

gyulladásig, ami hosszabb időt jelent a veszély felismerésében, és ezáltal növeli a túlélési esélyt. 

Tűzbiztonsági szempontok kidolgozása 

Lánggátló anyagok használatával kapcsolatos aggodalmak 

Az EU nem hagyhatta figyelmen kívül az EU-n belül és azon kívül zajló vitákat a kémiai 

égésgátlók használatáról. Ahol a munkacsoport példákat talált a tűzbiztos bútorokra vonatkozó 

rendeletek sikeres végrehajtására, például Írországban és az Egyesült Királyságban, a 

tűzteszteket mindig égésmódosított habokkal és égésgátlóval kezelt szövetek felhasználásával 

teljesítették. 

A FEU meghallotta a kémiai égésgátlók használatának melletti és az ellen érveket, és 

semleges az adott termék vagy technológia vonatkozásában. A munkacsoport kizárólagos célja 

olyan bútorokra vonatkozó biztonsági szabvány javaslata, amelyek sok életet megmenthetnek. 

A kémiai égésgátlók használata polarizált vitát váltott ki a két „fél” által felvetett 

pozitívummal, amelyet a következőképpen jellemeztek: 

1. A lánggátlók használata ellen 

a. A kémiai égésgátlók az egészségre káros vegyi anyagokat tartalmaznak; 

b. A tűzoltókat égésgátló anyagokat tartalmazó anyagok égéséből származó mérgező 

füstöknek vannak kitéve; 

c. A kémiai égésgátlók a termékekből vándorolnak ki és felhalmozódnak a 

környezetbe, hosszú távú károkat okozva; 

d. A kémiai égésgátlók használata a bútorokban befolyásolja a versenyképességet, 

mivel növeli a költségeket és csökkenti a választási lehetőségeket; 

e. Vannak alternatív tűztesztek is, amelyek nem igényelnek vegyi égésgátlókat, 

amelyek fenntartják a tűzbiztonságot; 

f. A tűzbiztonság érdekében alternatív eszközöket kell kidolgozni, a kémiai 

égésgátlók kivételével. 
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2. Fogadja el az égésgátlók használatát 

a. Ma kevésbé mérgező kémiai égésgátlókat használnak; 

b. Jelenleg minden termék, amely megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, 

értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (2006. december 18-i 

1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet), megfelel biztonságos 

felhasználásnak; 

c. A REACH hogyan védi az EU polgárait a káros vegyi anyagoktól; 

d. A kémiai égésgátlók bebizonyították, hogy jelentősen hozzájárulnak a 

tűzbiztonsághoz, ha bútorokban és bútorokban használják; 

e. Ahol a szabványokat megváltoztatták a kémiai égésgátlók eltávolítása érdekében, 

ezek növelték a tűzveszélyt, például Kaliforniában a felülvizsgált 117–2013. Számú 

műszaki közleményben (TB 117–2013). 

A munkacsoport úgy véli, hogy létezik olyan technológia és ismeretek, amelyek 

lehetővé teszik a bútorgyártóknak, hogy teljesítsék a jelentésben javasolt tűzvédelmi 

előírásokat. Ennek oka lehet alternatív technológiák / technikák, égésgátlók (például a 

REACH vagy az ENFIRO által jóváhagyott) használata vagy a megközelítések 

kombinációja, feltéve, hogy minden érintett között van akarat, legyen az gyártó, 

kiskereskedő vagy jogalkotó. 

Innovatív megoldások 

A bútorok tűzállóvá tételének számos módja van. Jelenleg a legelterjedtebb módszer 

égésgátlók hozzáadása. Szerencsére azt is látjuk, hogy a bútorok és matracok tűzbiztonságának 

területén az újítások nagy sebességgel zajlanak. Az innovatív módszereket két kategóriába 

sorolhatjuk: korlátok felhasználásával és más gyártási technikák alkalmazásával. 

 

 

Vizsgálati protokollok véglegesítése – a tűzesemények protokolljának összevetése 

Kárpitozott bútorok tűzhelyzete 

Öt releváns „tűzforgatókönyvet”, azaz a begyulladástól a teljes kiégésig időben lezajló 

folyamat leírását, kell figyelembe venni: 
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1. Cigarettagyújtási forgatókönyvek: meggyújtott dohánytermékek, 

elsősorban a cigaretta gyulladása által keletkező tűz 

2. Tűz mellett nyílt lánggal történő gyújtás: ahol a kárpitozott bútor a fő 

rész, amely hozzájárul a tűz terjedéséhez, de nem az első meggyújtott tárgy. 

3. Gyújtás hővel a működő berendezésből kiindulva. 

4. Kis nyílt lángú gyújtás: gyertyával, gyufával, vagy öngyújtóval. 

5. Füstös gyulladás, hamu, forró berendezés által. 

A kárpitozott bútorok ezen tűzforgatókönyvekkel szembeni védelme érdekébenaz alábbi 

tesztek lehetségesek: 

1. A cigarettagyújtás forgatókönyvével a cigarettagyújtási teszt foglalkozik. 

2. Egy másik tűz által a nyílt lánggal történő gyulladást olyan tesztekkel 

lehet megoldani, amelyek megmérik a hőkibocsátás sebességét és a kialváshoz 

szükséges időt. 

3. A működőberendezésből származó, hőlökés által okozott gyújtás 

hatására nincs külön vizsgálat, kidolgozott teszt, de valószínűleg más vizsgálatoknál 

bevált módszerek működnek itt is. 

4. A kis nyílt lánggal történő gyújtást a kis nyílt láng (gyufa vagy szimulált 

gyufa) gyújtási ellenállás-teszttel kell kezelni. Ugyancsak nagyobb gyújtóforrások, 

mint például faágyak és nagyobb gázlángok alkalmazhatók. 

5. Az ember által okozott hamu gyulladás esete visszavezethető, a cigaretta 

gyulladási tesztjére  
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Tűzfázisok 

Az 5.3.1. fejezetben említett gyulladási forgatókönyvek tüzet indítanak (és a füst 

elterjedését okozzák). A tűz növekedése három szakaszra osztható. Az alábbi ábrán ábrázoljuk 

az idő függvényében az égési fázisokat:  

1. fázis a kezdeti berobbanási rész 

2. fázis a tárgy hőmérsékletének növekedése, másnéven átgyulladása a teljesen kifejlett 

égés 

 3. fázis pedig a tűz pusztulási része, amikor tápanyag híján a folyamat már erősen 

lecseng. 

 

Az objektum tűzfejlődési görbéje 

Mindezek a szakaszok befolyásolják a benntartózkodás körülményeit is. Az első égési 

szakasz valamit arról mond, hogy milyen nehéz meggyújtani magát a tárgyat. A gyulladást el 

lehet kerülni, vagy legalább késleltetni lehet, ha az objektum ellenáll egy elég nagy 

gyújtóforrásnak is. A második fázis a tárgy meggyulladása után következik be. A tűz 

növekedési sebességétől és az átvillanás előfordulásától függően ez nemcsak a tűz és füst 

képződését befolyásolhatja a származási helyiségben, hanem a benntartózkodás többi részét is. 

Menekülési lehetőségek tűz esetén 

A vizsgálat arra vonatkozott, amiben a szakemberek nem egységesen értettek egyet, hogy 

a tűz melyik szakaszára kell összpontosítani (lásd ehhez az előző ábrát). Mivel a cél a házakban 

a túlélhetőség és a menekülési lehetőségek javítása, logikusnak tűnt az első és a második fázisra 

összpontosítani. Az emberek nemcsak a származási helyiségben halnak meg háztartási tűzben, 
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hanem az is gyakori, hogy az emberek más helyiségekben, tehát ahol a tűz keletkezik, is 

meghalhatnak a füst és a tűz terjedése miatt. A hollandiai 2014. és 2016-os kísérletek 

eredményei azt is mutatják, hogy figyelembe kell venni a túlélési feltételeket és a más 

helyiségekből, valamint a származási helyiségből való menekülési feltételeket. A túlélhetőség 

és a menekülés lehetősége szempontjából a legfontosabb a füst és a hő. Gyakorlati okokból 

azonban úgy döntöttünk, hogy az első fázisra összpontosítunk, mivel a második fázis 

nagyszabású tesztelést igényel, amely jelenleg a bútorgyártás számára nem valósítható meg. 

A tűzterjedés és a füstfejlődés követelményei 

A munkacsoport azt állapította meg, hogy a kárpitozott bútorok és matracok tüzei nem 

gyakorolhatnak jelentős negatív hatást a túlélésre és a menekülési lehetőségekre. Ezért logikus 

döntésnek tűnik nemcsak a tárgy gyulladására összpontosítani, hanem a tűz terjedésének 

sebességére és a füsttermelésre is, miután az objektum meggyulladt. Átfogó vizsgálatok után 

azonban a munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a tárgy tűz hatására tanúsitott 

viselkedése és a füstnek a házban élők életképességére és menekülési feltételeire gyakorolt 

hatása nagyban függ a még nem vizsgált tényezőktől is, mint például a ház szigetelése és a lakás 

szellőzése, a légáramlás, a nyitott ablakok és ajtók, a tárgy elhelyezkedésétől a házban és így 

tovább. A probléma mellett a munkacsoport számos nehézséget tapasztalt az égési viselkedés 

és a füstképződés mérésére szolgáló vizsgálati standardok javaslatában. Ezek a nehézségek a 

következők: 

• Nem túl elterjedt háztartási bútorok és matracok égési viselkedésének és 

füsttermelésének tesztelése. Az ilyen típusú vizsgálatokat főként kárpitozott bútorokhoz 

és matracokhoz használnak nyilvános helyiségekben, és ezek a vizsgálati módszerek 

meglehetősen összetettek, változatosak ezért gyakran drágák. Ráadásul nem is 

szabványosítottak. Az egyetlen vizsgálati módszer, amelyről a munkacsoport tisztában 

van és támogat, az amerikai matracokon alkalmazott 16 CFR 1633 szövetségi szabvány. 

• A munkacsoport úgy ítélte meg, hogy az égési viselkedésre és a füsttermelésre 

vonatkozó követelményeket leginkább égésgátlók felhasználásával lehet teljesíteni. A 

feladat az volt, hogy a megoldásnak gyártófüggetlennek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy 

semmilyen konkrét megoldást vagy anyagot nem szabad kizárni az elemzés során. 

• A vizsgálati módszerekkel kapcsolatos ajánlások önkéntes elfogadása a következő 

lépés. Ezért az ajánlások nem lehetnek túl szigorúak, különben lehet, hogy nem teszik 

azokat vonzóvá a gyártók és a beszállítók szemében, és inkább elkerülik őket. 
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• Jelenleg Európa nagy részén nincs egységes követelmény a háztartási kárpitozott 

bútorok és matracok tűzbiztonságára vonatkozóan. A gyújtásra vonatkozó 

követelmények bevezetése tehát nagy előrelépés lenne a lakások tűzbiztonsága 

szempontjából. 

A FEU mindazonáltal arra a következtetésre jutott, hogy a túlélésre és a tűzből való 

menekülési lehetőségre a lehető legjobban a gyulladás elkerülése szolgál. A kárpitozott bútorok 

és matracok gyulladásának megakadályozásával vagy késleltetésével meghosszabbítja a 

túlélési és menekülési lehetőségeket. Ezt úgy lehet elérni, ha egy gyújtóforrást tesztelnek, 

például egy cigarettát és a gyufát. A lakásban található nagyobb gyújtóforrások ábrázolására 

azonban a munkacsoport úgy véli, hogy olyan gyújtóforrásokra is szükség van, mint például a 

CRIB 5, ami egy szabványosított tűzforrás. Ezzel indítva a tüzet, a különböző égésgátló 

megoldásokat objektívebben össze lehet hasonlítani. 

A gyújtásvizsgálat követelményei 

Kizárólag a gyújtásra koncentráltunk a vizsgálatban, hogy a begyulladást a lehető 

leghosszabb ideig megakadályozzuk, vagy legalábbis késleltessük, annak érdekében, hogy 

növeljük a túlélhetőséget. A túlélhetőséget a gyújtás megelőzésével vagy késleltetésével 

összekapcsolva szigorú követelményeket kell előírni a gyújtásra. Bemutattunk a különböző 

forgatókönyvek tesztelési módszereit. A munkacsoport mindegyiket megvitatta és megfontolta: 

• A cigarettagyújtási teszt a legfontosabb, mert lefedi a leggyakoribb 

forgatókönyveket. 

• A kis nyílt lánggal történő gyújtás azért is fontos, mert több létező 

forgatókönyvet fed le, mint a cigaretta tesztje. 

• A CRIB 5 segítségével történő nyílt lánggal történő gyújtás nagyobb 

forgatókönyveket fed le, mint a kis nyílt láng teszt, és a kárpiton található nagyobb 

gyújtóforrást tükröz. 

A munkacsoport megvizsgálta e tesztelési módszerek jelenlegi alkalmazását is. A 

cigarettagyújtás forgatókönyve volt az első kárpitozott bútorok tűzforgatókönyve, amelyre 

hivatalos követelmények vonatkoztak, 1975-ben Kaliforniában a TB 117-rel és 1988-ban az 

Egyesült Királyságban, a BS 5852-1 körül épített követelményekkel. A kicsi nyílt lángú 

forgatókönyvet szintén először a 117-117-es kaliforniai TB 117 és az Egyesült Királyság 1988-

ban a BS 5852-1 & 2 alapú tesztekkel kezelték. A kaliforniai és az Egyesült Királyságbeli 

vizsgálati módszerek változásait az 3. fejezet ismerteti. Egyes követelmények nagyobb nyílt 
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lángot használnak, amely meggyújtja a hőforrást, például az Egyesült Királyság 

követelményeinek egyik részében használt „fagyos” tűz. Tehát a gyulladás megelőzésére 

szolgáló vizsgálati módszerek már léteznek, és ezért könnyebben alkalmazhatók, mint új 

vizsgálati módszerek bevezetése. 

Összefoglalva: a munkacsoport arra a következtetésre jutott, hogy a túlélhetőség és a 

menekülési lehetőségek fokozására kell összpontosítani olyan követelmények bevezetésével, 

amelyek megakadályozzák a kárpitozott bútorok és matracok meggyulladását. A FEU a 

következő gyújtási forrásokat javasolja: 

Kárpitozott bútorok és matracok 

1. A cigaretta általi gyújtás 

2. A gyújtás kis nyílt lánggal 

3. A nyílt lánggal történő gyújtás egy speciális eszköz segítségével (CRIB 

5) 

A munkacsoport úgy véli, hogy az 1. és a 2. ajánlás jelenleg megvalósítható a legtöbb 

berendezéshez. Azt akarjuk, hogy a gyártók nyilvánosan elkötelezzék magukat a 3. ajánlás 

realisztikus időkeretben történő megvalósítása mellett. 

A tesztelés módja 

A kárpitozott bútorok és matracok tesztelésének módja különbözik. Ezért először 

megvizsgáltuk a kárpitozott bútorok tesztelésének módját, majd ezt követően a matracok 

tesztelésének módját. 

Teljes tesztelés, illetve tesztelés mintadarabon 

Miután a munkacsoport határozott arról, hogy mely tesztelési módszereket kell javasolni, 

megbeszélést indítottak a lehetséges tesztelési skálákról és módszerekről. A teljes skála 

tesztelésével a teljes tárgyat tesztelik, beleértve az egyenetlen elemeket, mint például a rések, 

mélyedések és a gombok. A kisméretű tesztelést általában egy kisebb bútormintán, a szövet, a 

réteg vagy a teljes bútorból vett anyagmintáin végzik. A kisméretű tesztelés azzal az előnnyel 

jár, hogy kevesebb anyagra van szükség, és a költségek és a szállítás kevesebb lesz a gyártó 

számára. A kisméretű tesztek azonban nem mindig adnak megfelelő képet az egész termékről. 

Alkatrész tesztelés és összetett tesztelés 

A kisméretű tesztelés elvégezhető akár alkotóelem-, akár összetett tesztelésként. Az 

alkotóelem tesztelése azt jelenti, hogy a kárpitozott bútorokon kívül minden egyes 
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alkotórészt/anyagot tesztelnek és értékelnek, azaz a töltőanyagot, a közbenső réteget vagy a 

burkolatot magát külön-külön megvizsgálják. Az alkatrészeket azonban gyakran 

szabványosított anyagokkal kombinálva tesztelik. Például az alkotórészeket gyakran tesztelik a 

szokásos nem égésgátló poliuretánhabbal kombinálva, és a töltőanyagokat gyakran tesztelik 

egy szokásos égésgátlóval kezelt poliészterszövettel kombinálva. Az alkotóelemek tesztelése 

nem utal semmit a végfelhasználói termék gyulladására. Töltőanyagok esetében az alkatrészek 

tűztesztje nehezebb lehet, mint a teljes termék tesztelése, mivel a töltés közvetlenül a 

gyújtóforrásnak lesz kitéve. Komplett termékek tesztelésekor a töltőanyagnak van bizonyos 

védelme a gyújtóforrástól a fedél és a közbenső keretek miatt. 

A kompozit tesztelés az alkatrészek kombinációinak tesztelését jelenti. A szövetből, a 

rétegekből és a töltőanyagból általában mintákat vesznek a teljes bútorból, és ugyanazon 

kombinációban tesztelik, de kisebb bútorok makettjén. 

Reprezentatív minták a vizsgálathoz 

A kárpitozott bútorokat gyakran számos különféle kombinációban gyártják. A gyártó 

különféle töltelék- és közbenső betétekkel kombinálhat, és a kanapé vásárlója általában 

választhat a különböző szövetek között. Például, ha a gyártónak három különböző típusú habja 

van (ráadásul a habok 3 különböző sűrűséggel rendelkeznek), három különféle betét és 25 

különböző fedél (felső réteg) van, akkor 3×3×3×25=675 különböző anyagkombináció létezik. 

Vajon valós elvárás lehet-e a gyártó felé minden lehetséges kombináció tesztelése? 

A legrosszabb eset kombinációjának tesztelése természetesen kötelező. A legrosszabb 

kombináció ismerete azonban nem mindig lehetséges, és 675 lehetséges kombináció esetén 

csak egy kombináció tesztelése nem elegendő. Ezt a problémát általában úgy oldják meg, hogy 

hasonló anyagokat csoportosítanak, és teszteket végeznek az egyes csoportok kiválasztott 

kombinációival. 

Következtetések a kárpitozott bútorokról 

A munkacsoport következtetése: a teljes körű tesztelés nem realisztikus, és a legjobb 

alternatíva az összetett tesztelés. A tűzvizsgálatot ezután kisméretűen, de ugyanolyan 

anyagkombinációval hajtják végre, mint a végső felhasználási terméket. Ha sokféle 

anyagkombináció áll rendelkezésre, akkor azokat össze lehet csoportosítani és a legrosszabb 

eset kombinációival is elvégezni a teszteket. 

Összefoglalva: a munkacsoport ajánlja, hogy a kárpitozott bútorokat a következőképpen 

teszteljék: 
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Kárpitozott bútor 

1. Tesztelés kompozit szinten 

2. A végfelhasználási kombináció tesztelése 

3. Reprezentatív kombinációk tesztelése 

Matracok 

A bútorok tesztelésével kapcsolatban a fentiekben ismertetett számos probléma és 

szempont ugyanúgy megegyezik a matracok tesztelésével, például a reprezentatív minták 

kiválasztásával kapcsolatos problémák. Ugyanakkor a méretarányos és az összetett, illetve az 

alkatrészteszttel kapcsolatos problémák nem relevánsak. A matracot mindig a végfelhasználói 

kombinációban tesztelik, függetlenül attól, hogy az teljes méretű matrac vagy kisebb minta-e. 

Ha kisebb mintát használnak, akkor a próbadarabnak továbbra is a kész matrac vastagságával 

kell rendelkeznie. A javasolt élkiképző rendszer típusát be kell építeni a rendszerbe, pl. sima, 

csövezett vagy szalagos típusok. A borításban reprezentatív feszültséget kell fenntartani. A 

javasolt matracburkolatot a mintában kell bemutatni, pl. tűzött vagy steppelt. 

Gyújtás szempontjából nincs különbség a teljes méretű matrac vagy a kisméretű minta 

tesztelése között. Ez praktikusabb a kis mintákkal a tesztelés során, és az anyag- és szállítási 

költségek valószínűleg kisebbek a gyártó számára. Néhány gyártó számára azonban nehezebb 

a kisméretű minták előállítása, különösen, ha az matrac fakerettel és rugós rendszerrel is 

rendelkezik. Ezért a munkacsoport-nek nincs határozott véleménye a matrac méretéről a 

tesztelés során. A gyújtási vizsgálat teljes méretű matracon vagy kisméretű mintán is 

elvégezhető. 

Összefoglalva: a munkacsoport a következőket ajánlja: 

Matracok 

1. Teljes méretű matrac vagy kisméretű minta tesztelése 

2. Reprezentatív kombinációk tesztelése 

 

A tűzálló bútor reagálása a valós esemény hatására 

A kárpitozott székanyagok parázslási ellenállása 

Az első tesztelésen a nem tűzálló kárpitok kerültek górcső alá, hogy megtudjuk, ezek milyen 

tuéajdonságokkal rendelkeznek a tűzálló kivitellel szemben. 
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Az anyagokat a TB 117-2013 szabvány alkalmazásával teszteltük a kárpitozott 

bútorokban használt anyagok ellenállóképességének mérésére. A kárpit burkolata, az 

akadályvédő textil és az OPFR-t tartalmazó rugalmas poliuretán-hab nem felel meg a parázslási 

ellenállás követelményeinek. A rugalmas hab NFR-rel, a rugalmas hab RFR-rel, a rugalmas 

laza szál és a fedélzeti textil átengedte a parázslási ellenállás tesztjét. A gát textil soha nem 

terjedt át nyílt lángra; azonban nem tudta teljesen eloltani a textílián való formázást. A burkolat 

45 percen keresztül parázslást is folytatott, amelyet manuálisan kioltottak. Más tesztelt anyagok 

önállóan kialudtak a 45 perces tesztidő alatt. 

A TB 117-2013 követelményeknek való megfelelés érdekében a következő 

forgatókönyveket kell alkalmazni:  

a) a burkolat textilje, rugalmas tömőanyagok és fedőanyagok;  

b) ha a burkolat textilje meghibásodik, akkor a borító textil és a rugalmas 

töltőanyagok között elhelyezett gát anyagnak át kell haladnia; vagy  

c) ha a rugalmas töltőanyagok meghibásodnak, a fedő textil és a rugalmas 

töltőanyagok között elhelyezett gát anyagnak át kell haladnia.  

Nyílt láng tesztelése a tűz teljesítőképessége szempontjából: Bútor hőkioldó kaloriméter 

A Furniture Heat Release Calorimeter tesztek idősorok gyúlékonysági jellemzőinek 

adatait szolgáltatták példákkal az új és régebbi kivitelű NFR székek hőkibocsátási arányának 

és súlycsökkenési profiljának példáival. Az új NFR szék tesztjét akkor fejezték be, amikor 

tömegének nagy részét elhasználták. A szék tűzállósági tesztjét akkor fejezték be, amikor a 

hőkioldási sebesség értéke 300 kW alá esett, miután elérte a csúcségést. A hab és a szövet nagy 

részét felhasználták. A súlycsökkenés jelentősen nőtt, amikor a hőfelszabadulás sebessége a 

csúcson 700-nál volt (11 perc és 40 másodperc). Nem figyeltek meg szignifikáns különbségeket 

az új és a régi székek között, mivel a két adatkészlet átfedi egymást a hőelválasztási sebesség 

és a súlycsökkenés parcelláin. A „FurnitureHeat Release Calorimeter Room Test” által mért 

gyúlékonysági jellemzők nem mutattak szignifikáns gyúlékonysági különbséget az NFR, az 

OPFR és az RFR székek között. Mindhárom széktípus súlyuk 41–74% -a között fogyott el. A 

maximális hőkioldási sebesség körülbelül 1200 és 1400 kW között mozgott, és a maximális 

kibocsátási sebesség elérésének ideje körülbelül 12 perc volt. Körülbelül 8 percig tartott a 200 

kW elérése, ami a matracok tűzveszélyességének maximális hőkioldási sebességigénye. A 

BNFR szék jelentősen eltérő gyúlékonyságot mutatott a többi széktípushoz képest, az átlagos 
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súlycsökkenés 8,5%. Ha összehasonlítjuk a BNFR szék maximális hőfelszabadulási sebességét 

a többi széktípusral, a BNFR szék átlagosan 32 kW volt, a maximális hőkioldási idő 34 perc, 

míg a többi szék átlagosan 1305 kW volt, A maximális hőkioldási sebesség 12 perc. A BNFR 

szék csúcshő-leadási sebessége kevesebb, mint 100 kW volt, sohasem érte el a matracok 

éghetőségének maximális hő-leadási sebességi követelményét, míg a másik három típusú 

széknél a maximális hőkioldási sebesség 1000 kW-nál nagyobb volt. Annak ellenére, hogy az 

égésgátoló anyag nem felel meg a parázs tesztnek (TB 117-2013), mégis jelentősen 

csökkentette a gyúlékonyságot. Az FT-IR gázelemzési eredmények nem találtak halogénezett 

anyagokat a különféle égések elfolyó gázaiban. A kimutatott gázok szénhidrogéneket, acetilént 

és metanolt tartalmaztak nagyon alacsony értékeken (<10 ppm). Nem találtunk szignifikáns 

különbséget a gázelemzés szempontjából, ha összehasonlítottuk az új és mechanikusan idős 

székeket, és mind a négy típusú széket. 

Nyílt láng tesztelés a tűz teljesítőképességéhez 

ISO 9705 tesztterem 

A négyféle széket az ISO 9705 vizsgálati helyiségben értékelték, ahol a nyitott ajtón 

keresztül szabályozott oxigénbevitel korlátozott, mérve a súlycsökkenést, a hő leadási 

sebességet, az ajtó tűzoltó szennyvízgázait, a füst sűrűségét és a hőmérsékletet. Ennek ellenére 

a négy szék kerete égve látható az ISO 9705 vizsgálati helyiség belsejében, hasonlóan 1 percig 

gyújtva a karfa belső oldalán lévő gyufa ekvivalens tűzzel. Az NFR, az OPFR és az RFR székek 

barokk textil nélkül is ön-fenntartották a tüzet, amint az az 1 és 14 perc közötti idősorban 

látható. A mért időablakú tűzoltó gázok szén-monoxidot (CO), szén-dioxidot (CO2), oxigént 

(O2) és más égési gázok, például hidrogén-cianid (HCN) tartalmaztak. Az NFR szék 

hőelválasztási sebességének, súlycsökkenésének, CO-koncentrációjának és a kifolyó füst 

optikai sűrűségének reprezentatív idősorozata. A csúcs hőfelszabadítási arány meghaladta az 

1400 kW-ot az új és régi fejlesztésű székekben is. Mindkét vizsgálat során a legtöbb szék 

kárpitanyagát felemésztette a hőhatás. A hőkioldási sebesség, a fogyás, a CO koncentráció és 

az optikai szilárdság mind összefüggést mutatott egymással; a hőfelszabadulás gyorsasága 

következtében a CO-koncentrációk és a súlycsökkenés sebessége is nőtt. Az optikai szilárdság 

akkor is nőtt, amikor az égés a csúcson van, ami azt jelzi, hogy a láthatóság jelentősen csökken. 

Az elfolyó gázokat FT-IR-vel azonosítottuk és felsoroltuk széktípus szerint. Az FT-IR által 

kimutatott összes gáz azonos volt az akadálytechnika nélküli hármas székekben, függetlenül 

attól, hogy a szék új vagy régi volt-e. A legtöbb azonosított gáz égéstermék volt, beleértve a 

HCN-t is. Az FT-IR nem mutatott halogén gázokat. Az éghetőségi jellemzők eredményei 
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jelentős különbséget jeleztek a BNFR szék és a másik három típusú szék között, ami arra utal, 

hogy a szerkezetnek lényegesen alacsonyabb a súlyvesztesége, a hőfelszabadulás sebessége, az 

ajtó hőmérséklete, az elfolyó gáz koncentrációja és az optikai sűrűség. Az NFR, OPFR és RFR 

széktípusok között nem figyeltünk meg jelentős gyúlékonysági különbséget az ISO 9705 

tesztszoba kísérleteiből; az égésteszt során mind a három típusú, akadály nélküli szék súlya 53–

62% -ot veszített; a maximális hőkioldási sebesség 1330 és 2030 kW között mozgott; és az ajtó 

maximális hőmérséklete 530 C és 600 C között változott. Amíg az akadályszék égési füstje nem 

befolyásolta a láthatóságot, a másik három szék megmutatta a láthatóság 1 m-re való 

csökkentésének lehetőségét.  

A lángálló anyagok általában három különböző módon változtatják meg az éghetőséget: 

(a) gyúlékonyság 

(b) a tűz növekedésének sebessége 

(c) a füst toxicitása.  

OPFR és RFR székek esetét lásd a következő ábrán. A kisebb különbségek az FR és FR nélküli 

széktípusok között nem voltak szignifikánsak. 

 

Az idősor hőkioldási sebessége kW-ban az új és idős NFR székekhez, amelyeket a bútor 

hőelválasztó kaloriméterével teszteltünk 
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Fogyás fontban az NFR új és idős székekhez a bútor hőelválasztó kaloriméterén tesztelve 

Bútor hőkioldó kaloriméter összefoglalása nyílt lánggal történő égés esetén 

Szék 

konstrukci

ó 

Új/

idős 

időta

rtam a 

(min) 

Súlyv

esztés (font) 

Súlyv

esztés (%) 

Max. 

hőfelszaba

dulási 

sebesség 

(kW) 

max. 

hőfelszaba

dulási idő 

sebesség 

(min:s) 

2

00 

kw- 

elérés

ig 

tartó 

idő 

(min:

s) b 

Nem 

FR hab 

 Új  23  49.9  74.1  1196  12:07  

8:10 

  idő

s 

 15  34.7  50.7  1378  11:42  

9:04 
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Stand

ard OPFR 

hab 

Új  12  27.1  41.4  1200  11:16  

7:46 

  idő

s  

14  35.2  52.9  1373  12:26  

9:00 

Reak

tív FR hab 

új  15  39.7  59.4  1253  12:00  

8:30 

  idő

s 

 15  36.3  52.0  1251  12:36  

8:20 

  idő

s 

 15  38.9  55.7  1379  12:22  

8:58 

Nem 

FR hab, gát 

új  50  5.2  7.5  17  30:51  N

A 

Szék

építés 

új  50  8.4  12.1  63c  39:58  

NA 

Nem 

FR hab 

idő

s 

 50  4.1  6.0  16  35:16  

NA 

Rövidítések: FR, égésgátló; NA, nem alkalmazható, mivel a hő leadási sebesség soha nem 

érte el a 200 kW-ot. 

a A tűzgát nélküli teszteket az égési csúcs elérése után fejezték be, amikor a hőkioldási 

sebesség 400 kW alá csökkent, kivéve az NFR új székét. 

b Maximális hőkioldási sebesség követelmény (200 kW) a matracok gyúlékonyságához. 

c A tűz a hátsó párnába terjedt, ellentétben a tűzgátlóval végzett egyéb vizsgálatokkal. 
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Az ISO 9705 vizsgálati helyiség állókeretei égnek a négy széktípusnál, amelyek láng 

elnyomást jelentenek égésgátló, szerves foszfát-égésgátló, reaktív égésgátló és NFR gátló 

textilekkel (BNFR) 1, 7, 11 és 14 percnél a gyújtástól 
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Hőleadási sebesség, súlycsökkenés, szén-monoxid-koncentráció és a füst optikai 

sűrűsége égésgátló szék nélkül 

Az ISO 9705 vizsgálati helyiség ajtajánál észlelt gázok összefoglalása 

Szék konstrukciója Új/Idős Tűzfolyam az ajtóból 

indítva 

Nem FR hab Új   NA 

  Idős Metanol, metán, 

propán, etilén, acetilén, 

hidrogén-cianid 

Standard OPFR hab Új   Metanol, metán, 

propán, etilén, acetilén, 

hidrogén-cianid 
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  Idős Metanol, metán, 

propán, etilén, acetilén, 

hidrogén-cianid 

Reaktív FR hab Új Metanol, metán, 

propán, etilén, acetilén, 

hidrogén-cianid 

  Idős   Metanol, metán, 

propán, etilén, acetilén, 

hidrogén-cianid 

Nem FR hab, gáttal Új Metanol, metán, 

propán, etilén, acetilén 

 Idős Formaldehid, metanol, 

metán, propán, etilén, 

acetilén 

 

 



36 
 

hőkioldási sebesség a nem égésgátló széknél, az organo-foszfátos égésgátló széknél és a 

reaktív égésgátló széknél tűzgát nélkül, új és idős 

ISO 9705 szerinti helyiség tűzveszély összefoglalása 

A szék 

konstrukciója 

Új/Idős Súlyvesztés 

(font) 

Súlyvesztés 

(%)a 

Max. 

hő leadási 

sebesség 

(kW) 

Max 

hő az 

ajtónál 

(oC) 

Max 

CO (ppm) 

Nem FR 

hab 

Új 36.0  53.6  

1416 

 530  

5950 

 Idős 39.7  58.3  1400  570  3390  

Standard 

OPFR hab 

Új 40.2  60.5  1432  594  1613  

 Idős 38.5  58.2  2028  601  1137  

Reaktív 

FR hab 

Új 41.9  61.8  

1335 

 538  

2596 

 Idős 40.0  59.4  

1406 

 574  

1485 

Nem FR 

hab, gát 

Új 3.4  4.9  8  59  266  

 Idős 5.8  8.3  51  69  821 

Rövidítések: FR, égésgátló; CO, szén-monoxid; HCN, hidrogén-cianid; NA, műszerhiba; 

T, nyom mennyiség. 

a A fogyást befolyásolta a korlátok nélküli székek tesztjének korai leállítása. Várható volt, 

hogy az éghető szék tömegének (azaz fa és kárpitanyagok) nagy része elfogyott volna, ha 

folytatják az égést. 

A kárpitozott székek égése során felszabaduló elsődleges illékony szerves vegyületek 
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NFR szék OPFR szék  RFR szék  BNFR szék 

Hexándisav, 

bisz (2-etilhexil) -

észter 

Benzol Benzol Acetaldehid 

Benzol Nonán, 3-

metil-5-propil 

Nonánsav Benzol 

Oktadekanamid TXIB 

(2,2,4-trimetil-

1,3-pentándiol-

diizobutirát) 

Benzonitril Vinil-acetát 

(ecetsav-etenil-

észter) 

Nonánsav Oktán, 2,6-

dimetil 

Nonil-aldehid 

(nonanal) 

Formaldehid 

Nonil-aldehid 

(nonanal) 

Esperesi Hexadekánsav D-Allose 

Dodekánsav Sztirol Toluol 

(metilbenzol) 

Furfurol (2-

furaldehid) 

Formaldehid Benzonitril 2-propénsav, 2-

metil 

1,6-anhidro-

béta-D-

glükopiranóz 

(levoglükozán) 

D-Allose Formaldehid Naftalin 2-propanon, 

1-hidroxi 

9-

oktadecenamid, (Z) 

Toluol 

(metilbenzol) 

Feniletin   Propanal 

Toluol 

(metilbenzol) 

Hexán, 

2,2,4-trimetil 

1,4-pentadién 1-Heptén, 

2,4-dimetil 
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A levegőben észlelt átlagos égésgátló koncentrációk az OPFR új és idős székek gyújtása 

során. TPhP, trifenil-foszfát; 4tBPDPP, (4-terc-butil-fenil) -difenil-foszfát; B4tBPPP, (2,4-

ditert-butil-fenil) -difenil-foszfát; T4tBPP, trisz (4-terc-butil-fenil) -foszfát 

 

Az expozíciós elemzés környezeti kamrájának tesztelésében és a tűzjellemzők 

gyúlékonysági vizsgálatában kimutatott OPFR szék levegőben lévő égésgátló koncentrációi. A 

környezeti kamrák vizsgálatából származó, égésgátló koncentrációk a gázfázis és a 

részecskefázis égésgátló koncentrációinak összegét jelentették. A környezeti kamra 

levegőmintája és az éghetőség-vizsgálati levegőminta közötti különbségek azt mutatják, hogy 

a kamrában végzett szimulált használat során a detektálási szint az égési vizsgálathoz képest 
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kisebb, mint 0,010. TPhP, trifenil-foszfát; 4tBPDPP, (4-terc-butil-fenil) -difenil-foszfát; 

B4tBPPP, (2,4-ditert-butil-fenil) -difenil-foszfát; T4tBPP, trisz (4-terc-butil-fenil) -foszfát 

Szerkezeti kutatások a meghatározott indikátor rendszer alapján 

A CBUF tapasztalatai (kárpitozott bútorok égési magatartása) 

A CBUF (a kárpitozott bútorok égési magatartása) egy európai tűzvédelmi kutatási 

program, ahol a záró jelentést 1995-ben tették közzé . A program kidolgozott tűztesztelési 

eljárásokat és tűzmodelleket a kárpitozott bútorok és alkotóelemeinek égési viselkedésének 

felmérésére. Az alkalmazott vizsgálati módszerek az ISO 5660 (kúp kaloriméter), ISO 9705 

(helyiség sarok teszt) és az NT Fire 032 (bútor kaloriméter) alapját képezték. Ezek az eljárások 

mind a mai napig használatosak, és a szabvány részét képezik. 

A CBUF bemutatta megállapításait arról is, hogy a különféle alkatrészek (pl. 

borítószövet, töltelék, átjárók / korlátok) és a kialakítás hogyan befolyásolhatják a tűz 

viselkedését. 

A CBUF-jelentés fontos információkat nyújt a tesztelési módszerekről, és lehetőséget 

nyújt a tűz viselkedésének megjósolására kisebb méretű tesztek alapján. Fontos 

információforrás az anyagkiválasztás és a tervezési stratégiák tekintetében is. 

Tűzálló anyagok primer tesztelésének tapasztalata 

Az Underwriters Laboratories (UL) által 2013-ban közzétett jelentés nagy érdeklődést 

mutatott a projekt iránt, mivel azt mutatja be, hogy a fedél, a hab, a poliészter vatta és a tűzálló 

anyag kölcsönhatásban vannak. Projektünk kissé eltérő megközelítést alkalmazott abban a 

tekintetben, hogy megpróbálja bemutatni, hogy a különböző borítószövetek hogyan járulhatnak 

hozzá a megnövelt tűzbiztonsági szint eléréséhez. Az UL-tanulmány ugyanazt a fedőszövetet 

használta az egész vizsgálat során. Az egyik fontos különbség az égésgátlók használata. 

Projektünkben először nem használtunk égésgátlókkal kezelt anyagokat, ezért nem tudnánk 

felhasználni az UL-tanulmányban tesztelt számos akadályt. 

A tűzvédelmi akadályok fejlesztését nagyrészt a kaliforniai előírásoknak köszönhetően 

hajtották végre. A tűzkorlátok használata a kárpitos hab védelme a hőtől vagy a lángtól. Az UL 

egy nemrégiben elvégzett tanulmánya azt vizsgálta, hogy "a kereskedelemben kapható tűzálló 

anyaggal kezelt hab és tűzálló technológia késleltetheti-e és/vagy csökkentheti-e a kárpitozott 

bútorok tűz növekedését kis nyílt lángnak való kitettség esetén". A tanulmány megközelítése a 
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kereskedelemben beszerezhető fedőszövetek, habok és tűzálló anyagok felhasználása volt, és a 

vizsgálatban égésgátló és nem égésgátló poliuretánhabot alkalmaztak. Számos különféle tűzálló 

anyagot vizsgáltak, kezdve a gát szálak összetételétől és attól, hogy a gát kémiailag égésgátló-

e vagy sem. A kísérleteket poliészter vattával és anélkül végeztük, amely a kárpitozott bútorok 

közös jellemzője. Ugyanazt a poliészter mikrosztét anyagot használtuk fedőszövetként a 

vizsgálat során. Ezt azért választották, mert az EU legnagyobb borítószövet-beszállítója által 

forgalmazott általános borítószövet volt. 

A vizsgálat különféle anyagait számos tulajdonság, például sűrűség és vastagság, és 

kémiai elemzésekkel jellemezték. 

Kis méretű tesztek - kúp kaloriméter 

Az anyagkombinációk éghetőségét az ASTM E 1354 módszer alkalmazásával vizsgáltuk, 

amely kúp kaloriméter 100 mm x 100 mm-es minták felhasználásával. A mintákat 30 kW / m2 

sugárzó hőáramnak tettük ki, és elektromos szikragyújtót használtunk. Az egyes 

anyagkombinációkat három egyedi teszttel teszteltük. Megváltoztak olyan paraméterek, mint a 

gyulladáshoz szükséges idő, az újragyulladási idő, a láng időtartama, a tömegveszteség, a csúcs- 

és az átlagos hőkibocsátási sebesség, a tényleges égéshő, a teljes generált hő. 

Közepes méretű tesztek - makett szerelés 

Háromoldalú, 305 mm x 305 mm méretű alsó párnát két oldalsó párnával (229 mm x 305 

mm és 229 mm x 229 mm) használtunk egy meghosszabbított acélrácson, és ráhelyeztük a 

mérőcellára. A gyújtóforrás gyufa láng egyenértékű volt (BS 5852 1. forrás - gáz láng). Három 

különálló vizsgálatot végeztünk ugyanabból az anyagkombinációból 20 másodperces kezdeti 

gyújtási idővel. Az égéstermékeket egy motorháztető és kipufogórendszer gyűjtötte össze a 

kipufogógáz-áramlás és az oxigénkoncentráció mérése céljából. Megmértük a gyulladásig eltelt 

idő, a súlyvesztés, a csúcsteljesítmény sebessége, a teljes hőkibocsátás és az égés tényleges hője 

elemeket. 

Teljes körű bútor tesztek 

Négy anyagkombinációs kísérletet teszteltünk az együléses kárpitozott fotelen. A 

kiválasztás a közepes méretű tesztek korábbi eredményein alapult. Három különböző gyújtási 

helyet használtunk a kísérletekben. A gyújtási forrás egyező láng egyenértékű volt (BS 5852 1. 

forrás - gáz láng) 20 másodpercig. 
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Néhány releváns eredmény és megállapítás 

A kúpos kaloriméter tesztek azt mutatták, hogy a gát anyag beépítése hatékonyabb lehet 

a gyulladás idejének meghosszabbításában és a hőkibocsátás sebességének csökkentésében, 

mint ha égésgátló szabad hab helyett égésgátló habot alkalmazna. 

Különböző típusú fizikai zavarok javíthatják a kárpitozott bútorok tűz tulajdonságait: 

1. Hőgát, amely korlátozza a hőátadást a gyújtóforrás és a hab között. 

2. Fizikai akadály, amely korlátozza az illékony gázoknak a habból a 

felületre jutását. 

3. Az anyag megnövekedett termikus tömege meghosszabbítja az anyag 

felmelegedésének és a pirolízis megkezdésének idejét. 

 

Anyagválaszték 

A kémiai égésgátlók egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges káros hatásaitól 

függetlenül vannak más ösztönzők a lángálló hab használatának elkerülésére. Az egyik 

általános égésgátló kárpit a CMHR hab (égés közben módosított nagy ellenálló képességű hab), 

amely egy rugalmas poliuretán hab, amelyet égésgátlókkal adtak hozzá, hogy javítsák annak 

gyúlékonyságát. A gyártóktól azonban tájékozódtak arról, hogy az ilyen típusú habok nem 

biztosítják a kívánt kényelmet bizonyos alkalmazásokban. 

A tűzkorlátok kárpitozott bútorokban való felhasználása még nem tűnik szokásos gyártási 

módszernek, és ennek a területnek a „zászlóshajói” elsősorban az USA-ban találhatók. A lágy 

bútorok tűzvédelmi technológiáinak áttekintése példákat mutat be az amerikai piacon használt 

és rendelkezésre álló különféle akadályszövetek típusairól. Ezek a példák tartalmaznak 

anyagokat égésgátlókkal és anélkül is. Az üvegszálas anyag egy jellegzetes tűzálló anyag 

példája. Hatékonysága abban rejlik, hogy a gyújtóforrás ne kerüljön a gyúlékony kárpitba. 

Hátránya egy viszonylag rossz tartósság és rugalmasság. Kísérleteinkben 25 és 80 g / m2 

könnyű üvegszál-tekercseket használtunk, de ezek szintén jóval sűrűbbek és eltérő minőségűek. 

Vannak módszerek az üvegszál tartósságának javítására is, pl. fonott magfonal, ahol a poliészter 

szálak védik az üvegszál magját. 
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Egy akadály hozzáadása újabb anyagot vezet be, és ezáltal növeli a termelésben részt 

vevő munkaerőt. Ez azonban részben csökkenthető kompozitok vagy laminált szövetek 

használatával. 

A vizsgálatokhoz használt anyagok kiválasztásának kiindulópontja a közönséges textíliák 

bevonása volt a szállító szempontjából. A textil különböző aspektusait szeretnénk kipróbálni a 

következők szempontjából: 

• Rost összetétel 

• A szövés szorossága 

• Területi sűrűség 

A projekt helyiségeiben nem használtak semmilyen kémiai égésgátlót. Számos típusú 

akadályozó anyag létezik a piacon, különösen az amerikai piacon. Ezek közül sok azonban 

kémiai égésgátló hozzáadására épül, és ezért nem releváns a felhasználás szempontjából ebben 

a projektben. Egy kivételről érdemes említést tenni. A burkolóanyagok kiválasztásánál a 

Trevira CS-ből készült textilből, az éghajlat-mentes poliészter szálból készültek. A tűzállóság 

a szálakba épül be, és így a szövetet kémiailag nem kezelik. 

Az anyagok kiválasztása korlátozott volt a projekt keretében tervezett tesztek száma 

miatt. A cél azonban az volt, hogy olyan anyagokat és anyagkombinációkat válasszunk, 

amelyek felhasználhatók az alábbi paraméterek javítására: 

• A gyújtás ideje (tgy) 

• Hőkibocsátási sebesség (HRR) 

• Teljes hőkibocsátás (THR) 

• A füsttermelés mértéke (RSP) 

• Teljes füsttermelés (TSP) 

A cél az, hogy megakadályozzuk, hogy a kárpitozott bútorok tüze közben tarthatatlan 

körülményekhez vezessenek. A kárpitozott bútorok olyan termékcsaládot jelentenek, amelyek 

nagy hatással lehetnek a tűz kialakulására. Olyan bútorok használatával, amelyek nem járulnak 

hozzá jelentősen a hőfejlődéshez és a füstképződéshez, meghosszabbítható a tűzben történő 

evakuáláshoz szükséges idő. 

Jobb tűzállósági tulajdonságok érhetők el az anyagok kiválasztásával 

• hőgátként működik - korlátozza a hőátadást 
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• fizikai akadályként működik - korlátozza az illékony gázok szivárgását a habból 

• megnövekedett termikus tömegük van - meghosszabbítja az anyag 

felmelegedésének és pirolízisének idejét 

A vizsgálandó anyagokat úgy választották ki, hogy a piacon található kárpitozott bútorok 

körében szokásos anyagok körét lefedjék. 

Ugyanazt a habot használták az összes kísérletben. Ez égésgátló poliuretán hab volt, 

névleges sűrűsége 35 kg / m3. 

Kétféle poliészter vatta került felhasználásra, az egyik a kúp kaloriméter tesztekben (W1) 

és egy a modell szék tesztekben (W2). Ezek gyakorlati okokból eltérőek voltak, és különböző 

szállítóktól származtak, tulajdonságaik azonban megfeleltek a követelményeknek. A vattát nem 

használták fel minden vizsgálatban. A kúp kaloriméter tesztekkel kimutatták, hogy a vatta kevés 

befolyással van az eredményekre, és gyakorlati okokból úgy döntöttek, hogy csökkentik a 

vattával rendelkező minták számát a makett tesztek során. 

A tesztek során alkalmazott különféle anyagokat és azonosításukat a következő táblázat 

tartalmazza. A teszt eredményeinek bemutatásakor a tesztmintákat az összetétel azonosítja. Pl.:  

"C1_W1_F3": 1. fedél (sima szövés 83% pamut, 9% modál, 8% poliészter) a 3 hab tetején, 

közepén 1 vatta. A projektben beérkezett anyagok közül néhányat nem választottak ki a 

tanulmányból. Ezek regisztráltak, de nem szerepelnek a következő táblázatokban, ezért a C7, 

C8 és C9 tesztelésének eredményeit nem jelentették. 

 

A fedőanyag azonosítása és specifikációja 

Kód Leírás Kompozíció (%) Névleges 

terület sűrűség 

(g/m2) 

Mért 

terület 

sűrűség 

(g/m2) 

C1 Vászonkötés 

halom 

83% pamut 

9% modális 

8% poliészter 

460 435 
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C2 2/2 sima 

szövés 

54% pamut 

46% viszkóz 

519 568 

C3 sima szövés 100% poliészter, 

Trevira CS 

250 262 

C4 2/2 sima 

szövés gyapjú 

alátéttel 

100% poliészter 430 515 

C5 Nemezelt 

sima szövés 

70% gyapjú 

25% poliészter 

400 386 

C6 műbőr PVC bevonat 

poliészter pamuton 

610 648 

C10 Bőr (1.3 mm 

vasag) 

  721 
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 Vatta-anyag azonosítása és specifikációja 

Kód Leírás Kompozíció 

(%) 

Névleges 

terület sűrűség (g/m2) 

W1 Hőálló 

poliészter vatta 

100 % 

poliészter 

200 

W2 Poliészter vatta 100 % 

poliészter 

200 

 

 

Az akadály anyag azonosítása és meghatározása 

Kód Leírás Kompozíció 

(%) 

Névleges 

terület sűrűség 

(g/m2) 

B1 Üvegszál sima szövésű 

bélésvászon 

100% 

üvegszál 

25 

B2 Üvegszál kötésű 

bélésvászon 

100% 

üvegszál 

80 

B3 Aramidszálas sima szövésű 

bélésvászon 

100% 

aramidszál 

36 
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Habanyag azonosítása és meghatározása 

Kód Leírás Kompozíció 

(%) 

Névleges 

terület sűrűség 

(g/m2) 

Mért 

terület sűrűség 

(g/m2) 

F3 Poliuretán 

hab 

100% 

poliuretán 

35 31 

 

A modell alapján az adott fizikai jellemző alkalmazása 

 

Kúp kaloriméter tesztek 

A kúp kaloriméter vizsgálatokhoz a mintákat (100 x 100) mm2 habmintákkal készítettük. 

Poliészter pakolás, ha használt, szintén szélessége és szélessége 100 mm volt. A fedőanyagot 

levágták és varrták, hogy lefedjék a töltelék felső felületét és oldalát is. 

A teszteket 35 kW / m2 hőáram alkalmazásával végeztük, villamos szikragyújtóval mint 

gyújtóforrással. A habbal és fedővel ellátott mintákat három párhuzamos vizsgálat sorozatában 

teszteltük, átlagértékeiket a jelentés tartalmazza. A többi, vattával és akadályokkal kombinált 

mintákat csak egyszer vizsgálták meg. A mintákat az ISO 5660-1 szabványban leírtak szerint 

tartókerettel, a vezetékrács segítségével nem helyezték a mintatartóba. 

 

F3 hab, W1 poliészter szálvattával 
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Habminta fedőszövettel C1 

 

Habminta fedőszöveggel C1. Alulról nézve 

Eredmények 

A kúp kaloriméterrel végzett kísérletek eredményeit mutatjuk be: a különféle tesztelt 

kombinációk esetében a gyulladáshoz szükséges idő, az összes hőkibocsátás, a 

csúcsteljesítmény és a teljes füsttermelés tekintetében. Az eredményeket a vizsgálat kezdetétől 

számított 600 másodperc alatt értékeljük. A következő szakaszokban az eredmények példáit 

mutatjuk be és tárgyaljuk. 
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A kúpos kaloriméter eredményei a gyulladáshoz szükséges idő, az összes hőkibocsátás, a 

csúcsteljesítmény és a teljes füsttermelés tekintetében. 

 

  



49 
 

Gyújtási idő 

Az alábbi ábra a különböző anyagkombinációk gyulladási idejét mutatja, amikor a kúp 

kaloriméterben 35 kW / m2 hőáram-sugárzásnak vannak kitéve. Az egyes borítóanyagok 

részletesebb oszlopdiagramjait a 0. melléklet tartalmazza. 

 

Habminta fedőszöveggel C1. Alulról nézve 

Hőkibocsátás 

A következő ábrák bemutatja a hőkibocsátási sebesség összehasonlítását a különféle 

fedőrétegekkel, csak habbal kombinálva. Csak a hab eredményét is megmutatjuk. Két példát 

mutatunk be, a grafikonok különböző alakjaival és az akadályok alkalmazásának eltérő 

előnyeivel. 
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Hőkibocsátási sebesség. Különböző burkolatok közvetlenül a habon, és csak a hab (F3) 

 

Hőkibocsátási sebesség, anyagkombinációk a C2 fedéllel 
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Hőkibocsátási sebesség, anyagkombinációk a C3 fedéllel 

 

A grafikonokon látható, hogy milyen hatással van a vatta vagy gátló anyag hozzáadása 

az anyag kombinációhoz. A teljes hőkibocsátás 0–600 másodperc alatt a C1 – C6 és C10 

burkolatok esetében, különféle komponensek kombinációival, az alábbi ábrán látható, a csúcs 

hőkibocsátási sebességének megfelelő eredményeit pedig a jelen ábra mutatja. Csak a habok 

eredményeit is feltüntetjük (F3). 

 

Teljes hőkibocsátás 0-600 másodperc alatt. Tartalmazza a C1 – C6 és C10 különféle 

alkotóelemekkel és csak habokkal (F3) 
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Csúcs hőkibocsátás 0-600 másodperc alatt. Tartalmazza a C1 – C6 és C10 különféle 

alkotóelemekkel és csak habokkal (F3) 

Füsttermelés 

Az alábbi ábra a különféle burkolóanyagoknak csak habbal kombinált füstképződésének 

és csak a habnak a füstképződésének összehasonlítását mutatja. A grafikonokon láthatjuk, hogy 

a vatta vagy gát anyaga az anyag kombinációhoz adódik. 

 

A füsttermelés mértéke. Különböző burkolatok közvetlenül a habon, és csak a hab (F3) 

A következő ábrák egy olyan példát mutatnak be, amelyben az egyik záróanyag 

hozzáadása jelentős hatással van. Az ábra a C3-at (Trevira CS poliészter) írja le különféle 

kombinációkban. 
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Füsttermelési sebesség, anyagkombinációk a C3 fedéllel 

 

Füsttermelési sebesség, anyagkombinációk a C2 fedéllel 

Az összes füsttermelés 0–600 másodperc alatt a C1 – C6 és C10 borításokon, különféle 

alkotóelemekkel együtt, az alábbi ábrán látható. 
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A teljes füsttermelés 0-600 másodperc alatt. C1 – C6 és C10 különböző alkotóelemekkel 

és csak hab (F3) 

Az eredmények értékelése 

A következő ábrán a csúcs hőkibocsátási sebességének (HRRmax), a teljes 

hőkibocsátásnak (THR), a teljes füsttermelésnek (TSP) és a gyulladáshoz szükséges időnek 

(tign) az F3 habra közvetlenül felvitt egyes fedőanyagok eredményei szerepelnek. Az összes 

bemutatott eredményt egy 600 s-os vizsgálati időszakra számolják. Ezeket az értékeket 

referenciaértékekként használják a kárpitozási kombinációkban a különféle gátló anyagok 

használatának hatásának felmérésére. 

 

A kúp kaloriméterben kipróbált, közvetlenül az F3 kárpitozó habra szerelt különféle 

burkolatok eredményei, 35 kW / m2 hőáram-sűrűségszinten. Az összes eredményt 600 

másodperces vizsgálati időszak alatt értékelik 
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Annak tanulmányozására, hogy a fedőszövet változása miként változik, amikor azt 

különféle alapanyagokkal (vatta és akadályok) kombináljuk, radardiagramokat használtunk, 

amint az alábbi ábrák mutatnak. Az ábrák eredményeit normalizáljuk az egyes közvetlenül a 

habra szerelt burkolatok eredményeivel, azaz a burkolat + hab teszt eredményeinek 100% -át 

kapjuk. A C10 (bőr) elnevezésű burkolatot a továbbiakban semmilyen korláttal nem tesztelték, 

és ezért a radardiagramban nem látható. 

A füst és a hőkibocsátás eredményeit egy diagramban, míg a gyulladásig eltelt időt külön 

diagramban mutatjuk be. Az eredményeket elkülönítjük, mivel az alacsony hő- és füstértéket 

jónak tekintjük, míg a gyulladáshoz szükséges magas érték kívánatos. A hőkibocsátás és a 

füsttermelés esetében a 100% alatti érték javítja a tűz tulajdonságait, összehasonlítva a fedél 

közvetlenül a kárpitos habbal történő kombinációjával, míg a 100% feletti érték rosszabb 

eredményt jelent. A gyulladás szempontjából a 100% feletti érték javulást jelent, 

összehasonlítva a fedél közvetlenül a kárpitozási habbal történő kombinációjával. 
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A C1, C2 és C3 burkolatok különféle anyagkombinációinak eredményeinek 

összehasonlítása az ugyanazon burkolat eredményeivel, közvetlenül közvetlenül az F3 

kárpithabra felszerelve. 
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. Az anyagokat a kúp kaloriméterben 35 kW / m2 teljesítményen teszteltük. Az összes eredményt 

600 másodperces vizsgálati időszak alatt értékelik. 
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A C4, C5 és C6 borítások különböző anyagkombinációinak eredményeinek 

összehasonlítása az ugyanazon burkolat eredményeivel, közvetlenül közvetlenül az F3 

kárpithabra felszerelve. 
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Az anyagokat a kúp kaloriméterben 35 kW / m2 teljesítményen teszteltük. Az összes eredményt 

600 másodperces vizsgálati időszak alatt értékelik. 

Az értékelések két példája: 

• A C1 esetében a diagram azt mutatja, hogy a C1_B2 mind a négy paraméternél 

jobb eredményeket ad, mint a habszivacs C1-je - azaz a hőkibocsátás és a füsttermelés 

100% -a alatt, és a gyulladáshoz szükséges idő 100% -a felett. 

• A vattán lévő C2 jobb eredményt nyújt a csúcs hőkibocsátási sebessége 

tekintetében, de rosszabb a gyulladási idő és az összes hőkibocsátás tekintetében. Az 

eredmények szignifikánsan rosszabbak a teljes füsttermelésnél (a diagram skálán kívül). 

Ezek a diagramok egyértelműen megmutatják, hogy a fontos tűzveszélyességi 

tulajdonságok különböző irányokban változhatnak, ha az anyagkombinációban változtatásokat 

vezetnek be. Az egyik kombináció sok hőt és kevés füstöt bocsáthat ki, míg egy másik 

kombináció sok füstöt, de kevés hőt eredményezhet. A kárpitozott bútorok általános 

tűzbiztonságának értékelésekor nem elegendő csak egyetlen változó figyelembevétele. Az 

"optimális" (ha van ilyen) anyagkombináció értékelésének ezt figyelembe kell vennie. 

A kitömés hatásai 

A vattát általában a takarószövet és a kárpitos hab között használják a kényelem fokozása 

és a "párna megjelenése" érdekében. A kúp kaloriméter tesztekben használt poliészter vatta W1 

volt. 

• A gyújtás ideje, tign 

A vatta néhány másodperc alatt csökkentette a gyulladáshoz szükséges időt, kivéve a C4-

et (gyapjú hátú nehéz poliészter szövet), ahol kis növekedést figyeltünk meg. Ez a hatás látható 

az előző ábrák jobb oldali diagrammjain. A gyulladáshoz szükséges idő csökkentése 

valószínűleg a nagyobb szigetelő hatás miatt, és ennélfogva a felületi hőtehetetlenség 

csökkenése a habra közvetlenül felvitt burkolathoz képest. A vattának a gyulladásra való időbeli 

hatása azonban olyan kicsi, hogy valószínűleg nem fontos a teljes bútor tűzbiztonsága 

szempontjából a valós életben. 

• Csúcs hőkibocsátási sebesség, HRRmax 

A vatta általában csökkentette a csúcs hőkibocsátási sebességét. A legnagyobb relatív 

csökkenést 31% -kal a C1 borítás (pamut – modális – polieszter keverék) és a vatta (C1_W1) 
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kombinációban találták. A kombinációk közül néhánynál a HRRmax csak kis mértékű 

csökkenését vagy növekedését figyelték meg. 

• Teljes hőkibocsátás, THR 0-600 mp 

A vatta nem okozott nyilvánvaló változásokat a THR-ben, csak nagyon kis pozitív vagy 

negatív változások voltak megfigyelhetők. 

• Teljes füsttermelés, TSP 0-600 mp 

A vattával végzett tesztek a C6 (műbőr) kivételével az összes burkolat teljes 

füsttermelését növelik. A TSP legnagyobb relatív növekedését (172%) a C2 (pamut / viszkóz 

keverék) és a vatta kombinációjára (C2_W1) mértük. 

A burkolatok többségének esetében a vattának a mért tulajdonságok egyikére sem volt 

számottevő hatása. Ezért feltételezzük, hogy a poliészter vatta nem lesz jelentős hatással a 

nagyobb léptékű tűzvizsgálatok eredményeire. 

 

Valós körülmények közt a tűzálló bútor paramétereinek mérése 

 

A kárpitozott bútorok vegyi expozíciója és tűzveszélyessége 

A kárpitozott bútorok fogyasztói tűzveszélyt jelentenek, azaz a fogyasztói felhasználás 

során jó eséllyel tűzbalesetnek vannak kitéve. Szükség van az égésgátló technológiákra, de 

egészségügyi kockázatot jelenthet a vegyi anyagoknak való kitettség miatt. Ebben a fejezetben 

leírt módszerben kidolgozták az égésgátlók és az éghetőség teljesítményének mérését, 

összehasonlítva a különböző gyúlékonyságcsökkentési kategóriák hatékonyságát kárpitozott 

székeken hozzáadott égésgátlókkal és anélkül, valamint egy gátló anyag használatát is. A 

kémiai elemzés az illékony szerves vegyületekre (VOC) és az égésgátlókra összpontosított. A 

nyílt láng teszteket a székvázaknál, a parázslós ellenállás tesztjeit pedig a szék anyagainál 

végezték. Az eredmények azt mutatták, hogy a VOC inhalációs expozíciója a fogyasztói 

használat során alacsony volt minden széktípusnál. A VOC-k azonban jelentősen 

megemelkedtek a szék égése során. Az ebben a vizsgálatban alkalmazott szerves foszforláng-

visszatartó anyagokat levegőben, ülepedett porban és bőrtranszferekben találták. A korlátozó 

anyagú székek jelentősen alacsonyabb tűzveszélyt mutattak a többi széktípushoz képest. Az 

összes összeszerelt szék nem felelt meg a parázs tesztelésének kritériumainak, ami arra utal, 
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hogy nincs összefüggés a nyílt láng teljesítményével. Ez a tanulmány kimutatta, hogy az emberi 

egészség és a gyúlékonyság kombinált előnyei érhetők el a hatékony tűzgátló anyagból készült 

kárpitozott székek hozzáadott égésgátlók nélkül. A tanulmányt a munka eredményeire 

alapoztuk elsősorban. 

Égésgátlókat és egyéb vegyszereket évtizedek óta használnak kereskedelmi és lakossági 

kárpitozott bútorok gyártásában a tűzvédelmi célok elérése érdekében. Az égésgátlók 

megzavarják a tűzciklus égési szakaszát, beleértve az átgyulladás elkerülését vagy késleltetését; 

a rendelkezésre álló üzemanyagforrás szigetelését az anyagforrástól tűzálló szénréteggel; vagy 

víz, nitrogén vagy más inert gázok kibocsátásával csökkentjük a gyúlékony gázok és oxigén 

koncentrációkat a lángképző zónában. Az égésgátló vegyi anyagok, a tipikusan poliuretán 

habok felhasználása szokásossá vált az éghetőségi előírásokra,  Annak ellenére, hogy a TB 117 

rendelet Kaliforniára vonatkozott, a gyártók a TB 117-nek megfelelő termékeket az Egyesült 

Államokban és az EU-ban a tűzbiztonság tényleges szabványaként tekintették. Ezeket a 

szabályozásokat elsősorban az otthoni tűzesetek elleni védelemre hozták létre, amelyet kis nyílt 

lángok okoztak, például gyertyák, gyufák és öngyújtók. Az Európai Unióban (EU) és az 

Egyesült Államokon kívüli más országokban a gyúlékonysági követelmények eltérőek. Minden 

nemzet szabályozza a bútorok és lakberendezések bizonyos szempontjait az egészség, a 

biztonság és a környezeti teljesítmény szempontjából. Egyes országokban a vegyi anyagok, 

beleértve a nagy termelésű égésgátlókat is, regisztrációját megkövetelik. Lakossági használatra 

az Egyesült Királyság és Írország a legszigorúbb éghetőségi előírásokkal rendelkezik. 

Aggodalom, hogy a szigorúbb tűzvédelmi előírások az égésgátlók fokozottabb használatához 

vezetnek, az EU bútoriparának javaslatot tett a kárpitozott bútorok vizsgálati módszerére olyan 

szinteken, ahol nincs szükség égésgátló anyagokra. 2014-ig az Egyesült Államokban a 

poliuretán habhoz különféle égésgátló anyagokat adtak hogy megfeleljen a TB 117 (1975) 

szabványnak, amely előírta, hogy a habnak a láng eltávolítása után minimális veszteséggel és 

tartós gyulladással ellen kell állnia a nyílt láng teszten. Mivel a lángálló anyagok saját 

gyártmányú készítményeinek használata gyakran előfordult, és a címkézési követelmények 

vagy előírások minimálisak voltak, a specifikus lánggátló azonosítás nem állt rendelkezésre. 

A 2004–2005-ös kivezetést megelőzően általában polibrómozott difenil-étereket (PBDE-

ket) használtak. A PBDE fokozatos megszüntetése után a lakóépületben talált egyéb égésgátlók 

közé tartoztak a trisz- (1,3-diklór-izopropil) -foszfát (TDCPP), a Firemaster 550 (FM550) 

keverékkomponensek, valamint a nemhalogénezett égésgátlók, mint a trifenil-foszfát (TPhP) 

és a tris (4-butil-fenil) -foszfát (TBPP). A vegyi égésgátlók emberi expozíciója speciálisan 
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halogénezett és szerves foszfátkészítményekre vonatkozik, amelyek súlyos egészségügyi 

problémákhoz kapcsolódnak, beleértve a cukorbetegséget, a neurobehaviorális és fejlődési 

rendellenességeket, a rákot, a reproduktív egészségi hatásokat és a pajzsmirigy működésének 

megváltozását. Néhány égésgátló hatásának kitett egészségkockázatokra vonatkozó korai 

figyelmeztetéseket nem vették figyelembe, ami több évtizedes használathoz vezetett, és 

egybeesett az emberekben való fokozott jelenléttel és az egészségre gyakorolt káros hatásokkal.  

A PBDE-ket az anyatejben és a köldökzsinórvérben is megtalálják, amelyek vegyi anyagokat 

visznek át a méhlepényen, és az újszülöttek ki vannak téve az anyaméhben. Ezeknek a vegyi 

anyagoknak a környezetben való jelenléte hozzájárul a szennyvízben, a folyókban és a 

természetes környezetben bekövetkező kémiai terheléshez. A nem halogénezett szerves 

foszfátkomponensek megnövelik az expozíció kockázatát, és káros egészségkárosító 

hatásokhoz vezetnek. Tűz során az anyagok égéséből származó mérgező gázok belélegzése a 

sérülések és halálok fő oka. Az Egyesült Királyságban 1979 és 2007 között kelt halotti 

anyakönyvi kivonatok szerint a tűz okozta halálesetek következtében mindenki nyolcvan %-

ban belélegzett halálát okozta mindenki égési sérülésekben. A tűzfüstben gyakori mérgező 

gázok szénhidrogén-monoxidot (CO (HCN), hidrogén-klorid (HCl), hidrogén-bromid (HBr) és 

nitrogén-oxid (NO). Különböző szintetikus vagy petróleum-alapú anyagok otthoni és épületbeli 

fokozott használata vélhetően az égés során felszabaduló további toxikus anyagok forrását 

jelenti. Az otthonok, irodák és középületek nagy koncentrációban tartalmaznak PBDE-ket a 

brómozott égésgátlók bútorokban, elektronikában és sok más termékben való erős 

használatának köszönhetően, amint azt a legutóbbi tanulmányok bizonyítják. Égés közben ezek 

a méreganyagok könnyen felszabadulnak, ami exponenciálisan magasabb szintet eredményez 

a környezetben. Egy olyan tanulmányban, amely 12 kaliforniai tűzoltó vérvizsgálatában mért 

röviddel a tűzre reagálás után, a kutatók háromszor magasabb PBDE-szintet találtak, mint az 

általános amerikai populációhoz képest, ami jelentős foglalkozási expozíciót sugall. 110 000 

tűzoltónál jelentős kockázatot találtak a multiplemyeloma, a prosztatarák, a non-Hodgkin-

limfóma és a hererák esetében. Egy másik, csaknem 30 000 amerikai tűzoltónak az 1950 és 

2009 közötti nyomon követésében végzett kutatásában a kutatók túlzott rákhalálozást és az 

emésztőrendszer (nyelőcső andcolorectalis), légzőszervi és húgyúti rákos megbetegedések a 

lángolásgátló expozícióval járó lehetséges emberi károk megemlítése, a kaliforniai TB 117 

gyúlékonyság szabályozását a TB 117-2013 váltotta fel.17 A gyártóknak már nincs szükségük 

arra, hogy termékeiket ellenállóvá tegyék nyílt lángú gyújtóforrásokkal szemben; csak a 

cigaretta parázslással szembeni ellenállási tesztjének teljesítéséhez szükséges. Ez a teszt 

lehetővé teszi a gyártók számára, hogy más módszereket is alkalmazzanak az éghetőségi 
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szabvány átadására égésgátlók használata nélkül. Nem tiltja azonban az égésgátlók használatát. 

A kárpitozott bútorokkal járó otthoni tűzesetek továbbra is veszélyt jelentenek. Az USfire 

szervezeti egységei 2018-ban 379 600 házszerkezeti tűzesetre reagáltak, 2790 tűz halálát, 11 

525 tűzsérülést és 8,2 milliárd dolláros közvetett kárt okozva. Az otthoni tűz okozta halálesetek 

legtöbbször a lakók alvásakor fordulnak elő, és a lakóhelyeken bekövetkezett tűz okozta 

halálozás vezető területe nappali vagy hálószoba, ahol kárpitozott bútorok találhatók. 

A kárpitozott bútorok a vezető tárgyak, amelyek elsőként gyulladnak meg halálesetet 

okozó lakossági tűzesetekben. A kárpitozott bútorok által okozott tűz okozta halálesetek az 

1980-as évek óta csökkentek, azonban az elmúlt évtizedben stabilak maradtak. A hálószoba 

tűzesetek az 1980-as évek óta több mint kétszeresére nőttek. A kárpitozott bútorok 

tűzveszélyessége továbbra is jelentős tűzbiztonsági veszélyt jelent. A vegyi úton történő 

közbiztonság a veszélyes vegyi anyagoknak való kitettség kiküszöbölésének vagy 

csökkentésének, valamint a lakosság oktatásának ösztönzésévé vált, ideértve a termékek 

gyártásához használt vegyi anyagok nyilvános átláthatóságának igényét, a rákkeltő anyagok és 

a szaporodást befolyásoló mérgek felsorolását, valamint a vegyületek nyilvános 

hozzáférhetőségét. Az egészségtudomány bizonyítja, hogy egyes halogénezett és szerves 

foszfát-vegyi anyagok káros hatással lehetnek az emberi egészségre, és gyakran megtalálhatók 

a környezetben, valamint a köz- és lakóhelyeken.  

A kutatás célja az volt, hogy  

a) protokollokat dolgozzon ki a tűzvédelmi technológiák, valamint a vegyi expozíció és 

a nyílt láng kockázatának kezelésére; 

 b) tesztelje a kárpitozott bútorokban alkalmazott négy tűzvédelmi technológiát az 

éghetőség és a vegyi expozíció szempontjából 

c) szimulált gyorsított mechanikus öregedés révén értékeli a bútorok korának kémiai 

expozícióra és gyúlékonyságra gyakorolt hatását. A kutatás olyan innovatív tűzbiztonsági 

stratégiákat vizsgált, amelyek csökkenthetik a tűz növekedési potenciálját és csökkenthetik a 

kémiai expozíciót. 

Különböző gyúlékonyságcsökkentő technológiákkal gyártott lakóhelyi kárpitozott 

székekre és párnákra értékelték a tűzveszélyességet és a vegyszeres expozíció lehetőségét a 

lángálló és más szerves vegyi anyagok esetében. Mindegyik terméket a TB 117-2013 szerint 
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tesztelték, és nyílt lángforrással égették el. Megfigyeltük és megmértük az egyes termékek 

tűzteljesítményét és a hozzá tartozó égési jellemzőket. 

Kárpitozott székek 

Az e tanulmányhoz kiválasztott kárpitozott szék kialakítását 10 éven túli várható 

élettartamra készítették tartós anyagok felhasználásával. A szék mérete a lakossági használatra 

alkalmas kárpitozott nyugágyak általános ergonómiai szabványainak megfelelő. A gyártás 

során újrahasznosított és regenerált szálakat, fémeket, valamint szójaalapú gyantákkal ellátott, 

gyártott laminált keretet használtak fel. A székpárna hab anyaga poliuretán (70%) és szójaalapú 

(30%) hab volt. Más töltőanyagok újrahasznosított műanyag tartalommal bírnak. A befejező 

anyagokat alacsony illékony szerves vegyületek (VOC) tartalomra és alacsony emisszióra 

határozták meg. A szék ülőrészének textilburkolata 100% pamut égésgátló anyagok nélkül 

(NFR). Az égésgátló anyagokat tartalmazó poliuretán habot a bútorhab szállítója készítette el, 

és szabványos elkészítési és előkészítési folyamataikat használta. A habgyártó által a 

rendelkezésre álló és a jelenleg használt égésgátlók reprezentatívaként választott égésgátlókat 

a jelenlegi szokásos gyakorlattal összhangban lévő szinteken adtuk a habhoz. Az ebben a 

vizsgálatban alkalmazott specifikus égésgátló szereket a vizsgálatot végzők kezdetben nem 

ismerték. 

Összesen 20 széket építettek az alapszék kialakításából, a gyártó tipikus gyártási 

módszerei és anyagai alapján, amelyek csak a tanulmányban feltárt éghetőség-szabályozási 

technológiákban különböznek egymástól. A 20 székből öt darabot négy égésgátló technológia 

egyikének felhasználásával készítettek: 

1. NFR hozzáadva a poliuretán habhoz (kontroll) 

2. A poliuretán-habhoz (OPFR) hozzáadott kémiai szerves foszfát 

égésgátló 

3. Reaktív (polimerbe integrált) kémiai égésgátló a poliuretán-habban 

(RFR) 

4. NFR-t adunk a poliuretán habhoz, de záróanyagot adunk a poliuretán hab 

és a textil borítás közé (BNFR) 

A 20 székből tizennyolcat használtak ebben a tanulmányban, a kettő széket tartalékként 

tartották a jövőbeni teszteléshez. Az NFR szék a terméket jelenleg a bútorgyártó által 

gyártottként és a kiskereskedelmi piacon értékesítette. 
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Az OPFR széket úgy választották meg, hogy a lakberendezésben gyakran használt 

égésgátlót képviseljen. Noha a kutatók kezdetben nem ismerték, a poliuretán habot kémiai 

elemzéssel egymástól függetlenül trisz (izobutilált trifenil) foszfátoknak (TBPP keverék), 

szerves foszfátalapú égésgátlók keverékének halogén nélkül. Az RFR szék egy újabb kémiai 

égésgátló technológiát jelent kémiailag kötődik a poliuretán habhoz a polimerizációs folyamat 

során. Ez a technológia várhatóan csökkenti az égésgátló kimosódását vagy migrációját a 

termékből a környezetbe. 

Ennek a poliuretán habnak az FR-analízise nem mutatta ki a PUF-ba a bútorokban 

általában alkalmazott égésgátlók aszériáját 

A BNFR széket égésgátlók és kereskedelmi forgalomban kapható üvegszálas textil gát 

nélkül gyártották, amelyet a poliuretán hab köré tekert, amely gátat képezett a hab és a borító 

textil között. A gát egy szövött termék, amely üvegfonal és tölti ki a fonalakat. A tartalom 

körülbelül 7% -a szerves bevonat. 

Az egyes gyártási típusokhoz tartozó öt székből álló szetten belül a székeket 

mechanikusan öregítették (lásd a kiegészítő információkat), hogy szimuláljanak egy 10 éves 

használatot az ANSI / BIFMA X5.4 ülésülés tartóssági teszt szerint. mint például a hőmérséklet, 

a páratartalom vagy az UV fény. 
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A kamra belsejében bemutatott négyféle gyúlékonysági technológiát ábrázolja  
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Párnák 

Három különálló poliuretán habot tartalmazó párna gyúlékonyságát vizsgáltak kémiai 

expozíció szempontjából. Három párnát készítettek: 

 (a) égésgátló nélkül;  

(b) az iparban általánosan elérhető égésgátlóval, amelyet függetlenül trisz (1,3-diklór-2-

propil) -foszfátként (TDCPP) azonosítanak 

 (c) saját reaktív égésgátló (RFR).  

Mindegyik habpárna küönböző méretű, kereskedelmi forgalomban kapható 100% -os 

oldatban festett nejlon textil borította, tartóssági várakozással, nehéz használatra (350 000 dupla 

dörzsölés). A székpárnák kémiai expozícióját a székekhez hasonlóan értékelték, és nem érték 

el a teljesítményt. A párnás vizsgálat további adatokat szolgáltatott a különböző szerves 

foszfátokról és RFR-ekről, mint amelyeket a gyártott tanulmányi székeknél használtak. 

Vizsgálati módszerek 

A kárpitozott székek laboratóriumi vizsgálata anyagösszetétel-meghatározásokból állt; 

vegyi expozíció a szimulált fogyasztói felhasználás során belégzésre, ülepített porra és a bőrön 

átjutási szintre; a szék anyagának parázsló ellenállása; és nyílt láng tesztelés a tűzoltóság 

mérésére. 

Anyagösszetétel 

Az anyagtartalom-elemzést az egyes székkomponenseken végezték. Az elem-komponens 

elemzéséhez energia-diszperzív röntgenspektroszkópiát (EDX) használtak; evolvált 

gázanalízist (EGA) teljesítettek a polimer azonosításához; és pirolízis / gázkromatográf 

tömegspektrometriát (PY / GC / MS) alkalmaztunk az összetétel és az égésgátlók azonosítására, 

ha vannak. Egy független laboratórium elemezte a székekben használt poliuretán habmintákat 

és az égésgátlók párnázási anyagait. Gázkromatográfia tömegspektrometria (GC / MS) az egyes 

égésgátló vegyi anyagok és a különféle égésgátlók keverékeihez kapcsolódó vegyületek 

céllistáján tesztelve.5 

Kémiai expozíció szimulált használat során 

Mindegyik széket és székpárnát egy 6 m3-es térfogatú expozíciós kamrában tesztelték, 

amelyet kifejezetten az alacsony szintű kibocsátások számszerűsítésére terveztek jól 

összekevert tiszta környezetben. Az ebben a vizsgálatban alkalmazott kamra működtetési és 

ellenőrzési intézkedései megfeleltek az ASTM D6670,22 ISO16000-9,23 ECMA-328,24 és az 
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UL 2821,19 szabványoknak. Minden vizsgált termékből mintát vettek VOC-k, aldehidek és 

égésgátlók levegőben, ülepedett porban és bőrben történő kibocsátására. 31 Tenax szorbenssel 

levegőgyűjteményeket készítettek a VOC-k számára; 2,4-dinitrofenilhidrazin (DNPH) patron 

az aldehidekhez; és speciális poliuretán hab- és kvarcszűrők levegőben és részecskékben 

égésgátlókhoz. A minták gyűjtése, kivonása és elemzése a VOC-k és aldehidek kimutatási 

határértékeivel a leírt módszereket követte. A kémiai mintavétel során a székeket személyi 

használatra szántuk, amelyet az ANSI / BIFMA X5.421 ülés szerint került megépítésre. 

Tartóssági teszt. Az égésgátló anyagokat négy különböző mintavételi közeg 

alkalmazásával gyűjtötték be a belégzés, a lenyelés és a bőr alatti expozíció folyamatait követve 

a levegő, a por és a bőr felszívódásának módszereivel. 20,27,33-35 22 ahol két külön extrakciót 

alkalmaztak az érdek különböző égésgátlóinak értékelésére. Az elektronütközéses ionizációt 

alkalmazó GC / MS-t alkalmaztuk a PBDE-rokonok és a szerves foszfor-égésgátlók 

azonosítására. 

A kárpitozott székanyagok parázslási ellenállása 

A Kaliforniai Háztartási cikkek és Szolgáltatások Irodája (BHGS) füstölgési ellenállási 

teszteket végzett a széki anyagok parázslási ellenállásával kapcsolatban. Anyagok, beleértve a 

kárpitos textíliát (huzatot), a gátló textíliát, a rugalmas laza szálat, a teraszos textilt és a 

poliuretán (rugalmas) habokat. az NFR-t, az OPFR-t és az RFR-t laboratóriumba küldték a 

parázslási ellenállás tesztelésére. Röviden: egy anyag kudarcot vallott, ha 45 perc elteltével 

tovább parázslott; ha az anyag alapján meghaladta a fajlagos szénégetés hosszát; vagy ha nyílt 

lángolásra tért át. Ezen kritériumok egyikének elmulasztása igazolta a teljes kudarcot. Ha a 

hármas próbatestek közül egy vagy több meghiúsult, az anyag meghiúsult. 

Nyílt láng tesztelés a tűzzel szemben 

Tűzvédelmi (nyílt láng) teszteket végeztek a kárpitos székeken. Két laboratóriumi 

beállítást, a bútor-nyitott hőelvezetésű kalorimétert és az ISO 9705 teszttermet, amely nagyobb 

léptékű hőleadó kaloriméterrel van felszerelve, alkalmazták a tűz teljesítőképességének 

tesztelésére. Míg a bútor hőkioldó kaloriméter mérte a potenciális vagy maximális 

tűzveszélyességi értékeket, az ISO 9705 tesztszobában végzett vizsgálatok reális 

tűzkörnyezetet szimuláltak lakóhelyiségben. Mindkét nyílt láng tesztet kaloriméteren hajtották 

végre, amelynek megfelelő 35 mm-es lángforrás volt megfelelő. hőelválasztási sebességgel, 

súlycsökkenéssel, tűzfolyókkal és a füst sűrűségével mérve. A VOC-k, aldehidek és égésgátlók 

aktív levegőmintáit égési sérülések során gyűjtötték be ugyanazokkal a mintavevő közegekkel, 

mint az expozíciós kamra vizsgálata során. A kémiai elemzéshez szükséges levegőmintákat 
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közvetlenül a bútor-nyitott hőelvezetésű kaloriméter kipufogórendszeréből és közvetlenül az 

égő székek fölött gyűjtötték be az ISO 9705 tesztterembe. A hőfelszabadítási sebesség 

bizonytalansági értékei általában a mérés ± 10% -a. Az 1,5 MW-os bútor kaloriméter felbontása 

10 kW, és naponta kalibrálták ismert hőforrással 75 és 200 kW teljesítményen. A 8 MW-os ISO 

9705 szabványú helyiségvizsgálati laboratóriumi ConeCalorimeter felbontása 50 kW, és ismert 

hőforrással kalibrálják 1000 kW-nál. A füst optikai sűrűségének mérései a leolvasott érték ± 

5% -át teszik ki, és a bútorok tesztelése előtt semleges sűrűségű szűrőkkel kalibrálták őket. A 

hőelemek speciális hibahatára ± 1,1oC. Az ISO 9705 Room CO mérésekhez az NDIR-t (0–3% 

mérési tartomány) használták. 

A CO mérési értékek jellemzően a teljes skála tartomány ± 0,5% -a, ahol a CO értéket 

mértük, 300 és 6000 ppm között mozog. 

Fourier Transform infravörös spektroszkópianalízis a füst toxicitás szempontjából 

 

Az extraktív Fourier Transform infravörös (FT-IR) gázspektrométert az ISO 19702-1 

útmutató dokumentum és a 10000 hosszú, 120 ° C-os fűtött vezeték felhasználásával, 3600 

rozsdamentes acél szondához csatlakoztatták. 

Az FT-IR extrakciós gázelemző készülék (hullámszám-felbontás: 0,5 cm-1 cm, 

hullámszám-tartomány: 4500–650 cm-1, apodizálás: háromszög, 10 mol / MCT detektor, 

nyomás: 14,5 psi, fázis korrekció: Mertz) percenként 4 literes gázáramig. Ezt a 3600 szondát 

függőlegesen az oxigénfogyasztás bekaloriméter csatornájának tetejére helyezzük. Az FT-IR 

szondának több kicsi beömlőnyílása volt, amelyek a kifolyó áramlás irányától távolabb voltak 

orientálva, hogy a részecske anyagának mintavétele minimális legyen. 

Az FT-IR HCN (10-105 ppm mérési tartomány) analitikai módszer az SE számításához 

(SEC) ~ 3 ppm volt, ahol HCN-t mértek, 25-50 ppm tartományban. A SEC 1σ standard 

bizonytalanságot, 68% -os konfidenciaintervallumot jelent, és így a 2 × SEC 99% CI. A SEC a 

maradék spektrum mértéke, miután a módszer összes célvegyületét kivontuk a 

mintaspektrumból. A visszamaradó zajmaradványokat ezután ismét összehasonlítjuk az egyes 

célvegyület referencia-spektrumokkal, és a kapott koncentrációt SEC-ként jelenítjük meg. Ez 

annak mérését mutatja, hogy a módszer mennyire volt jól kezelhető a tényleges spektrummal 

egy tiszta CLS-rutin szempontjából, vagy ha a választott területen ugyanazon spektrumban 

léteznek más vegyületek, amelyeket nem számoltak be. 
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Anyagösszetétel 

A szék alkatrészeinek egyedi vizsgálati mintáit a legfontosabb kémiai összetevők 

azonosítására teszteltük. A szék anyagjaiban található közös elemek a szén (C) és az oxigén (O) 

voltak, amint azt a táblázat mutatja. Az üvegszálas gáton 1% -nál kevesebb klór (Cl) nyomot 

találtak az üvegszálas gáton, és a polivinil-klorid nyomával társították (PVC). 

Az anyagok PY / GC / MS analízise azt mutatta, hogy a TPhP láng retardáns jelen van a 

poliuretán habban, amelyről ismert, hogy OPFR-rel gyártják. A többi anyagban NFR-eket 

észleltek. 

A székülések gyártásához használt poliuretán hab mintáit tesztelték az égésgátló kémiai 

tartalom érvényesítésére. Az NFR és az RFR haboknál több ftalátot azonosítottak, de a tesztelt 

listán nem voltak kimutatható szintű égésgátlók. Megállapítást nyert, hogy az OPFR hab 2,9 

tömeg% TBPP keveréket tartalmaz. Ez az égésgátló keverék 58 tömeg% (4-terc-butil-fenil) -

difenil-foszfátot (4tBPDPP), 30 tömeg% TPhP-t, 11 tömeg% (2,4-di-terc-butil-fenil) -difenil-

foszfátot (B4tBPPP) tartalmazott. 1 tömeg% trisz (4-terc-butil-fenil) -foszfát (T4tBPP). 

Az ismert székpárnát, amelyről ismert, hogy égésgátló, 5,2 tömeg% TDCPP-t tartalmaz. 

NFR-ket detektáltunk az NFR-ekkel gyártott székpárnában. 

Anyagazonosítás elemzése - bútor alkatrészek 

Anyag elemelemzés Polimer típus 

Borító textil C, O Pamut 

Ketyegő textil C, O Pamut + PET 

Rostfeltöltés C, O PET 

Nincs 

égésgátló hab 

C, O PU 

Organofoszfát 

égésgátló hab 

C, O PU 

Reaktív 

égésgátló hab 

C, O PU 
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Poli laza 

töltelék 

C, O PET 

Üvegszálas gát 

textil 

C, O, Si, Ca, 

Al, Cl, Na, Ti 

Üvegszál 

Fedélzeti textil C, O Pamut + PET 

 

kárpitozott székekben és párnákban használt rugalmas poliuretán és bioalapú hab 

égésgátló tartalmának elemzése 

A minta azonosítása Égésgátló detektálás 

Szék, bioalapú poliuretán hab, nincs 

égésgátló 

Nem észlelt 

Szék, poliuretán hab, szerves foszfát 

égésgátló 

TBPP, TPhP 

Szék, poliuretán hab, reaktív égésgátló Nem észlelt 

Párna, poliuretán hab, nincs égésgátló Nem észlelt 

Párna, poliuretán hab, szokásos 

égésgátló 

TDCPP 

 

A legújabb tanulmányok és az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége 

(EPA) arról számoltak be, hogy a TBPP mérsékelt veszélyt jelent a reproduktív és a 

fejlődési toxicitásra. Az EPA úgy ítélte meg, hogy a TBPP-nek nagy a bio-akkumulációja 

és mérsékelt perzisztenciája a környezetben. A TPhP-t tartalmazó TBPP kereskedelmi 

keverékek reproduktív toxinoknak bizonyultak, karcinogén, neurotoxikus és endokrin 

rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek. A TDCPP magas karcinogenitással 

rendelkezik 65. javaslat 2011-ben. 

Azóta a TDCPP használata a kanapékban és a szerelmes étkezésekben csökkent, de 

mégsem szűnt meg. A TDCPP nagyon kitartó a környezetben, és bebizonyosodott, hogy 
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befolyásolja a mutagenitást, az endokrin aktivitást és a szervek és a reproduktív rendszer 

toxicitását. 

Kémiai kibocsátás szimulált használat során 

VOC-k és aldehidek 

Általánosságban elmondható, hogy a négy különböző széktípus VOC-kibocsátása 

alacsony volt. Az összes VOC (TVOC) érték 68 és 160 μg / m3 között mozgott, és hasonló 

volt az új és a mechanikusan idős székek között. 

Az emisszió alacsony szintű VOC-k keverékéből állt, amelyek alacsony expozíciós 

szintet okoztak, ha tipikus beltéri környezetben használják őket. 

Ezen VOC-k közé tartoznak az aldehidek, alkoholok és karbonsavak, amelyek 

közösek a poliuretán habban. Ipari oldószerek, például toluol és naftalin nyomai 

társulhatnak az anyag szennyeződéséhez vagy a gyártási folyamatokhoz. Az aggodalomra 

okot adó vegyi anyagok ismert vagy feltételezett rákkeltő anyagokat és reproduktív 

toxinokat képviselnek, beleértve a formaldehidet, az acetaldehidet, a toluolt, a naftalint és 

az xilolokat. A specifikus VOC-k és szintjeik hasonlóak voltak a különböző 

széktípusokban, ami azt jelzi, hogy a gyúlékonyságkezelési folyamat elhanyagolható 

mértékben befolyásolta a VOC-kibocsátást, amikor a székeket tipikus fogyasztói 

körülmények között használták. Az egyes párnák VOC-kibocsátása szintén alacsony volt, 

dominálva a nejlon borítószövetből származó kaprolaktám-kibocsátással. 

Égésgátlók 

A mért égésgátlók csak az OPFR-ekkel gyártott székekhez társultak. Az égésgátló 

TPhP-t az illékony és a levegőben lévő részecskefázisokban egyaránt 1 ng / m3 alatti szinten 

detektálták. 

A TPhP volt az egyetlen égésgátló anyag, amelyet az illékony fázisban észleltek, és 

egy új székben. A részecskefázisban 4tBPDPP-t detektáltak egy nyomvonalon az új 

székben. Mind a 4tBPDPP-t, mind a TPhP-t következetesen detektálták leülepedett porban 

mind az új, mind a régebbi technológiával készült OPFR székekből, az TPhP-szintek (50-

440 pg / m2) nagyságrenddel nagyobbak, mint a 4tBPDPP-koncentrációk (7-14 pg / m2). 

Az OPFR székek négy azonosított égésgátlóját háromból dermális transzfermintákban 

mértük, a legnagyobb koncentrációból felsorolva: TPhP (2-1500 pg / m2), 4tBPDPP (6-12 

pg / m2), majd B4tBPPP (2-3 pg / m2) ). A B4tBPPP-t csak a régebbi technológiával készült 

székekben észlelték. 
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A három tesztelt egyedi székpárna közül csak a TDCPP-vel gyártott szabványos 

égésgátló székpárna szabadította fel a kimutatható szintű égésgátló anyagot. A TDCPP-t 

gőzben (0,032 ng / m3) detektáltuk, de a levegőben lévő részecskékben nem. Ennek a 

székpárnának a leülepedett porának TDCPP-szintje (753-861 ng / m2) nagyobb volt, mint 

az OPFR székek TPhP-jének pormérése. A bőrtranszfer minták TDCPP-koncentrációja 

magasabb volt a székpárnánál (62000-77 500 ng / m2), mint az OPFR székek esetében mért 

koncentráció. A mintákon végzett párhuzamos mérések konzisztenciája az analitikai 

mérések magasabb minőségét jelezte a magasabb koncentrációk eredményeként. Ezek az 

adatok megerősítették, hogy a poliuretán habban a lánggátló a levegőben, ülepedett porban 

és a bőrön keresztüli expozíciónak volt kitéve. A legfontosabb égésgátlók analitikai 

méréseit ebben a vizsgálatban félkvantitatívnak tekintjük a módszertani bizonytalanságok 

miatt; ezek az expozíciós adatok azonban az expozíciós potenciálok felderítő értékelését 

nyújtják a különböző kitettségbiztosítók által. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az égésgátló expozíciós út bőrön átjutással, 

lenyeléssel és belégzéssel jelentkezhet. 

Parázsló vizsgálati eredmények: California TB 17-2013 kárpitozott szék vizsgálati 

mintákhoz 

Anyag Három 

teszten 

megfelelt / 

elbukott 

Összességében Oltási 

módszer 

Kárpitos textil 

(huzat, minden 

székben 

használatos) 

elbukott / 

elbukott / 

elbukott 

elbukott   Kézzel 

kioltva 

Barrier textil elbukott / 

elbukott / 

elbukott 

elbukott Kézzel 

kioltva 

Nincs FR 

rugalmas hab 

(NFR-ben és 

  megfelelt 

/ megfelelt/ 

megfelelt 

megfelelt  Önkioltó 



74 
 

BNFR-ben 

használják) 

Organofoszfát 

FR rugalmas hab 

elbukott / 

megfelelt / 

megfelelt 

elbukott Önkioltó 

Reaktív FR 

rugalmas hab 

megfelelt/ 

megfelelt / 

megfelelt 

megfelelt  Önkioltó 

Rugalmas 

laza szál (minden 

szék) 

megfelelt/ 

megfelelt a 

megfelelt  Önkioltó 

Textil textil 

(minden szék) 

megfelelt/ 

megfelelt/ 

megfelelt 

megfelelt  Önkioltó 

a A rugalmas tesztet a laza rostra nem végezték el. 

 

Vegyi kibocsátás tűzégés során 

Az egyes széktípusok füstjének toxicitási elemzését CO és HCN mérésekkel végeztük 

FT-IR segítségével. A CO, egy égési termék, hipoxiás stresszt okoz, ami a vér oxigénhordozó 

képességének csökkenéséhez vezet. Az NFR székek maximális CO-koncentrációja volt a 

legmagasabb, elegendő ahhoz, hogy szédülést és hányingert okozhasson öt percen belül, és 

halálát 30 percen belül.48 Az OPFR és az RFR székek CO-koncentrációja 20 percen belül 

fejfájást, tachycardiát, szédülést és hányingert okozhat halál két órával; a BNFR szék 

emisszióinak koncentrációja 45 percen belül szédülést, émelygést és görcsöket okozhat. 

48HCN a poliuretán hab-pirolízis égési mellékterméke. A HCN emellett szisztémás kémiai 

fulladást okozó anyag, amely expozíció esetén gyorsan végzetes. Az Országos Munkavédelmi 

Intézet (NIOSH) ajánlott rövid távú expozíciós határértéke (ST REL) 4,7 ppm a HCN esetében. 

Az OPFR és az RFR székekben volt a legnagyobb HCN koncentráció a füstben, az átlagos 

csúcsok ennek megfelelően 45 és 47 ppm voltak, nagyságrenddel magasabbak, mint a NIOSH 

expozíciós határérték. A HCN koncentrációja az NBFR székek kimutatási határértéke alatt volt. 

A forró gáz hőmérsékletével, CO és HCN gázokkal kapcsolatos kockázatok a BNFR székeknél 
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szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint azok nélkül. A BNFR székek következetesen a 

legkisebb tömegveszteséget, a legkisebb hőfelszabadulási sebességet és a legjobb láthatóságot 

mutatták égés közben. A nyitott lángégés során számos VOC-t találtak a székekből. 

Összességében több egyedi VOC-értéket mértek a bútorok hőfelszabadító kaloriméterében, 

mint az ISO 9705 vizsgálati helyiségben, ami arra utal, hogy a VOC-k elvesznek a mintavételi 

vonalakon történő lerakódás miatt. A VOC-adatok a Bútor hőfelszabadító kalorimeter 

szobájában általában sérültek a magas égési háttér-szennyeződések miatt. Az adatok 

egyértelműbbek voltak, de változóak, amikor az ISO 9705 tesztteremből szerezték be. 

Általában a talált VOC-ok mintavételi térfogatát és helyreállítási potenciálját az elemzés előtt 

nem optimalizálták egyik gyúlékonyságvizsgáló rendszer esetében sem. 32 Ennek 

eredményeként a VOC-azonosítás pontos, de a mért levegőszinteket félkvantitatív módon kell 

kezelni, mivel ezeket az értékeket a potenciális törés . A benzin, az 1. osztályú rákkeltő anyag 

nagyon magas szinten volt jelen a szék égése során. Összességében ez volt a legdominánsabb 

VOC. A mért legmagasabb félkvantitatív érték 25 mg / m3 volt. Amíg az egyik égő szék 

benzolkoncentrációja alacsonyabb, mint a NOSOS azonnali életveszélyes vagy 

egészségkárosító koncentrációja, ez a NIOSH 1 órás sürgősségi expozíciós irányértékének 

körülbelül hatodosa49 és körülbelül nyolcszorosa a megengedett 3,2 mg / m3 munkahelyi 

expozíciós határértékének 50, ami alkalmazható azoknak, akik hosszú ideig vannak kitéve a tűz 

környezetének, mint például a tűzoltók. Szék égésekor mért VOC-k komplex keverékeiben is 

megtalálhatók, többek között azaldehidek, nitrilek, izocianátok, akrilátok, ftalátok, aromás 

vegyületek, karbonsavak és még sok más. A feltáró adatok minősége miatt a széktípusok és az 

új, illetve az elavult termékek közötti jelentős különbségek értékelése nem volt megvalósítható. 

Az OPFR székek égése során égésgátló anyagokat mértek. Mivel ez volt a mérési 

technológia első alkalmazása, az eredményeket szemikvantitatívnak kell tekinteni, mivel a 

helyreállítási vagy a pontossági ellenőrzés nem történt meg. A bemutatott adatok az ISO 9705 

tesztteremből származnak, és bemutatják az OPFR székekben észlelt minden egyes égésgátló 

izomer szintjén. A szék tipikus fogyasztói környezetvédelmi kamrájának vizsgálatához 

hasonlóan a TPhP-t találták leggyakrabban. A 4tBPDPP izomert a második legnagyobb 

koncentrációban detektáltuk. A B4tBPPP és a T4tBPP hasonló koncentrációi szabadulnak fel a 

levegőben az OPFR székek égése során. A mechanikus öregedés hatása az égés során a 

levegőben lévő égésgátló koncentrációban észlelhető minden OPFR szék esetében, a régebbi 

technológiával készült székek kevesebb lánggátlót szabadítottak fel, mint az újonnan gyártott 

székek. Az OPFR szék égésgátlóinak szintje kimutatta az expozíciós kamrát A (fogyasztói 
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felhasználást szimuláló) teszteket és a gyúlékonysági teszteket hasonlítjuk össze. A 

tűzveszélyességi tesztekből származó égésgátló koncentrációkat az új székekből vettük ki az 

ISO 9705 teszt-termi kísérletekből. Az égésgátló koncentrációk magasabbak voltak az égés 

során, ami azt sugallja, hogy a tűz során a légszületett égésgátló akut expozíció valószínűleg 

sokkal magasabb, mint a napi használat során jellemző környezeti expozíció. 

Konklúziók 

Ez a kutatás fontos tudományos adatokat generált a kémiai expozíció és a tűzvédelem 

konvergenciájának további megértése érdekében az égésgátlók használatához képest. A 

kárpitozott bútorok tűzveszélyt jelentenek a poliuretán hab és más éghető és a tűz terjedéséhez 

hozzájáruló szintetikus anyagok közös használatának köszönhetően, otthoni tüzekben játszanak 

arolt. Az adatok azt mutatták, hogy a szék poliuretán habjában alkalmazott hagyományos 

foszfororganikus lángálló anyag növelte az égésgátló embernek való emberi expozíció 

kockázata belégzés, lenyelés (ülepedő por útján) és érintkezés útján történő bőr általi átadás 

útján. Az adatok azt mutatták, hogy a termék égett gázaiból lényegesen nagyobb az inhaláció a 

foszfor-lánggátlónak. Ez nagyobb expozíciót jelenthet az első reagálók vagy a bent tartózkodók 

számára, és más anyagokat potenciálisan szennyezhet az égési környezetben maradt maradék 

részecskékkel. A poliuretán-habba integrált RFR a jelenleg rendelkezésre álló analitikai 

módszerek alapján nem jelzett semmiféle potenciális emberi expozíciót. A nyílt lángú tűz 

adatok arra utaltak, hogy a gát használata jelentős hatással volt a kárpitozott székek égési 

paramétereire, míg az égésgátlók használata, ebben a tanulmányban nem definiálták. A tűzgátló 

székek átlagos csúcskibocsátási sebessége (31 kW) alacsonyabb volt az összes akadály nélküli 

széknél (1400 kW). Hozzáadott égésgátlókkal, égésgátlókkal és akadályokkal nem rendelkező 

székek hasonló hőfelszabadulási sebesség. Megállapították, hogy egy tűzgátló használata 10-

szeresére csökkenti a fogyást, összehasonlítva a többi székkel. A korlátozó szék alacsonyabb 

tűzveszélyt jelzett, beleértve a CO-t, a hőmérsékletet, a füst optikai sűrűségét és a HCN-t. 

Bizonyos alacsony szintű VOC-ket bocsátottak ki a kárpitozott székekből a szimulált fogyasztói 

felhasználás során, miközben ezek a kibocsátások növekedtek a szinteken, és összetettebbé és 

veszélyesebbé váltak az égési körülmények között. Bár vannak más gyúlékonyságcsökkentő 

stratégiák, mint például a tűzoltók, amelyeket a környező környezetbe lehet telepíteni, ez a 

tanulmány megmutatta, hogyan a kárpitozott bútorok anyaga, a szerkezet tüzének apotenciális 

tüzelőanyag-forrása szintén jelentős gyúlékonyságcsökkenést eredményezhet. Kimutatták, 

hogy egy gátló anyag képes csökkenteni a nyílt láng tűzveszélyeit. Az ebben a tanulmányban 

használt égésgátlók használata nem csökkentette a megméret tűzveszélyt, mégis emberi 
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fenyegetést jelentett a szerves foszforlángálló anyagra nézve. Nem volt összefüggés a nyílt 

égések és a parázslási teszt között. A lángképző anyagok nélküli poliuretán hab, az RFR-ekkel 

ellátott poliuretán hab, a rugalmas laza szál és a textíliák mindegyike megfelelt a TB 117-2013 

szabványnak, míg a hozzáadott foszfororganikus lánggal és a záróanyaggal ellátott poliuretán 

hab nem felel meg a parázs teszten. Az összeszerelt széknek nem volt módja megfelelni a 

parázsló ellenállási teszt követelményeinek, mivel az összes székre alkalmazott fedőszövet nem 

volt megfelelő. Az égésgátlók nélküli gáttal ellátott szék azonban jelentősen elősegítette a nyílt 

lángveszély kialakulását, amely jelentős előrelépést jelentett a tűz- és vegyszer-expozíciós 

kockázatok csökkentése érdekében. Szeretnénk elismerni a bútoripar és vegyi anyagok 

beszállítóinak anyagi és műszaki hozzájárulását. Végül szeretnénk megköszönni a kaliforniai 

háztartási cikkek és szolgáltatások irodájának, hogy elvégezte a TB 117-2013 tesztet a 

kárpitozott bútorokban felhasznált anyagok parázsállóságával szemben. Ezt a munkát a 

Chemical Insights támogatta az Underwriters Laboratories Inc. alatt, amely nem profitorientált 

szervezet.  
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A szövet tűzbiztossága 

A tűzvédelmi technológiák célja a puha bútorok gyúlékonyságának csökkentése azáltal, 

hogy megakadályozzák vagy késleltetik a láng közvetlen érintkezését és a hőátadást a lángokból 

vagy az olvadt polimerből a magkomponensekbe. 

A tűz- / lángállóság mellett a tűzvédő anyagok más kívánatos tulajdonságai közé 

tartoznak a jó fogantyú- és drapéria tulajdonságok (amelyek befolyásolják a kényelmet), a 

kopásállóság, a tisztítás stb. (Amelyek befolyásolják az élettartamot) és a semleges szín (ami 

esetleg ütésfedő szövet megjelenése, különösen a fehér matracok kitörése alatt álló anyagok 

esetében). Amint azt korábban jeleztük, a puha bútorok gyúlékonysági tulajdonságai rendkívül 

összetettek az anyagok, az építkezés és a geometriák sokféle variációja miatt. A fogyasztási 

cikkek alkotóelemeként a tűzvédő anyagoknak költséghatékonynak kell lenniük, és nem 

befolyásolhatják negatívan a puha bútorok esztétikáját, kényelmét és tartósságát. A 

rendelkezésre álló tűzvédelmi technológiák (szőtt és nem szőtt szövetek, FR bevonatok és FR 

PUF) száma elég nagy ahhoz, hogy megfeleljen a fogyasztók, a gyártók és a szabályozó 

ügynökségek igényeinek. 
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FR mechanizmusok: passzív és aktív mód 

A tűzvédelmi technológiák két széles, egymást nem záró módon működnek: passzív és 

aktív (Nurbakhsh & Mc Cormack 1998). Amint a kifejezés azt sugallja, a passzív tűzálló 

anyagok túlnyomórészt nem reagálnak, és kémiailag nem vesznek részt a lángokban. 

Hatékonyságuk abból származik, hogy fizikai és / vagy hőszigetelő anyagként szolgál az 

üzemanyag egy része vagy egésze és a potenciális gyújtóforrás között. Ezek a passzív 

technológiák megakadályozzák vagy késleltetik a belső párnázási anyagok gyulladását; 

azonban nem akadályozzák meg a külső burkolat szövetének égését. A passzív tűzálló 

anyagokat általában szervetlen vagy eredendően tűzálló szerves szálakból készítik. Az ebben a 

technológiában alkalmazott tűzálló szálak hőigényesek, és hő jelenlétében endoterm fázisban 

változnak. 

Az aktív tűzálló anyagok kémiai hatással vannak a tűzre. Az aktív gátló anyagok nemcsak 

megakadályozzák a belső párnázó anyag gyulladását, hanem a lángot is elolthatják a 

gyújtóforrásból, és megakadályozzák a külső kárpit égését. Az aktív tűzvédelmi anyagok 

kémiai aktivitása lehet kondenzált fázisban (fokozott szénképződés), gázfázisban 

(lángcsökkentés, lángoltás és / vagy égés) vagy mindkettőben. Elnyomhatják a lángot a 

gyújtóforrásból, megakadályozzák a külső kárpit égését, és megakadályozzák a belső párnázó 

anyag meggyulladását szénzáró gát létrehozásával. Ez lényegében csökkenti a tűz 

hőmérsékletét, és csökkenti a káros füst és gázok képződését (Damant 2009). 

Az aktív technológiák általában a szálak kombinációját és / vagy a szövetek bevonatát, 

vagy a gázfázisú aktív FR-vel ellátott PUF-eket használják a lángcsökkentéshez vagy az 

oltáshoz. Általában véve a passzív technológiák jól gátolják az égést, míg az aktív technológiák 

a lángos égést gátolják akár a bomlás, akár az oxidációs reakciók megváltoztatásával (Wakelyn 

és mtsai, 2005). 

Akadályszövetek 

A korlátozó anyagok általában olyan textiltermékek, amelyek akár egyedi 

alkotóelemként, akár egy réteg formájában léteznek a laminált rétegek kompozitjában. A 

választott korlátozó anyag típusától függően kettős kárpitozási eljárásra lehet szükség. A záró 

anyag használata azonban megkönnyítheti a külső borító szövetek cserélhetőségét. Ahol nem 

használnak gátanyagokat, a tűzteljesítményt drasztikusan befolyásolhatják az általános 

változtatások, a fedőszövetek és más bútorok. Ezenkívül a gátanyag használata más 

kompromisszumokat eredményezhet. Például lehet, hogy nincs szükség erősen FR és drágább 
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párnázó anyagokra. Ugyanakkor szükségtelen lehet a fedőszövet FR-kezelése is, ha megfelelő 

tűzblokkolókat használnak. 

Hozzájárulás a gyúlékonysághoz: takarószövetek 

A modern szövetek általában hőre lágyuló és regenerált cellulózrostok keverékéből 

készülnek, amelyekről ismert, hogy jobb tartósságot és esztétikát adnak, de bizonyos esetekben 

a gyúlékonyság rovására. Ohlemiller (Ohlemiller & Gann 2002; Ohlemiller & Shields 2008) 

megfigyelte, hogy egyes hőre lágyuló szövetek, a szövet szerkezetétől függően, 

felszakadhatnak, lehetővé téve az alapul szolgáló komponensek, például a PUF és a poliészter 

burkológépek részvételét a tűzben. Ez a HRR és a tűz növekedésének gyors növekedését 

eredményezte. Az ilyen burkolószövetek által okozott fokozott gyúlékonyság enyhítésére 

ebben a tanulmányban tűzvédelmi technológiákat alkalmaztak az alapul szolgáló alkatrészek 

gyulladásának késleltetésére, ezáltal lehetővé téve a hőre lágyuló szövetek használatát, 

miközben továbbra is megfelelnek a tűzveszélyes előírásoknak (Ohlemiller és Gann 2002). 

Tűzvédelmi technológiák puha bútorokhoz 

A tűzvédelmi technológiák célja a puha bútorok gyúlékonyságának csökkentése azáltal, 

hogy megakadályozzák vagy késleltetik a láng közvetlen érintkezését és a hőátadást a lángokból 

vagy az olvadt polimerből a magkomponensekbe. 

A tűz- / lángállóság mellett a tűzvédő anyagok más kívánatos tulajdonságai közé 

tartoznak a jó fogantyú- és drapéria tulajdonságok (amelyek befolyásolják a kényelmet), a 

kopásállóság, a tisztítás stb. (Amelyek befolyásolják az élettartamot) és a semleges szín (ami 

esetleg ütésfedő szövet megjelenése, különösen a fehér matracok kitörése alatt álló anyagok 

esetében). Amint azt korábban jeleztük, a puha bútorok gyúlékonysági tulajdonságai rendkívül 

összetettek az anyagok, az építkezés és a geometriák sokféle variációja miatt. A fogyasztási 

cikkek alkotóelemeként a tűzvédő anyagoknak költséghatékonynak kell lenniük, és nem 

befolyásolhatják negatívan a puha bútorok esztétikáját, kényelmét és tartósságát. A 

rendelkezésre álló tűzvédelmi technológiák (szőtt és nem szőtt szövetek, FR bevonatok és FR 

PUF) száma elég nagy ahhoz, hogy megfeleljen a fogyasztók, a gyártók és a szabályozó 

ügynökségek igényeinek. 

FR mechanizmusok: passzív és aktív mód 

A tűzvédelmi technológiák két széles, egymást nem záró módon működnek: passzív és 

aktív (Nurbakhsh & Mc Cormack 1998). Amint a kifejezés azt sugallja, a passzív tűzálló 

anyagok túlnyomórészt nem reagálnak, és kémiailag nem vesznek részt a lángokban. 
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Hatékonyságuk abból származik, hogy fizikai és / vagy hőszigetelő anyagként szolgál az 

üzemanyag egy része vagy egésze és a potenciális gyújtóforrás között. Ezek a passzív 

technológiák megakadályozzák vagy késleltetik a belső párnázási anyagok gyulladását; 

azonban nem akadályozzák meg a külső burkolat szövetének égését. A passzív tűzálló 

anyagokat általában szervetlen vagy eredendően tűzálló szerves szálakból készítik. Az ebben a 

technológiában alkalmazott tűzálló szálak hőigényesek, és hő jelenlétében endoterm fázisban 

változnak. 

 

Makett tesztek 

Egy sarok-modell-szerelvényt használtunk a makett-teszthez (lásd az alábbi ábrát), a leírt 

beállítás alapján. A felhasznált méretek: 

• Hátsó párna: (305 x 229 x 75) mm 

• Oldalsó párna: (229 x 229 x 75) mm 

• Alsó párna: (305 x 305 x 75) mm 

A gyújtóforrást (mind a gázlángot, mind a gyújtóágyat (CRIB 5)) a makett sarkába 

helyeztük. A gázlángot 15 másodpercre alkalmazzák az EN 1021-2 szabványban leírtak szerint. 

 

Vizsgálva felépítést, a modell felépítést a C1 fedőréteggel, a gyufa lángjának megfelelő 

expozíció alatt. 

Az ezzel a beállítással elvégzett különféle teszteket az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Anyagkombinációk és a teszt terjedelme 

Anyagkombináció Gyújtóforrás az egyes vizsgálatok 

száma 

C1 + W2 + F3  15 s láng 

CRIB 5 

 

2 

1 

 

C1 + B1 + F3  CRIB 5 1 

C2 + W2 + F3  15 s láng 

CRIB 5 

 

2 

1 

 

C2 + B1 + F3  CRIB 5 1 

C2 + B2 + F3  CRIB 5 1 

C3 + W2 + F3  15 s láng 

CRIB 5 

 

2 

1 

 

C3 + B1 + F3  CRIB 5 1 

C3 + B2 + F3  CRIB 5 1 

C6 + W2 + F3  CRIB 5 1 

C6 + B1 + F3  CRIB 5  

C10 + W2 + F3  15 s láng 

CRIB 5 

 

2 

1 

 

C10 + B1 + F3  CRIB 5 1 

C10 + B3 + F3 CRIB 5 1 

 

Eredmények 

A bemutatott táblázatos eredmények a teljes hőkibocsátási sebességre, a csúcs 

hőkibocsátási sebességére és a teljes füsttermelésre a modellszék kísérleteiben, a különböző 
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tesztelt kombinációk esetében. A következő szakaszokban az eredmények példáit mutatjuk be 

és tárgyaljuk. 

Eredmények a teljes hőkibocsátási sebességre, a csúcs hőkibocsátási sebességére 

 

A makett szék tesztjeinek eredményei a teljes hőkibocsátási sebesség, a csúcsteljesítmény 

és a teljes füsttermelés szempontjából. Gyújtási forrás: gázláng 
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A példákat a következő szakaszokban mutatjuk be. 

Az alábbi ábra a legrosszabb viselkedés kombinációját mutatja a gáz lángjának kitettsége 

után. A többi vizsgált fedőanyag nagyon csekély kárt okozott a mintán. 

 

C1_W2_F3, C1 fedél: Sima szövés halomból (83% pamut, 9% modális, 8% poliészter). 

Láng alkalmazás 

A Trevira CS poliészter vattával kombinálva viszonylag gyenge ellenállást mutatott a 

kiságy expozíciójának, összehasonlítva a többi burkolat anyagával, lásd a következő. ábrát. 

Amint azonban a kísérletekből kitűnik, ezt a viselkedést akadályozó anyag hozzáadásával 

javíthatjuk. 
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C3_W2_F3, C3 fedél: Sima szövés (100% Trevira CS). Gyerekágy expozíció 

Hőkibocsátás 

Az ábra a poliészter szálvattával együtt használt különféle fedőrétegek hőkibocsátási 

sebességét mutatja be, amelyeket a modellezési tesztek során megvizsgáltak és az 5. ágyon 

vannak kitéve. A láng alkalmazásának eredményeit a következő táblázat tartalmazza. 
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Hőkibocsátási sebesség. Különböző burkolatok, habbal és vattával. Gyerekágy expozíció. 
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Hőkibocsátási sebesség, anyagkombinációk a C3 fedéllel. Mindkét gyújtóforrás lángja és 

CRIB 5 gyújtóágy. 
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Hőkibocsátási sebesség, anyagkombinációk a C6 fedéllel. Mindkét gyújtóforrás lángja és 

CRIB 5. 

A teljes hőkibocsátás 0–1200 másodperc alatt a C1, C2, C3, C6 és C10 burkolatok 

esetében, különféle alkotóelemek kombinációjával, amikor az CRIB 5 gyújtóágynak vannak 

kitéve, az alábbi ábrán látható. A megfelelő hőkibocsátási sebességet a következő ábra 

szemlélteti. A láng alkalmazásának eredményeit a táblázat tartalmazza. 
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Teljes hőkibocsátás 0-1200 másodperc alatt. C1, C2, C3, C6 és C10, különböző 

összetevők kombinációival. GRIB 5 expozíció. 

 

A csúcs hőkibocsátási sebessége 0-1200 másodperc alatt. C1, C2, C3, C6 és C10, 

különböző összetevők kombinációival. CRIB 5 expozíció. 
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Füsttermelés 

Az alábbi ábra a füsttermelési sebességet mutatja a gázláng modelljein. Csak a C1-nek 

van jelentős füsttermelése, a többi görbét vörös jelöli. A C1 volt az egyetlen fedőanyag, amely 

folyamatos égést mutatott az égőcső eltávolítása után. 

 

A füsttermelés mértéke. Különböző burkolatok, habbal és vattával. Láng expozíció 

Az alábbi ábra mutatja a füstképződés mértékét a CRIB 5 modelljein. 
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A füsttermelés mértéke. Különböző burkolatok, habbal és vattával. CRIB 5 beállítás. 
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A teljes füsttermelés 0-1200 másodperc alatt. C1, C2, C3, C6 és C10, különböző 

összetevők kombinációival. CRIB 5 expozíció. 

Az eredmények értékelése 

Mivel a vizsgált kombinációk közül csak az egyik (a vatta C1-je) meggyulladt, amikor a 

kis lángú gyújtóforrással tesztelték, ezeket a vizsgálatokat ebben a szakaszban nem értékelik 

részletesen. 

A következő ábrán bemutatjuk a csúcs hőkibocsátási sebességének (HRRmax), a teljes 

hőkibocsátásnak (THR) és a teljes füsttermelésnek (TSP) a kárpit-kombinációkkal való 

tesztelését, amelyet a modellben az 5. gyújtóforrás-bölcsővel teszteltünk. Az összes 

kombinációt az F3 poliuretán habon teszteljük, és az eredményeket 1200 s tesztperiódus alatt 

számoljuk ki. Ezeknek az értékeknek az átlaga szolgál referenciaértékekként a kárpitozási 

kombinációkban a különféle gátló anyagok hatásainak értékeléséhez. 
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A modellben kipróbált különböző kárpit-kombinációk eredményei az CRIB 5 

gyújtóágynak való kitettséggel. 

Az összes eredményt 1200 másodperces vizsgálati időszak alatt értékelik. A C6_W2 értéke a 

teljes füsttermelésben 563 m2 volt, és az oszlop túllépi a fenti ábra skáláját. 

A kúp kaloriméter teszt eredményeinek értékeléséhez itt is alkalmaztunk 

radardiagramokat, az eredményeket normalizáljuk az összes CRIB 5 gyújtóágyat tartalmazó 

teszt átlagértékeivel. A következő ábrán látható eredményeket normalizáljuk a W2 vatelre 

szerelt egyes burkolatok és a habok eredményeivel, azaz a W2 + W2 + F3 hab teszttel kapott 

eredmények 100% -át kapják. 
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Az 1 alatti érték javulást jelent a becsült tűztulajdonság átlagos értékéhez képest (azaz 

kevesebb hő vagy kevesebb füst, mint az átlag). 

 

Az F3 kárpitozási habra szerelt burkolatok, vatták és korlátok különféle kombinációinak 

eredményeinek összehasonlítása a modellben az 5. gyújtóforrás-CRIB 5 gyújtóágy segítségével. 

Az összes eredményt 1200 másodperces vizsgálati perióduson keresztül értékelik, és az egyes 

változók átlagos teszteredményeivel összehasonlítva normalizálják. Az 1 alatti értékeket 

jobbnak tekintik, mint az átlag. A C6_W2 TSP értéke az átlagos TSP 5,9-szerese volt. 

Láthatjuk, hogy a füsttermelés és a hőkibocsátás szempontjából a legjobb eredményt a 

C3 borítóval (poliészter, Trevira CS), a 80 g / m2-es üvegszálas B2 gáttal és a fedővel 

kombinálva érjük el. C6 (műbőr) a B1 25 g / m2 üvegszálas gáttal kombinálva. 

Az akadályoknak az egyes fedőszövetekre gyakorolt hatásának értékeléséhez a következő 

ábrán az egyes burkolatok radarvázlata látható. Ezen az ábrán a két eset tengelyei megváltoztak, 

amikor csak egy akadályt tesztelték (C1 és C6), összehasonlítva az olyan diagramokkal, 

amelyeknél egynél több akadály teszt eredményei szerepelnek. 
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Az F3 kárpitozási habra szerelt burkolatok, vatták és korlátok különféle kombinációinak 

eredményeinek összehasonlítása a modellben az CRIB 5. gyújtóforrás-kiságy segítségével. Az 

összes eredményt 1200 másodperces vizsgálati időtartamon keresztül értékelik, és az egyes 

burkolatok vizsgálati eredményeihez viszonyítva normalizálják, W2-vattával és F3-as habbal 

kombinálva. 
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A tűzvédelmi hatások 

A modellben három különféle akadállyal rendelkező anyagkombinációkat teszteltünk. A 

B3 akadályt csak a C10 borítóval kombinálva vizsgálták. 

• Csúcs hőkibocsátási sebesség, HRRmax 

Az akadályok vagy jelentősen csökkentik a csúcs hőkibocsátási sebességét, vagy egyes 

esetekben a csúcskibocsátási sebesség értéke körülbelül nem változott. A legnagyobb hatást a 

B2 akadály vizsgálatánál figyelték meg a C3 fedéllel és a C6 fedéllel a B1 fedéllel. 

• Teljes hőkibocsátás, THR 0-1200 mp 

A THR 0-1200 mp-re gyakorolt hatások megegyeztek a csúcs hőkibocsátási sebességével. 

• Teljes füsttermelés, TSP 0-1200 mp 

A teljes füsttermelés csökkent a fedél és az akadályok összes kombinációja esetén. A TSP 

legnagyobb relatív csökkenését 96-97% -kal a C3_B2 és C6_B1 kombinációk esetében mértük. 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a tűzvédelem szempontjából fontos 

tulajdonságokat javítani lehet azzal, hogy tűzvédelmi anyagot adnak a kárpitozáshoz. Még a 

könnyű üvegszálas szövet is drámai hatással volt a modell méretarányos vizsgálatára a műbőr 

borításával, C6. Egyik akadály sem vezet rosszabb teszteredményekhez, mint az akadály nélküli 

tesztek. 
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Következtetések 

A tanulmányban a kárpitozott bútordarab kezdeti tűzfejlesztésére koncentráltunk. A 

tanulmány célja annak értékelése, hogy a kárpitozott bútorok tűzállósági tulajdonságai 

javíthatók-e és milyen mértékben, anélkül, hogy kémiai tűzálló szereket adnának az 

anyagokhoz. Az anyag tűz tulajdonságainak kiértékelésére kisméretű kúp kaloriméter tesztet 

használtunk. A tűz viselkedésének valós léptékben történő értékeléséhez az 

anyagkombinációkat félig méretarányos mintában teszteltük, és a vizsgált tárgyakat a megfelelő 

gyújtóhatásnak kitettük a BS 5852 brit szabvány szerint a CRIB 5 szabványosított 

gyújtóforrásoknak és a kis lángot a EN 1021-2 európai szabvány szerint. 

A hangsúly a tulajdonságokra került, amelyek fontosak a tűz felderítése, az emberi 

reakciók és az evakuálás szempontjából. A tesztek gyulladási, hőkibocsátási és 

füstképződésének eredményei hasznosnak tekinthetők a kárpitozott bútorok különböző anyag-

kombinációinak tűzveszélyének értékeléséhez. Mivel a projektben korlátozott számú teszt 

létezik, és így korlátozott az adatkészlet, az adatok megfelelő statisztikai elemzése nem 

lehetséges. Az alábbi értékelések tehát szubjektív jellegűek, és a vizsgálati eredmények 

megfigyelésein alapulnak. 

A fedőanyag és a tűzálló anyag hatásai 

A kúp kaloriméter tesztekből azt láthatjuk, hogy a várakozásoknak megfelelően a 

burkolat kiválasztása fontos a gyulladás ideje szempontjából. Ha a fedél és a hab között akadály 

van, a legtöbb esetben megnövekszik a gyulladáshoz szükséges idő. Néhány burkolóanyag 

számára előnyös lesz még egy könnyű tűzálló anyag, míg másoknak a hatékonyság érdekében 

további optimalizálásra van szükségük az akadály számára. 

Még a könnyű korlátoknak is lehetnek pozitív hatásai 

Az általunk választott zárószövet könnyű és átlátszó, ezért nem működnek olyan 

hőszigetelő anyagként, amely korlátozná a hőátadást, és nem korlátozná az illékony gázok 

szállítását a kárpit-habból sem. Az akadályok legnagyobb befolyása az, hogy elválasztják a 

lángoló felületet a gyúlékony nem égésgátló habtól. Tehát még a nagyon könnyű szövetek 

akadályként történő felhasználásával is a fedőréteg mellett javíthatók ezen anyag-kombinációk 

tűzállósági tulajdonságai. 

Annak ellenére, hogy a fénysorompók pozitív hatással lehetnek a tűz tulajdonságaira, 

tesztelésre van szükség annak értékeléséhez, hogy a gát működni fog-e egy adott fedőszövettel. 
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Eredményeink azt mutatták, hogy egy sűrűbb akadály általában függetlenebb a fedőszövet 

választásától, mint egy könnyebb akadály. 

Az akadályok csökkenthetik a hőkibocsátást 

A zárószövetek pozitív hatást fejtettek ki, mivel csökkentik a kúp kaloriméterben a 

vizsgálati minta teljes hőkibocsátását, valamint hajlamosak csökkenteni a csúcs hőkibocsátási 

sebességét. Ismét a hatékonyság magasabb a sűrűbb szöveteknél, míg a fényvédő szövet 

hatékonysága inkább függ a fedőszövet természetétől. Amikor az anyagkombinációkat mintázó 

székként tesztelték, és S5 kiságyon (SCRIB 5) nyitott lángú gyújtóforrásnak tették ki, akkor a 

csúcs hőkibocsátása és a teljes hőkibocsátás csökkentek, amikor a fedőszövet és a hab között 

akadályt adtak hozzá. 

Az akadályok csökkenthetik a füsttermelést 

Általában (mind a kúp kaloriméterben, mind a makett tesztekben) a teljes füsttermelést 

gát hozzáadásával csökkentettük. A legnagyobb hatást a sűrűbb akadályszövet okozta. Mivel 

azonban nem mindig van ez a helyzet, a fedőszövet és a zárószövet értékelésének a füsttermelés 

értékelését is tartalmaznia kell. 

A nagyobb léptékű tűz viselkedésének előrejelzése kisméretű tesztek alapján 

Kísérleteink nem meglepő módon azt mutatják, hogy kihívást jelenthet a különböző 

anyagkombinációk tűzállósági tulajdonságainak becslése kisméretű tesztek alapján. 

Ugyanakkor korrelációt látunk a kísérletek értelmezésében.  

Következtetések 

Bebizonyosodott, hogy a kárpitozott bútorok tűzbiztonsága az okos anyagválasztással 

javítható. Az olyan textília alkalmazása, amely tűzálló anyagként szolgál a burkolat és a 

kárpitos hab között, különböző mértékben csökkenti a hő és füst kibocsátását a bútoroktól, az 

akadály szövetétől és a kárpitozott bútor anyagától függően. Noha a tesztjeinket nem szigorúan 

az EN 1021-2, illetve a BS 5852 szerint végeztük el, véleményünk szerint kísérleteink azt 

mutatják, hogy ezen szabványok szerint lehet vizsgálatokat elvégezni kémiai égésgátlók 

használata nélkül, hanem alternatív megoldások alkalmazásával. stratégiákat. 

A fedél-gát kombinációk hatékonyságának különbségei, amint azt a fenti szakaszokban 

megvitatták, azt mutatják, hogy a kárpitozott bútorok tűzbiztonsága bizonyosan javítható 
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égésgátlók használata nélkül. Ez azonban alapos vizsgálatot és az anyagkombináció megfelelő 

megválasztását igényli. 

 

A rétegelt lemez tűzbiztossága 

 

A tűzálló anyagok fában történő felhasználásának története az ókori civilizációkhoz 

vezethető vissza, hiszen például az ókori Rómában a fát ecettel és mésszel impregnálták tűzálló 

hadihajók és házak építéséhez (Shfizadeh 1968). 

A fa tűzálló anyagának kutatása a következő évszázadokban is folytatódott. A tűzálló 

anyagokkal kapcsolatban a legkorábban talált hivatkozási szám egy brit szabadalom. Az 551 

számú dokumentumot Obadiah Wyld számára adták ki 1735-ben, és a Gay-Lussac által 1821-

ben publikált tudományos cikk (Lawson 2009) tesz említést róla. Azóta a tűzálló anyaggal 

kezelt fa és fatermékek kutatása és alkalmazásuk folyamatosan növekszik az egész világon. 

A nyolcvanas években a guanidin-foszfátokat szintetizálták és használták tűzálló 

anyagként a fa számára az Északkeleti Erdészeti Egyetemen (Luo és Li 1989; Zhao et al. 1994, 

1995). Az 1990-es évek óta felerősödtek a kutatási erőfeszítések a fa tűzálló anyagok feltárására 

Kínában (Liu 1997, Hu 2006). A foszfor-, nitrogén- és bórvegyületeket vagy ezek keverékeit 

tartalmazó tűzijáték-védő szerek a legfontosabbak, és különféle kategóriákba sorolhatók, 

például szervetlen, szerves, gyanta alapú, reaktív vagy más típusúak, kémiai jellege és 

felhasználási jellemzőik alapján. Kínában azonban csak néhány tűzálló anyag mutat a fakezelési 

alkalmazásokhoz szükséges teljesítményt (Wang 1999). 

A fa tűzálló anyagával szemben támasztott követelmények a tűzállósággal kapcsolatos 

kezdeti hangsúlytól kezdve kibővítették más tényezőket, például a füstgátlást, a környezeti 

hatást, a kiegészítő teljesítményt (például tartósítószer, antitritit stb.) és a gazdasági 

szempontokat. A fa tűzálló anyagokat szabályozó előírások és szabványok előírásainak 

szigorúbbá váltak, megnehezítve az új fa tűzálló anyagok tervezését és fejlesztését (Wang 

1999). Kínában már egy ideje számos kutatóintézet foglalkozik széles körben a fa és a 

fatermékek tűzálló anyagának kifejlesztésével; Ide tartoznak az Északkeleti Erdészeti Egyetem, 

a Kínai Erdészeti Akadémia, a Pekingi Erdészeti Egyetem, a Közép-Dél Erdészeti és 

Technológiai Egyetem, a Nanjingi Erdészeti Egyetem, a Fujiani Mezőgazdasági és Erdészeti 

Egyetem és a Délnyugati Erdészeti Egyetem, valamint néhány tűzoltóság és vállalat. Néhány 
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új, nagyteljesítményű és multifunkcionális tűzálló anyagot megjelentettek Kínában az elmúlt 

20 évben (Wang 2000a; Jiang és Liu 2016; Long et al. 2016; Wang et al. 2018a, 2018b). 

A 2000-es évek elején kiterjedt munkát végeztek új faalapú kompozitok és fa-műanyag 

kompozitok (WPC) kifejlesztésén, és ezek közül néhány nagyszerű potenciált mutatott a 

kereskedelmi felhasználás szempontjából a beltéri dekorációban és a bútorgyártásban. Mivel a 

WPC-k általában gyúlékonyabbak és sokkal több hőt bocsátanak ki, mint a fa, a WPC-k tűzálló 

képességének kutatására az utóbbi években nagyobb figyelmet fordított (Li et al. 2014, Li 

2016b, Fang és mtsai. 2018, Shao és mtsai. 2018, Song és mtsai, 2018). 

Tűzálló technológia fa és fa alapanyagokhoz 

Tűzálló anyaggal kezelt fa 

Lamináló és bevonó kezelések - sok esetben az éghető fa laminálva van, vagy tűzálló 

vagy nem éghető anyagokkal van bevonva a tűzállóság elérése érdekében. Például egy fém 

anyag vagy gipszkarton réteg laminálása hatékonyan elválaszthatja a fa panelt a külső 

környezettől; így, ha a tűz kívülről meggyullad, a fa nem könnyen vagy azonnal gyullad meg, 

elegendő időt biztosítva az épület evakuálásához és a tűzoltáshoz. Ha azonban a fedett fa hosszú 

ideig ki van téve a tűznek, akkor a tűzálló réteg a védő funkcióval együtt végül elpusztul. 

A felületkezeléshez és a védelemhez rendelkezésre álló különféle technikák között a 

tűzálló anyaggal történő bevonási módszert általában használják a fa tűzállóságának fokozására 

(Gu 1996, Chen-Yang et al. 1998). A nemrégiben elvégzett munka azt sugallja, hogy az égő 

égésgátló bevonatok használata a fa legegyszerűbb, leggazdaságosabb és leghatékonyabb 

módja a tűz elleni védelemnek (Zheng 2004; Huang 2005; Zhou 2006; Chou és mtsai., 2009, 

2010; Wang) és mtsai., 2010). A beépített bevonat, magas tűzálló tulajdonsággal és biztonsági 

tényezővel, a kezelés új típusa. Tűznek való kitettség esetén a beáramló bevonat habszenes 

réteggé változik. A szénréteg elkülöníti a fa szubsztrátumot a hőtől és az oxigéntől, és 

késleltetheti a fa pirolízisének megindulását, hatékonyan védve a fa szerkezetét egy ideig. 

Ennek a megközelítésnek a legfőbb hiányossága az, hogy ha a bevonóréteg megsérül, vagy ha 

a bevonatréteg leesik a tűz során, akkor a tűzálló anyag teljesítménye elveszik. 

Impregnáló kezelés - Az impregnálás egy tűzálló kezelési eljárás, amelynek során tűzálló 

oldatot injektálnak a fába különböző nyomási körülmények között (légköri nyomás, vákuum 

vagy nagynyomás). A szükséges felszerelés típusa és a kezelés hatása jelentősen eltér az 

alkalmazott nyomásviszonyok típusától. A Kínában jelenleg alkalmazott leggyakoribb kezelési 

módszerek a nyomásimpregnálás és az áztatás. A nyomásimpregnálási módszert általában a 
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nagy méretű fadarabok kezelésére használják, míg az áztatási módszert vékony furnérok, fa 

részecskék, faszálak és más fa nyersanyagok kezelésére használják; ez utóbbi módszer jobb 

kezelési hatást és költséghatékonyságot eredményez más módszerekkel összehasonlítva. 

Az 1990-es években új tűzálló anyagot szintetizáltak. Ez a tűzálló anyag főként tiszta 

guanil-karbamid-foszfátból (GUP), bórsavból és kisebb mennyiségű adalékanyagokból áll 

(GUP-B; Wang 2000a); kiváló tűzálló, füstgátló, tartósítószerrel és antitermittel szembeni 

teljesítménygel rendelkezik (Wang és mtsai., 1999a, 1999b; Li és mtsai., 1999a, 1999b; Zhang 

és mtsai., 2007). A szilárd fa kezelésére való alkalmassága mellett a GUP-B-t felhasználták 

faalapú kompozitok, például rétegelt lemez (Liu és mtsai. 2004), közepes sűrűségű rostlemez 

(MDF; Liu és mtsai. 2003b) tűzálló kezelésében is.  

Mivel néhány fa tűzálló anyag is katalizátor, amely a fa lebomlását okozhatja, különösen 

magas hőmérsékleten és páratartalom mellett, ezért fontos, hogy meghatározzuk a tűzálló 

anyaggal kezelt fa mechanikai tulajdonságait az ilyen feltételeknek való hosszú expozíció után. 

Az északkeleti erdészeti egyetemen és az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumán 

(USDA) elvégezték a tűzálló anyaggal kezelt, magas hőmérsékletnek kitett fa mechanikai 

tulajdonságainak vizsgálatát. 

Az Erdészeti termékek laboratóriuma a GUP-B-vel kezelt tiszta koreai fenyő (Pinus 

koraiensis) mintákat levegőn szárították, vagy kemencében 708 °C hőmérsékleten szárították, 

majd 668 °C-on és 75% relatív páratartalom mellett állandó időtartamú expozíciónak tették ki 

őket különböző időtartamokon át (Wang etb., 2005b). Nem találtak szignifikáns különbséget a 

kontrollok és a GUP-B-vel kezelt koreai fenyő minták közötti hőbontásban, függetlenül attól, 

hogy a mintát levegőn szárították vagy kemencében szárították a kezelés után. Más, jóval 

alacsonyabb pH-értékű tesztelt tűzálló anyagok esetében azonban az égetőkemencében 

újrafeldolgozott anyagok szignifikánsan nagyobb degradációt mutattak, mint a levegővel 

újraszárított anyagok. Magas hőmérsékleten való expozíciónál a GUP-B-vel kezelt koreai fenyő 

szilárdsága és merevsége romlott, ám a mérték kisebb volt, mint amit korábban jelentettek a 

különféle gyártási eljárásokkal előállított standardizált GUP-B készítményeknél (Winandy 

1995; 1. táblázat). A módosított gyártási folyamat alacsonyabb savassága miatt javult a fokozott 

GUP-B stabilitása a termikus degradációval szemben. Mikrohullámú és ultrahangos 

technikákat alkalmazva a fa impregnálására tűzálló anyaggal. A gyanta típusú tűzálló anyagot 

és kis molekulatömegű fenol-formaldehid gyantát tartalmazó keveréket használták az Ussuri 

nyár kezelésére a kívánt tűzállóság elérése érdekében (Li és mtsai. 2009). 
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A kezelt faminták rugalmassági modulusának (MOE) és repedési modulusának (MOR) 

változásai a 668C.a expozíció során 

 

a Wang és munkatársai által összeállított adatok. (2005a). GUP = guanil-karbamid-

foszfát; B = bórsav. 

Kémiai módosítás. - A tűzálló anyaggal szemben állandó hatás elérhető, ha a fát reaktív 

tűzálló anyaggal kezelik. Az ezeket az elemeket tartalmazó tűzálló elemek és / vagy kémiai 

csoportok stabil kémiai kötésekkel köthetők a fa molekulákhoz. Mivel a tűzálló elemek 

molekulánként eloszlanak a fában, a reaktív tűzálló anyagokkal kapcsolatos tartósság, 

kimosódási ellenállás és tűzállóság általában jobb, mint az adalék típusú tűzálló anyagokkal 

(Wang 2000b). 

A hidroxilcsoportok és a benzolgyűrűk hasznos funkcionális csoportok, amelyek a 

facellák falán helyezkednek el, és amelyeken keresztül tűzálló anyagokat lehet kapcsolni olyan 

reakciókkal, mint észterezés, átészterezés, éteresítés és halogénezés. 

A reaktív tűzálló anyag (például foszforil-vegyi anyagok) és a fa között zajló reakció a 

folyadék – szilárd határfelületen fordulhat elő. Ez előfordulhat a gáz-szilárd felületen is, például 

egy kis molekulatömegű bórsav-észter felhasználásával gázkezelésben. Ez a módszer még nem 

érte el a gyakorlati szintet, de új utat nyitott a speciális célú tűzálló anyaggal kezelt fatermékek 

gyártására (Wang 2000b). 
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Tűzálló anyaggal kezelt faalapú kompozitok 

Jelenleg a faalapú kompozitipar fejlődése gyors, alkalmazási területe széles. Egy online 

forrás (CIConsulting 2010) szerint a faalapú kompozit termékek kapacitása Kínában az elmúlt 

10 évben évente több mint 20 százalékkal nőtt. Az alkalmazási szektorok magukban foglalják 

a bútorokat, az épület befejezését és a dekorációt, a járműveket és az edényeket, csak néhányat 

említve. Ezeknek a termékeknek nagyon gyenge a tűzállóságuk gyúlékonyságuk miatt. A 

faalapú kompozitok tűzálló tulajdonságaira fokozatosan nagyobb figyelmet kapnak a 

felhasználók, a szabályozók, a szabványok fejlesztői és a fatudósok. A forgácslapokra (GA 87-

94, közbiztonsági szabvány), a rétegelt lemezre (GB 18101-2000, nemzeti szabvány) és az 

MDF-re (GB / T 18958-2003, nemzeti szabvány ajánlott) kidolgozott és egymás után beépített 

tűzállósági szabványokat 2006. június 19-én adták ki a GB 8624-2006 (az építőanyagok és 

termékek égő viselkedésének osztályozása) és a GB 20286-2006 (a tűzvédő termékek és 

részegységek égési magatartására vonatkozó követelmények és jelölés a nyilvános helyeken) 

szabványokat, és A kötelező nemzeti szabványok (GB 8624-2006 és GB 20286-2006) 

végrehajtása azt mutatja, hogy a tűzálló anyagipar, beleértve a tűzálló anyaggal kezelt fa és 

faalapú kompozitok, új fejlesztési korszakba lép. 2009-ben 400 iparági vezető, szakértő, tudós 

és vállalati küldöttség vett részt a tűzálló és környezetbarát faalapú kompozitokról szóló első 

nemzeti szemináriumon, Yanggu-ban, Shandong tartományban, amely fórumot adott a 

mélyreható megbeszélésekhez és a termékek cseréjéhez. tűzálló anyaggal kezelt és 

környezetbarát faalapú kompozitok technológiája és alkalmazásai. Ezekben a kompozitokban 

a fejlemények iránya minden résztvevő számára fontos kérdés volt. Ez a szeminárium pozitív 

szerepet játszott a nemzeti tűzoltó szabályok népszerűsítésében, a technológiák és tapasztalatok 

cseréjében, valamint a tűzálló faalapú kompozit ipar fejlesztésének előmozdításában. 

Tűzálló anyaggal kezelt MDF. - Az MDF-t Kínában használják belsőépítészetben, 

bútorgyártásban és építészeti szerkezeti elemekben. Gyúlékonysága és az ezzel járó tűzveszély 

miatt azonban alkalmazásai bizonyos területeken korlátozottak. 

A tűzálló anyaggal kezelt MDF-et főleg az MDF utókezelésével vagy a szál tűzálló 

anyaggal történő előkezelésével állítják elő. A lemez tűzálló kezelése hasonló a masszív 

fakezeléshez, de nem azonos, mivel a lemez mechanikai tulajdonságait súlyosan 

befolyásolhatja a magas kémiai terhelés vagy a víztartalom a nyomás impregnálása során. 

Wang (2007) szervetlen és szerves tűzálló szereket használt az MDF panelek 

impregnálására és megállapította, hogy a kezelt panel korlátozott oxigénindexe (LOI) 

növekedett, a hőbomlás hőmérsékleti tartománya szélesebbé vált, és a töltési idő növekedett. A 
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rostok tűzálló kezelését a táblák gyártási folyamata során különféle szakaszokban végezhetjük, 

például finomítás során, a méretezés előtt, a méretezés során és a szőnyegképző eljárás során, 

az alábbiakban ismertetett módon. 

Tűzálló kezelés a finomítás szakaszában. - Ebben a folyamatban egy vízoldható tűzálló 

anyagot kevernek a faforgáccsal a finomítás során, az impregnáláshoz hasonló hatás elérése 

mellett. A kezelt anyag szárítás és méretezés után ezután szőnyegré alakulhat. Ez a 

megközelítés egyszerű, és a gyártóberendezés üzemeltetésének költsége alacsony. Ennek fő 

korlátozása azonban a tűzálló anyag, mivel egy szilárd vegyület oldhatatlansága vagy a forró 

köszörülés hőmérsékletével szembeni ellenállás hiánya megnehezítheti ezt a megközelítést. 

Tűzálló kezelés a méretezés előtt. - Tűzálló oldatot vagy finom port permeteznek a 

szálakra, majd a tűzálló anyagot és a szálakat egyenletesen összekeverik, és az elegyet a méret 

előtt szárítják. Ez a kezelési módszer jobb tűzálló hatást eredményez, mivel a tűzálló anyag 

egyenletesebben oszlik el a többi módszerhez képest, ám a berendezés és az energia költségei 

a kiegészítő szárítási lépés miatt magasak, ami bonyolítja a teljes előállítási folyamatot. Jelenleg 

ez továbbra is a fő módszer a tűzálló anyaggal kezelt MDF előállításához Kínában, és fejlettebb 

technikát kell kidolgozni. Néhány tanulmányt Zhang és Li (2006a, 2006b) készített a tűzálló 

anyaggal kezelt MDF előállításáról ezen módszer alkalmazásával. A gyártott MDF LOI-je 

körülbelül 50% volt, meghaladva a tűzálló MDF 48% -át. A nedvességtartalomra, vastagság-

duzzadásra, belső kötési szilárdságra, repesztési modulusra (MOR) és rugalmassági modulusra 

(MOE) kapott eredmények mind megfeleltek a nemzeti GB szabványok követelményeinek. 

Ezenkívül a formaldehid-kibocsátás alacsonyabb volt, mint az E1 szint az MDF GB / T 11718 

szabványban. 

Tűzálló anyag kezelése a méretezési folyamat során.  

A tűzálló anyagot összekeverik egy ragasztóval, így szuszpenziót vagy emulziót képezve, 

amelyet ezután a rostra permeteznek, egyszerűsítve a gyártási folyamatot és csökkentve a 

működési költségeket. Ennek a kezelési technológiának az alkalmazását azonban számos 

változó korlátozza, például az oldhatatlan tűzálló anyagok részecskemérete; oldható tűzálló 

anyagok pH-ja; a tűzálló anyag, a ragasztó és a szálak kompatibilitása; valamint egyéb 

kérdések. Így nagyon kevés tűzálló anyag alkalmas a kezelési módszerhez. 

Liu és mtsai. (2003a) készítették az MDF-t száraz eljárással GUP-B tűzálló anyaggal. A 

szálakra egyidejűleg permetezték a GUP-B-t, ragasztót és vízszigetelő szereket. A GUP-B 
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hatása a gyártott MDF mechanikai tulajdonságaira és tűzzáró tulajdonságaira kitűnő volt: a 

GUP-B tűzálló anyaggal kezelt fizikai és mechanikai tulajdonságai javultak. 

Az MDF elérte a GB szabványok elsődleges követelményeit, és teljesítménye elérte a 

JISD 1322-77 elsődleges követelményeit. Liu és Wang (2009) részletes vizsgálatot végeztek a 

GUP-B hozzáadása és a meleg sajtolás hőmérséklete hatásáról az előállított tűzálló MDF 

teljesítményére. 

Tűzálló anyag kezelése a szőnyegképző eljárásban. - Ezzel a módszerrel a tűzálló 

anyagokat egy táblába rendezzük, hogy a nagy koncentráció egy bizonyos vastagságban 

egyenletesen eloszolhasson, és ennek következtében jó tűzálló anyag hatékonyságot érjünk el 

minimális kémiai veszteséggel. A gyártás során azonban nehéz a tűzálló szereket eloszlattatni 

aaz anyag mindkét oldalán az alakítógépekben. Ezenkívül a tűzálló anyag egyenetlen eloszlása 

negatív hatással lehet az MDF panel mechanikai tulajdonságaira (Zhang 2005). Wu és Yang 

(2010) kevert tűzálló szereket előzetesen előírt szállal, és megvizsgálta az ultrafinom 

alumínium-hidroxiddal kezelt MDF égési viselkedését [Al (OH)3]. Kúpos kaloriméter 

segítségével meghatározzuk a tűzálló anyag tartalmának a tűzálló anyaggal kezelt MDF égési 

tulajdonságaira gyakorolt hatását; az eredményeket a lenti táblázat mutatja. Az égési 

magatartások között a legjelentősebb az átlagos fajlagos kioltási terület (SEA) és a teljes 

füsttermelés csökkenése, ami azt mutatta, hogy az ultrafinom Al (OH)3-dal kezelt MDF jó 

füstgátló tulajdonságokkal rendelkezik. Az ultrafinom Al (OH)3 némi hatást gyakorolt a kezelt 

MDF hőkibocsátására, és úgy találták, hogy a teljes hőkibocsátás (THR) 40% -kal csökken a 

legmagasabb hozzáadási szint mellett, körülbelül 60% ebben a kísérletben. 

A tűzálló anyagnak a tűzálló anyaggal kezelt közepes sűrűségű rostlemez égési 

tulajdonságaira gyakorolt kúp kalorimetriájának eredményei.a 

 

a Wu és Yang (2010) által összeállított adatok. TTI = a gyulladás ideje; pk = csúcs; HRR 

= hőkibocsátási sebesség; THR = teljes hőkibocsátás; EHC = tényleges égéshő; SEA = 

specifikus kihalási terület; MLR = tömegveszteség. 
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A faforgácslap fizikai és mechanikai tulajdonságai, korlátozott oxigénindex (LOI) és 

füstsűrűség-besorolása (SDR) eredményeia 

 

a Wang (2006) által összeállított adatok. Sűrűség, nedvességtartalom, belső 

kötésszilárdság és vastagságduzzadás a GB / T 17657-1999 szerint tesztelték; A LOI a GB / T 

2406-1993 szerint tesztelt; SDR tesztelt a GB / T 8627-1999 szabvány szerint. 

Noha számos tanulmányról beszámoltak a tűzálló anyaggal kezelt MDF-ről, és néhány 

MDF gyárat építettek tűzálló termékek előállítására, továbbra is sok kihívás és nehézség áll 

fenn a tűzálló anyag technológia iparosítási folyamatában. Az egyik fő kihívás az, hogy az MDF 

termékekben a tűzálló anyag mennyiségét általában nagyon magas szinten kell alkalmazni a jó 

tűzteljesítmény elérése érdekében, amely nyilvánvalóan befolyásolja a termékek mechanikai 

tulajdonságait; így a tűzálló anyaggal kezelt MDF alkalmazások korlátozottak. Ezenkívül a 

tűzálló anyaggal kezelt MDF-ben alkalmazott legtöbb hagyományos tűzálló anyag savas 

szerves vagy szervetlen vegyületek (például ammónium-szulfát, ammónium-foszfát, 

ammónium-polifoszfát, szerves foszfátok), és amikor ezek a tűzálló anyagok közvetlenül 

érintkeznek faszálakkal, akkor ezek katalizálja és lebontja a faszálakat, különösen forró és párás 

éghajlattal rendelkező régiókban; ezek a környezeti feltételek jelentősen befolyásolhatják a 

tűzálló anyaggal kezelt MDF szilárdságát (LeVan és Winandy 1990, Li 2006a). 

Tűzálló anyaggal kezelt forgácslap. - Nagy szilárdsága, könnyebb gyártása és olcsó 

költségei miatt a forgácslemez alkalmas az épületek dekorációjához, a bútorokhoz és a 

szállításhoz. Mivel azonban a forgácslapok alapanyagai (szerves ragasztókkal ragasztott 

fadarabok) gyúlékonyak, a fadarabot és a kapott forgácslaplapokat tűzálló anyaggal kell 

kezelni. A forgácslapkezelési technológia hasonló a tűzálló anyaggal kezelt MDF-hez használt 

technológiához, és a lehetséges kezelési szakaszok magukban foglalják a méret előkészítését, a 

méretezést, a szőnyegképző folyamat során és a lemez utókezelését. 

Wang és Li (2005b) környezetbarát tűzálló anyagot használtak a forgácslap tűzálló 

tulajdonságainak javításához. A táblát impregnálással, permetezéssel és hengerréteggel 
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kezeljük. A kezeletlen deszkához képest a tűzálló anyaggal kezelt forgácslapnak volt bizonyos 

fokú tűzálló képessége, hasonló mechanikai tulajdonságai és csökkent formaldehid-

kibocsátása. Wang és mtsai. (2006b) a BL tűzálló anyag (foszforsavból és karbamidból képződő 

szervetlen tűzálló anyag) folyékony és por formáit használta faforgácsok kezelésére. Az 

eredmények azt mutatták, hogy a por alakú tűzálló tulajdonságai javultak. Wang (2006) 

összehasonlította a BL tűzálló anyaggal kezelt forgácslapokat más szervetlen tűzálló 

anyagokkal külön kezelt táblákkal, amelyeket a BL tűzálló anyaggal kevertek (5% alumínium-

hidroxid þ 10% BL, 10% alumínium-hidroxid þ 5% BL, 5% magnézium-hidroxid þ 10% BL és 

10% magnézium-hidroxid þ 5% BL), és azt találtuk, hogy a kizárólag a BL tűzálló anyaggal 

kezelt táblák a legmagasabb LOI-t mutatják az összes vizsgált minta között. Jiang és 

munkatársai. (2009) módosította a BL tűzálló anyagot melaminnal, melamin – formaldehid 

gyanta prepolimerrel és cink-boráttal, és ezt a módosított BL tűzálló anyagot használta a 

forgácslemez tűzállóságának javítására. Megállapítottuk, hogy a tűzálló anyaggal kezelt 

forgácslap mechanikai tulajdonságai megerősödtek, és a formaldehid-kibocsátás csökkent, 

amikor a melamin és melamin – formaldehid gyanta prepolimer felhasználásával módosították 

a BL tűzálló anyagot. A kapott eredmények azt is kimutatták, hogy a cink-boráttal módosított 

BL tűzálló anyagot tartalmazó táblák LOI-értéke 49,6% volt, ami magasabb, mint a 

módosítatlan BL tűzálló anyagot tartalmazó táblák 38,6% -ának. 

Na és Zhou (2003) oltott halogén alapú tűzálló anyagokat a fenolgyanta fő vagy oldalsó 

láncaiba tűzálló fenol-formaldehid gyanták előállítása céljából. A kapott ragasztóval elkészített 

forgácslap olyan tűzálló és mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megfelelnek a 

GB / T 4897-1992 szabvány A. osztályának és a GB 7911.6-1987 szabványnak az I. osztály 

követelményeinek. Deng és Zhang (2003) bór- és foszfor-nitrogén tűzálló anyagokat 

választottak ki, és különböző módon keverik össze őket különböző koncentrációkban. 

Mindegyik keveréket forgácslemez előállítására használták azáltal, hogy a keveréket 

hozzáadták a faanyaghoz a keverési folyamat során. 

A teszteredmények azt mutatták, hogy egy bizonyos arányban kevert bór- és foszfor-

nitrogén-késleltetők javították a lemez tűzállóságát, miközben megőrizték a mechanikai 

tulajdonságokat, amelyek szükségesek a GB / T 4897-2003 szabvány teljesítéséhez. 

A Szecsuáni Egyetemen Tang (2007) két új foszfortartalmú szintetizáló tűzálló szereket 

szintetizált: (1-oxo-foszfabici- 2,6,7 trioxa-yclo oktán-4-karbonil) neopentil-glikol-észter és di 

(2) , 2-dimetil-1,3-propándiol-foszfát) karbamid (DDPPU). Úgy tűnik, hogy a DDPPU és a 

H3BO3 szinergetikus hatással bír, amikor összekeverik őket. Ugyanezen körülmények között 
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a keverék LOI-ját 46,0% -nak találták, ami 7,9% -kal volt magasabb, mint a DDPPU esetében. 

Liu et al. (2009) kiváló forgácslapot készített a GUP-B tűzálló anyag ragasztóval való 

összekeverésével. 

Egy együttműködési projektet hajtottak végre az Északkeleti Erdészeti Egyetem és az 

USDA Erdőtermékek Laboratóriuma között a GUP-B alkalmazására a fa és a fa alapú 

kompozitok vonatkozásában. Winandy et al. (2008) kezdetben a faforgácsot GUP-B-vel 

kezelték, és a kívánt nedvességtartalomig szárították. A difenil-metán-diizocianát ragasztót 

kötőanyagként használták a tűzálló anyaggal kezelt OSB előállításához. Ennek az OSB-nek a 

mechanikai tulajdonságait a D1037 és az ASTM E2102 az American Testing and Materials 

Society (ASTM) és az ASTM E2102 szerint értékelték, és a teszteredmények azt mutatták, hogy 

a kezelésnek csekély hatása volt a táblák mechanikai tulajdonságaira, de jelentősen javította a 

táblák tüzet -biztosítási teljesítmény. Wang és mtsai. (2008c) gyártott tűzálló anyaggal kezelt, 

alacsony formaldehid-kibocsátású forgácslap újrahasznosított fahulladék-részecskékből, 

polimer 4,40-metilén-difenil-izocianát és fenol-formaldehid gyanták felhasználásával. 

Megállapítást nyert, hogy ez a faforgácslap megfelel a felület tűzállósági teljesítményének 

harmadik fokozatú szabványának, a 6532 kínai nemzeti szabvány szerint. 

A hajlító és belső kötési tulajdonságok fizikai és mechanikai vizsgálatának eszközei és 

szórása (zárójelben) az ASTM D 1037. szabvány szerint kiértékelve 

 

a Winandy és mtsai által összeállított adatok. (2008). 

b BOP-FR = 30% bórsav és 70% guanil-karbamid-foszfát. 

Tűzálló anyaggal kezelt rétegelt lemez. - A rétegelt lemezt erősen törésgátló, 

összehúzódásgátló és hőcsökkentő tulajdonságainak, valamint nagy szilárdságának 

köszönhetően műanyagként használják. Ugyanakkor a nyilvánvaló gyúlékonysága miatt annak 

érdekében, hogy a rétegelt lemez bizonyos alkalmazásokban, például repülőtéri terminál 

előcsarnokokban, éttermi szórakoztató területeken, irodaépületekben, iskolákban és 

raktárakban felhasználható legyen, javítani kell a tűzteljesítményét, hogy megfeleljen a 

környezetvédelmi és biztonsági követelmények. 
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Kiválasztott hőkibocsátási sebesség (HRR) görbék a kezeletlen és a bórsav és guanil-

karbamid-foszfát tűzálló anyaggal kezelt mintákra. 

 

A rétegelt lemez tűzálló kezelési módszerei közé tartozik a furnér impregnálás, a kész 

panelek impregnálása, a tűzálló ragasztók, valamint a felület bevonása vagy festése. Ezen 

kezelési módszerek mindegyikét a következő szakaszok ismertetik. 

Furnér impregnálása. - Ezt a módszert csak olyan tűzálló anyagokkal lehet használni, 

amelyek tulajdonságainak nagyon specifikus kombinációja van az oldhatóság, a pH és a 

pufferkapacitás fára gyakorolt hatása szempontjából. Ha az oldhatóság gyenge, az alacsony 

kémiai terhelés nem fogja elérni a szükséges tűzállóságot. 

Ha a pH-érték túl magas, a panelek kémiai eróziója következik be, ami csökkent 

mechanikai tulajdonságokkal és rövidített élettartammal jár. Ha a sav-bázis puffer kapacitás 

változása túl nagy, akkor az eredeti panelek szilárdsága csökken. Hu et al. (2008) egy új guanil-

karbamid-foszfát-bór-alapú tűzálló anyagot (FRW-1) használt 10 tömegszázalék (fa tömeg) 

koncentrációban a 2 mm vastag nyár furnér áztatásához, és kémiai terhelést ért el 8-10 százalék. 

A kúp kaloriméter teszt eredményei azt mutatták, hogy 50 kW / m2 eső hőáram esetén a 

hőkibocsátási görbe (pk HRR) sebességének csúcsa, THR, a füstkibocsátási görbe csúcsa (pk 

RSR), és a tűzálló anyaggal kezelt rétegelt lemez összes füstkibocsátása (TSR) jelentősen 

csökkent. A szénképződés hozama azonban 10,5 százalékkal magasabb volt, mint a kezeletlen 

rétegelt lemeznél, ami azt jelzi, hogy az FRW-1 beépítésével jobb tűzállóságot és füstgátló 

hatást sikerült elérni. Liu és mtsai. (2004) Betula furnért használtak rétegelt lemezek 
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előállítására tűzálló anyaggal. A LOI, a fadarab módszer és a mechanikai tulajdonságokkal 

kapcsolatos vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a GUP-B-vel kezelt rétegelt lemez 

kiváló teljesítményt nyújtott, megfelelve a JISD 1322-77 japán szabvány első osztályának és a 

GB szabványnak, miközben a lemez szilárdsági tulajdonságai szinte nem érintettek. Jelenleg az 

furnér impregnálása erős higroszkópos ammóniumsókkal az iparban a legelterjedtebb módszer 

a rétegelt lemez tűzteljesítményének javítására. 

A kész panel impregnálása - Az impregnálást ezen módszerrel általában vákuummal 

végezzük; a feldolgozási időnek rövidnek kell lennie, és a táblát vízálló ragasztóval kell 

gyártani. Ez a megközelítés azonban gyakran befolyásolja a ragasztás hatékonyságát, és a 

szárítás során gyakran elhajlik, deformálódik és repedéseket okoz, amelyek befolyásolják a 

későbbi feldolgozást és az alkalmazásokat. Gu (2007) a kész rétegelt lemez paneleket BL 

tűzálló anyaggal kezeli légköri nyomáson. A teszteredmények azt mutatták, hogy a kapott 

kezelt panel tűzálló képessége nem volt kielégítő, a formaldehid-kibocsátás magas volt három 

vagy több rétegű rétegelt lemez panelekben, és a tűzálló kristályosodás, valamint a panel 

deformációja megtörtént a szárítás után. 

Tűzálló ragasztó használata. - Ez a módszer alacsony rétegelt lemezek készítésére 

alkalmas. 

Felületkezelés vagy festés. - Ezzel a módszerrel a rétegelt lemez belső és külső felületét 

tűzálló anyagokkal, például azbeszttel és vermikulit tágulási anyagokkal vonják be, vagy 

közvetlenül feszesítő tűzálló rétegekkel festik. Ez a kezelés nem befolyásolja a rétegelt lemez 

gyártási folyamatát, és jó tűzálló hatásfok érhető el alacsony kémiai terhelés és a berendezés 

költségei mellett. 

Ugyanakkor, ha a burkolat vagy a bevonat megsérül, a tűzálló anyag teljesítménye 

azonnal elveszik, és az anyagok veszélybe kerülnek. Wang és mtsai. (2007) kidolgoztak egy 

izzó, vízben átalakított, aminosav-tűzálló réteget, amelyet kúpos kaloriméterrel és 

termogravimetrikus elemzéssel (TGA) vizsgáltak. Az eredmények azt mutatták, hogy a bevonat 

jelenléte jelentősen csökkentette a hőkibocsátási sebességet és a teljes hőkibocsátást, 

meghosszabbítva a gyulladáshoz szükséges időt. Ezek a bevonatos panelek mutatták a legjobb 

tűzálló és füstgátló hatást, összehasonlítva az értékelésben szereplő többi kereskedelmi tűzálló 

anyaggal. Ez a beáramló bevonat kiválóan elszenesedett tulajdonságokat mutatott, amelyek 

hatékonyan csökkenthetik a tűzveszélyt, és pozitív tényező lehetnek az emberek evakuálásában 

és a tűzoltásban. 
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A B (filmkészítő) és a C (hőszigetelő bevonat) termogravimetrikus és 

differenciálhőmérsékleti görbék. 

 

Noha számos kezelési módszer közül lehet választani a különféle faalapú kompozitok 

tűzállósági tulajdonságainak javítása érdekében, nem mindig lehetséges az egyetlen kezelési 

módszerrel megkövetelt teljesítmény elérése. Például, ha a bevonatkezelést önmagában 

alkalmazzák, akkor a tűzálló tulajdonságok alacsonyabbak; Ha azonban a bevonatkezelést más 

kompatibilis tűzálló anyaggal kezeljük, a kompozitok tűz tulajdonságai jelentősen javulhatnak. 

Ezért a tűzálló anyaggal kezelt faalapú kompozitok tényleges előállítása során kiváló 

teljesítmény érhető el számos tűzálló anyag kezelési módszerrel egyidejűleg. 

 

Tűzálló anyaggal kezelt faszál és műanyag (WPC wood fiber and plastic) 

 

A WPC-k, amelyek elsősorban kétféle éghető anyagból készülnek (faszál és műanyag), 

súlyos tűzveszélyesnek tekinthetők. Mivel a WPC-k ipari hatálya gyorsan bővül az építkezés, 

a belsőépítészet, az ajtók, az ablakok, a padlók, a bútorok és az autóipar belső ágazatában, 

elengedhetetlen a tűzálló WPC-k előállításához megfelelő módszerek kidolgozása. 

Shao és munkatársai. (2008) ammónium-polifoszfátot (APP) alkalmaztak fa liszt – nagy 

sűrűségű polietilén (WF-HDPE) kompozitokra tűzálló anyagként. Ezen WF-HDPE kompozitok 

égési teljesítményét kúpos kaloriméterrel vizsgálták. Kinetikusan az égést egy elsőrendű 

reakciónak találták, amelyet ln (1 ) = kt + C jellemez, ahol  a reakció töredéke, k a sebesség 

állandó, t az idő és C az integrációs állandó. Jelentős tűzzáró tulajdonságot kaptunk az APP 
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hozzáadásával a WF-HDPE kompozitokhoz. Ezt a kezelt kompozit merevségének növekedése 

kísérte. A kezelt kompozit ütésállósága szinte nem változott, amikor az APP hozzáadása 20% 

alatt maradt. Az APP optimális hozzáadási szintje körülbelül 15 százalék volt. Fang és mtsai. 

(2008) az AP-keményítővel kezelt falisztből előállított fa liszt – polisztirol (WF-PS) 

kompozitokat vizsgálta. 

A 35 kW / m2 hőfluxus alatt végzett kúpos kaloriméter tesztek eredményei azt mutatták, 

hogy APP hozzáadásával a HRR és a THR csökkent, miközben a fáradtság fokozódott, és a 

gyulladás ideje meghosszabbodott. Keményítő hozzáadása faszénként javította az APP tűzálló 

tulajdonságait, jelezve, hogy APP keményítő volt 

hatékony, éghető égésgátló rendszer a WF-PS kompozitokhoz. Az APP-

keményítőrendszer negatívan befolyásolta a WF-PS kompozitok mechanikai tulajdonságait, ha 

a hozzáadási szint túl magas volt, de csak csekély hatásokat figyeltek meg, amikor az APP 

dózisa 10% alatt volt, a keményítőé pedig 2% alatt volt. 

Bai és mtsai. (2008) az átmeneti fém-oxidok hatását kúp kalorimetriával és TGA-val 

vizsgálták a fa liszt – polivinil-klorid (WF-PVC) kompozitok égési tulajdonságaira. 

Megállapítottuk, hogy az átmeneti fém-oxidok, például CuO, La2O3 és TiO2 hozzáadása 

javította a kompozitok tűzálló tulajdonságait. Az összehasonlítás rámutatott, hogy a CuO-val 

kezelt kompozit jobb tűzálló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a másik két fém-oxiddal kezelt 

kompozitok, például a jóval alacsonyabb HRR és THR. Mindezek a fém-oxidok elősegítették 

a szenesedés hozamát. A kompozitok füsttermelési sebessége és TSR-je csökkent az átmeneti 

fém-oxidok, különösen a CuO hozzáadása következtében, amely a lángoló szakaszban sokkal 

hatékonyabb volt. 

Dong és Li (2007) tűzálló anyaggal kezelt polipropilén-fa (PP-fa) kompozitot készítettek, 

amely APP-t, pentaeritritolt és laboratóriumi eredetű vízikáns szénhabosítószert tartalmaz. A 

kapott tűzálló anyagot megvizsgáltuk, hogy a különféle készítmények és tartalmak milyen 

hatással vannak a PP-fa kompozitok mechanikai tulajdonságaira, tűzállóságra, reológiai 

tulajdonságaira és hőbontására. A teszt eredményei azt mutatták, hogy a LOI és a szénszén 

8008 °C-on növekedett az égő égésgátló hozzáadódó szintjének növekedésével. A kompozitok 

szakító- és hajlítószilárdságát szintén javítottuk ennek a tűzálló anyagnak a megfelelő 

tartalommal történő hozzáadásával. Egy hasonló izzó tűzálló rendszert vizsgáltak a WPC-k 

esetében Li és munkatársai. (2004), amelyben sav- és gázforrásként APP-t és melaminot 

használtak. 
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Zhao et al. (2006) szerves montmorillonitot használt a WF-PVC kompozitok tűzzáró 

tulajdonságainak javításához azáltal, hogy szilán kapcsolószerrel és PVC-vel módosított fa 

lisztből készített kompozitokat készített. A teszt eredményei azt mutatták, hogy kis mennyiségű 

szerves montmorillonit hozzáadása a kompozitokhoz a módosított faliszttel jelentősen 

javíthatja a kompozitok ütési és szakítószilárdságát, késleltetheti a gyulladási időt és jelentősen 

megnövelheti a fáradtság arányát. 

Az extrudálással vagy befecskendezéssel előállított tűzálló anyaggal kezelt WPC-k 

kutatása mellett a polipropilén és a rost keverék meleg sajtolása útján előállított WPC-kkel is 

foglalkoztak (Gao 2007). Az APP-vel, pentaeritritollal és melaminnal kezelt WF-PVC 

kompozitok tűzálló képességét és mechanizmusát Deng (2009) tárgyalja. 

Song et al. (2011) tanulmányozta az expanzív grafit (EG) és az APP kombinációjának 

szinergikus hatásait a WPC-k égésgátlására. A kúp kalorimetrikus elemzés azt mutatta, hogy a 

WPC-k tűzállóságát és füstcsökkentését javították EG és APP hozzáadásával. Az EG és az APP 

beépítése szintén jó szinergetikus hatásokat mutatott. 

Összegezve, a WPC-k tűzálló kezelése főleg a tűzálló anyagoknak a fa és / vagy 

műanyagok hozzáadására korlátozódik. Ez a kutatási terület még gyerekcipőben jár. 

 

Hőkibocsátási sebesség (HRR) az idő függvényében a kúpos kaloriméterrel vizsgált FR-

0, APP15, EG15 és EG10 / APP5 mintákra. 
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Kúp kalorimetria eredményei tűzálló fa liszt / polipropilén kompozitok esetében 

 

a (2011). pk = csúcs; HRR = hőkibocsátási sebesség; EHC = tényleges égéshő; MLR = 

tömegveszteség; SEA = meghatározott kihalási terület. 

b FR-0 = nem adtak hozzá tűzálló anyagot; APP15 = 15% (tömeg / tömeg) ammónium-

polifoszfát; EG15 = 15 tömeg% tágítható grafit; EG10 / APP5 = 10% (tömeg / tömeg) 

kiterjeszthető grafit és 5% (tömeg / tömeg) ammónium-polifoszfát. 

 

Tűzvédelmi és füstcsökkentő mechanizmus a fában 

Úgy gondolják, hogy a tűzálló szereknek a fa tűzteljesítményének javításában játszott 

szerepe egy vagy több elmélettel magyarázható, mint például a lefedéselmélet, hőelmélet, 

hígításelmélet és kémiai elmélet (Liu 1997, Guo 1998). 

A fa tűzálló mechanizmusainak kutatása során a kúpos kalorimetria egyidejűleg négyféle 

információt szolgáltathat a mintákról az égés során: tömeg (tömeg) változása, hőkibocsátás, 

füstképződés és a farokgáz hozama, amelyek mind összefüggenek. Li és mtsai. (2002) kezelt 

faanyagát GUP-B tűzálló anyaggal kezelték, és a tulajdonságokat kúp kalorimetriával 

értékelték. Az elemzés kimutatta, hogy a fa hőkibocsátása jelentősen csökkent a GUP-B 

kezeléssel, a GUP és a bórsav közötti szinergetikus tűzálló hatás erőteljes volt, és a fa 

szénképződését jelentősen felgyorsította a GUP-B jelenléte. Ezek az eredmények azt is jelezték, 

hogy a GUP-B katalitikus elszennyező hatása a fára az elsődleges szempont a tűz retardációs 

mechanizmusában (Wang és Li 2004a). Wang és Li (2004b) elemezték a GUP-B tűzálló anyag 

és fő alkotóelemei (nevezetesen bórsav és GUP) hőkompozícióját, valamint a bórsavval kezelt 

basswood-fát (ez egy észak-amerikai hársfa, általában utcák mentén ültetve), GUP, GUPB és a 

kezeletlen basswood pirolízisét a TGA segítségével. és differenciális hőanalízis. 

Megállapítottuk, hogy amikor a GUP-B tűzálló anyagot bomlási hőmérsékletre hevítették, 

alkotóelemei egymástól függetlenül bomlanak le. Megállapítottuk, hogy a korpfák pirolízisének 

folyamata megváltozott a GUPB-vel vagy annak alkotóelemeivel történő kezeléssel. A GUP-B 

TGA-görbéje nem volt összefüggésben a GUP és a bórsav-görbék összegével, hanem 

keresztezve ezt a két görbét, jelezve a GUP és a bórsav közötti tűzálló szinergetikus hatást. 
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Általánosan elfogadott tény, hogy a bórsav tűzálló mechanizmusa fizikai jellegű, és 

bevonat vagy védő réteg kialakításával érhető el a fa felületén magas hőmérsékleten (Kandola 

és mtsai., 1996). Bár néhány kutató szénképző katalitikus mechanizmust javasolt, kevés 

közvetlen kísérleti támogatást nyújtottak egy ilyen kémiai mechanizmushoz. Wang és mtsai. 

(2004) bemutatta kísérleti eredményeiket differenciális hőanalízis, kúpos kalorimetria és 

gázkromatográfia felhasználásával - Fourier transzformációs infravörös spektroszkópia (GC-

FTIR) elemzéssel, és megvitatta a bórsav tűzálló mechanizmusát a fán. 

A Basswood-ot bórsavval, GUP-nal és GUP-B-vel kezeljük. A termogravimetrikus 

analízis kimutatta, hogy a bórsavval kezelt basswood tömegvesztesége kb. Háromszorosa a 

kezeletlen vagy a GUP-del kezelt fa 1658 ° C-on, olyan hőmérsékleten, amelyen a GUP stabil. 

A differenciális hőanalízis-görbék azt mutatták, hogy a bórsavval kezelt basswoodnak exoterm 

csúcsa volt 4208 ° C-on, ami az exoterm szénszén polimerizációs reakcióhoz kapcsolódott. A 

GC-FTIR spektrumok azt mutatták, hogy a bórsavval kezelt fa által előállított vegyületek 

különböznek a kezeletlen fa által létrehozott vegyületektől. Megállapítottuk, hogy a bórsav 

viszonylag alacsony hőmérsékleten (kb. 1008–300 ° C) katalizálta a fa dehidratációját és más 

oxigénelimináló reakcióit, és katalizálhatja az újonnan képződött polimer anyagok 

izomerizációját aromás szerkezetek kialakításával. 

Ez részben annak tulajdonítható, hogy a bórsav a fa elszennyeződését és tűzállóságát 

elősegíti. A kúp kalorimetrikus teszt eredményei azt mutatták, hogy a bórsavnak és a GUP-nak 

jelentős szinergetikus tűzálló hatása van a fára. A GUP-B-vel kezelt koreai fenyőfa korlátozott 

égésével képződött szilárdtestek szerkezetét Wang és munkatársai mikroszkopikus FTIR-vel 

elemezték. (2005a). Az eredmények azt mutatták, hogy hevítés és a GUP-B által végrehajtott 

katalízis során a fa bomlási reakciói egymás után zajlanak, nevezetesen a poliszacharidok 

dehidrációja, az ecetsav eltávolítása a hemicellulózból, a poliszacharidok lebomlása, a lignin 

lebontása, a pirolitikus polimerizációja. fatermékek, az oxigén-elem reakciói, az alifás 

polimerek eltávolítása és szerkezeti változások aromás szerkezetek és elszennyeződés 

kialakulása céljából. 

A fa pirolízisének folyamata megváltozott, és az illékony pirolitikus termékek hozama a 

GUP-B kezeléssel csökkent. 

A bórsav és a GUP közötti erős tűzálló szinergizmus mechanizmusa a bórsav és a GUP 

különböző tűzálló mechanizmusainak és e két vegyület különböző aktiválási hőmérsékleteinek 

(Wang és Li 2005a) következménye. 
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A füst, amely apró szilárd részecskéket, apró folyadékcseppeket és egy anyag égésekor 

keletkező gáznemű vegyületeket képez, összetett keverék, és általában tűzkárosító katasztrófa 

esetén az embereknek károsabb, mint a hő. Összetétele és képződésének bonyolult jellege miatt 

a füstcsökkentő mechanizmusok kutatása kihívást jelent. Wang és mtsai. (2002) 

szisztematikusan vizsgálták a GUP-B és egy kereskedelmi tűzálló anyag (Dricon) füstgátlását 

kúpos kaloriméter alkalmazásával. Megállapították, hogy a füstarány, a SEA, a szén-dioxid 

(CO2) koncentrációja és a széndioxid hozama (YCO2) értékei jelentősen csökkentek a 

kezeletlen fához viszonyítva a GUP-B-vel kezelt és a Dricon-kezelt fa esetében. A fa GUP-B 

kezelése csak csekély mértékben befolyásolta a szén-monoxid (CO) képződését. Mind a GUP-

B, mind a Dricon erős füstgátló hatással volt a fára, hatékonyságuk hasonló volt. 

Annak érdekében, hogy felmérjék az oxigénkoncentrációnak a füstképződésre gyakorolt 

hatását a tűzálló anyaggal kezelt fa égésekor, Wang és mtsai. (2006a) egy szabályozott 

atmoszférájú kúp kalorimétert használt a tűzálló monoammónium-foszfáttal (MAP) kezelt Tilia 

amurensis fa és a kezeletlen fa füstölési tulajdonságainak ellenőrzésére kontrollként. A mintákat 

50 kW / m2 beeső hőárammal és 15–21 százalékos oxigénkoncentrációjú szabályozott 

atmoszférában teszteltük. A sűrű füst és mérgező gázok (elsősorban CO) felszabadulását a 

különböző oxigénkoncentrációban elégett mintákból a füsttel kapcsolatos paraméterek, például 

RSR, TSR, SEA, CO előállítási sebesség (PCO) és a CO (YCO) hozamának átfogó elemzésével 

értékelték. ). 

Az eredmények azt mutatták, hogy a füstkibocsátás (RSR, TSR és SEA) sokkal nagyobb 

volt a lángoló szakaszban, mint az utánvilágítás szakaszában. Amikor az oxigénkoncentráció 

körülbelül 16 százalék volt, a MAP-nal kezelt fa füstkibocsátása hasonló volt a kezeletlen fa 

füstfelszabadításához. Amikor az oxigénkoncentráció meghaladta a 16% -ot, a MAP-nal kezelt 

fa kisebb sűrűségű füstkibocsátást mutatott, mint a kezeletlen fa. Ellenkezőleg, ha az 

oxigénkoncentráció alacsonyabb volt, mint 16%, a MAP-nal kezelt fa füstkibocsátása nagyobb 

volt, mint a kezeletlen fa esetében. A kísérleti oxigénkoncentráció-tartományban a MAP-nal 

kezelt fa CO-kibocsátása (PCO és YCO) magasabb volt, mint a kezeletlen fa esetében. 

Megállapítottuk, hogy a MAP-kezelt fa füst- és CO-kibocsátása csökken az oxigénkoncentráció 

növekedésével. Másrészt a kezeletlen fa füstkibocsátása és PCO növekedett az 

oxigénkoncentráció növekedésével; Ennek oka lehet a rendszer oxigénhiánya, amelyet az 

erőszakos égés okozott. A kezeletlen fa YCO-szintjének csökkenése annak tulajdonítható, hogy 

a fa bizonyos tömegvesztesége esetén a viszonylag teljesebb égés következik be. 
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Megállapítottuk, hogy a füstkibocsátás, beleértve az égő MAP-kezelt fa szén-dioxid-

képződését, a levegő oxigénkoncentrációjának csökkenésével hajlamos növekedni. 

Chen és mtsai. (2007) a bórvegyületekkel és / vagy foszfátokkal kezelt T. amurensis 

lignin pirolízis-termékeit pirolízis – gázkromatográfia – tömegspektroszkópiával vizsgálták. 

A pirolízis során nagy mennyiségű CO2, CO és H2O képződött, amelyet főként a karbonil-

, karboxil-, hidroxil- és metilcsoportok eltávolításával és a policiklusos aromás szénhidrogének 

képződésének további reakciójával magyaráztak. A tanulmányban alkalmazott tűzálló anyagok 

többsége elősegítette a CO2, CO és H2O felszabadulását. A kezeletlen lignin pirolízise sokkal 

illékonyabb pirolitikus termékeket eredményez, mint a bór- és szerves foszfátokkal kezelt 

ligniné. A szervetlen foszfátok és a nátrium-borát csökkentette az aromás és heterociklusos 

vegyületek képződését a pirolízis során. A GUP és a GUP-B bórsav szinergikusan befolyásolták 

a pirolízis folyamatát. 

Kilencvennégy vegyületet azonosítottak a T. amurensis lignin pirolízistermékeiben. Ez 

alapot szolgáltathat a lignin-pirolízis-termékek képződésének mechanizmusainak, valamint a 

fa tűzálló és a füstgátló mechanizmusok feltárásához. Chen további tanulmánya (2007) 

kimutatta, hogy a bór-nitrogén-foszfor tűzálló anyagok szinergetikus hatással vannak a 

cellulóz, a lignin és a hemicellulóz termikus lebomlására. 

A cink-borát és az APP (ZB-APP) egy fajta kompozit tűzálló anyag, amelyet Hu (2006) 

használt a fa kezelésére tűzálló és füstgátló hatással. Az APP diffundálódott a fa szövetekbe, és 

hevítés után katalizálta a fa lebomlását és dehidratálását faszénné. Eközben az APP által a hő 

által előállított ammóniagáz- és vízgőzbomlástermékek hígíthatják a fából kibocsátott 

gyúlékony gázokat és a levegő oxigént, és erősen koncentrált, védő tűzálló réteget képezhetnek 

a felületén lévő éghető gázok mennyiségének csökkentésével a fa. Az APP bomlásával 

képződött foszfor és oxigén szabad gyökök blokkolhatják az égési láncreakciót; ez 

megmagyarázhatja, hogy miért képes az APP hatékonyan csökkenteni a hőkibocsátást és az 

égés intenzitását. A fa felületéhez laza bevonatként rögzített ZB por akadályozza a fa égési 

reakcióját hőszigetelő hatás révén, valamint az éghető gázok adszorpcióját, amelyet a fa bomlik 

a környező oxigénben. Következésképpen katalizálhatja a fa bomlástermékeit, szén-dioxiddá 

oxidálva azokat, és hatékonyan csökkentheti a füst és a kipufogógáz mérgező 

gázkoncentrációját. A ZB-APP mindegyik alkotóeleme eltérő módon működik a fa tűzálló és 

füstcsökkentő mechanizmusok között, kölcsönös szinergiákkal. 
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A fa nitrogén-foszfor-bór kompozit tűzálló szerei, például GUP-B tűzálló, nemcsak erős 

tűzálló, hanem hatékonyak a füstgátlókban is. A tűzálló és füstcsökkentő mechanizmust, 

amellyel az ilyen tűzálló anyag hat, az alábbiakban foglalhatjuk össze. 

Amikor a kompozit tűzálló anyagokat melegítik a fában, a bórvegyületekben és a 

foszfátkomponensekben hőabszorpció útján termikus bomlási reakciók lépnek fel, és nem 

éghető gázok és nem illékony savas olvadt anyagok keletkeznek. 

Ez elfojthatja a fahőmérséklet növekedését, csökkentheti az oxigénkoncentrációt 

(hígítóhatást) a környező levegőben és a pajzs hőkibocsátását, amely elősegíti a fa termikus 

bomlási sebességének csökkenését. 

A foszfátok savas bomlástermékei és a bórsav-poliszacharid komplexek katalizálják a fa 

dehidrációját és bomlását telítetlen termékek előállításához; ez a szilárd széntartalmú maradék 

tovább kondenzálódik, polimerizálódik és sav aromásul katalizálódik. A fa pirolitikus 

változásai révén szilárdabb faszén képződik, gátolja a füst képződését. A fa 

elszennyeződésének katalizálásában játszott jelentős szerep a fa nitrogén-foszfor-bór kompozit 

tűzálló anyagának tűzálló és füstcsökkentő mechanizmusainak fő szempontja. 

A bórsavnak eltérő tűzálló mechanizmusa van és eltérő aktiválási hőmérsékletei vannak, 

mint a GUP, a guanidin-foszfát vagy az ammónium-foszfátsók, amelyek kiegészítik ezeket a 

tűzálló szereket, és így jelentős szinergiákat hoznak létre. 

Következtetések 

Kínában a legtöbb használt tűzálló anyag vízben oldódó anyag, amelyet bevonattal és 

impregnálással kezelnek. A WPC-k tűzálló anyagának vizsgálata még gyerekcipőben jár. A 

tűzálló, füstgátló és környezetbarát faalapú kompozitok gyártásával kapcsolatos kutatási és 

fejlesztési munkának tovább kell vizsgálni a biztonsági követelmények teljesítésének 

lehetőségeit. 

A fában lévő nitrogén-foszfor-bór kompozit tűzálló anyagok javasolt mechanizmusai 

csupán egy egyszerű képet alkotnak a jelenlegi elméleti kutatás eredményeiből nyert alapvető 

ismeretekről; A faalapú kompozitokban a tűzálló anyagok égésgátló és füstcsökkentő 

mechanizmusainak sok részletét szisztematikusan meg kell vizsgálnunk. 
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A ragasztók és a rétegelés konfigurálásának hatása a fenyő éghetőségére 

Tizenhárom déli fenyő kereszt-rétegelt fa panelt teszteltünk az erdészeti termékek 

laboratóriumában a közepes léptékű vízszintes égőben, hogy meghatározzuk a különböző 

ragasztók és rétegek konfigurációjának a tűzoltóságra gyakorolt hatását. Négy különböző 

ragasztót teszteltünk: melamin-formaldehid (MF), fenol-resorcinol-formaldehid (PRF), reaktív 

poliuretán (PUR) és emulziós polimer-izocianát (EPI). Két rétegű konfiguráció volt: Long-

Cross-Long (LCL) vagy Long-Long-Cross (LLC), ahol a „long” azt jelzi, hogy a fa párhuzamos 

volt a panel hosszabbik szélével. Az MF és a PRF megakadályozta a rétegek eltávolítását és a 

kapcsolódó problémákat, míg az LLC konfigurációja egyenetlen elszenesedési mintázatot 

eredményezett. 

A keresztrétegelt fa (CLT) olyan tömeges fatermék, amelyet méretarányú darabok 

rétegekbe vagy rétegekbe rétegezésével gyártanak. Általában az egyes rétegek fa szemcsés 

iránya merőleges a szomszédos részekre, így a rétegelt lemez gyártásához hasonlóan vastag, 

tömör fa panel jön létre. A panel szilárdságának maximalizálása érdekében a külső rétegek 

faszerkezete általában a fő szilárdsági irányt követi, a belső rétegek orientációja váltakozik a 

kisebb és nagyobb szilárdsági irány között. A CLT egy viszonylag új épületrendszer, amelyet 

Svájcban fejlesztettek ki először az 1970-es években. Az 1990-es évek közepén Ausztriában 

folytatott további kutatások CLT-hez vezettek, amint ma tudjuk. A CLT használata 

Ausztriában, Németországban, Svájcban, Svédországban, Norvégiában és az Egyesült 

Királyságban rendkívüli mértékben megnőtt a 2000-es évek elején, elsősorban a zöld építés 

iránti érdeklődésnek és az ezekben az országokban az építési szabályzatok változásának 

eredményeként. Fesztávolság, kiváló szilárdság és merevség tulajdonságok, valamint a többi 

építőanyaghoz képest viszonylag kis egységtömeg, a CLT-t óriási lehetőségnek tekintik a 

beton, a falazat és az acél kiszorításában alacsony és közepes magasságú lakó- és kereskedelmi 

építményekben. A nem faházas és közepes vagy magas építésű lakóépületek használatának 

növelésére irányuló jelenlegi erőfeszítések felerősítették a faanyagok, például a CLT 

használatának vágyát. Kereskedelmi építkezésnél az épületelemek egyik fontos jellemzője, 

amelyet be kell mutatni, a tűzállósági osztály. Míg Észak-Amerikában és Európában számos 

mechanikai alapú modell létezik a CLT szerkezetek szerkezeti tűzállóságának kiszámításához, 

mivel A CLT panelek piaca folyamatosan növekszik, a panelek felépítésének különféle 

módszereit tanulmányozzák a tűz teljesítményének optimalizálása érdekében. Mind a 

felhasznált ragasztó, mind a rétegek együttesen helyezik el a rétegeket, és az egyes rétegek 

konfigurációja befolyásolja a tűz teljesítményét. Jelenleg sok modell feltételezi az 
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egydimenziós 0,635 mm / perc értéket, és javasolja annak növelését, amikor a szénfront (300 ° 

C izoterm) eléri az első ragasztósort a ragasztó hő delaminálódása (azaz kapcsolat megszűnése) 

miatt . A kb. 0,80 mm / perc hatástalan szenesedési sebességet javasoljuk a CLT kézikönyvben 

a 35 mm vastag rétegekkel gyártott CLT-hez, és figyelembe veszi a ragasztó hő 

delaminálódásának hatásá. A csiszolási arányokat a réteg vastagsága is befolyásolja, az, ahol a 

vékonyabb rétegek gyorsabb tényleges elszenesedési arányt mutatnának, mint a vastagabb 

rétegek. Ez a tanulmány négy különböző ragasztóanyag hatását elemezte a szénarányon és a 

rétegtelenítésen; egy ragasztó kifejezetten a déli fenyőhöz és három hagyományosan a 

szerkezeti kompozit fűrészáruhoz. Ezenkívül két különböző rétegű konfigurációt hasonlítanak 

össze a tűz teljesítményére gyakorolt hatás meghatározása érdekében. Ez a projekt tizenhárom 

panel tesztelését tartalmazta a Forest Products Laboratory (FPL) középszintű vízszintes tűzálló 

kemencéjében. 
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Anyagok és módszertan 

 Anyagok 

A fűrészárut feltétel nélküli helyen tárolták a gyalulás előtt. A faanyag homlok- és hátulsó 

gyalulását a ragasztás előtt végeztük, hogy aktiváljuk a fa felületét és minimalizáljuk a 

vastagságváltozást a CLT rétegen belül. A tesztelt CLT panelek közül tizenegy háromrétegű és 

kettő ötrétegű volt. Mindegyik réteg 35 mm vastag, vizuálisan osztályozott déli fenyővel (Pinus 

spp.) Készült. A déli sárga fenyőcsoport fajok loblollypine (Pinus taeda), hosszú levelű fenyő 

(Pinus palustris), rövid levelű fenyő (Pinus echinata) és perjel fenyő (Pinuselliottii). Ezek a 

leggyakrabban elérhető fafajok az EU déli / keleti régiójában. A négy különböző strukturális 

ragasztó a következők voltak: melamin-formaldehid (MF), fenol-resorcinol-formaldehid 

(PRF), reaktív poliuretán (PUR) és emulziós polimer-izocianát (EPI). Ezeket a hideg 

ragasztókat választottuk, mivel a préselés nagyon lassú, ha vastagságú panelek előállításához 

hőkezelt ragasztókat használnak. Az MF-et általában olyan kompozit panelek gyártására 

használják, mint a közepes sűrűségű farostlemez és a forgácslap, nedvességálló és világos 

színű. Az MF azonban drága a PRF-hez képest. A PRF egy külső típusú ragasztó, amelyet széles 

körben használnak a ragasztók gyártásához. Szobahőmérsékleten gyógyítható, tartós és 

gazdaságos. Azonban az MF-hez hasonlóan a formaldehid miatt is távozik gázokból, és sötét 

színű. A PUR nedvesség által aktivált és Európában széles körben használják a CLT 

panelekhez, mert formaldehid- és oldószermentes. A PUR tűzállósága azonban általában 

gyengébb, mint a formaldehidet tartalmazó ragasztók. Ennek a projektnek a PUR ragasztóját 

kifejezetten a délifenyővel való felhasználásra készítették. Az EPI nedvességálló ragasztó, 

amelyet tipikusan használnak az I-gerenda és a ragasztott deszka gyártásához. Az izocianát 

emulgeálhatósága miatt fontos a megfelelő keverés, és ennek következtében az EPI alacsony 

feldolgozhatósággal rendelkezik. Az EPI az MF-hez és a PRF-hez képest is költséges. A 965 

mm-es és 1194 mm-es paneleket a Clemson Egyetemen gyártották 345 kPa nyomólappal. A 

szálkeverési arányokat és a présidőket a táblázat tartalmazza . 

 

Ragasztóanyag Keverékarány 

(gyanta-keményítő) 

CAT1 (percek) Időnyomás 

8óra) 

MF 100:60 30 3 

PRF 100:40 30 3 
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EPI 100:15 10 3 

PUR n/a 40 4 

1 A záró szerelési idő (CAT) a hordozó összeállításától a teljes nyomás alkalmazásáig 

eltelt időre vonatkozik. 

Két különböző réteg konfigurációt értékeltek: a Long-Cross-Long (LCL), amely a 

hagyományos konfiguráció, mindegyik réteg merőleges a következőre, és a Long-Long-Cross 

(LLC), amelynek két párhuzamos rétege van egymás mellett, lépcsőzetes ízületekkel. Az ábra 

szemlélteti a kétkonfigurációs típust, a piros vonal pedig a tűzoltó oldalt jelöli. A két ötrétegű 

CLT panel mind LCLCL konfigurációban tesztelt. A táblázat a szövegmátrixot tartalmazza. 

 

Hosszú-kereszt-hosszú és hosszú-hosszú-kereszt konfigurációk 

 

Mintadarab sorszáma Mintadarab címkéje 

1 MF-LCL 

2 MF-LLC 

3 PRF-LCL 

4 PRF-LLC 

5 EPI-LCL 

6 EPI-LLC 

7 PUR-LCL 

8 PUR-LLC 

9 PUR-LCL 

10 PUR-LLC 
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11 PUR-LCLCL 

12 PRF-LCLCLC 

13 PUR-LCL+GB1 

1 A gipszkarton 16 mm vastag, X típusú tűzvédelmi besorolású, FPL-re szerelve. 

A minták előkészítése 

Mindegyik mintát különféle mélységű hőelemekkel műszerezték, hogy megfigyeljék a 

szenes elülső részt a vizsgálat során. A hőelemeket FPL-ben készítették mérőműszerből, K 

típusú üvegszigetelt hőszigetelő huzalokból (Omega Engineering: GG-K-24). A hőelemeket a 

mintákon belül lyukak fúrásával szerelték fel a tűznek kitett felületről. Ezután a lyukakba 11,5, 

23,3, 35, 46,5, 58,3, 70 és 81,5 mm-re helyezzük a tűznek kitett felületet egy 457 x 457 mm-es 

rácsmintán, a minta közepén. 

Ezenkívül hőelemeket is csatlakoztattak a minták tűznek kitett és tűznek kitett 

felületeihez. A 13. mintához további negyedik párokat telepítettünk a gipszkarton és a CLT 

felület közé. 

 

Hőelem elhelyezési rács a CLT panelen 

Módszertan 

Tűznek való kitettség 

Tesztelési eljárásunk az ASTM E119 alapján készül. Ez a teszt meghatározza a 

tűzállósági fokozat biztosításához szükséges falak és padlók óránkénti besorolását. A 
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legjelentősebb eltérés a standardtól a próbatest csökkentett mérete és a külső terhelés hiánya a 

vizsgálat során. A vizsgálatok során azonban a minta kondicionálását és a megadott idő-

hőmérsékleti görbét betartották. 

A vizsgálat előtt a paneleket FPL hőmérsékleten, 21 ° C / 50% relatív páratartalom 

kamrában kondicionáltuk legalább 30 napig. A paneleket az FPL közbenső vízszintes 

kemencéjén tesztelték, amelyet nyolcdiffúziós lánggal működő földgázégők fűtenek a kandalló 

padlóján. A kemence belső méretei 1,83 m hosszúak, 1,09 m szélesek és 1,27 m magasak. A 

panelek rögzítésére keretet használtak, és két nem éghető betétet tartalmazott a minta mindkét 

oldalán. A tesztkeretet a próbadarabbal a kandalló tetejére helyeztük. Az égéshez szükséges 

levegőt a kemence alján lévő szellőzőnyílásokon keresztül a természetes huzat szolgáltatta. Hat 

fedélzeti kemence hőelemet helyeztek el 305 mm-re a tűznek kitett minta felületétől. 

A gázáramlást úgy szabályoztuk, hogy a lezárt hőelemek hőmérséklete kövesse az ASTM 

E119 szabványban meghatározott szokásos hőmérsékleti görbét. A görbe hőmérséklete 538 ° 

C, 927 ° C, 1010 ° C és 1052 ° C 5, 60, 120 és 180 hőmérsékleten. perc, ill. A kemence és a 

minta hőmérsékleti adatait öt másodpercenként rögzítettük. 

 

Vízszintes kemence tesztkerettel és beépített mintával. 

Az ASTM E119 előírja, hogy a kemence hőmérsékletét öt perc vagy annál rövidebb 

időközönként kell rögzíteni, és a kályha átlagos eltérése a kemence átlagos hőmérsékleti 

görbéje alatt a szokásos görbe megfelelő területétől legalább 10% egy óránál, vagy kevesebb, 
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mint 7,5% egy két óránál, és kevesebb. mint 5% a három órát meghaladó alkalommal. A 

standard vizsgálat görbéjétől számított százalékos eltérések, a 13 teszt átlagában, soha nem 

voltak nagyobbak, mint 1,3%, és az összes teszt eltérései a szabvány követelményei között 

voltak. 

A teszt befejezése 

Ezeket a vizsgálatokat külső terhelés nélkül hajtották végre, tehát az ASTME119 tartós 

terhelés-meghibásodási kritériumok helyett a vizsgálatokat akkor fejezték be, amikor a 

háromrétegű mintában a tűznek kitett felületről a második ragasztósor a harmadik ragasztósor 

az ötrétegű tűznek kitett felületről a példányok elérték a 300 ° C-ot. Általánosan elfogadott, 

hogy a 300 ° C hőmérséklet elérése korrelál a szénréteg alapjával. 

Az ASTM E119 vizsgálat befejezésének második feltétele a pamuthulladék forró 

gázokkal történő meggyújtását vonja maga után, amely behatol a szabadon nem látható 

felületbe. Ezt a feltételt felváltottuk a nem megvilágított felületen áthaladó lángok vizuális 

megfigyelésével, a teszt egyszerűsítése és az égéstermékekkel való személyi expozíció 

csökkentése érdekében. Az ASTM E119 előírja, hogy a próbadarab ki nem fejtett oldalának 

hőmérsékletét kilenc helyen mérjék szigetelőpárnák alá helyezett hőelemek segítségével. 

Ezután a hőelemeket figyelni kell, és a tesztet le kell állítani, amikor ezen hőelemek átlagos 

hőmérséklet-emelkedése eléri a 139 ° C-ot a kiindulási pont felett. A mintánk kicsinyített 

mérete miatt csak két hőelemet használtunk a meg nem fedett felületen. A minta és a 

rendelkezésre álló daru mérete lehetővé tette, hogy a minta a vizsgálat befejezése után gyorsan 

el kell távolítani, hogy a tüzet el lehessen oltani. Vizuális megfigyelések, fényképek és maradék 

vastagságmérések történtek. A meghibásodás és a meghibásodás idejét a következő táblázat 

foglalja össze. A láng grafikon az idő grafikon alatt az az idő, amikor a lángokat először 

észlelték, hogy behatolnak a minta nem kitett oldalába. A 300 ° C-ig eltelt idő az az átlagos idő, 

amikor az összes hőelem elérte a 300 ° C-ot a háromrétegű minták második ragasztóvonalánál 

vagy az ötrétegű minták harmadik ragasztósoránál. Amikor azt biztonságosnak ítélték, a tesztet 

a hibaponton túl is folytatták, hogy további széndioxid-adatokat nyerjenek; a teszt tényleges 

leállításának időpontjai megtalálhatók a táblázatban is. Abban az esetben, ha mind a lángolás 

idejét, mind a 300 ° C-ot feljegyezzük, a meghibásodási idő a kettő közül az alacsonyabb. A 

139 ° C hőmérséklet-emelkedési kritériumok miatt nem történt meghibásodás. 

Meghibásodási idő percekben 
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Eredmények 

Hőmérsékleti adatok 

A fa szénaránya a méretarányra utal, például mm / perc, amelynél a fa szénné alakul. 

A fafödém különböző mélységeiben a 300 ° C-os hőmérséklet elérésének időpontjait 

feljegyeztük, és a teszt során összegyűjtött hőmérsékleti adatok példáját a következő ábra 

szemlélteti. A begyűjtési arányok és az előrejelzett meghibásodási idők ezekből az 

összegyűjtött adatokból származnak. 

 

A 3. minta hőelem adatai (PRF-LCL) 
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Az ábrán az „Unexposed” felirattal ellátott hőelem-leolvasások a CLT panel felső, nem 

megvilágított felületén vannak, míg az „Exposed” feliratú hőelem-leolvasások a kemence 

belsejében lévő mintához vannak rögzítve. A többi hőelem leolvasása helyzetük szempontjából 

meg van jelölve; vagy a szabad felület feletti mélység, vagy a ragasztóvezeték, amelyre 

felszerelésre kerültek. A termosztatikus tartózkodási idő akkor látható, ha minden mélység eléri 

a 100oC-ot; az a hőmérséklet, amelyen a víz elpárolog, és kényszeresen diffundál a nedvesség. 

Lineáris meredekség 

A szénarány modellezésének egyik módja egy egyszerű lineáris modell minden réteghez. 

Az az idő, amely az egyes hőelemeknek a 300 ° C-os hőmérséklet eléréséhez szükséges, és az 

egyes hőelemek  távolsága a tűznek kitett felülettől egy lineáris legkisebb négyzetes algoritmus 

segítségével illeszthető: 

 

A meredekség, s, a szénarány mm / perc-ben, a mélység megegyezik a hőelemek mm-

ben mért távolságával, amelyet a tűznek kitett felület és t300 ° egyenlő azzal az idővel, amely 

alatt az egyes hőelemek elérik a 300 ° C-ot. Az időtengely elfogása b. A modell illeszkedik a 

háromrétegű minták mindegyikében az első kettősbe, az ötrétegű mintákba pedig az első 

háromba. A hibasávjai az illesztés 95. százalékos konfidenciaintervallumát mutatják be. Ezek 

felhasználhatók az adatok elterjedésének becsléséhez. A 13. minta esetében a szénarány 

kiszámításához használt időket 33 perccel csökkentették, figyelembe véve a gipszkarton 

rétegét. 
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A lineáris szénarány (ok) mm / perc-ben adódik 

 

Az első rétegben a lineáris szénarányok átlaga 0,66 mm / perc az összes mintára. Az 

összes minta második rétegének lineáris keresési sebessége átlagosan 0,71 mm / perc volt. 0,36 

mm / perc sebességgel a 13. minta első adagolásának szénaránya lényegesen alacsonyabb, mint 

a gipszkartonba történő kapszulázás miatt mért átlag. A gipszkarton 33 perc védelmet nyújtott 

a CLT próbadarabnak, abból az átlagos időből számítva, amely a gipsz és a CLT felszíne között 

elhelyezkedő hőelem számára 300 ° C-ot elért. 
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Lineáris modell faszén arányai és megfigyelt meghibásodási idők 

Nemlineáris ráta 

Míg az adatokat lineáris modellekkel lehet ábrázolni, amint azt már tárgyaltuk, az 

elszenesedésben jelentős és következetes nemlineáris viselkedés volt tapasztalható. A 

nemlineáris elszenesedés oka lehet a megnövekedett szénréteg-vastagság és a szénréteg 

elhatárolódása a ragasztóvonalakon. 

A tűzállósági osztályok számítása az Egyesült Államok CLT kézikönyvében a 

nemlineáris szénarányos modell egyik formáját használja: 

 

ahol x = mélység mm-ben és m = szén arány mm / percben. 
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Ez a modell egy kétdimenziós modell, amelyet a White által kifejlesztett egydimenziós 

nemlineáris modellből vezetnek le. White modellje az alábbiak szerint 40 különböző 

egydimenziós fafödém elszenesedési teszt eredményein alapszik: 

 

ahol m = szén lejtése min / mm-ben. Ez a modell felgyorsult elszenesedést számol el, 

amely a tűz hatásának korai szakaszában fordul elő. Mivel a névleges szénarány-értékek, a n, 

egy órás expozíciós időn alapulnak, White modellének megoldása az elszenesedés mélységére 

és 60 perces időtartam felhasználása lehetővé teszi a szén lejtők és a névleges szénarányok 

összehasonlítását: 

 

ahol, m=min/mm 1.23, n =mm/min. 

A névleges szénarányokat, amelyeket akkor 13 lineáris modell alapján számítottunk ki 

lineáris modellel. A hibasávjai az illesztés 95 százalékos konfidenciaintervallumát jelentik, és 

felhasználhatók az adatok terjedésének becsléséhez. A CLT felületének a 13. mintán való 

eljutásának ideje a 300 ° C-ra 33 perc volt a gipszkarton miatt. 

A nemlineáris szénarány (n) mm / perc értéket eredményez 
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A nemlineáris szénarányos módszer alkalmazásával az első rétegen átmenő szénarány 

átlagosan 0,62 mm / perc az összes mintához. A 13. minta első rétegének szénaránya 0,38 mm 

/ perc, ami a gipszkarton réteg által nyújtott védelem miatt lényegesen alacsonyabb, mint a 

közepes. A nemlineáris szénarányos átlag az összes minta második rétegében 0,74 mm / perc 

volt. 

 

A nemlineáris modell faszén arányok és a megfigyelt meghibásodási idők 

Delaminálás 

A ragasztók legkézenfekvőbb hatását a CLT minták tűzállóságára delaminálással 

figyelték meg. A delaminálás a következő réteg felületének hirtelen expozícióját eredményezi, 

amely még nem indította el a pirolízist. 

 

A delaminálással kapcsolatban három megfigyelés váltotta ki a teszteket: 

 A kemence padlójára zuhanó anyagok hangjának figyelése; A keletkezett szén 

mennyiségének megfigyelése a kemence padlóján lévő lég bemenetein keresztül; és a 
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ragasztóvonalak közelében mérhető hőmérsékleti jelek csúcsai. Ezek a megfigyelések azonban 

nem segítenek annak számszerűsítésében, hogy az egyes rétegekből mennyi réteg 

delaminálódott, ami jelentős hatással lehet a megfigyelt szénarányokra. Ennek az 

információnak a számszerűsítéséhez a próbát követően minden egyes mintáról fényképet 

készítettek, és megmérték az egyes rétegek megmaradt területét. Minden próbadarabnál egy 

központilag elhelyezkedő, körülbelül 685 mm x 838 mm-es területet elemeztek, mivel a tűz 

expozíciójának súlyossága az élek közelében csökkent. 

 

A 6. minta delaminált területének elemzése 

Az elemzett kép egy példája látható az ábrán. A kék vonalakon belüli területek az első 

réteg még mindig a helyén lévő részei, a vörös vonalakon belüli területek a harmadik réteg 

területei, amelyek minden ki vannak téve, minden más ép A második réteg részeit. Ezeket a 

területeket az összes mintához mértük, és ennek az elemzésnek az eredményei a táblázatban 

találhatók. Meg kell jegyezni, hogy ez a módszer nem pontos, és hogy ennek a delaminálásnak 
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egy része előfordulhatott, miközben a mintát eltávolították a kemencéből, és kialudt, és hogy a 

betöltött próbadarab nagyobb rétegválást mutathat. A táblázatban a lánghiba üzemmód azt jelzi, 

hogy a próbadarab meghibásodott, mivel a lámpa behatolt az egymással nem érintkező 

felületbe, míg a faszén azt jelzi, hogy a karfa a háromrétegű mintákban vagy a harmadik 

ragasztósorban elérte a második ragasztóvonalat. az ötrétegű példányokban. 

 

 

A vizsgálat végén megmaradt rétegfelület százaléka 

 

A névleges szénarányt számos tényező befolyásolhatja, beleértve a külső fűtési 

sebességet, a teljes fűtési időt és az egyes fafajok tulajdonságait, például a terhelést. űe 

megállapítást nyert, hogy a déli fenyő átlagos szén meredeksége 0,55 perc / mm1,23. Az 

egyenletet használva ez megközelítőleg 0,75 mm / perc névleges szénaránnyal egyenértékű. Az 

Egyesült Államok CLT kézikönyve 0,635 mm / perc névleges elszenesedési rátát feltételez, ami 

a szilárd fűrészelt és gluelaminált puhafa tagok esetében általában feltételezett érték. A 7. 

táblázat az egyes minták első két rétegén keresztül mutatja az átlagos szénarányt. Mind a 

lineáris, mind a nemlineáris modell esetében a közepes szénarány minden vizsgálatnál 0,70 mm 

/ perc volt. Ez az érték közvetlenül a CLThandbookban használt érték és a kutatás által talált 

érték közé esik. 

Az első két réteg átlagos szénaránya mm / perc-ben 
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A következő táblázat mutatja az átlagos ragasztási arányt az egyes ragasztók első két 

rétegén keresztül. Míg a PUR-val és EPI-vel rendelkező mintáknál vizuálisan megfigyelték a 

delaminálódást, összességében az összes mintára kapott névleges szénarány nem különbözik 

szignifikánsan a ragasztók között. 

Az első két réteg átlagos szénaránya mm / percben ragasztóknál 

 

A 13. mintát a táblázatok nem tartalmazzák, mivel a gipszkarton kapszulázása hatással 

volt a szemcsére. A 13. mintában mind az első, mind a második rétegnél a szénarány jelentős 

csökkenése azt sugallja, hogy a gipszkarton továbbra is bizonyos mértékű védelmet nyújt a 

kemence teljes hőmérsékletének kitettségétől, amíg le nem esik. 
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A 6. minta a kemencéből való eltávolítás után, a delaminálódás bizonyítékaival 

Az eredmények azt mutatják, hogy az MF és a PRF minta kevés, ha van ilyen, 

delaminálódást mutat, míg az EPI és a PUR ragasztók magas fokú delaminálódást mutatnak. 

Ezenkívül a táblázat eredményei azt sugallják, hogy ezek összefüggés lehetnek a nagy 

mennyiségű delaminálás és az idő előtti láng között. Janssens és White által kifejlesztett 

termikus modell szerint a 7 mm-es maradékvastagság kissé 220 ° C alatt tartja a ragasztóvonal 

hőmérsékletét. 35 mm vastagságú alamináláshoz csak 28 mm izaktulárisan válik szénné, 

mielőtt leesik. 0,635 mm / perc sebességnél a zuhanás nem sokkal 44 perc múlva következik 

be. Ha a ragasztó meg tudja tartani a kötőkapacitását a fa elszenesedésével járó hőmérsékleten 

(azaz legalább 300 ° C-on), akkor a 35 mm-es elszenesedés ideje 54 percre nő, és ezáltal növeli 

annak szerkezeti tűzállóságát. 

Amint az ábrán látható, a PUR-t és az EPI-t használó példák egy részének magasabb a 

szénaránya a második rétegben, mint az MF-et vagy a PRF-et használó mintáknál. Ez a 

megnövekedett szénarány azonban nem minden PUR- vagy EPI-mintában látható van-e 

lényeges különbség az egyes rétegekben a különféle ragasztók lineáris szénarányai között? 

Továbbá úgy tűnik, hogy nem mutat szignifikáns különbségeket a ragasztók közötti nemlineáris 

kutatási arányokkal kapcsolatban. 
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KONFIGURÁLÁS 

A hagyományos LCL konfiguráció és az LLC konfiguráció hatásainak 

összehasonlításához az 1–8. Mintákat vettük figyelembe, hogy közvetlen összehasonlítást 

lehessen végezni az LCL és az LLC konfigurációk között. Az átlagos meghibásodási időt, a 

nemlineáris szénarányt az első két rétegben, a névleges szénarányt, a 1,5 óránál számított 

vastagságot és a 1,5 óránál mért vastagságot találtuk az LCL teszteknél (1,3,5,7) és az LLC 

teszteknél ( 2,4,6,8). 

Az LLC tesztek átlagos kudarcidejét öt perccel, azaz körülbelül 5% -kal hosszabbnak 

találták, mint az LCL tesztek. Mindazonáltal az LLC tesztek mindegyike lángon esett át, míg a 

négy LCL mintából kettő meghibásodott, amikor a szenesedés elérte a második ragasztósort. 

Ez azt sugallja, hogy a lángolás megakadályozására tett bármilyen intézkedés, például az élek 

ragasztása, tovább javíthatja az LLC minták elhasználódási idejét. Hasonlóképpen, a nominális 

szénarány kissé alacsonyabbnak bizonyult az LLC mintákban. A mérések kicsi 

populációmérete miatt nehéz megmondani, hogy ez a különbség statisztikailag szignifikáns-e, 

és az ezen elemzés során alkalmazott elszenesedési modellek nem tudják ezt a különbséget 

elszámolni. 

Meglepő módon az LLC minták alacsonyabb mért névleges elszenesedési aránya nem 

eredményez nagyobb megmaradt vastagságot 1,5 óránál vagy később. Ez nagy valószínűséggel 

azzal magyarázható, hogy az LLC összes tesztjében megfigyelt egyenetlen elszenesedési 

jelenség figyelhető meg. Az LLC minták elszenesedési viselkedését az alábbi ábra szemlélteti. 

teszt, nagyon szabálytalan, mély repedésekkel, amelyek egybeesnek az élvarratok helyével a 

tűznek kitett rétegben. Ezeket a mély repedéseket egyetlen hagyományos LCL konfigurált 

mintában sem tapasztaltuk. A fa nem izotróp, és repedések keletkezésekor általában merőleges 

a szemcse irányára. Az LLC minták mély barázdái azonban a szem mentén hosszanti és 

sugárirányban képződtek, nem pedig a szemcsén érintőleges irányban. Ezek a nagy barázdák 

egybeesnek az első réteg varratával és talán a korábbi láng forrásával az LLC mintákban. 
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A 3. minta PRF-LCL (felső) és a 4. PRF-LLC (alul) az élszén-mintákat mutatja 

Ezek a mély barázdák egyenetlen szenes frontot okoznak, és jelentős hibákat okozhatnak 

az LLC példányok szenesedés arányának mérésében. Az alkalmazott mérési módszer nem 

ideális egy ilyen nem egyenletes szénarany számára. További hőpárosokra lenne szükség 

ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk az elszenesedő viselkedést ilyen körülmények között. 

Ezenkívül a CLT elszenesedő modellek azt feltételezik, hogy a front egydimenziós. Más 

modellre lenne szükség az LLC konfiguráció egyenetlen elszenesedési viselkedésének pontos 

előrejelzéséhez. Mivel a meghibásodás miatt bekövetkező láng csak a nem kitett felület kis 

részének sérülését igényli, ezek a mély üregek, amelyeknek elülső része jóval meghaladja az 

átlagos szénmélységet, hajlamosak idő előtti meghibásodást okozni a láng behatolása miatt. 

Hasonlóképpen, a CLT szerkezeti integritása jóval azelőtt romlik, hogy a modellek 

megjósolják. A deszkák perem ragasztása, vagy egy vékony merőleges réteg, vagy más akadály 

a két párhuzamos réteg között segíthet megakadályozni ezt a jelenséget. Ennek megerősítéséhez 

további vizsgálatokra lenne szükség. 

Következtetések 

Elemzésre kerültek a CLT minták szénarányai, amikor különböző ragasztókat és 

konfigurációkat használtak. Míg a ragasztók között nem észleltek szignifikáns különbséget a 

szénarányban és a meghibásodási időben, az MF és a PRF ragasztó kevésbé mutatta a 

delaminálódást és a kapcsolódó problémákat. Az első két rétegben az átlagos átlagos szénarány 

0,70 mm / perc volt, ami valamivel magasabb, mint a CLT kézikönyvben használt (0,635 mm 

/ perc), és kissé alacsonyabb, mint a White által talált (0,75 mm / perc) . Az LLC konfiguráció 

egyenetlen szenet és nagy barázdákat eredményezett a második rétegben, amelyek egybeesnek 

az első réteg varratával. Ezek a nagy barázdák jelentik a korábbi lángolódás forrását az LLC 

mintákban. Ezenkívül az LLC konfigurációhoz kapcsolódó egyenetlen elszenesedés 
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megnehezíti annak megjósolását, hogy a minta hogyan viselkedjen teljes méretarányban és 

terhelés alatt. A tesztelt mintákat nem ragasztották az egyes táblák szélei mentén. A 

peremragasztás vagy más mérséklési technika megakadályozhatja ezt az egyenetlen szénfronti 

jelenséget, és növelheti a CLT tűzállósági idejét. Ezzel szemben az élragasztás a faanyag 

hasadását okozhatja annak hosszában, ezért további értékelést igényel. Maguk a CLT panelek 

közötti kötések valószínűleg kritikus tényezők az ASTM E119 hibakritériumai szempontjából 

a láng behatolás és a túlzott hőmérséklet-emelkedés szempontjából. Az ízületeket ebben a 

vizsgálatban nem tesztelték, és további tanulmányokat igényelnek. 

 

A szivacs tűzbiztossága 

Polimer habok 

A puha bútorok általában tömítő / párnázó alkotórészt tartalmaznak normál PUF-et. A 

PUF önmagában tűzveszélyes, kivéve ha azokat FR adalékanyagokkal (például halogénnel és 

halogén-foszforos vegyületekkel, például Trisz (1-klór-2-propil) -foszfáttal (TDCPP)) kezelik, 

amelyek hagyományosan gázfázisú FR-ek (Kim és mtsai, 2011). . Az elmúlt évtizedben számos 

FR-t betiltottak a környezettel, egészséggel és biztonsággal (EHS) kapcsolatos aggályok miatt, 

és sokan ellenőrzés alatt állnak (Környezetvédelmi Ügynökség 2010; Kemmlein és mtsai 

2009). 

Egy innovatív és potenciálisan zöld FR megközelítés, amely potenciálisan erős 

kereskedelmi életképességet jelent, a tűzvédelmi páncél létrehozása a PUF-re vagy szövetekre 

vékony polimer bevonattal, amely tűzálló szereket tartalmaz (ezt a Tűzvédelmi technológiák 

jövőbeli trendek szakaszában tárgyaljuk). 

További, a kutatási szakaszban lévő halogénmentes FR-ek a ammónium-polifoszfát, 

pentaeritrit és melamin (beépülő bevonat) kombinációját tartalmazó PUF, valamint grafittal 

impregnált PUF (Singh és Jain 2009). 

Alacsony éghetőségű polimer 

A hab gyúlékonyságának csökkentésére szolgáló másik módszer az alacsonyabb 

éghetőségű polimer alapú hab használata. 

A belsőleg az FR habokat (például poliimid habokat) gyakrabban használják nagyobb 

kockázatú környezetben (például repülőgépek és űrhajók ülésein), ahol magasabb költségeiket 

a szigorú tűzveszélyes előírások betartásához szükséges kiegészítő tűzbiztonság indokolja. 
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Lehetséges, hogy ezeket a habokat nehezebb meggyújtani, alacsonyabb HRR-értékűek, 

nagyobb hőstabilitással rendelkeznek stb. Például egy poliészterhabot a CPSC az 1990-es évek 

elején értékelte a cigarettagyújtásnak ellenállónak. 

Ez a hab kiválóan ellenállt az égő forrásnak, de a nyílt lángok könnyebben meggyújtották 

(a PUF-hez képest) (Damant és Nurbakhsh 1992). A poliészterhabot általában nem használják 

puha bútorokban, a magasabb költségek és tartósság miatt (például hidrolitikus lebomlás). 

Egységbezárás 

Költségmegtakarító megközelítés egy PUF-mag összetételének elkészítése, amelybe ezek 

a lényegében FR habok vannak beágyazva. 

Például Hashish (Hashish és mtsai 2003) egy poliimid habot tűzálló anyagként értékelte 

az űrhajók párna anyaga számára. 

Kúpos kalorimetriával tesztelve a poliimid habrétegek felvitele a normál PUF fölé növeli 

a gyúlékony PUF meggyújtásának minimális hőáramát 27 kW / m2-ről 48 kW / m2-re. Ez a 

gyulladási kockázat csökkentése elegendő volt ahhoz, hogy a nem megfelelő PUF át tudja adni 

a megcélzott előírásokat. A poliimid habrétegek beépítése szintén jelentősen csökkentette a 

PHRR-t, a tömegveszteség arányát (MLR), valamint a füst és szén-monoxid képződését. A 

karboxilált kloroprénhabokat általában használják a PUF-magok beágyazására vagy szövet-

hátlapként. A kloroprén habok nagy sűrűségű habok, amelyeket általában a 

tömegközlekedésben használnak. Általában aktív tűzálló anyagként működnek. 

 

A korlátozó anyagok hatása a matracok gyúlékonyságára 

Belső rugós matracok 

A gátló anyagok hatását a különféle tömőanyagokkal ellátott befelé rugózó matracok 

gyúlékonyságára a következő ábra mutatja (Nurbakhsh és Mc Cormack 1998). 
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Különböző típusú tömőanyagokkal ellátott, belső rugózású matracok teljes méretű 

gyúlékonysági tesztjének összehasonlítása tűzálló anyagok jelenlétében vagy hiányában 

(Nurbakhsh és Mc Cormack 1998). 

 

A töltéstípustól függetlenül, ezek a belső rugós matracok képesek voltak átengedni a 

magas tartózkodású házakba tervezett matracok (TB 129 (Műszaki Közlemény 129, 1992)) 

nyílt lánggal történő gyújtási vizsgálatát, 100% -os sikerességi arány mellett tűzvédővel (pl. 

Üvegszál szövet). A TB 129 áthaladásának vizsgálati kritériumai a maximális hőkibocsátási 

sebességet 100 kW-ra, a teljes hőkibocsátást a vizsgálat első 10 percében 25 MJ-ra, a 

súlyvesztést 1,36 kg-ra korlátozzák. Ez alapvetően megköveteli a párnázó anyagok teljes 

védelmét a hőtől és a lángtól. Tűzálló nélkül ugyanazon matrac konstrukciója nem volt 

következetes a TB 129 teljesítményével a meghibásodás mértékével, a töltőanyag típusától 

függően. Például a PUF belső rugós matracok sikerességi aránya 44% volt, ami 9 tesztből négy 

átadást jelent (Nurbakhsh & Mc Cormack 1998). A pamut- és PUF befelé rugózó matrac és a 

poliészter szálból készült deszkák / pamut nemez / PUF befelé rugózó matracok kétszer 

nagyobb sikert mutattak, mintegy 88% -on. 

A poliészter szálas vattával ellátott belső rugós matracok szigetelő betéttel, valamint PUF 

vagy pamut vatta kombinációjával 100% -os TB 129 sikerességi arányt mutattak, anélkül, hogy 

tűzálló anyag lett volna szükség. 
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Masszív matracok 

Ugyanebben a tanulmányban a kutatók megállapították, hogy a szilárd magú matracok 

átmentek a TB 129-nél anélkül, hogy tűzálló anyagot használtak volna (Nurbakhsh és Mc 

Cormack 1998). Ez feltehetően a szilárd magú matrac korlátozott légáramának eredménye, 

amely korlátozza a pirolízis fenntartásához szükséges oxigén bejutását. Ez azt sugallja, hogy a 

megfelelő konstrukciók alatt és az anyagok megfelelő kombinációjával lehetséges a TB 129 

áthaladása akadálymentesítő anyag használata nélkül. Ez azonban nem feltétlenül biztosít olyan 

terméket, amelyet a gyártó vagy a fogyasztó kívánatos (például lehet, hogy nem kényelmes, 

vonzó vagy költséghatékony). 
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Szabályozási kérdések és lánggátló anyagok felhasználása a kárpitozott bútorokban 

Európában 

Bevezetés 

A lakóhelyeken történt véletlenszerű tűzvészek évente több mint tízezer sérülést és több 

mint 460 halálesetet okoznak Franciaországban. Ezen tűzesetek közül sok kárpitozott 

bútorokkal jár. Európában az ilyen bútorokra vonatkozó előírások országonként és 

alkalmazásonként jelentősen eltérnek. Az Európai Bizottság az EU általános termékbiztonsági 

irányelvében foglalkozik ezzel a kérdéssel. Bizonyos esetekben az ilyen előírások bevezetése 

égésgátlók alkalmazását jelenti a bútor szövetében vagy habjában. Az égésgátlók beépítésének 

az az előnye, hogy javítja a tűztulajdonságokra való reagálást és csökkenti a tűz terjedése és 

hőfelszabadítása miatti tűzveszélyt, de emellett növelheti a tűzkibocsátás toxicitását vagy egyéb 

kockázatokat okozhat maguknak a vegyi anyagoknak. az életciklus-kockázatértékelés során a 

égésgátlók kárpitozott bútorokba történő bevezetésének kockázatainak és előnyeinek 

értékelésére. A tanulmány megvizsgálja a jelenleg rendelkezésre álló szakirodalmat a lánggátló 

kárpitozott bútorok jelenlétéből fakadó különböző kockázatokról, vagyis: 

1. A termékek gyártása során égésgátlóknak való kitettség kockázata 

(munkavállalói akut és krónikus toxicitás); 

2. Az égésgátlóknak való kitettség kockázata normál életkörülmények 

között. Ez a kockázat elsősorban a felszabaduló égésgátlók felhalmozódásából 

származik a beltéri levegőben (belégzés) és / vagy a bőrrel való érintkezésből és az 

anyagok vándorlásából (krónikus toxicitás); 

3. A termékek újrafeldolgozása vagy elégetése során jelentkező környezeti 

kockázat (főleg természetmérgezés); 

4. A cigaretta vagy a kárpitozott bútorok közötti véletlen tüzek okozta 

mérgező gázok kibocsátásának növekedésének kockázata (akut toxicitás). 

Számos tanulmány azt mutatja, hogy az embereknek való kitettség becslése égésgátló 

anyagokat tartalmazó fogyasztási cikkek felhasználásával nem túl egyszerű. Módszertant 

javasoltak az égésgátlók kockázatainak és előnyeinek becsléséhez az életciklus-

kockázatértékelésen belül, figyelembe véve a REACH és a GHS irányelveket, valamint a 

tűzveszélyességi előírásokat. A kárpitozott bútorokhoz használt néhány általános égésgátló 

adatlapját azért dolgozták ki, hogy értékelni lehessen a hosszú távú egészségre vonatkozó teljes 

kockázat-egyensúlyi egyenletet az égésgátló anyagokat tartalmazó fogyasztási cikkeknek való 

kitettség és a tűzcsatornák expozíciója szempontjából. 
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A Kárpitozott bútorok tényleges szabályozása és új kérdések 

A cigaretták okozta véletlenszerű meggyulladás a lakástüzekben évente 11 000 tüzet okoz 

az Európai Unió 14 tagállamában és Norvégiában, 520 halálesettel, 1 600 sérüléssel és 14 millió 

euró anyagi kárral, mintegy 160 millió lakossal. Az 1999 és 2002 közötti tűzvédelmi 

statisztikákat az NFPA jelentése tartalmazza az Egyesült Államokban a dohányzási anyagok 

miatt otthoni tűz okozta halálesetekről, amelyek minden életkorban körülbelül 23% -ot 

jelentenek. Az égésgátlók beépítése előnyökkel jár: a terjedés és a felszabaduló hő miatti 

tűzveszély csökkentésével és a tűzreakció tulajdonságainak javításával. Ez azonban növelheti 

a tűzkibocsátás toxicitását. Az Egyesült Királyságban és Írországban 1988 óta elfogadott 

szabályozás égésgátlók és füstjelzők használatát indukálta a lakóházakban. Minden, az 

Egyesült Királyságban értékesített, a nagyközönségnek szánt kárpitozásnak tűzgátlónak kell 

lennie a cigaretta, egy kis lángszerű gyufaszál és a BS által: Gyermekágy 5 (SCRIB 5) (17 ± 1 

g fa). Nagy-Britanniában a textíliák, habok és szövetek specifikációit olyan szabványok 

rögzítik, mint a BS 5852, valamint az EN 1021-1 és az 1021-2. A követelmények csökkenthetik 

a tűzveszélyt, de az égésgátló rendszerek miatti toxicitási kockázatokat nem igazán bizonyítják. 

Közülük csak keveset vizsgálnak az életciklus és az elégetés során, mivel a vegyi anyagok így 

lennének, vagyis nem véletlen tűz esetén. Az életciklus-vizsgálatok hajlamosak felmérni a 

szennyezőanyag-kibocsátást égésgátlót tartalmazó vagy anélkül tartalmazó bútorok elégetése 

során. Más vizsgálatok kimutatták, hogy az égésgátlók alkalmazása nem növeli a teljes 

policiklusos aromás szénhidrogén-kibocsátást. Ezek a tanulmányok azonban kizárták a 

véletlenszerű tűzesetek hatását, amelyek eltérnek az égetéstől. A lakások baleseti tűz esetén 

bekövetkező biztonsági kockázatokat nem veszik figyelembe a lánggátló, kárpitozott bútorok 

miatt. Figyelembe kell venni, hogy a tengeri vagy vasúti szállításban egyrészt a tűzzel szemben 

támasztott követelmények égésgátlók használatát indukálják, másrészt a tűzbiztonsági 

követelmények nagyon fontosak, és figyelembe veszik az észlelést, a kihalási szempontokat, a 

füst átlátszatlanságát és a szennyvíz. Más európai országokkal ellentétben az Egyesült 

Királyság és Írország figyelembe veszi a cigarettát és az illeszkedést, de a veszélytől függően 

más, magasabb szintű gyújtóforrásokat is. Még akkor is, ha Európában meg kell növelni a 

kárpitozott bútorok tűzbiztonsági követelményeit, az LNE tanulmánya szerint a kárpitozott 

bútorok több mint 35% -az égésgátló rendszerek nélküli cigaretta és egyeztetési teszt. Sok 

országban az EN szabványok, például az EN 1021 és az 597 értékelje a bútorok cigarettájának 

vagy gyufájának meggyulladhatóságát. Néhány országban magasabb a nemzeti szabványokban 

leírt gyulladási források száma. A kárpitozott bútorok gyulladhatóságára vonatkozó nemzeti 

előírások és szabványok Európában, amelyeket az alábbi táblázat mutat be  
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Nemzeti előírások és szabványok Európában és az USA-ban a kárpitozott bútorok 

gyulladhatósága tekintetében  

Úgy tűnik, hogy szükséges a harmonizáció, és az Európai Bizottság megvizsgálja a 

bútorok tűzbiztonságára vonatkozó, egész Európára kiterjedő jogszabályok cigaretta- és 

gyufatesztekkel történő elfogadásának lehetőségét (két EN 597-1 és 2: 1994, valamint EN 

1021-1 és 2: 1996 szabvány). Annak biztosítása érdekében, hogy a lángálló anyagokat 

kárpitozott bútorokban használják, néhány kérdésre választ kell találni. Az első a 

lángkorlátozott kárpitozott bútorok globális kockázat szempontjából gyakorolt hatásának 

felmérése az emberi egészségre. Vannak kockázatok, amelyeket a folyamat során égésgátlók 

indukálnak, az emberek expozíciója a kárpitozott bútorokból kipárolgó égésgátlók bőrrel való 

érintkezése által, a termék élettartama alatt a légkörben kibocsátott anyagok belélegzése, a 

toxikus anyagok kibocsátása égés közbeni gázok és tűz esetén égés során gáznemű 

szennyvizek. Ezeket a toxicitási kockázatokat, amelyeket az égésgátlók bevezetése okoz a 

lakóházak kárpitozott bútoraiban, az általános biztonsági termékekről szóló irányelv (2001/95 

/ CE) ajánlásának megfelelően kell megvizsgálni a szükséges magas szintű védelem elérése 

érdekében. az emberek egészsége és biztonsága érdekében. 

A Kárpitozott bútorokban felhasznált lángretardánsok (égésgátlók) 

A kárpitozott bútorszerkezet három részből áll (huzatszövetek, kárpitok és bélések), 

amint azt az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Burkolat (szövet) Kárpit (hab) Bélés 

- Cellulóz rost 

(pamut, len) 

- Fehérjeszál 

(gyapjú, bőr) 

- Szintetikus szál 

(akril, poliészter) 

- Klorid szintetikus 

szál (polivinil-klorid) 
 

- Poliuretán hab 

- Poliészter hab 

- Latex 

- Aramid szál 

(Megjegyzés: a közbélésnek 

tűzgátként kell viselkednie) 

- Üvegszál 

 

A kárpitozott bútorokban található főbb textilszálak 

Ezen termékek egy része parázslik és tűz terjedéséhez vezet. A szintetikus szálak erősen 

éghetnek, és csöpöghetnek, lángot hordozva más felületekre. A tűzgátló kezelés nélküli hab ég 

és könnyen meggyullad, ha az anyag lánggal érintkezik. A kevésbé veszélyes textilszálak, 

például az aramid, nem égnek belső tűzreakciós tulajdonságaik miatt. Az égésgátlók a 

követelményektől függően megfelelő természetes tűz- és szintetikus szálak megfelelő 

tűzbiztonsági szintjét biztosítják. Az égésgátlók gátként szolgálnak a láng és a hab között, vagy 

korlátozzák a tűz oxigénellátását. A kezelést a gyártás idején lehet impregnálással, a 

végtermékeken porlasztással vagy bevonással. Ezek a kezelések gyakran nem tartósak. A 

folyamat során égésgátlót is be lehet vezetni a burkolószövetekbe, a kárpitokba és / és a 

közbélésbe, és ebben a házban az táblázatban szereplő mátrixhoz lehet kötni. Ezután ez a pár 

új vegyi terméket alkot. 

Feldolgozás égésgátló anyaggal 

Szövetek 

- Pamut tűzbiztosítása 

A cellulózszálak, mint például a gyapot, elsődleges hatóanyagai a foszfátvegyületek, 

amelyek a nitrogénszármazékokkal való szinergiát párosítják. A legtöbb esetben ezek az 

égésgátlók nem tartósak. 

- Gyapjú tűzbiztosítása 

Az alkalmazási kör szerint a gyapjút bináris keverékben használják, például gyapjú / 

poliamid, gyapjú / poliészter vagy gyapjú / poliakril keverékben. Meg kell jegyezni, hogy a fő 
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vegyület egy másik szálhoz társított gyapjú, 15-20 tömeg% közötti arányban. A fent említett 

egyesületeknél több szintű védelmet nyújtanak: 

- a szövetek cirkónium- vagy titán-sókkal történő kezelése könnyű javulást mutat. 

Használatuk a további alkalmazásoktól függ. 

- kezelés cirkóniummal vagy titán-só kombinációjával savas tetrabróm-ftalossal. 

A tűzgátló kezelések célja az anyag gyúlékonyságának csökkentése. Ez azonban nem 

feltétlenül csökkenti a füstkibocsátást. Az alacsonyabb füstkibocsátás érdekében a 

gyapjúszöveteket cirkónium-kálium-fluor-cirkonát és acetát kombinációjával kezelték. 

- Szintetikus szálak tűzbiztosítása A legtöbb esetben halogénvegyületek 

használhatók, például polietilén-tereftalát és akrilgyanták. Meg kell jegyezni, hogy a 

halogénezett monomerekből kiinduló klórozott szintetikus szálak belső tűzállósággal 

rendelkeznek, ezért nem igényelnek kémiai módosításokat. 

Habok kárpitozáshoz 

A töltelékként használt habok jó tűzállóságot igényelnek. A töltelék főként poliuretán 

vagy latexet vagy poliétert tartalmaz. Tűzbiztos lehet például Trisz (1-klór-2-propil) -foszfáttal 

(TDCPP) vagy melamin-sókkal. A poliuretán habok alkatrészei módosíthatók a tűzgátló 

tulajdonságok javítása érdekében, például PU (CMHR): nagy rugalmasságú égésmódosított 

melamin vagy égésgátolt latex. Ezeket improvizatív mechanikai viselkedésre is lehet 

módosítani, például PU (HR): nagy rugalmasságú poliuretán vagy más grafittal kevert töltelék. 

Amint fentebb említettük, a kész textíliákra felvitt égésgátlók gyakran nem engedik meg ilyen 

tartósságot, és csak ideiglenes alkalmazásokra alkalmasak. A textíliák égésgátlói reagálhatnak 

a mátrixszálakkal, hogy a textil részévé váljanak (reakcióval hozzáadva, ezért reaktív 

égésgátlónak nevezik őket), vagy az égésgátlót és a mátrixot ugyanabban a lépésben építhetik 

be a folyamat során (keveréssel adják hozzá, és úgynevezett additív égésgátló). A reaktív 

rendszerek fő előnye a kémiai kötésük az égésgátló és a tematrix között. Így az égésgátló nem 

tud vándorolni. A reaktív égésgátlók általában olcsóbbak, mint az adalékanyagok. Főleg olyan 

mátrixok feldolgozására használják, mint a poliuretán, poliészter. Ezzel szemben adalék 

égésgátló anyagokat adnak a kárpitozott bútorok gyártása során, de nem képeznek kémiai 

kötést, ezért idővel felszabadulhatnak (párolgás). 

Módszertan a kárpitozott bútorokban felhasznált égésgátló anyag életkerékpályája 

hatásának meghatározására a 2001/95 / ek irányelvekkel 
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Az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95 / EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv szerint minden gyártó csak biztonságos termékeket hozhat 

forgalomba  

A termék akkor minősül biztonságosnak, ha a termék (kárpitozott bútorok) egészségügyi 

és biztonsági követelményei teljesülnek. Ebben a cikkben módszertant javasoltak az égésgátlók 

kockázatainak és előnyeinek becslésére az életciklus-kockázatértékelésen belül  

 

A kárpitozott bútorokban alkalmazott égésgátló hatása az életciklus alatt 

Megvizsgáltuk a rendelkezésre álló szakirodalmat az égésgátlók kárpitozott bútorokban 

való jelenlétéből adódó különféle kockázatokról, és az ábra három pontjára összpontosítunk:  

- Az égésgátlók belső toxicitásának kockázata . A potenciális kockázat 

értékelésére rendelkezésre álló eszközök az egészségügyről elsősorban a kárpitozott 

bútorokban használt néhány általános égésgátló anyag adatlapja. Ebben az esetben az 

egészségügyi kockázatok értékelése az akut kémiai toxicitásra vonatkozik. A hosszú 

távú toxicitás az anyag hosszabb időn át tartó ismételt expozíciójának káros egészségre 

gyakorolt hatásait írja le (például kémiai expozíció a munkavállalók számára a folyamat 

során vagy a környezet). 

- A lakások égésgátlóinak való kitettség kockázata normál életkörülmények 

között . Ez a kockázat főleg a felszabadult égésgátlók belső levegőbe történő 

belgyűrűzéséből (belélegzés) és / vagy az anyagok vándorlásából és az azt követő 

bőrszennyeződésből ered. Számos tanulmány azt mutatja, hogy az emberek 
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expozíciójának becslése égésgátlót tartalmazó fogyasztási cikkek használata során nem 

túl egyszerű. A krónikus toxicitás az anyag azon tulajdonsága, amely hastoxikus hatást 

gyakorol az élő organizmusra, ha az adott szervezet folyamatosan vagy ismételten ki 

van téve az anyagnak. 

- A cigaretta vagy a kárpitozott bútorok megfelelősége miatt bekövetkező 

véletlenszerű tűzesetekből származó mérgező gázok kibocsátásának romlásának 

kockázata, függetlenül attól, hogy égésgátlók-e vagy sem rövid időtartam (például égés 

közbeni füstkibocsátás). 

 Az anyag és a végtermék életciklusa során a szennyező anyagok kibocsátásának 

forgatókönyveit az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) adja meg. 

Az egyes termék- vagy tevékenységkategóriákra vonatkozóan egy útmutató tartalmazza a 

vegyi anyagok kockázatértékelésében használt kibocsátási forgatókönyv leírását. Ez 

meghatározza a vegyi anyagok felhasználásának és kibocsátásának feltételeit, és segíti a 

vegyi anyagok környezetbe történő kibocsátásának felbecsülését. Ez a dokumentum 

kulcsokat ad a termék életciklusa során felszabaduló vegyi anyagok - ideértve az 

újrafeldolgozást, a hulladékot és az égetést is - becsléséhez. Ennek ellenére a véletlenszerű 

tüzeket nem veszik figyelembe. 

Eszközök a globális egészségügyi és biztonsági kockázat értékeléséhez a 2001/95 / ek 

irányelv szerint 

Ez a rész az általános termékbiztonságról szóló 2001/95 / EK irányelvvel összefüggésben 

az egészségre és a biztonságra jelentett kockázat értékelésére rendelkezésre álló eszközökre 

összpontosít. Az első megközelítés figyelembe veszi a globális biztonság kockázatát a 

végtermék (a kárpitozott bútorok) meggyulladhatósága révén és a lángkésleltetőknek a 

füstmérgezésre gyakorolt hatását. A második megközelítés a globális egészségi kockázattal 

foglalkozik (kémiai anyagok, mint égésgátlók, azok feldolgozása, a termék életciklusa és végül 

újrahasznosítás). 

 

Biztonsági kockázatok a kárpitozott bútorokban 

Gyulladásból eredő biztonsági kockázatok 

Az 1994-es CBUF program során számos kárpitozott bútor vizsgálatot hajtottak végre 

Európában több laboratóriumban, cigaretta- és egyéb gyújtó forrásokkal. A teszteket az EN 

1021-1 és 2 szerint végeztük 20 kombinációval, 20 takarószövet és 18 töltőhab (poliuretán, 
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latex, poliészter) kombinációjával, néha különböző típusú bélésekkel kombinálva. Ebben az 

esetben a kombinációk 61% -a égésgátló anyagot tartalmazott, akár a takarószövetben, akár a 

töltőhabokban. Ennek a tesztnek az eredményeit összegezzük, hogy kifejezzük a kárpitozott 

bútorok százalékos arányát. 

 

A kárpitozott bútorok kombinációinak százalékos aránya 

A cigaretta és a gyufatesztet elhaladó kombinációk a szövet (lángol vagy nem), a töltőhab 

(késleltet vagy nem) és a lángkéslelő adalékok hatékonyságától függenek. Kizárólag az 

egyezési teszten átesett szövetek esetében az alábbi ábrán látható az égésgátló helyének 

kiosztása a kárpitozott bútorokban. Ugyanez látható az alábbi ábrán olyan szövetek esetében is, 

amelyek mind a cigaretta, mind a gyufa teszteket átmennek. Ezeket az eredményeket egy 1994-

ben és a CBUF-projekt által vezetett európai tanulmány néhány lehetséges kombinációt (de 

nem mindegyiket) reprezentál: ez a piac mintája. A tesztelt termékek reprezentálták a technikai 

lehetőségeket (szerelvényeket), de nem az egész piacot. 

 

Szövetek, amelyek csak a cigarettateszten mennek keresztül, és a szövetek, amelyek 

megfelelnek a gyufa- és cigarettateszten is 
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A kutatás azt mutatja, hogy a bútorok 26% -a, amely megfelel az egyezési tesztnek, 38% 

-a égésgátló, míg 62% -a nem. A bútorok 32% -ánál, amelyek megfeleltek a cigaretta és a gyufa 

teszteken, 62% -uk égésgátló volt, amikor 38% -uk nem. Egyes, nem égésgátló szövetek, mint 

például a bőr, mindazonáltal belső tulajdonságaik miatt jó tűzállósággal rendelkeznek. A 

tűzveszélyt a kárpitozott bútorok gyulladási tesztjei alapján kell értékelni, mint például az EN 

1021-1 és 2 (kárpitozott bútorok), az EN 597-1 és 2 (matracok és kárpitozott ágy), a szükséges 

teljesítményszinttől függően. 

Biztonsági kockázat az égés során keletkező tűzfolyadék mérgező hatása miatt 

A füstmérgezést nem értékeljük az égés során keletkező tűzmennyiség 

számszerűsítésével, de a termékek teljesítményét a gyufás vagy cigarettás tesztekkel szemben 

értékelhetjük. A biztonsági kockázat értékelésének mindazonáltal figyelembe kell vennie 

azoknak a tűzhelyzeteknek a reprezentativitását, amelyek e vizsgálatok létrehozásához vezettek 

(a helyiség mérete, szellőzés, háztartási helyzet). 

Két esetet kell figyelembe venni: 

• A kárpitozott bútorok nem gyulladnak meg, ha ésszerű gyújtóforrásnak vannak 

kitéve, hanem parázslik; 

• A kárpitozott bútorok meggyulladnak, amikor az adott gyújtóforráshoz kerülnek. 

Mindkét esetben szükség van egy értékelési módszerre a toxikus hatások előrejelzéséhez, 

amely reális és megbízható. A módszernek nem szabad figyelembe vennie a szennyvíz egyedüli 

mérgező potenciálját, hanem integrálnia kell a ténylegesen elégetett termék mennyiségét. Az 

LNE korábbi tanulmánya megmutatja annak lehetőségét, hogy a tömegveszteség mérésével 

megjósolják az alkalmatlanságig és a halálig terjedő időt. ha a kárpitozott bútorok égésgátoltak 

vagy nem. A toxicitás kockázatának értékelése a termék égés során bekövetkező 

tömegvesztesége és a toxikus hatások közvetlen összefüggése alapján ellenőrizni kell, hogy a 

végtermék tömegvesztesége elérte-e a kritikus küszöböt egy reprezentatív lakótérfogatban. 

Ebben a vizsgálatban azt ellenőrizték, hogy az EN 1021-1 és 2, illetve az EN 597-1 és 2 szerint 

a gyújtóláng, vagy cigaretta tesztek során a kárpitozott bútorok tömegvesztesége, függetlenül 

attól, hogy égésgátló-e vagy sem, a mérgező gázok az egészséget veszélyeztetni. Ez a 

következtetés azon feltételezéseken alapszik, hogy a gázok ahomogén diffúzióval 

rendelkeznek, és hogy a tűz kicsi. Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a tűzfolyadékok 

okozta toxikus kockázat értékelésének módja a tűz forgatókönyve (gyufa, cigaretta vagy 

mindkettő), és nem a gáz halmazállapotú termékek mennyiségi meghatározása. Például a 
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poliuretán habbal készült kárpitozott bútorok elégetése (PU hab) és a polivinil-kloriddal (PVC) 

bevont pamut alapú bevonatnak elsősorban a következő mérgező szennyvizek kialakulásához 

kell vezetnie: CO, CO2, HCN és HCl. Az LNE vizsgálatának kísérleti része a különféle 

kárpitozott bútorok tömeges veszteségét adta meg (ideértve a példában a beváltakat is), hogy 

elérje az egerek alkalmatlanságát és halálát  

Egéreffektus Tömegveszteség (g/m3) 

cselekvőképtelenség 17-27 

megsemmisülés 21-37 

Tömegveszteség az egerek cselekvőképtelenségének illetve megsemmisülése eléréséhez 

A tömegveszteséget az égett anyag grammjában fejezzük ki térfogatonként (a szoba, m3), 

amelyben a gáz halmazállapotú szennyvizek felhalmozódnak. Az LNE eredményeit Neviaser 

és mtsai megerősítik. a letalitással kapcsolatos vizsgálatokat, amelyek halálos koncentrációkat 

12 és 40 g / m3 között adtak meg. Az LC50 (g / m3) halálos koncentrációja 30 percnél különböző 

típusú poliuretánokhoz, lángkésleltetett vagy nem. 

Poliuretán (PU) Halálos koncentráció LC50 (g / m3) 30 

percnél 

PU égésgátló nélkül 40 

PU égésgátlóval ismeretlen 26 

PU melaminnal 12.5 

Különböző poliuretán habok halálos koncentrációja 

Ennek a példának a szemléltetésére a munkaképtelenség vagy a letalitás eléréséhez 

szükséges maximális tömegveszteséget kiszámították egy adott lakástűz esetén: 20 m3-es 

helyiségben az egerek maximális tömegvesztesége az alkalmatlanság eléréséhez, és az egerek 

letalitása (elpusztulása) a mi esetünkben 540 g (cselekvőképtelenség) és 740 g (letalitás). A 

cigarettateszt teljesítéséhez szükséges maximális tömegveszteséget 123 g-ra értékelték (35 kg / 

m3 átlagos fénysűrűségű rugalmas poliuretán hab alapján, amely egy lakás bútorának 

reprezentatív volt, a cigarettától mindkét oldalon 50 mm-nél hosszabb karbonizációval. , amely 

az anyagégés maximális kritériuma az EN1021 teljesítéséhez). Ez az érték jóval alacsonyabb, 

mint a fent említett 540 g. Meg kell jegyezni, hogy ez a számítás a füst homogén hígítását 

feltételezi a figyelembe vett térfogatban, és csak kis tüzeknek felel meg. Ezenkívül a gázok 

ülepedését elhanyagolják. Számos tanulmány azt mutatja, hogy a gyulladás miatti biztonsági 

kockázat a toxicitási biztonsági kockázat előtt eléri. Így a gyulladási kritérium teljesítése 
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összefüggésben áll azzal, hogy a toxicitási oldalon nincs tűzvíz-kockázat. Tűzbiztonságos 

cigarettát már Kanadában, Ausztráliában és egyes amerikai államokban is forgalmaznak. 

Cellulóz vagy alginát szalagok kerülnek a cigaretta papírjába, hogy az égő dohány kialudjon, 

ha nem duzzasztják fel. Ezek az „önoltó” cigaretták nem termelnek elegendő hőt az égés 

fenntartásához és a szomszédos bútorok meggyulladásához vezetnek. Az önkioltó cigaretták 

bevezetésével a cigarettatűz forgatókönyve nem megfelelő a tűzfolyadékok toxicitásának 

kockázatának felmérésére. 

Egészségügyi kockázat a kárpitozott bútorokban 

Ez a bekezdés eszközöket és információforrásokat biztosít a mátrixban bevezetett 

égésgátló anyag belső toxicitásával kapcsolatos globális egészségügyi kockázat értékeléséhez 

(szövetek, hab, közbélés). A fogyasztókat érintő lehetséges kockázatok értékelése (normál 

bútorhasználat révén: bőrrel való érintkezés, belégzés) , más útvonalak), a környezetbe (a 

bútoroknak az élettartam végén történő végleges ártalmatlanításával), valamint a mérgező 

gázok újrahasznosítás során történő kibocsátásának kockázatát vizsgálták. A REACH (a vegyi 

anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása) szabályozása a vegyi anyagok 

osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerén (GHS) és a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) protokolljain alapul. A GHS harmonizált 

alapot nyújt a veszélyes kémiai anyagokkal kapcsolatos globálisan egységes fizikai, környezeti, 

egészségügyi és biztonsági információkhoz (a 67/548 / EGK és az 1999/45 / EK irányelveket 

eltörölték). Az anyag toxikus kockázatát protokollok segítségével értékelik. az anyagok 

értékelése az életciklus során (OECD) . Az anyag életciklus alatti toxikus kockázatának 

értékelése keretében az OECD jól ismert és bevált módszereket javasol az anyagok toxikus 

kockázatainak értékelésére a termék életciklusa során. A mérgező emisszió forgatókönyveit az 

OECD honlapján (http://www.oecd.org/ehs/) határozzák meg. A kibocsátás szcenárióit 

meghatározó OECD dokumentumai célja, hogy információkat nyújtsanak az alkalmazott 

modellekről és a vegyi anyagok környezetben történő kibocsátásának értékeléséről. A REACH 

a theglobális egészségkockázat értékelésének szabályozási eszköze az OECD GHS-je és 

forgatókönyve alapján, amelyek útmutatást adnak a toxikológiai vizsgálatok elvégzéséhez. 

Megjegyzés: A REACH nem veszi figyelembe csak az égésgátlókat: az egyesülésnek [a 

mátrix-égésgátlónak] is meg kell felelnie a követelményeinek. 

Következtetések és kilátások 

A tanulmány fő következtetései azok, hogy a kárpitozott bútorokba bevezetett égésgátló 

szerekkel nem jár az egészség és a biztonság kockázata, ha: 
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1. 1 Maga az égésgátló szer és a mátrixba bevezetett égésgátló szer 

(végtermék) egyaránt megfelel a REACH követelményeinek (egészség). Ez magában 

foglalja az anyagok miatti kockázat hiányának megfontolásait, a folyamatot (a szer 

rögzítési módját), a szennyezés módjait (bőrrel való érintkezés, belégzéssel történő 

expozíció) és az égetés környezeti hatásait (mint az életciklus normális lépése). 

termékek). 

2. 2 A kárpitozott bútorok megfelelnek az EN1021-1 és az EN 1021-2 

(biztonsági követelmények) tűzzel kapcsolatos forgatókönyvének. Ebben az esetben a 

követelményekkel kompatibilis legnagyobb megsemmisített zóna olyan maximális 

tömegveszteséghez vezet, amely olyan mérgező gázokat eredményez, amelyek nem 

elegendőek a toxikus kockázat kiváltására, függetlenül attól, hogy a termék égésgátló 

vagy sem. 

Azonban a legutóbbi European Mandate M / 425 dokumentumban tárgyalt, hamarosan 

megjelenő „önkioltó” cigaretták bevezetése a cigaretták biztonsági követelményeihez 

viszonyítva azt eredményezheti, hogy a cigaretta tűz forgatókönyv alkalmatlanná válik a 

toxicitás kockázatának felmérésére. Vizsgálatunk a kárpitozott bútorokra és így az ezen a 

területen alkalmazott égésgátló szerekre korlátozódott. 

 

Masszív matracok 

Ugyanebben a tanulmányban a kutatók megállapították, hogy a szilárd magú matracok 

átmentek a TB 129-nél anélkül, hogy tűzálló anyagot használtak volna (Nurbakhsh és Mc 

Cormack 1998). Ez feltehetően a szilárd magú matrac korlátozott légáramának eredménye, 

amely korlátozza a pirolízis fenntartásához szükséges oxigén bejutását. Ez azt sugallja, hogy a 

megfelelő konstrukciók alatt és az anyagok megfelelő kombinációjával lehetséges a TB 129 

áthaladása akadálymentesítő anyag használata nélkül. Ez azonban nem feltétlenül biztosít olyan 

terméket, amelyet a gyártó vagy a fogyasztó kívánatos (például lehet, hogy nem kényelmes, 

vonzó vagy költséghatékony). 
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A ragasztó tűzbiztossága 

 

Szilárdsági jellemzők: nyomószilárdság, ütő-hajlító szilárdság vizsgálata 

Hibamechanizmusok: zsugorodás és szénszilárdság 

A tűzálló anyagok egyik meghibásodási mechanizmusa a feszültség által kiváltott 

szétválasztás / hasítás, amelynek eredményeként a puha bútor párnázó anyagai magas 

hőmérsékletnek és lángnak vannak kitéve. Hőnek és / vagy lángnak való kitettség esetén a záró 

anyag kémiai és / vagy fizikai változásokon megy keresztül (pl. Hőszóródás, FR felszabadulása 

és védőszén képződése), és ez okozhatja az akadály zsugorodását, merevülését és megszűnését. 

/ vagy törékeny és / vagy vékonyabbá válik. A nem megvilágított / le nem süllyedt tűzkorlát 

erőt gyakorol a zsugorodó faszénre, aminek eredményeként a gát anyaga kinyílik. A fizikai 

deformáció mértékét befolyásolja az alkalmazott gát anyag típusa. Például egy kötött 

akadályszövet nagyobb mértékben nyílik meg, mint a szőtt vagy nem szőtt akadályszövet 

(Ohlemiller és Shields 1995). Az a hatás, amelyet a nem kitett gát a termikusan lebomlott gát 

anyagra gyakorol, a gát hosszától és előfeszítésétől, valamint az akadályt „rögzítő” erőktől függ 

az adott alkalmazás során. 

Például a matrac tetején a gát anyagának átadott erő alacsonyabb lehet, mint az oldalán, 

mivel abszolút összehúzódás következik be, amelyet a rugó nagyobb hossza (nem kitett anyag) 

tetejéhez viszonyítva az oldal. A gát anyagának matracként való felhordását bonyolítja az a 

tény, hogy az anyagot szorosan meg lehet varrni más rétegekhez (ketyegő és hátsó rétegek), 

amelyek mechanikai tulajdonságai befolyásolják és potenciálisan dominálják a gát anyagának 

húzási terhelését. Ezenkívül az élek körülményei - és különösen az, hogy mennyire gátolják a 

zsugorodás által kiváltott mozgást - a matrac kialakításánál jelentősen eltérnek. 

A kárpitozott bútorok helyzete bonyolultabb, mivel az akadály anyagát háromdimenziós 

geometria mentén nyújtják. Így a záróanyag teljesítménye egy adott felhasználási formában 

jelentősen függhet az alkalmazás konkrét részleteitől, valamint magát a gátló anyag 

tulajdonságaitól.  Ennek ellenére a gát hatékonyságának fontos mércéje az, hogy mennyire 

zsugorodik hőhatás hatására, tekintettel a keletkező lebomlott anyag szakító tulajdonságaira. 

Jelenleg nincs jól definiált vizsgálati módszer a korlátozó anyagok szénszilárdságának és 

zsugorodási potenciáljának meghatározására. 
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Egyes iparágak úgy határozzák meg a szén zsugorodását vagy lyukak kialakulását a gát 

anyagában, hogy a mintát Meeker égőnek teszik kitéve egy meghatározott ideig. 

 

 

A Meeker égő teszt felépítése a char tulajdonságainak tanulmányozására. 
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A nemszőtt filc Char tulajdonságai. A zárójelben szereplő értékek a nyitott láng 

expozíciós idejét mutatják. 

A teszt tisztán kvalitatív. Az ezzel a módszerrel megvizsgált egyes gátanyagok táblázata 

a következő ábrán látható. Az eredendően tűzálló szálak nemszőtt filcjei, például a para-aramid, 

a melamin és a metaaramid védőszélt képeznek, ha nyílt lángnak vannak kitéve. A meta-aramid 

char inkább törékeny, mint a para-aramid char. A szintetikus szál nemesek (modifikált akril, 

műselyem és poliészter) megolvadnak és összehúzódnak a lángtól. 

Hibamechanizmusok: termikus lebomlás 

A tűzálló anyagok másik gyakori meghibásodási mechanizmusa a hőszigetelés olyan 

szintjén, amely a PUF hőszigetelését okozza, és nagyon éghető gázokat generál. A gát anyag 

szerkezeti szempontból ép lehet (nem bontható fel), miközben a hő átjut a PUF-be. Hevítés 

közben a PUF összeomlik, hogy olvadt polimer medencét képezzen. 

Az ASTM D7140 egy standard teszt a puha bútorzatban való felhasználásra szánt akadály 

anyag hőszigetelési teljesítményének mérésére (ASTM D7140 07 Szabványos vizsgálati 

módszer a 2999 textil hőszigetelő anyagokon keresztüli hőátadás mérésére). A záró anyagot 

egy jól meghatározott és szabályozott konvektív (nyílt lángú) hőforrásnak kell kitenni 60 

másodpercig. Ez a vizsgálati módszer alapvetően méri a textil anyagok hőátadását, és 
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meghatározza, hogy a tűzálló anyagon átadott hő elegendő-e az alapul szolgáló anyagok 

meggyulladásához. 

 

 

Az ASTM D 7140 védőanyagok vizsgálati módszerének vázlata. 

Az égésgátlóval védett rétegelt lemez előkészítése és jellemzése az égő égésgátló ragasztó 

alapján 

Új, égésgátlóval kevert ragasztót fejlesztettek ki egy optimalizált és módosított dedikált 

égésgátló anyaggal, amelyet megfelelő arányban választottak ki a tapadás és az égésgátló, 

valamint a ragasztó bevonatmennyisége között. Az új dizájn ragasztót az ökológiai 

lemezgyártáshoz alkalmazták, és megvizsgálták a termékek égésgátló tulajdonságait. A 

merülési és hámlási tulajdonságok, a felületi kötési szilárdság és a formaldehid-emisszió elérte 

a GB / T 34722-2017-es szabványt, az égésgátlás megfelel a követelményeknek of GB / T 8626-

2017, GB / T 20284-2006, GB / T20285-2006, és eléri a B1-C szintet is (az égésgátló szint nem 

gyúlékony szintje). Ez a tanulmány nemcsak elméleti útmutatásokkal rendelkezik, hanem erős 

gyakorlati értékkel is rendelkezik, hogy alapot és adattámogatást nyújtson a lángkésleltető 

ökológiai táblák kutatásához és fejlesztéséhez. 

A rétegelt lemez az építkezéshez és a bútorokhoz használt egyik fő anyag. A rétegelt 

lemez gyúlékonysága azonban korlátozta alkalmazását nyilvános helyeken vagy sokemeletes 

épületekben, különösen a GB 20286-2006 kínai nemzeti szabvány végrehajtása után. Az 

égésgátló rétegelt lemez előállítására alkalmazott módszereket alaposan tanulmányozták. 

Három olyan megközelítést alkalmaznak, amelyek jobb tűzgátló teljesítményű faalapú 
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termékek előállítására szolgálnak: égésgátló bevonatok furnér vagy tábla vegyi impregnálása   

és a tűzoltó anyag fizikai keverése a ragasztókba. Noha a tűzgátló bevonat képes csökkenteni a 

fatermékek gyúlékonyságát, a bevonat öregedése és repedése továbbra is kihívást jelent. A 

furnér vagy rétegelt lemez impregnálásához szinte szükség van egy tűzgátló anyag vizes 

oldatára, amely gyakran vezet a tűzgátló kimosódásához. Megállapították, hogy a tűzgátló 

vegyszerekkel kezelt furnérok felhasználásával előállított panelek mechanikai szilárdsági 

értékei alacsonyabbak voltak, mint a vezérlőpanelek. A tűzgátló ragasztó használata kényelmes 

módja az égésgátló faalapú panelek gyártásának, de meg kell vitatni, hogy az égésgátlót 

hozzáadják-e minden ragasztóréteghez. Szinte felesleges, hogy a tűz első lépcsőjén a középső 

réteg rétegben égésgátló van. Az égésgátló szétszórva az egész panelen, ami lángállóság 

csökkenéshez és költségnövekedéshez vezet. A fa alapú panelek újszerű égésgátló módszerére 

van szükség a hagyományos módszerek fenti hiányosságainak elkerülése érdekében. 

A díszített paneleket főleg a közös panelekből és a burkolóanyagokból készítik, amelyek 

lehetnek festékek, furnér, lamináló műanyagok vagy impregnált papírok. Sok laminált fa panel 

került összeragasztásra a gyantával impregnált papírokkal. A díszített panelek az egyedi 

bútorok fő anyagai. A statisztikai eredmények azt mutatják, hogy a közepes sűrűségű 

farostlemez (MDF) és a forgácslap (PB) több mint 90% -a, valamint a rétegelt lemez 60% -a 

borított impregnált papírral vagy dekoratív furnérral. Ha a díszített panelek aljzatai égésgátlók 

voltak, akkor az égésgátló és a dekoratív funkciók kombinálódnak. Díszített panelek 

alkalmazása kibővül a mérnöki területen, például a könnyű fa szerkezetek falburkoló 

anyagaiban. Az égésgátló díszített panelekből készült bútorok távol tarthatják az éghető árukat 

a tűztől, és tűzzáró zónákat hozhatnak létre. Az intenzív égésgátló (IFR) alacsony figyelemre 

méltósága és jobb teljesítménye miatt nagyobb figyelmet kapott. Tűz esetén az IFR a hővel 

érintkezve tágul, hőszigetelő szenet képez, amely késlelteti a hő diffúzióját az aljzatokra. Az 

IFR lángkéslelt teljesítményét nagymértékben befolyásolják a mátrix gyanták. A poliakrilát-, 

epoxi- és melamin-formaldehid-gyantákat (MF) széles körben vizsgálták a kereskedelmi 

forgalomban levő bevonatokban. Az MF gyanta mátrixként és habosítószerként is működik. Az 

MF-hez képest a melamin-karbamid-formaldehid-gyanta (MUF) alacsonyabb költségekkel és 

hosszabb tárolási stabilitással rendelkezik, ami fontos a faipar számára először összekeverték a 

MUF-et IFR-rel, majd bevonatolták az előzetesen habosított polisztirol részecskék felületére, 

hogy előállítsák az égésgátló, expandálható PS habokat. Az APP és MUF keverékét Wu a 

közepes sűrűségű farostlemez felületére vonta be. és munkatársak. Azonban a MUF és az IFR 

keverékének szén-dioxid-minősége és tűzállósága között nem alakult ki kapcsolat. Ebben a 
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tanulmányban az égésgátlóval díszített rétegelt lemezt (FDP) az égő égésgátló ragasztó alapján 

készítették el. Az égésgátló réteget a dekoratív réteg és a rétegelt lemez között hozták létre. A 

szén szerkezete és az égésgátló teljesítmény kapcsolatát szisztematikusan tanulmányozták. Az 

égésgátló gyanta hőstabilitását termogravimetriás analízissel (TGA) vizsgáltuk. A ragasztók 

éghetőségi viselkedését pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM) és Fourier transzformációs 

infravörös spektroszkópiával (FTIR) vizsgáltuk. Az FDP lángkésleltető tulajdonságait kúpos 

kaloriméter és egyégő elem (SBI) teszt segítségével mértük. 

Anyagok és módszerek 

Anyagok 

Az ammónium-polifoszfátot (APP, n> 1000, Mn> 208 000) a Sichuan Changfeng 

Chemical Co., Ltd.-től (Deyang, Kína) vásároltuk. A pentaeritritet (PER), a melamint, a 

karbamidot és a formaldehid-oldatot (37–40%) a Beijing Modern Eastern Fine Chemical Co., 

Ltd.-től (Peking, Kína) vásároltuk. A nátrium-hidroxidot (NaOH) a Sinopharm Chemical 

Reagent Co., Ltd. (Sanghaj, Kína). Dekoratív furnérokat és rétegelt lemezeket a Shijiazhuang 

Huajie Wood Co., Ltd. (Shijiazhuang, Kína) szállított. Minden anyagot felhasználáskor 

használtunk. 

Minta előkészítés 

Az MUF gyantát formaldehiddel, melaminnal és karbamiddal készítettük. Először 120 g 

formaldehidoldatot (37%) és 40 g karbamidot keverünk össze hőmérővel és mechanikus 

keverővel felszerelt reaktorban, és a pH-t 1 M NaOH-val 8,0–9,0-ra állítjuk. Az elegyet 35 

percig 90 oC-ra melegítettük. Ezután a pH-t NH4Cl-dal 5,0-5,5-re állítottuk be, majd 15 g 

karbamidot és 10 g melamint adtunk hozzá 40 percig, pH = 8,5 mellett. A MUF gyantát 

sikeresen szintetizálták és lehűtötték. A formaldehid karbamidhoz és melaminhoz viszonyított 

mólaránya, F / (M + U) 1,3. Az égésgátló ragasztót az APP, PER és MUF összekeverésével 

állítottuk elő, majd a rotációs ingerlővel teljesen összekevertük. Az égethető égésgátló ragasztó 

összetételeit a következő táblázat tartalmazza. 
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Gyanta minták készítése. 

 

Az FRD-rétegelt lemez szerkezetét a lenti ábra mutatja. Az égésgátló réteget a 

dekoratív réteg és az aljzat között hoztuk létre. Az égésgátló réteget APP, PER és MUF 

alkotta. A díszített rétegelt lemezt két lépésben készítették el. Először az égésgátló tapadó 

gyantát vitték be a nyárfa rétegelt lemez felületére (300 mm 300 mm 9 mm). Másodszor, 

egy dekoratív furnér darabot (310 mm × 310 mm × 0,5 mm) forrón préseltek a bevont fa 

tetején 8 MPa-val és 110 oC-on, és 5 percig tartották. A CONE mintáját 100 mm-es 100 

mm-es darabokra vágtuk. FRD-rétegelt lemezt (nagy méretű minta az SBI-hez) A3P1 

ragasztó és rétegelt lemez (1220 mm × 2440 mm × 18 mm) felhasználásával készítettünk. 

 

 Az égésgátló furnérozott lemez vázlata. MUF, melamin-karbamid-formaldehid; 

APP, ammónium-polifoszfát; PER, pentaeritrit. 
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Az égésgátló acéllemezeket (a visszahőmérsékleti vizsgálatokhoz) úgy készítettük el, 

hogy a gyantát bevonattuk az acéllemezekre (100 mm × 100 mm × 2 mm). A lánggátló 

ragasztó szénmintáit 30 másodpercig 800 ° C hőmérsékleten 30 másodpercig 

keverőkemencében készítettük. 

Mérések és értékelés 

A rétegelt lemezek nedves nyírószilárdságát a kínai nemzeti szabványnak (GB / 

T17657-1999) összhangban mértük. A két rétegelt lemezből kivágott tizenkét rétegelt 

lemezmintát (2,5 cm × 10 cm) 3 órán át 63 ± 2 oC hőmérsékletű vízbe merítettük, majd 

szobahőmérsékleten 10 percig szárítottuk a feszültségvizsgálat előtt. A kötési szilárdságot 

a következő egyenlet felhasználásával számoltuk: 

Ragasztási szilárdság (MPa) = húzóerő (N) / ragasztási terület (m2) 

A termogravimetriás elemzést (TG) SDT Q600 hőelemzővel (TA Instruments, New 

Castle, DE, USA) végeztük. A 3 mg tömegű mintát alumínium-oxid tégelybe helyeztük 10 

oC / perc melegítési sebességgel 30-800 oC-os N2 atmoszférában. 

A faszén mennyiségét paraffin beágyazással mértük, hogy megerősítsük a faszén 

szerkezetet és elszigeteljük a vizet. 

A szén mikromorfológiai képeit pásztázó elektronmikroszkóppal (SEM, S4800, 

Hitachi, Tokió, Japán) nagy vákuumban, 10 kV feszültség mellett elemeztük. A 

megfigyelés előtt az összes mintát aranyból porlasztották, hogy javítsák 

vezetőképességüket. 

A gyanta és szenes Fourier transzformációs infravörös spektrumát (FTIR) Nicolet 

Is50 (Thermofisher, Waltham, MA, USA) alkalmazásával rögzítettük 400 és 4000 cm-1 

között. A differenciálódási arány 4 cm-1, a felvételek száma pedig 8. A Laser Raman 

spektroszkópiát (LRS) egy mikro Raman képalkotó spektrométeren (DXRxi, Thermofisher, 

Waltham, MA, USA) végeztük 532 nm-es hélium-neon lézerrel. vonal. A lézersugár a 

felületre fókuszálva szkennelt az 50-3400 cm-1 régióban. Kúpos kalorimétert (FTT UK, 

Derby, Egyesült Királyság) használtunk a rétegelt lemez gyúlékonyságának értékelésére az 

ISO 5660-1 alapján 50 kW / m2 külső hőáram mellett. Három ismétlést teszteltünk minden 

rétegelt lemez típusra. A hátsó hőmérsékletet hőelemek (Testo 176 T4, Testo, Lenzkirch, 

Németország) segítségével határozták meg az acéllemez alján, CONE szerint 0 és 700 s 

között, 50 kW / m2 külső hőáram mellett. , Motis, Kunshan, Kína) a rétegelt lemez égési 
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eredményeinek a kínai nemzeti szabvány (GB / T 20284 és GB / T 8626) szerinti 0 és 1300 

másodperc közötti értékelésére használtuk. Ugyanezt a módszert alkalmazták a legtöbb 

építési termék osztályozására Európában (EN 13823). A mintát egy kocsira szerelték, amely 

a kipufogórendszer alatti keretben helyezkedik el. A minta és az égő reakcióját műszeresen 

és vizuálisan követtük nyomon. A hő és a füst felszabadulását műszeresen mértük, és a 

fizikai jellemzőket megfigyeléssel értékeltük. A GB / T 8624 szerint az építési termékeket 

A1, A2, B1, B2 és B3 osztályba sorolták, amelyek különböznek az európai A-F 

osztályoktól. Például az európai kritériumok B és C osztálya a GB / T 8624 B1 osztályába 

tartozik, és B1 (B), illetve B1 (C) néven írták őket. A vizsgálati eredmények az A2 besorolás 

(a GB / T 5464 és a GB / T 14402 vizsgálati eredményekkel kombinálva), a B1 és a B2 (a 

GB / T 8626 vizsgálati eredményekkel kombinálva) szükségesek. Ezeket adtuk meg. Az 

LFS azt jelzi, hogy megfigyelték-e az oldalsó láng terjedését a hosszú szárny végéig. 
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Az SBI-t érintő osztályok megfelelésének kritériumai. 

 

Eredmények és a tapasztalatok összegzése 

Nyírószilárdsági teszt 

A nyírószilárdság kulcsfontosságú paraméter a ragasztóknál. Ha liszteket adnak egy 

ragasztóanyag töltőanyagaként, akkor a ragasztó reológiai viselkedése és keményedési 

tulajdonságai megváltoznak. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a foszfort tartalmazó 

égésgátló gyakran vezet a kötési szilárdság csökkenéséhez. Ebben a munkában a rétegelt 

lemez nedves nyírószilárdságát a MUF és az IFR különböző arányai alapján értékeltük. 

Amint a táblázat mutatja, a nedves nyírószilárdság csökkent az IFR fokozott hozzáadásával 

(APP / PER = 3, m / m). A rétegelt lemez nyírószilárdsága meghaladja a 0,97 MPa-t, ha az 

IFR és a MUF aránya kisebb, mint 0,60, ami kielégíti a Standard rétegelt lemezre vonatkozó 

követelményét (GB / T 9846, 0,7 MPa). Az FDP égésgátló tulajdonságainak 

megvitatásának azon kell alapulnia, hogy elegendő nyírószilárdsággal kell rendelkezni, ha 

az MUF és az IFR aránya meghaladja a 100: 60 értéket. 

A rétegelt lemez nedves nyírószilárdsága a MUF és az IFR különböző aránya mellett. 

 

A ragasztó hőbomlási viselkedése 

A ragasztók inert atmoszférájú TGA görbéit a fenti mutatja. A kapcsolódó adatokat 

az alábbi táblázat tartalmazza. A görbék két csoportra oszthatók. Az A1P2, A1P3 és MPER 
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görbéi alacsonyabbak az A1P1, A2P1, A3P1 és MAPP görbéinél, ami a ragasztóban lévő 

PER mennyiségének tulajdonítható. 

Ha a ragasztókban nagyobb a PER hozzáadása, nagyobb súlyveszteség érhető el 

ugyanazon a hőmérsékleten. 

Az 5% -os súlyvesztéssel járó hőmérsékletet T-5% -nak jelöljük. Az MPER-nek a 

legalacsonyabb a T-5% -a, az A1P1 pedig a T-5% vízválasztója. Az A3P1, A2P1 és A1P1 

T-5% -a kb. 183 oC, míg az A1P2 és A1P3 T-5% -a kb. 170 oC. Az A3P1-hez képest a 

MAPP T-5% -a PER nélkül csökken. A minták 800 oC-os maradékának hasonló tendenciája 

van, jelezve, hogy az APP és a PER együttműködik a ragasztó további lebomlásának 

megakadályozása érdekében, és hogy az APP és PER aránya kulcsfontosságú paraméter a 

ragasztók hőstabilitása szempontjából. 

 

A ragasztók TGA (termogravimetrikus) görbéi. 

A ragasztók intumáló viselkedése 

A ragasztók intumáló viselkedése szorosan összefügg lángkésleltető 

teljesítményükkel. A tágulási térfogat vagy az intenzív szén magassága az IFR bevonat 
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egyik kulcsfontosságú paramétere. A maximális tágulási térfogatokat indexként mérjük az 

IFR rendszerek értékeléséhez. A ragasztók tágulási térfogatát vízelvezetési módszerrel, 

paraffin beágyazással mérjük. 

A ragasztók szenet 800 oC-on, 30 másodpercig készítjük a mue kemencében 333 g / 

m2 bevonat tömeggel. Az égő faszén képeit mutatja a következő fénykép, és a tágulási 

térfogat (ex-V) adatait a táblázat tartalmazza. A MAAP és az MPER ex-V értéke sem 

magas, ami azt jelzi, hogy szükség van az APP keverésére és PER az intenzív égésgátló 

rendszereknél. Az APP és a PER keverékének ex-V értéke növekszik az APP arányának 

növekedésével. Az A3P1 maximális tágulási térfogata 133 ml, ami több mint kétszerese az 

A1P3-nak. Az intumáló folyamatot úgy indítja el, hogy az APP savat szabadít fel tűz esetén. 

A sav reagál a PER-szel, dehidratálódását eredményezve szénsavas szenet képez. A 

habosítószer, a melamin a MUF-ben, lebomlik és gázokat szabadít fel az olvadt tömegben, 

ami habzást eredményez, amely ezután megszilárdul, hőátadási gátat képezve. 

Ha az APP és PER aránya 3, akkor az olvadt tömeg viszkozitása a legalkalmasabb a 

tágulásra. 

 

Digitális képek a ragasztók intumáló fényéről. 

A ragasztók tágulási térfogatának adatai. 

 

A SEM teszt ad némi információt az égő faszén morfológiai szerkezetének 

változásairól. Az égő szén hővezető képessége a faszén sejtszerkezetétől függ. A 

ragasztóanyagok szén-dioxid-tartalmú mikroszkópos felvételeit a következő kép mutatja 

be. A MAPP-féle faszén méhsejt szerkezetet képezhet, amely hatékonyan szigetelheti a 

hőátadást, de még mindig repedésekkel. A MUF szénforrásként működött PER nélkül. A 

MAPP ex-V-je és a szénrepedések azt jelzik, hogy az APP és MUF által képzett észter 

viszkozitása nem elég magas a terjeszkedéshez. A hőt a pórusok közötti repedés 
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továbbíthatja. Annak ellenére, hogy az A3P1 szénében néhány nyitott pórus volt, a szén 

folyamatos, törések nélkül. Néhány mikron buborék van a szén felületén, ami javíthatja 

annak hőszigetelését. Az A1P1 és A1P3 faszén képei azt mutatják, hogy az anyag teljesen 

kitágult, és a sejtfal vastagsága nagyon alacsony volt. De a cella eltört és csatlakoztatva volt, 

ami nem volt jó a hőszigeteléshez. A nyilvánvaló buborék-aggregáció a PER 

dehidrációjának hiányára vezethető vissza az APP számára. 

 

égésgátló gyanta SEM képei. 

FTIR ragasztók 

Az ábra mutatja a ragasztó, annak alkotóelemeinek és szénének FTIR spektrumát. Az 

MUF abszorpciós csúcsai 1336 cm-1-nél és 1554 cm-1-nél a melamin gyűrűs vibrációjának 

tulajdoníthatók az MUF gyantában, C – N és C = N feszítő rezgésnek. Az MUF csúcsa 1658 



168 
 

cm-1-nél a C = O nyújtó rezgésnek tulajdonítható. Az APP abszorpciós csúcsai 800 cm-1, 

874 cm-1, 1011 cm-1, 1253 cm-1 és 1445 cm-1 értékek voltak, amelyeket a PO2, PO3 és P – 

O hajlító rezgésnek tulajdonítottak, P = O, P –O szimmetrikus nyújtási rezgés, illetve N – 

H hajlító rezgés. A PER csúcsa 2950 cm-1-nél a (C – H) kötés tipikus abszorpciója volt. Az 

MUF, APP, PER és A3P1 FTIR spektrumainak összehasonlítása azt mutatta, hogy az A3P1 

FTIR spektrumában nem voltak új abszorpciós csúcsok, és az MUP, APP és PER jellegzetes 

csúcsai is léteztek az A3P1 görbében. A szénképzés után az A3P1 (A3P1c) szénének új 

csúcsa 975 cm-1, 1080 cm-1 és 1660 cm-1-nél P-N, P – O – C és C = O kialakulásának volt 

köszönhető.. A csúcsok eltűnése 874 cm-1, 1250 cm-1, 1554 cm-1 és 2950 cm-1-nél az APP, 

PER és MUF lebomlását jelezte. A szén kémiai szerkezetét különböző APP és PER 

arányokkal hasonlítottuk össze. Az A1P1c és A1P3c csúcs megjelenése 1550 cm-1-nél azt 

jelezte, hogy a melamingyűrű nem bomlott le teljesen. Az APP tipikus abszorpciója még 

mindig megjelent az MAPPc görbéiben, ami igazolta, hogy PER nélkül nem volt elég 

elszenesedés. 

 

A ragasztó FTIR-je: összetevői (a) és faszén (b). 

Kúpos kaloriméter mérések 

A díszített rétegelt lemez (DP) és az FDP tűzállóságát kúpos kaloriméterrel mértük. 

A hőkibocsátási sebesség (HRR) és a teljes hőfelszabadulás (THR) a legfontosabb 

paraméter az anyagok tűzzel szembeni viselkedésének értékeléséhez. Az egyes rétegelt 

lemez típusokhoz tartozó reprezentatív minták HRR és THR görbéi az ábrán láthatók. 

Minden rétegelt lemez típus esetében a gyulladási idő (IT), a csúcshő-leadási sebesség 

(PHRR), a PHRR-ig eltelt idő (TTP), az átlagos hő-leadási sebesség (AHRR) és THR 180 
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s és 300 s alatt az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A DP és az FDP egy részének HRR 

görbéjét mutatja. A DP három különböző PHRR-t mutatott. Az első a dekoratív furnérhoz 

kapcsolódik. 

A második és a harmadik a rétegelt lemez rétegének tulajdonítható. A harmadik 

PHRR után a DP HRR monoton csökkent, amíg a láng ki nem következett. A DP első és 

második PHRR-ét meg lehetett különböztetni a dekoratív furnér és a rétegelt lemez közötti 

MUF réteg miatt. Ami az FDP-t illeti, a ragasztóréteget az égésgátló ragasztó hajtotta végre. 

A dekoratív furnér leválasztása után keletkezett az intumáló szén. Az FDP HRR-je az első 

PHRR után majdnem nullára csökkent az égő faszén védelme mellett. Az FDP második 

PHRR-jének megjelenése az égő faszén meghibásodását jelenti. Amint az a táblázatból 

kiderül, az első PHRR és az FDP második távolsága nőtt az APP arányának növekedésével, 

kivéve a MAPP esetét. Az A3P1-nek volt a leghosszabb ideje a második PHRR-re, jelezve, 

hogy a lánggátló ragasztók tulajdonságai a legjobbak, ha az APP és PER aránya 3: 1. A DP-

vel összehasonlítva az A3P1 300 másodpercében az AHRR és a THR 89,3% -kal, illetve 

88,6% -kal csökkent. 26 másodpercről 15 másodpercre a gyújtási idő a PER megnövekedett 

arányával csökkent. Ennek oka az lehet, hogy a gyúlékonyabb illékony gázokat a több PER-

mel termelték hő alatt. 

 

A rétegelt lemez minták HRR (a) és THR (b) görbéi. 

A rétegelt lemez minták kúpos kaloriméter adatai. 
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a PHRR ideje. 

Egyetlen égő tétel 

A tűzpróbák skálája nagy szerepet játszik a tűztudományban. Az lakástűz égőeszköz-

teszt az egyik legfontosabb rendelkezésre álló vizsgálati módszer, és nagyszabású tesztek 

formájában is értelmezhető. Az ipari gyártósorokhoz nagyszabású FDP-t (2440 mm 1440 

mm 18 mm) készítettek az A3P1 segítségével. ragasztóanyag. A DP-t és az FDP-t egyetlen 

égőelem-tesztben tesztelték, és a fő eredményeket - a tűz növekedési sebességét és a teljes 

hőfelszabadulást 600 másodperc alatt - használták fel a teszt eredményeinek leírására. A 

DP több csúcsot mutatott a HRR görbéjében. A csúcsok mindegyike összefüggésben állt a 

tizenegyrétegű minta furnérrétegének égésével és elhatárolódásával. Az FDP HRR 

görbéjében azonban nem volt csúcs, és a görbe 1050 mp égés előtt a DP alatti volt. Az FDP 

HRR-görbéjének csúcsa 1050 mp alatt az égő faszén meghibásodását jelzi. A DP THR600-

ja 14,9 MJ, míg az FDP THR600-ja 4,3 MJ volt, ami 71,1% -os csökkenést jelent. A 

gyulladásgátló furnér rétegelt lemez teljes hőmennyiség-kibocsátása szintén 71,1% -kal 

csökkent az előirányzó rétegelt lemez eredményéhez képest. Az SBI teszt után a DP és az 

FDP maradványainak képeit az alábbi ábra mutatja. 1300 másodperc után a DP égett 

területe nagyobb volt, mint az FDP-é, és a DP átégett, ami azt jelzi, hogy az FDP pirolizáló 

zónáját az égésgátló ragasztó. A minták keresztmetszetének képei alapján a DP teljesen 

elszenesedett, míg az FDP szubsztrátja nem kezdett elszenesedni. Ez az eredmény 

megnövekedett tűzállóságot mutat az égésgátló ragasztó intumáló jellege miatt, amely 

megakadályozza a rétegelt lemez behatolását. A táblázatban foglalt megfelelés kritériumai 

szerint a DP-t és az FDP-t B2 (D) és B1 (B) osztályba sorolják. A B1 (B) osztály a 

legmagasabb szintű égésgátló faanyag, és kielégíti a lángálló faanyagok legtöbb 

követelményét. 
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Az SBI-teszt által biztosított rétegelt lemez minták HRR (a) és THR (b) görbéi. 

A rétegelt lemez minták SBI adatai. 

 

 

Képek a rétegelt lemez minták SBI tesztjéből. 

 Konklúziók 
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Ebben a munkában kidolgozták egy módszert egyfajta égésgátló díszítésű rétegelt 

lemez előállítására az intenzív égésgátló ragasztó alapján. Az FDP nyírószilárdsága 

meghaladta a 0,97 MPa-t, amikor az IFR aránya kisebb volt, mint 0,60, ami kielégíti a China 

National Stand követelményét a rétegelt lemez körül (GB / T 9846, 0,7 MPa). A lánggátló 

ragasztó összetételét a ragasztók hőstabilitásának és égés közbeni viselkedésének 

megfelelően optimalizálták. Az A3P1 rendelkezik a maximális maradékaránnyal és a 

tágulási mennyiséggel. Az A3P1 faszén morfológiai szerkezete több buborékos szerkezet 

volt, amely javíthatja a hőszigetelést. A ragasztók kémiai változását az elszenesedési 

folyamatban FTIR alkalmazásával jellemeztük. Az új P – N, P – O – C és C = O kötések az 

elszenesedés után jöttek létre, ami összefüggésben állt az APP és a PER arányával. A DP 

és az FDP tűzállóságát kúpkaloriméter-méréssel és egyégésű elem teszt alkalmazásával 

hasonlítottuk össze. Az FDP második csúcsáig eltelt idő az APP növekedésének arányával 

késleltetett, kivéve a MAPP-t. A DP-vel összehasonlítva az AHRR és 300 s A3P1 utáni 

THR 89,3% -kal, illetve 88,6% -kal csökkent. A nagy léptékű FDP-t az SBI teszt 

segítségével készítettük és mértük. Az FDP THR600-as értéke 4,3 MJ volt, ami 71,1% -kal 

csökkent a DP-hez képest. Az A3P1-gyel rendelkező FDP lángálló osztálya a B1 (B) 

osztályig felelt meg. Összegzésképpen elmondható, hogy az FDP előállításához használt új 

módszer megvalósíthatónak bizonyult. A hagyományos módszerekhez képest a módszer 

alkalmazásának folyamata megkönnyíti és sikeresebben elkerüli az impregnálás, a fizikai 

keverés és az égésgátló bevonatok hátrányait. 

 

 

Kopásállóság, keménységvizsgálata 

Akadály-anyag fejlesztés és minőség-ellenőrzés 

Az ASTM és az UFAC teszteket általában alkalmazzák a korlátozó anyagok 

kidolgozásában és minőség-ellenőrzésében. 

A nem szövött, kiemelkedő lándzsákhoz a minőség-ellenőrzési intézkedések általában a 

súly, vastagság, egyenletesség mérését és égési tesztet tartalmaznak (TB 117 javasolt javaslat 

(10)). Ezek a tesztek minőségi jellegűek, és specifikus iránymutatásokat tartalmaznak a 

korlátozó anyagok tűzteljesítményének értékelésére. Mivel a tűzálló anyagok várhatóan 

öntisztulnak, az ilyen anyagok más vizsgálati módszerei magukban foglalják a késő láng és az 
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utánvilágítás idejének, valamint a tűzkárosodás mértékének mértékét a szénhossz, lyukméret 

vagy a meggyengült minta hossza alapján. 

Hőstabilitás 

A záró anyagok hőstabilitása termikus elemzéssel termo-gravimetrikus analizátor (TGA), 

hőmechanikus analizátor (TMA) vagy dinamikus hőelemző (DMTA) technikákkal 

megvizsgálható. 

A tömegveszteség mérése a megfelelő eső hőáramoknál az illékonyodáshoz és a kezdeti 

szénképződéshez, a teljes szénképződéshez és az azt követő szén-oxidációhoz kapcsolódik 

(Kandola és Horrocks 2000). A szén-oxidációval szembeni ellenállás különösen kívánatos 

tulajdonság, mivel a romlás végül a gát anyagának a PUF-mag védelme meghibásodásához 

vezet. 

Hővezetőképesség 

A tűzvédelmi anyagoknak korlátozniuk kell a termék hőátadását vezetés, konvekció és 

sugárzás útján. 

Amint azt fentebb az ASTM D 7140-re hivatkozva tárgyaltuk, a hőszigetelő anyag révén 

a hőszigetelő anyagon keresztül a PUF-mag meggyulladhat és felgyorsíthatja a láng terjedését, 

még akkor is, ha a gát anyag fizikailag ép. 

A hővezető képesség méri az anyagon keresztüli vezetőképességű hőátadás sebességét. 

Ez a tulajdonság az anyagnak kitett hőenergia mennyiségétől függ, ezért enyhén hőmérséklettől 

függ (Lawson és Pinder 2000). Az anyagok hővezetőképességének mérése hasznos lehet azok 

tűzvédelmi akadályok hatékonyságának felmérésében és bizonyos mértékig az ASTM D 7140 

teljesítményének előrejelzésében. 

Hővédő teljesítmény (TPP) 

Az anyagok tűzálló anyagként való alkalmasságának szűrésére az egyik módszer a 

hővédő teljesítmény (TPP) mérése a beeső hőáramnak való kitettség után. A méréshez 

felhasználható az ASTM D4108 vizsgálati módszer (ASTM D4108 szabványos vizsgálati 

módszer a ruházati anyagok hővédő tulajdonságainak nyílt lángú módszerrel (2999). A DuPont 

által kifejlesztett tesztelési módszert eredetileg a szövetek hőszigetelő tulajdonságainak 

felmérésére tervezték, és ezzel megjósolják a szövetrendszerek külső felületén bekövetkező 

hőenergiát, amely az emberi bőr 2. fokozatú égését okozhatja. Ehhez az alkalmazáshoz a 

vizsgálati mintát egy standard lángnak teszik ki, és egy kaloriméter méri a mintán átmenő 
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hőáramot. A réz korongos kaloriméterbe beágyazott hőelem közvetlenül érintkezik a minta 

hátoldalával és méri a hővédő hőmérsékletet (TPT). A záróanyagok jellemzése érdekében a 

mintát egy meghatározott időtartamon át eső hőáramnak tesszük ki. Az alacsony TPT-értékek 

jó szigetelési tulajdonságokkal járnak, amelyek segítik megakadályozni az alapul szolgáló 

párnák hőét és lángját. A vizsgálati módszer alkalmazható szőtt anyagokra, kötött 

alapanyagokra, ragasztókra és nem szőtt anyagokra.  

 

 

A TPP tesztkészülék vázlata. 

 

Rejtett homlokzat hőmérséklet 

A nem megvilágított homlokzat hőmérséklete is lehet az egyik kritérium a gát 

teljesítményének értékeléséhez (Babrauskas 2009). Ennek az ötletnek az az oka, hogy a 

hőmérséklet-növekedés a gátanyagok nem kitett oldalán meggyújthatja az illékony anyagokat 

az alatta lévő töltőanyagokból, és ezáltal tűzterjedéshez vezethet. Légáteresztő képesség A puha 

bútorokban használt tűzálló anyagok porózus anyagok. A pórusok mérete meghatározza a 

levegőáteresztőképesség sebességét, amely befolyásolja az anyagok égési sebességét a gáton 

belül. A permeabilitást elég alacsony szinten kell tartani, hogy megakadályozzák a tűz égését a 

gát anyagán belül, különösen, ha a gát alatt a pirolízisgázok halmozódnak fel. A gátló anyag 

légáteresztő képessége a hőhatás előtt és után betekintést nyújthat a porozitás változásaiba, és 

az anyag akadályozhatja-e az égést az égési zónába történő belépéshez. Az ASTM D 737 

(ASTM D 737 szabványos vizsgálati módszer a textilszövetek légáteresztő képességére 2999) 



175 
 

szabvány leírja a különféle textilanyagok, köztük szőtt, nem szőtt és kötött szövetek 

légáteresztő képességének vizsgálatának módszerét. 

Szakítószilárdság 

A különböző hőáramoknak kitett minták törési szilárdságának mérése betekintést 

nyújthat a hőhatások miatti szakítószilárdság-veszteségbe. Egy adott hevítési körülményeknek 

kitett előfeszített minta törési szilárdságának meghatározása túl bonyolult lehet, rosszul 

definiálható és kevésbé reprodukálható. Ennek a kérdésnek a megoldására egy egyszerű 

tesztberendezést fejlesztettek ki a NIST Műszaki Laboratóriumában, amely lehetővé teszi a gát 

anyag előfeszítését és a valódi tűzben fellépő fűtési feltételeknek való kitettséget. Az 

elszenesedett gátminta szilárdságát az expozíciót követően megmérik további súlyok 

hozzáadásával, amíg a szén feszültség alá nem esik. A már létező akadályanyagok 

teszteredményei, amelyeket most már valóban alkalmaznak sikeresen, felhasználhatók az új 

akadály-megközelítések megítélésére. Ez a NIST által kifejlesztett eszköz még mindig a 

prototípus szakaszában van, és további validálást igényel, mielőtt validálná, de a kezdeti 

eredmények biztatónak tűnnek. A vizsgálati protokollt várhatóan 2012 őszén teszik közzé. 

 

Dimenzióstabilitási kutatás: párafelvétel vizsgálata 

 

mikroanalitikai kutatás: mennyiségi analízis, minőségi analízis 

Piaci minták gyűjtése 

A hiteles piaci mintákat a Francia Erdei, Pép-, Fa- és Bútoripari Technológiai Intézet 

(FCBA) nyújtotta. Különböző UF darabokból készültek, amelyeket állítólag tűzállónak és a 

francia piacon forgalmazzák. A mintavételi stratégia nem felel meg a statisztikai ábrázolásnak, 

hanem arra irányult, hogy különféle tűzálló reagenseket és technikákat szerezzen, köszönhetően 

az FCBA tapasztalatának és know-how-jának, valamint a beszállítók által nyújtott vevői 

információknak. Így öt különféle bevont szövetmintát, köztük az egyik szintetikus bőrből, négy 

különféle habmintát és három különböző pamutszövetmintát vettünk be. Nem adtak pontos 

információt a bevont szövet- és habmintákról; a pamutruhákat állítólag reaktív oltási eljárás 

szerint készítették el, de a pontos részleteket a gyártó bizalmasan kezelte. 

UF minták kémiai elemzése 

A mintákat elemeztük a FR természetének és mennyiségi tartalmának meghatározása 

céljából a különböző polimer mátrixokban. Az elemanalízist közvetlenül az UF-ből származó 
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keresztmetszeti vágásokon végeztük, energia-diszpergáló röntgenspektrometriával (X-EDS), 

FEI QUANTA FEG 200 környezeti pásztázó elektronmikroszkóppal (ESEM), gáz-szekunder 

elektrondetektorral felszerelve. (GSED). A kísérleteket 100 Pa nyomáson hajtottuk végre 15 

kV gyorsító feszültséggel. Bizonyos esetekben a szerkezet megerősítését csak később, a 

migrációs vizsgálatok során ismert anyagokkal történő összehasonlítás útján kapták meg (vide 

infra). 

Szintetikus minták előkészítése 

A mintákból poliamid 6 (Aquamid 6 AV), polipropilént (PPH 10,012), polietilén-

tereftalátot, rezorcin-difoszfátot, melamin-pirofoszfátot, decabromodifenil-éter / Sb2O3 

keveréket (3/1, száraz keverék formájában) nyertünk, mintákból különbözõ poliol- és toluol-

diizocianátokat. ipari beszállítók (Solvay, Reseko, Bluestar, ICL-IP, Thor). 

Technikai minőségű trifenil-foszfát (TPHP), Tris (2-klór-1-izopropil) -foszfát (TCIPP) és 

Tris [2-klór-1-klór-metil) -etil] -foszfát (TDCPP) a Sigma-Aldrich-tól szerezték be és további 

felhasználás nélkül felhasználhatók tisztítás. Analitikai minőségű nátrium-kloridot, nátrium-

hidroxidot, DL-tejsavat és karbamidot vásároltunk a Fluka cégtől. Különböző FR-ket 

tartalmazó poliuretán (PU) habokat úgy állítottuk elő, hogy egy poliol-alapú gyantát toluol-

diizocianáttal elegyítettünk. A gyantát 20 másodpercig keverjük toluol-diizocianáttal, majd a 

habokat 45x36x1 cm3-es formákban polimerizáljuk. A részletes PU habkészítményeket az S1. 

táblázat tartalmazza. Három, égésgátló tulajdonságokkal rendelkező anyagot használtunk: 

TPHP, TCIPP és TDCPP. A polimer szálakhoz hasonló összetételű polimer film mintákat 

extrudálással-kalanderrel készítünk. Laboratóriumi ikercsigás extrudátort (Clextral BC 21) 

használtunk, az L / D arány 36: 1. Az előzetes vizsgálat szerint a hordó hőmérséklete az etetési 

és a végső zónában 50 ° C, a második zónában pedig 80 ° C volt. A három fűtési zónát 

egymástól függetlenül elektromosan fűtötték és levegővel hűtötték. Az előtolás sebessége a 

minta tömegétől függően változott, és a csavar sebessége 40 ford / perc volt. 

A takarmány nedvességtartalma 16% és 30% között változott. Az extrudálás-

kalanderképzési eljárást Haake koekstrudációs rendszerrel hajtottuk végre, átmérő / hossz 

aránya 16/25 és összenyomás aránya 1: 1. 

Klímaállósági minőségi mutatóinak mérése 

Az FR-k potenciális izzadtságra való vándorlását izzadsimuláns alkalmazásával 

tanulmányoztuk, amely megfelel az EN 1811 európai szabvány előírásainak megfelelő, 6,50 ± 
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0,05 pH-jú pufferolt vizes oldatnak. Ezt 1,00 g karbamid, 5,00 g nátrium hozzáadásával 

készítették el. kloriddal és 1,00 g DL-tejsavval 1,00 liter ionmentesített vízhez jutunk. 

A kapott oldat pH-ját ezután nátrium-hidroxiddal 6,5-re állítottuk be. A migrációs tesztet 

az EN 1186 európai szabványnak megfelelően végezték (eredetileg az élelmiszerekkel 

érintkező anyagok és tárgyak számára készült). Az UF-ből begyűjtött mintákat egy sajtolóval 

és csatlakozókkal ellátott rozsdamentes acél cella aljára helyezzük, úgy, hogy a minta felső 

felülete 200 cm2-re nézzen a cella belsejében. Ezután 200 ml izzadság-modellanyagot adunk a 

cellához, amelyet bezárunk, és 20 napig 50 °C-on kemencébe helyezzük. Az összes kísérletet 

háromszor megismételjük. A kapott verejték-modellanyagban lévő FR-eket 

gázkromatográfiával tömegspektrometriával (GC / MS) (TDCPP, TPHP, RDP), 

gázkromatográfiával / lángionizációs detektorokkal (GC / FID) (RDP), nagy teljesítményű 

folyadékkromatográfiával / UV detektorok (HPLC / UV) (MP, THPC, DMPPA), 

ionkromatográfia (MP, PA-GP), ICP / MS (DBDPE, Sb2O3) vagy ICP / optikai emissziós 

spektrometria (Sb2O3). Az eredményeket kijavítottuk úgy, hogy kivontuk a vakpróbaoldat 

koncentrációját, miután az izzadság-modellanyagot azonos körülmények között kezeltük 

polimerminta nélkül. Az FR-k mesterséges verejtékben való migrációjának képességét 

mennyiségileg értékelték az összes anyag esetében, kivéve a DBDPE-t, amely nem elég oldható 

az analitikai módszer megbízható kalibrálásának garantálásához. Az eredményeket kifejezzük 

mind a verejtékben kibocsátott FR abszolút mennyiségében a minta egységnyi egységében (mg 

/ dm2), mind a mátrixban eredetileg jelen lévő FR megfelelő számított arányában. 

 

 

A prototípus specifikációi 

A kárpitozott bútorok tűzbiztonságának javításának más módjai 

A kárpitozott bútorok tűzbiztonságának javításának további lehetőségei a komplett 

bútorok tervezési és építési paramétereinek módosítása, amelyet ebben a projektben nem 

vizsgáltak. Számos publikáció nyújt tanácsot a témában, pl. Kárpitozott bútorok és matracok 

tűz viselkedése, kárpitozott bútorok tűzbiztonsága - a CBUF kutatási program végső jelentése 

, valamint a "Lágy bútorok tűzvédelmi technológiáinak áttekintése" cikk Például, olyan székek, 

amelyekben nagy a rés, mint pl. az ülés és a háttámla között kevesebb üzemanyagot jelent és 

csökken a tűz kialakulásának kockázata. A kartámaszok használata több üzemanyagot és 
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sugárzó visszacsatolást jelent a bútorok tüzében. A bútorok és a talaj között kevés helyet foglaló 

kárpitozás felgyorsíthatja a tűz kialakulását, ha alatta megolvadt polimer medencék jönnek 

létre. 

A tűzkorlátok használata egy olyan módszer, amelynek lehetősége van, és amelyet tovább 

kell vizsgálni. Megfigyeltük, hogy számos érdekes anyag áll rendelkezésre - főleg teljesen más 

célokra, a bútorok kivételével -, de ezeket érdekes lehet a bútorok alkalmazásának további 

vizsgálata. Meg kell vizsgálni őket mind a vonatkozó minőségi, kényelmi és költségigények, 

mind a tűzbiztonságra vonatkozó követelmények szempontjából, hogy növelhető legyen a 

rendelkezésre álló tűzkorlátok köre. 

A kárpitozott bútorok tűz besorolására szolgáló rendszer 

Mint már említettük, még a fényvédő anyagok is pozitív hatást mutatnak, legalábbis 

kisebb méretű gyújtóforrások, például gázláng (EN 1021-2) és CRIB 5 (BS 5852) esetében. 

Nem minden akadálynak kell ellenállnia a jelentősen nagyobb gyújtóforrásoknak. Nagy 

előrelépés lehet azonban a kárpitozott bútorok tűzbiztonságának javítása a mai skandináv 

szabványtól magasabb szintre az anyagok és a formatervezés okos kiválasztásával. 

Előfordulhat, hogy minden termék nem felel meg a néhány országban alkalmazott szigorúbb 

tűzteszteknek, ahol a bútorok viszonylag nagy gyújtóforrásoknak vannak kitéve, de ezt nem 

szabad problémának tekinteni. 

A megoldás része lehet a kárpitozott bútorok önkéntes tűzvédelmi osztályozási rendszere. 

Az ilyen rendszer eszköz lehet, amely a vásárlók számára lehetőséget biztosít a kívánt 

tűzbiztonsági szintnek megfelelő termékek kiválasztására, és mind a háztartások, mind a 

kereskedelmi és az állami vásárlók számára hasznos lehet. 

Vizsgáláson alapuló értékelés és értékelés 

A különféle burkolatanyagok viselkedésének és a kölcsönhatásoknak az 

akadályanyagokkal és más alkatrészekkel való összetettsége miatt a tényleges 

anyagkombinációt valós skálán kell tesztelni és értékelni. Egy értékelési rendszer, amely 

egyszerűsíti az értékelést, pl. a referenciaanyagokkal végzett tesztelés alapján ki kell dolgozni 

a teszteredmények kiterjesztett alkalmazásának szabályait stb. Ennek lehetővé kell tennie a 

szövetek széles skálájának felmérését, amelyek tulajdonságai szempontjából közel, de nem 

egészen azonosak, mint pl. A sűrűség, a szín stb. Ez lehetővé teszi a termékfejlesztést és a 
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tervezés és az anyag összetételének kisebb változásait, miközben korlátozza a szükséges 

tesztelési mennyiséget. 
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