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Z przyjemnością przedstawiam Wam tę broszurę. Pozwólcie, że
zacznę od podzielenia się kilkoma przemyśleniami na podstawie
moich własnych doświadczeń. Przed wejściem do świata opóźniaczy
palenia pracowałem w zakładzie petrochemicznym jako dyrektor
działu BHPiOŚ. Musieliśmy tutaj zarządzać całym wachlarzem tzw.
czynników zagrażających poważnymi wypadkami – materiałami
wybuchowymi, substancjami żrącymi, toksynami i ekotoksynami,
substancjami egzotermicznymi a także wcale nie mniej ważnymi
materiałami łatwopalnymi. Co prowadzi nas do tematu ognia.
Czy ogniem można „zarządzać”? Zasadniczo tak, do pewnego
momentu. Największe szanse mamy na wczesnym lub początkowym
etapie, zanim ogień całkowicie wyrwie się spod kontroli. Ta wczesna
kontrola jest domeną opóźniaczy palenia (ang. flame retardants,
FR). Ich magia działa na poziomie molekularnym, gdzie całkowicie
zapobiegają zapłonowi lub opóźniają wystąpienie pożaru.
A teraz nieco historii. Już starożytni Grecy i Rzymianie stosowali
opóźniacze palenia, ale przemysł zaczął się szybko rozwijać dopiero po
nadejściu tworzyw sztucznych i tekstyliów syntetycznych w latach 50.
i 60. W naszej przestrzeni życiowej i systemach transportu pojawiało
się coraz więcej materiałów łatwopalnych. Wkrótce uświadomiono
sobie, że do ograniczenia związanych z tym ryzyk niezbędne są normy
bezpieczeństwa pożarowego. Zostały one opracowane dla urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, mebli, izolacji termicznej i wielu
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innych produktów, napędzając rozwój przemysłu FR. Normy te z kolei
doprowadziły do szybkich postępów w dziedzinie chemii polimerów
i substancji opóźniających palenie, który to trend utrzymuje się do
dzisiaj, co pozwala na rozwój przemysłu opóźniaczy palenia wartego
ok. 7 mld dolarów na całym świecie.
Jeszcze jedna myśl na zakończenie: w sektorze chemikaliów
specjalistycznych istnieje bardzo niewiele substancji, które mogą
poszczycić się tak istotną korzyścią społeczną, jak ochrona życia.
Dlatego też w BSEF jesteśmy dumni z osiągnięć naszej branży
w tej dziedzinie.
Życzę przyjemnej lektury. „

˝

W sektorze chemikaliów
specjalistycznych istnieje bardzo
niewiele substancji, które mogą
poszczycić się tak istotną korzyścią
społeczną, jak ochrona życia.

Kasturirangan
Kannah
Przewodniczący Zarządu BSEF,
Międzynarodowej Rady ds. Bromu
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˝

Brom jest pierwiastkiem chemicznym
niezbędnym do życia – „Bez bromu nie
ma zwierząt. Takie jest odkrycie.”
— Billy Hudson, Ph.D.
Bromine Is an Essential Trace Element for Assembly of Collagen IV Scaffolds in Tissue Development and
Architecture [Brom jest niezbędnym pierwiastkiem śladowym umożliwiającym budowę kolagenu typu IV
w rozwoju i architekturze tkanek], t. 157, wyd. 6, czerwiec 2014
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Informacje o BSEF
BSEF, czyli Międzynarodowa Rada
ds. Bromu, powstała w 1997 r.
Od tego czasu pracujemy nad
poprawą i zwiększeniem wiedzy na
temat możliwości użycia i korzyści
płynących z technologii opartych
na bromie w szerokim zakresie
zastosowań i sektorów przemysłu.
Mocno wierzymy w naukę i innowacje. Dzięki inwestycjom
w badania i rozwój członkowie BSEF tworzą solidne
technologie oparte na bromie, które zaspokajają potrzeby
społeczeństwa.
www.bsef.org

@BromineInfo

•

•

•

•
•

•

Współpracujemy z różnymi krajowymi, regionalnymi
i międzynarodowymi sieciami stowarzyszeń
użytkowników na dalszym szczeblu, aby rozwijać,
promować i wspierać wykorzystania bromu w
różnych zastosowaniach.
Wspieramy wiele korzyści płynących z bromu
i technologii opartych na bromie, a także postęp
technologiczny w tej branży.
Aktywnie inicjujemy i finansujemy programy badań
naukowych w celu zbadania znaczenia bromu
i substancji chemicznych opartych na bromie dla
zdrowia człowieka i środowiska.
Dzielimy się naszą wiedzą swobodnie i nie podejmujemy
żadnych działań komercyjnych ani handlowych.
Wspieramy długoterminowe wykorzystanie
bromu jako istotnego i nieodłącznego czynnika
wpływającego na zrównoważoną przyszłość ludzkości.
Promujemy bezpieczne użytkowanie i postępowanie
z bromem oraz wspieramy podejście globalnego
przemysłu chemicznego oparte na zasadach
programu „Odpowiedzialność i Troska”.
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Opóźniacze palenia
CZYM SĄ, DLACZEGO ICH POTRZEBUJEMY
I JAK DZIAŁAJĄ?
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ogień –
przyjaciel
i wróg
ludzkości
Zdolność człowieka do opanowania ognia
prawdopodobnie stanowi podstawę ludzkiej cywilizacji.
Dał on ludzkości światło, ciepło i możliwość gotowania.
Jednakże klęski żywiołowe i wypadki niestety
oznaczają, że przyniósł on również zniszczenie, a nawet
śmierć. Nawet dziś ogień nadal wymaga szacunku i
działań zapobiegawczych, aby zminimalizować jego
niszczycielski potencjał.

BSEF

Niespodziewany lub nieopanowany ogień może
spowodować zniszczenia na wielką skalę, obrażenia
ciała, a nawet utratę życia. Dlatego też ważne jest, aby
jak najbardziej zminimalizować ryzyko pożaru, a jeśli już
do niego dojdzie, zminimalizować i możliwie najbardziej
ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.

Opóźnianie palenia stanowi
istotny element bezpieczeństwa
produktów i budynków.
Pomagając zapobiegać pożarom i ograniczając ich
zdolność rozprzestrzeniania się, skuteczne opóźniacze
palenia mogą wydłużyć czas niezbędny do podjęcia
działań i interwencji. To sprawia, że opóźniacze palenia
stanowią istotny element strategii bezpieczeństwa
pożarowego.
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Opóźnianie palenia – technika, która sięga ponad
3000 lat wstecz
Istnieją dowody, że już ok. 3000 lat temu starożytni Egipcjanie
stosowali różne rozwiązania i używali powłok w celu zmniejszenia
palności. Wiadomo, że ludzie nasączali wodą morską trzciny i trawę
stosowane do budowy, impregnując je solami mineralnymi w celu
nadania im właściwości opóźniających palenie. Chińskie i rzymskie
cywilizacje również regularnie namaczały drewno używane do
budowy w roztworze ałunu, aby poprawić jego odporność na ogień.

˝

„Ponieważ potrzeby konsumentów stają się coraz bardziej

złożone, wzrasta konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i

ochrony. Opóźniacze palenia, które zapobiegają śmiercionośnym
pożarom, są stosowane w rozmaitych towarach i działalnościach
gospodarczych w celu ochrony naszego życia i mienia przed

ryzykiem pożarowym, przyczyniając się w znacznym stopniu do
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony”.

„Jednakże, ponieważ bezpieczne społeczeństwo stało się
normą, wielu z nas, w tym osoby prowadzące działalności

gospodarcze, często zapomina o technikach i technologiach

Opóźnianie palenia – dziś nadal priorytetem
Opóźnianie palenia do dziś pozostaje rzeczą niezwykle ważną – w
istocie dotyczy wielu aspektów naszego życia. Pracujemy, podróżujemy,
mamy przy sobie urządzenia elektroniczne, i słusznie oczekujemy, że
zarówno otoczenie, jak i sprzęt będą możliwie najbardziej bezpieczne.
Ponadto bierzemy to za pewnik, że możemy rutynowo korzystać
z różnorodnych urządzeń elektronicznych w tych miejscach.
Jednak bez odpowiedniej zdolności opóźniania palenia wszystko
to mogłoby stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe. To samo
dotyczy mebli i wyposażenia, które nas otaczają.

wymaganych do kontroli bezpieczeństwa i ochrony oraz
o korzyściach, jakie oferują. To samo można powiedzieć

o roli opóźniaczy palenia oraz o zapewnianym przez nie
bezpieczeństwie i ochronie”.

Hiroshi
Watanabe
Dyrektor generalny, Japońskie
Stowarzyszenie ds.
Przemysłu Chemicznego
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Dlatego należy rozszerzyć zakres miejsc, gdzie zostaną wdrożone
odpowiednie środki opóźniające palenie: w budynkach, w których
żyjemy i pracujemy, w środkach transportu, z których korzystamy,
jak np. w samolotach, pociągach i samochodach, a także w meblach
i wyposażeniu, z którego korzystamy w tych miejscach.

Konieczność wprowadzenia takich szeroko
zakrojonych środków bezpieczeństwa
sprawia, że stosowanie opóźniaczy
palenia coraz częściej stanowi zasadniczy
element współczesnego życia.
W miarę postępów w naukach o materiałach, aby sprostać
wyzwaniom gospodarki ekologicznej, nauka dotycząca opóźniaczy
palenia musi rozwijać się równolegle.

BSEF

˝

Nadając naszym towarom właściwości niepalne i opóźniające
palenie, a także przy pomocy wielu sektorów i dyscyplin

naukowych, zminimalizujemy liczbę cennych żyć i mienia

traconych w pożarach oraz związane z tym straszliwe skutki
społeczne.

Masaru
Kitano
Profesor na Uniwersytecie Shukutoku
w Japonii, autor publikacji „Introduction
to Flame Retardancy, Protect your life and
property from fire” [Wprowadzenie do
opóźniania palenia. Chroń swoje życie
i mienie przed ogniem].
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Bezpieczeństwo
pożarowe –
złożona i stale
rozwijająca się
nauka

Mimo że poczyniliśmy ogromne postępy pod względem
naszej zdolności do zmniejszenia ryzyka związanego
z ogniem, możemy nadal uczyć się i wyciągać wnioski
z tych pożarów, które jednak się pojawiają.
Musimy pamiętać, że opóźniacze palenia, choć
nieocenione, stanowią tylko jeden element walki
z zagrożeniem pożarem. Ograniczenie zdolności
ognia do wyrządzenia szkód i obrażeń ciała wymaga
połączenia nauki stosowanej i skutecznych regulacji.

Poważne incydenty, takie jak wybuch pożaru, są rutynowo
badane, nie tylko w celu odkrycia przyczyny, lecz także
by stwierdzić, co można było zrobić, aby poprawić
bezpieczeństwo i ochronę ludzi i mienia. Dochodzenia
powypadkowe, takie jak w przypadku katastrofy
lotu Swissair 111 lub pożaru w bloku wieży Harrow
Court w Stevenage w Wielkiej Brytanii, doprowadziły
bezpośrednio do zmian w przepisach dotyczących
odporności ogniowej stosowanych materiałów.
Jednakże zalecenia na podstawie takich badań nie
ograniczają się wyłącznie do opóźniania palenia.
Stwierdzają, że bezpieczeństwo pożarowe wymaga
podejścia multidyscyplinarnego. Na przykład,
dochodzenie dotyczące pożaru samolotu British
Airtours w 1985 r. doprowadziło do zmian w konstrukcji
samolotów w całej branży. Zaproponowało zmiany, które
obejmowały nie tylko większe wykorzystanie opóźniaczy
palenia, ale także modyfikacje dotyczące układu miejsc
w pobliżu wyjść awaryjnych, oświetlenia podłogi,
ognioodpornych paneli ściennych i sufitowych, większej
liczby gaśnic i bardziej zrozumiałych zasad ewakuacji.

Nie będzie możliwe całkowite
wyeliminowanie pożarów. Dlatego
naszym celem powinno być
zminimalizowanie ryzyka pożaru
tam, gdzie jest to możliwe
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Nie będzie możliwe całkowite wyeliminowanie pożarów. Dlatego
naszym celem powinno być zminimalizowanie ryzyka pożaru
tam, gdzie jest to możliwe, oraz podjęcie środków pozwalających
ograniczyć prawdopodobieństwo obrażeń ciała u ludzi i szkód w
mieniu w razie jego wystąpienia.
Ponadto musimy jak najlepiej chronić osoby najbardziej
zagrożone i narażone na ryzyko, czyli osoby młode, starsze i
z niepełnosprawnościami. Dlatego przepisy bezpieczeństwa
pożarowego nie są uniwersalne, ale odzwierciedlają sytuację,
w której są stosowane. Gdy ewakuacja może trwać dłużej, na
przykład w przypadku ludzi z ograniczoną możliwością poruszania
się, stosowne przepisy uwzględniają to w zakresie projektu,
stosowanych materiałów, a nawet odzieży.

BSEF

˝

„Inżynieria pożarowa to gałąź nauki, która odkrywa wiedzę

o tym, jak zachowują się pożary, w jaki sposób dochodzi do
zapłonu, jak się rozprzestrzeniają, w jaki sposób wydzielają
dym oraz jak można je stłumić. Ta wiedza naukowa jest

następnie przekazywana inżynierom i władzom, którzy mogą
wówczas wykorzystać ją do tworzenia nowych technologii,

połączyć ją z wcześniejszymi sprawdzonymi rozwiązaniami

lub tworzyć nowe rozwiązania. I krok po kroku, łącząc wiedzę
i inżynierię, możemy tworzyć bezpieczniejszy świat”.

Nauka o zapobieganiu pożarom będzie wciąż ewoluowała, w miarę
jak uczymy się na podstawie każdego incydentu i doskonalimy
nasze metody. Choć nigdy nie zdołamy całkowicie wyeliminować
zagrożenia pożarem, możemy nadal zmniejszać ryzyko za pomocą
wszelkich dostępnych metod.

Guillermo Rein
Profesor inżynierii pożarowej na wydziale inżynierii
mechanicznej, Imperial College, Londyn.

1

https://www.britannica.com/event/aSwissair-flight-111

2

https://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/mother-and-two-firefighters-killed-in-tower-block-blaze-484887.html
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Rozgorzenie

Przybycie wozów

Wykrycie
i zgłoszenie

Zapłon

Ustanie
pożaru

CZAS

Rozgorzenie

Samoczynne ugaszanie

Faza
początkowa

Przybycie wozów

Wykrycie
i zgłoszenie

Zapłon

Chociaż od dawna stosowane są zabiegi zwiększające
ognioodporność, nowoczesne naukowe zasady
opóźniania palenia po raz pierwszy opracował na
początku XIX wieku francuski chemik i fizyk, Joseph
Louis Gay-Lussac. Opracował on szereg metod poprawy
odporności ogniowej tekstyliów, w szczególności
bawełny. Niektóre z jego metod są stosowane do dziś.

Rozprzestrzenianie
się ognia

Faza
początkowa

TEMPERATURA

Narodziny nowoczesnych
technik opóźniania palenia

TEMPERATURA

Współczesna
historia
opóźniania
palenia

Bez
opóźniacza palenia

Z opóźniaczem
palenia
Rozprzestrzenianie
się ognia
Ustanie pożaru

CZAS

Rozgorzenie:
Jest to zjawisko, które może wystąpić, gdy temperatura osiągnie określony krytyczny poziom.
Dzieje się tak, gdy palne gazy w pomieszczeniu niemal równocześnie osiągają punkt zapłonu,
w wyniku czego ogień szybko się rozprzestrzenia. Opóźniacze palenia obniżają początkową
szybkość palenia i opóźniają rozgorzenie. Wydłuża to czas dostępny na ewakuację oraz
zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przed przybyciem służb ratowniczych.
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Opóźnianie
palenia – metody
Chociaż wiele starszych metod nadal znajduje zastosowanie,
technologia opóźniania palenia nieustannie się rozwija. Jest
to zarówno pożądane, jak i nieuniknione, ponieważ sposób,
w jaki żyjemy i pracujemy, stale ewoluuje.
Nasze środowisko w pracy i w domu jest zupełnie inne niż
jeszcze kilka lat temu. Pojawiły się nowe materiały do budowy,
stosowane są nowe rodzaje mebli i wyposażenia, dostępny
jest szereg nowych urządzeń i sprzętów. W przypadku
wszystkich tych nowości należy zadbać o ich zabezpieczenie
przed ryzykiem pożaru.

BSEF

Jak już wspomniano, takie środki bezpieczeństwa nie
są realizowane wyłącznie przez zwiększone stosowanie
substancji opóźniających, wymaga to szerszego podejścia
pod względem metodyki. Bezpieczeństwo pożarowe,
a tym samym zminimalizowanie ryzyka dla ludzi i mienia
w przypadku wystąpienie pożaru, jest planowane
i uwzględniane w projektowaniu od samego początku.
Tzw. inżynieria pożarowa to podejście zakładające
w przypadku pożaru maksymalną ochronę budynku
i osób znajdujących się na jego terenie, a także
otaczającej go społeczności. Uwzględnia się
tutaj szeroki zakres aspektów, takich jak projekt i
rozplanowanie przestrzeni, rozmieszczenie wyjść
awaryjnych i proponowane materiały. Zapewnia również
pełną zgodność z krajowymi i lokalnymi przepisami
przeciwpożarowymi.
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TRÓJKĄT POŻAROWY
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W budynkach rolą opóźniaczy palenia
jest wspieranie wysiłków inżynierów ds.
bezpieczeństwa pożarowego. Pomagając
zapobiegać rozprzestrzenianiu się płomieni
i spowalniając to zjawisko, maksymalnie
wydłużają czas na interwencję oraz, w razie
potrzeby, na ucieczkę.
Opóźniacze palenia działają na jeden lub kilka
kluczowych sposobów, aby zatrzymać proces spalania.

REAKCJA RODNIKOWA

Działają one w celu:
•
zatrzymania rodnikowej egzotermicznej
reakcji łańcuchowej spalania (wychwytują
wysokoenergetyczne wolne rodniki H i OH),
•
fizycznie izolują paliwo od źródła ciepła
(wytwarzając ognioodporną „zwęgloną” warstwę
na powierzchni, co ogranicza proces pirolizy),
•
rozcieńczają palne gazy i stężenie tlenu w strefie
powstawania płomienia (wydzielając wodę, azot
lub inne gazy obojętne).

PALIWO
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Opóźniacze palenia
– w centrum
bezpieczeństwa
pożarowego
Reagowanie na potrzeby
społeczeństwa
Kluczowym czynnikiem napędzającym rozwój nauki
o opóźnianiu palenia są zmieniające się wymagania
społeczeństwa. Oczekiwania ludzi dotyczące komfortu,
wygody, opłacalności i niezawodności, w domu,
w biurze, czy też w samochodzie, nieustannie rosną.
Aby za nimi nadążyć, producenci korzystają z postępów
w dziedzinie inżynierii materiałowej. Tradycyjne
materiały budowlane, takie jak drewno, metal i sierść
zwierzęca lub skóry, są obecnie ulepszane lub nawet
zastępowane nowymi materiałami syntetycznymi.

BSEF

Te nowe materiały w coraz większym stopniu opierają
się na tworzywach sztucznych, kompozytach, piankach
i wypełnieniach na bazie włókien.
Choć takie materiały oferują istotne korzyści – są one
często lżejsze, mocniejsze i mniej kosztowne w produkcji –
ze względu na fakt, że opierają się na syntetykach, stawiają
własne wyzwania związane z opóźnianiem palenia. Jeśli
nie zostaną poddane odpowiedniej obróbce, mogą być
bardziej łatwopalne niż materiały, które mają zastępować.
Dlatego wszystkie materiały muszą spełniać najwyższe
nowoczesne standardy bezpieczeństwa.

Jeśli nie zostaną poddane
odpowiedniej obróbce, mogą być
bardziej łatwopalne niż materiały,
które mają zastępować.

19
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Oprócz zmieniającego się otoczenia, ludzie często otaczają
się nowoczesnym sprzętem elektronicznym, z którego
większość jest mobilna. Wykorzystują również tekstylia i
materiały w sposób niespotykany u wcześniejszych pokoleń.
Zastosowania te generują własne ryzyko pożaru – urządzenia
elektroniczne są zdecydowanie źródłem ciepła.

Pomoc w spełnieniu
wymogów przepisów
bezpieczeństwa

Te zmiany w sposobie życia i korzystania z przedmiotów będą
nadal ewoluować. Trwająca obecnie rewolucja ekologiczna,
zwłaszcza dążenia do zmniejszenia zużycia energii, już teraz
jest przyczyną powstawania nowych materiałów, które są
mocne, lekkie i w pełni nadają się do recyklingu. One z kolei
muszą zostać poddane odpowiedniej obróbce, aby nadać
im właściwości opóźniające palenie.

Ludzie słusznie oczekują, że budynki, w których mieszkają i
pracują, a także używane przez nich produkty, będą spełniać
minimalne normy bezpieczeństwa. Te normy bezpieczeństwa
są określane przez przepisy prawa i podlegają coraz
większym uregulowaniom na szczeblu międzynarodowym i
europejskim, przy czym będą obejmować wymogi dotyczące
opóźniania palenia. Oznacza to, że inżynieria opóźniania
palenia odgrywa istotną rolę w spełnianiu wymogów
wynikających z przepisów bezpieczeństwa.

Będzie to miało coraz większe znaczenie w miarę
zwiększania się liczby ulepszeń w sieciach telefonii
komórkowej. Wprowadzenie technologii 5G daje wielkie
nadzieje na zwiększenie prędkości przesyłu. Jednakże
niższa impedancja i lepsze rozpraszanie wymagają
znacznie wyższych napięć i generują więcej ciepła,
dlatego też do zaspokojenia tych potrzeb konieczne
będą odpowiednie środki opóźniające palność.
Dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa nie ustają;
producenci opóźniaczy palenia będą zatem pracować
nad pełnym zaspokojeniem potrzeb generowanych przez
zmiany społeczne.

Wymogi te nie są statyczne, lecz podlegają nieustannym
udoskonaleniom w miarę rozwoju wiedzy i nauki. Przemysł
nieustannie opracowuje nowe metody i technologie, aby
sprostać wymaganiom w zakresie materiałów opóźniających
palenie. Specjaliści w dziedzinie inżynierii opóźniania
palenia proaktywnie pracują nad oceną i rozwiązywaniem
potencjalnych ryzyk pożarowych, zanim te zaczną stanowić
zagrożenie.
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Przemysł nieustannie opracowuje nowe
metody i technologie, aby sprostać
wymaganiom w zakresie materiałów
opóźniających palenie

BSEF

Ponadto formalne analizy incydentów i katastrof pożarowych,
w budynkach, transporcie, domach lub w przypadku
urządzeń, często ujawniają nieprzewidziane wcześniej
zagrożenia, których można uniknąć dzięki ulepszeniom w
stosowanych materiałach i wybranych konstrukcjach.
Aby zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości,
prawodawcy mogą zwiększyć wymagania wobec
producentów w zakresie stosowania materiałów
o podwyższonych właściwościach opóźniających
palenie. Wymagania względem tych materiałów mogą
być następujące:
•
wyższa temperatura zapłonu,
•
wolniejsze spalanie,
•
lepsza izolacja ogniowa.
Brazylia doświadczyła kilku poważnych wypadków
pożarowych w miejscach publicznych. W 2013 r.
w klubie nocnym w Santa Maria (Rio Grande do Sul)
zmarło 245 osób. Tak wysoka liczba ofiar śmiertelnych
częściowo wynikała z nieprzestrzegania przepisów
pożarowych, jednak miało to również związek
z zastosowaniem nieodpowiedniego, palnego materiału
jako wygłuszenia. Brazylijskie Stowarzyszenie ds.
Opóźniaczy Palenia (ABICHAMA) zostało utworzone
w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia
bezpieczeństwa pożarowego i pomocy w określeniu
norm w tym zakresie.
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Opóźniacze
palenia –
najważniejsze
zastosowania
Choć opóźniacze palenia mają niezwykle szeroki
zakres zastosowań, w pewnych podstawowych
obszarach ich wykorzystywanie jest jeszcze
bardziej powszechne. Do obszarów tych należy
sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble
i wyposażenie, materiały budowlane i transport.

Urządzenia
elektroniczne
i elektryczne
Urządzenia elektroniczne stały się wszechobecne
w naszym życiu. Obecnie mobilne urządzenia osobiste,
płaskie telewizory i monitory oraz bezprzewodowa
łączność audio i wideo to dla nas codzienność. Jednak
zaledwie pokolenie wstecz większość z tych technologii
zaliczono by do fantastyki naukowej.
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BSEF

Telewizory – od drewnianych skrzynek po płaskie ekrany
Telewizor stanowi studium przypadku obrazujące znaczenie i wpływ opóźniaczy palenia na nowoczesny design. Nie ma już telewizorów
w solidnych drewnianych skrzyniach, magnetowidów i magnetofonów z wielkimi przyciskami oraz telefonów przymocowanych do ściany
(i używanych tylko do rozmów). Obecnie w urządzeniach elektronicznych mobilność i wysoka funkcjonalność stanowią normę.

Lata 60.

OBUDOWY ZEWNĘTRZNE

TELEWIZORÓW:
drewno po intensywnej obróbce,
który wymaga olejów i past do
ochrony wykończenia.

Czasy obecne

WYPEŁNIENIE MEBLI

TAPICEROWANYCH:
niewygodna i kosztowna
słoma, pierze lub
bawełna.

IZOLACJA:
konstrukcje z porowatego
kamienia lub drewna
ze słabą izolacją lub
całkowicie jej pozbawione.

WYPEŁNIENIE MEBLI

TAPICEROWANYCH:
bezpieczniejsze,
hipoalergiczne pianki
i włókna.

ZEWNĘTRZNE

OBUDOWY
TELEWIZORÓW: lekkie,
niedrogie materiały
z tworzyw sztucznych,
które z łatwością czyści
się ściereczką.

IZOLACJA: nowoczesne,
energooszczędne
budynki z piankami
z tworzyw sztucznych
i materiałami celulozowymi
o wysokich właściwościach
termoizolacyjnych.
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Telewizory były pierwszym „nowoczesnym” urządzeniem
elektrycznym, które zagościło praktycznie w każdym domu.
Początkowo były one duże, masywne i nieporęczne, wykonane
z tradycyjnych materiałów takich jak drewno i metal.
Jednak wraz z intensywnym wzrostem popytu konsumentów
(telewizory kolorowe upowszechniły się w latach 60.) rosło również
zapotrzebowanie na wzornictwo bardziej przyjazne dla użytkownika.
Efekt odzwierciedlał rewolucyjne postępy w konstrukcji i technologii
poczynione w latach 60. i 70. Punktem zwrotnym stało się zastąpienie
drewna i metalu tworzywami sztucznymi. Początkowo zastosowanie
tworzyw sztucznych w telewizorach ograniczało się do „niewidocznych”
elementów – paneli tylnych i kilku elementów wewnętrznych. Jednak
już samo w sobie było rewolucją – wcześniej tworzywa sztuczne
postrzegano jako cechę produktów tanich i o niskiej jakości.
Ostatecznie jednak stały się one głównym materiałem.
Zastosowanie tworzyw sztucznych oferowało wiele zalet; można je
było formować wtryskowo we względnie złożone, zaawansowane
kształty. Zanim jednak mogło do tego dojść, należało rozważyć
ważną kwestię – bezpieczeństwo pożarowe. Starsze telewizory,
w których stosowano kineskopy, a nie nowoczesne wyświetlacze
LCD lub LED, pobierały bardzo dużo energii i wytwarzały znaczne
ilości ciepła. Z tego powodu ważne było, aby tworzywa sztuczne
stosowane w tych telewizorach były ognioodporne.

˝

Choć tworzywo sztuczne w przeciętnym
telewizorze LCD ma taki sam potencjał
generowania ciepła jak sześć litrów
benzyny, zastosowanie nowoczesnych
opóźniaczy palenia czyni je znacznie
bardziej bezpiecznym
Nowoczesny telewizor LCD jest zbudowany prawie w całości
z tworzyw sztucznych, aby był lżejszy i bardziej oszczędny pod
względem wykorzystania zasobów.
Pomimo ilości zastosowanych elementów z tworzyw sztucznych,
nie stanowią one praktycznie żadnego zagrożenia pożarowego
dla konsumentów. Opóźniacze palenia są mieszane z polimerami
używanymi do wykonania plastikowych obudów, dzięki czemu są mniej
podatne na zapalenie. Nawet jeśli się zapalą, tempo spalania będzie
znacznie mniejsze, co daje więcej czasu na rozwiązanie ewentualnych
problemów. To samo dotyczy wewnętrznych podzespołów, które są
również chronione przez opóźniacze palenia dodawane do płytek
PCB i przewodów. Dlatego, choć plastik w przeciętnym telewizorze
LCD może być wysoce palnym materiałem, dodatek nowoczesnych
opóźniaczy palenia sprawia, że jest on znacznie bardziej bezpieczny.

O P Ó Ź N I AC Z E PA L E N I A

W wyniku popytu konsumenckiego
komputery, tablety i telefony komórkowe
stają się coraz mniejsze i bardziej
przenośne. Te mniejsze rozmiary
oznaczają, że elementy generujące
ciepło, takie jak akumulator i procesor,
muszą być umieszczone bliżej siebie
w mniejszej, bardziej ograniczonej
przestrzeni. W przypadku uszkodzenia lub
nieprawidłowego działania, zastosowanie
tworzyw sztucznych opóźniających
palenie zapewnia odpowiednią ochronę
użytkowników.

BSEF

TELEWIZJA
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Lata 50.

Lata 70.

TELEWIZOR LCD ZAWIERA ŚREDNIO 8,4 KG TWORZYW
SZTUCZNYCH, KTÓRE BEZ ZASTOSOWANIA OPÓŹNIACZY
PALENIA ODPOWIADAŁYBY OKOŁO 6 LITROM BENZYNY POD
WZGLĘDEM POTENCJALNEGO UWALNIANIA CIEPŁA
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Porozmawiajmy
o bromie

Zapewnienie
bezpieczeństwa
urządzeń
elektrycznych
Tworzywa sztuczne są uniwersalne, zróżnicowane, lekkie i łatwe do formowania, dlatego ten
materiał jest bardzo popularny w produkcji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Duża ilość tworzyw sztucznych w tego rodzaju sprzęcie stwarza zagrożenie pożarowe.
Większość urządzeń elektrycznych i elektronicznych zawiera od 1 do 9 kg tworzyw
sztucznych, często w formie cienkich arkuszy, które mogą stosunkowo łatwo się zapalić
w kontakcie z zewnętrznymi źródłami prądu elektrycznego i ciepła.
Włączenie bromowanych opóźniaczy palenia (brominated flame retardants, BFR) do
składników polimerów nadaje właściwości opóźniające palność. BFR mogą być dodawane
do materiałów polimerowych podczas produkcji lub doprowadzone do reakcji z materiałami
takimi jak epoksydy stosowane do produkcji płytek PCB.

Przeczytaj cały artykuł:

lets-talk-bromine.bsef.com

Konsumenci mają prawo oczekiwać produktów, które są wydajne, niezawodne i bezpieczne.
Z tego powodu przemysł opóźniaczy palenia jest zaangażowany w opracowywanie
innowacyjnych produktów spełniających najsurowsze wymogi bezpieczeństwa. Ponadto rządy
krajowe zwracają uwagę na produkty, które mogą nie spełniać wymogów bezpieczeństwa.
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Urządzenia gospodarstwa domowego –
zwiększenie wygody
Kolejnym obszarem, który zyskał na coraz powszechniejszym
stosowaniu tworzyw sztucznych opóźniających palenie jest
produkcja i projektowanie najważniejszych urządzeń gospodarstwa
domowego. Możliwość bezpiecznego wprowadzania
elektronicznych elementów sterujących do wielu z tych urządzeń
znacznie poprawiła ich wydajność i wygodę użytkowania.
Zwykłe urządzenie, takie jak pralka, ewoluowało od prostego sprzętu
oszczędzającego pracę do złożonych, inteligentnych urządzeń, które
mamy dzisiaj. Wprowadzenie systemów sterowanych elektronicznie
oznacza, że nowoczesne maszyny nie tylko lepiej piorą, zużywają
mniej wody, energii i środka piorącego w każdym cyklu. W efekcie
zmniejszyła się ich wielkość, a zwiększyła wygoda użytkowania.
Oczywiście połączenie ciepła i elektryczności w pobliżu płytki PCB,
w potencjalnie mokrym lub wilgotnym otoczeniu, stwarza potencjalne
zagrożenie pożarowe. Dlatego opóźniacze palenia są zasadniczym
elementem produkcji takich elektronicznych płytek stosowanych
w pralkach. To właśnie te właściwości zapewniają bezpieczeństwo
złożonej, elektronicznie sterowanej pracy tych urządzeń.

BSEF

˝

Bezpieczeństwo konsumentów jest kluczowym priorytetem

dla przemysłu urządzeń domowych. Promowanie stosowania

bromowanych opóźniaczy palenia i współpraca ze wszystkimi

podmiotami w łańcuchu wartości może pomóc w zapewnieniu
cyrkularności i bezpieczeństwa konsumentów.”

Paolo Falcioni
Dyrektor generalny APPLiA (Home Appliance Europe),
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Bezpieczeństwo pożarowe w domu
i w pracy
Meble i wyposażenie
Meble, którymi wypełniamy nasze domy i biura, dywany, zasłony
i pokrycia ścian, które stosujemy w celu spersonalizowania
naszej przestrzeni – wszystkie wykorzystują zupełnie inne
materiały niż te stosowane przez poprzednie pokolenia.

Wykazano, że większość
śmiercionośnych pożarów
domowych zaczyna się od sof,
foteli i łóżek
Pianki są znacznie bardziej praktyczne, bardziej
opłacalne i posiadają wiele innych zalet. Wypełnienia
są lekkie, wytrzymałe i nadają się do formowania
w praktycznie dowolnym kształcie. W przeciwieństwie
do włókien, zachowują swój kształt i komfort przez
cały cykl życia, bez zapadania się czy konieczności
wymiany. Ponadto pianki te nie wywołują reakcji
alergicznych.
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Wyposażenie
wnętrz

Od niepraktycznych
do funkcjonalnych

XIX w.
Wypełnienie z włosia
końskiego i wełny

BSEF

Jednak w przypadku mebli, również tych do spania, w których
zastosowano te pianki, ryzyko pożaru jest istotną kwestią. Zarówno
tradycyjne, jak i współczesne materiały mogą stanowić potencjalnie
łatwopalną mieszankę z powietrzem.
Na szczęście elastyczne pianki poliuretanowe nadają się do obróbki
nowoczesnymi opóźniaczami palenia. Dobrze współpracują ze związkami
dodawanymi na etapie produkcji; pomagają one zwiększyć temperaturę
zapłonu pianki i zmniejszyć szybkość rozprzestrzeniania się płomieni.

Lata 50.
Wypełnienie
z wełny

Czasy obecne
Wypełnienie
z pianki
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Badania

˝

Przegląd i analiza
eksperymentalna regulacji
dotyczących bezpieczeństwa
pożarowego mebli w Europie
W badaniu przeanalizowano reakcji na ogień mebli tapicerowanych w różnych krajach
i wykazano duże różnice w tym zakresie. Opublikowane w marcu 2020 r. badanie, które
przeprowadzili Eric Guillaume, Rene de Feijter, Laurens van Gelderen z laboratorium badań
ogniowych „Efectis” we Francji i Holandii, indywidualnie przetestowało prawdziwe sofie
zakupione w różnych częściach Europy.

Przegląd i analiza eksperymentalna regulacji
dotyczących bezpieczeństwa pożarowego mebli
w Europie, autorzy: Eric Guillaume (Efectis France,
Espace Technologique, Saint-Aubin Cedex, Francja),
Rene de Feijter; Laurens van Gelderen (Efectis
Nederland, Bleiswijk, Holandia), 3 marca 2020 r.

W badaniu stwierdzono, że pożary mebli stanowią poważne zagrożenie, a przepisy
bezpieczeństwa powinny być efektywne w celu zapewnienia ochrony publicznej.
Dane wykazały, że produkty zaprojektowane zgodnie z brytyjską normą BS5852, które
wykorzystują opóźniacze palenia, znacznie przewyższają produkty z innych krajów zarówno
w zakresie odporności na zapłon, jak i czasu do szczytowego uwalniania ciepła.
Bez zapłonu nie ma ognia. W przypadku pożaru szczytowe uwalnianie ciepła następuje
później, co jest istotne, ponieważ zapewnia użytkownikom więcej czasu na ucieczkę.
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Spokojny
sen – nowoczesne
materiały pościelowe
W przypadku materaców i poduszek na łóżkach, zalety nowoczesnych
materiałów w porównaniu z tradycyjnymi są podobne; pianki
poliuretanowe oferują znaczne ulepszenia, często w połączeniu
z materiałami naturalnym.
W rzeczywistości zalety pianki poliuretanowej w łóżkach są istotne
tylko w domu. Ponieważ są bardziej wygodne, praktyczne i higieniczne,
oferują również potencjalne korzyści w opiece zdrowotnej. Dla osób
zmuszonych spędzić dłuższy czas w łóżku, na przykład z powodu urazu
lub niepełnosprawności, czy to w domu, czy też w szpitalu, korzyści są
łatwo dostrzegalne. Materace piankowe pozwalają stosować lekkie,
regulowane łóżka, które pomagają uniknąć problemów z odleżynami,
poprawiając jakość życia pacjentów i ułatwiając pracę ich opiekunom.
Podobnie jak w przypadku sof i foteli, pianki stosowane w meblach do
spania są poddawane obróbce na etapie produkcji w celu zapewnienia
wymaganego poziomu właściwości opóźniających palenie.

BSEF

˝

Substancje chemiczne opóźniające palenie są skuteczne. Nie
ma co do tego wątpliwości. Dodanie opóźniacza palenia do

materiału pokrycia i pianki uretanowej wzmacnia linię obrony
przed ogniem i może uratować życie wielu osób.

Dr Matthew S. Blais

Dyrektor ds. technologii pożarowej, Southwest Research Institute
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Tkaniny
i wyposażenie
wnętrz
Innym obszarem, który w ostatnich latach doświadczył rewolucji
w zakresie stosowanych materiałów są miękkie elementy
wyposażenia wnętrz, takie jak dywany i zasłony.
Tradycyjnie były one wykonywane na bazie wełny, jedwabiu i bawełny;
były przy tym często drogie, trudne do czyszczenia i utrzymania oraz
podatne na uszkodzenia przez insekty i pleśń.
Ponadto w miarę jak poszukujemy bardziej energooszczędnych domów
i przestrzeni do pracy, z lepszą izolacją i większą ilością naturalnego
światła, rośnie zapotrzebowanie na lżejsze i bardziej elastyczne
rozwiązania z tkanin. Wykorzystanie tych włókien syntetycznych znacznie
się zwiększyło, aby sprostać temu wyborowi konsumentów i popytowi.
Trudno się dziwić, że włókna syntetyczne, takie jak poliamid nylonowy,
poliester i olefina szybko opanowały rynek.

Najczęściej stosowaną metodą w przypadku tkanin jest łączenie
włókien syntetycznych i naturalnych; w elementach wyposażenia
wnętrz najbardziej popularne są mieszanki poliestru i bawełny.
Jednak praktycznie wszystkie tkaniny – naturalne, syntetyczne czy
mieszane – będą się palić, jeśli nie zostaną poddane obróbce.
Ponadto zasłony i inne materiały wiszące stanowią bardzo
szczególne zagrożenie pożarowe. Ich pionowe zawieszenie sprawia,
że ogień może znacznie szybciej przemieszczać się w górę po
materiale. Dlatego też opóźnienie palenia pozostaje istotnym
czynnikiem w ich produkcji.

Kluczowe znaczenie ma wprowadzanie
opóźniaczy palenia, najczęściej opartych
na bromie, na każdym etapie wytwarzania.
Mogą być one włączone do materiału w
czasie produkcji, jako dodatek podczas
procesu barwienia lub wykańczania, lub
też zastosowane do obróbki gotowego
produktu.
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Badania

BSEF

˝

Comparative Room Burn Study
of Furnished Rooms from the
United Kingdom, France and
the United States [Badanie
porównawcze palności
umeblowanych pomieszczeń
z Wielkiej Brytanii, Francji i
Stanów Zjednoczonych]
Blais, Matthew S., Karen Carpenter, Kyle
Fernandez. “Comparative Room Burn Study of
Furnished Rooms from the United Kingdom,
France and the United States.” [Badanie
porównawcze palności umeblowanych
pomieszczeń z Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów
Zjednoczonych] Fire Technology (2019).

Badacze z Southwest Research Institute, niezależnej organizacji badawczej nonprofit, przystąpili do zbadania kwestii często napotykanych w dyskusjach na temat
norm bezpieczeństwa pożarowego, reakcji na ogień oraz skuteczności opóźniaczy
palenia. Badanie zostało przeprowadzone w celu oceny różnic w reakcji na ogień
jednakowo skonfigurowanych pomieszczeń, w oparciu o standardy bezpieczeństwa
pożarowego w trzech krajach: Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
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Różnice między krajowymi przepisami przeciwpożarowymi
w rzeczywistych sytuacjach mogą znacząco wpływać na ogólne
warunki pożarowe, w tym na zapłon, wytwarzanie dymu, czas na
ucieczkę oraz czas na reakcję służb ratunkowych.
Krajowe przepisy przeciwpożarowe dotyczące mebli
tapicerowanych i elementów wyposażenia wnętrz mają wpływ ich
zachowanie podczas pożaru.
•

•

Czas do rozgorzenia (czyli do chwili całkowitego wypełnienia
pomieszczenia ogniem) elementów wyposażenia wnętrz z Wielkiej
Brytanii był o ponad 13–17 minut dłuższy w porównaniu z krajami
o mniej restrykcyjnych normach ochronnych.
Podobnie, czas na ucieczkę był znacznie dłuższy – o od
13 do 15 minut – w pomieszczeniach zgodnych z normami
brytyjskimi.

Dym nie charakteryzuje się zwiększoną toksycznością ostrą
w przypadku mebli zawierających opóźniacze palenia.
•

Skład chemiczny dymu powstającego w pomieszczeniu
spełniającym najwyższe normy w zakresie opóźniania palenia
(czyli brytyjskie) wykazywał niższy poziom toksyczności ostrej.

Porównanie danych dotyczących
uwalniania ciepła pokazuje, że
konfiguracja pokoju brytyjskiego
— czyli zgodnego najsurowszymi
normami w zakresie zapłonu —
wykazuje znacznie niższą palność
niż w przypadku pomieszczeń
skonfigurowanych według norm
francuskich lub amerykańskich.
We wszystkich przypadkach meble
stanowiły najważniejsze źródło
paliwa w pomieszczeniach, a ich
reakcja na ogień w znacznym stopniu
wpłynęła na wyniki testów.
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Budownictwo
Postępy w zakresie technik i technologii – wraz ze wzrostem
świadomości ekologicznej i potrzebą przeciwdziałania zmianom
klimatu – radykalnie zmieniły nowoczesne podejście do budowania.
Nowoczesne budynki rutynowo starają się zapewnić więcej
naturalnego oświetlenia oraz lepszą izolację, aby zmniejszyć bieżące
koszty eksploatacji i wpływ na środowisko.

Lata 60.

Czasy obecne

Elementy konstrukcyjne
W dążeniu do bardziej ekologicznych budynków drewno
wydaje się idealnym materiałem budowlanym; jest lekkie,
łatwe w obróbce i bardzo uniwersalne. Jest również
zasobem odnawialnym i oferuje doskonałe właściwości
izolacyjne – a wszystkie te właściwości są cenne z punktu
widzenia gospodarki nastawionej na niższe zużycie energii.
Na szczęście dzięki zastosowaniu nowoczesnych
opóźniaczy palenia można zapewnić bezpieczeństwo
drewna jako materiału budowlanego oraz jego
zgodność z surowymi, nowoczesnymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki temu
nastąpił powrót do stosowania drewna do budowy
domów i konstrukcji oraz wytwarzania paneli i okładzin
podłogowych.

Cały szereg czynników, w tym rozwój społeczno-gospodarczy,
innowacje technologiczne, nowy styl i wymagania projektowe
oraz rosnący nacisk na kwestie związane z ochroną
środowiska przyczyniły się do ciągłej ewolucji sposobu
budowy naszych konstrukcji.
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Ochrona integralności strukturalnej
Inną rolą tworzyw sztucznych o właściwościach opóźniających
palenie jest ochrona konstrukcji stalowych. W przypadku
intensywnych pożarów konstrukcje stalowe mogą
stracić integralność, a nawet zawalić się, jeśli przekroczą
temperaturę krytyczną.
Aby temu zapobiec, stal można pokryć specjalną powłoką
z tworzywa sztucznego, która po wystawieniu na działanie
ognia rozszerza się, tworząc niepalną piankę. Pomaga to
izolować metal i zmniejszyć ryzyko zawalenia się budynków
opartych na konstrukcji stalowej.

Izolacja
Ochrona środowiska wpływ na sposób, w jaki budujemy,
ponieważ pragniemy, aby domy i biura były bardziej
oszczędne. W celu zmniejszenia zużycia energii kluczowym
krokiem jest ograniczenie strat ciepła w budynku. Pojawienie
się nowych materiałów jest tym, co umożliwia tę rewolucję.
Obecne najnowocześniejsze materiały izolacyjne obejmują
ekspandowane i ekstrudowane pianki polistyrenowe, sztywne
pianki poliuretanowe, wełnę szklaną lub skalną oraz naturalne
i syntetyczne włókna celulozowe.

Materiały izolacyjne znajdują inne zastosowania w nowoczesnych
budynkach, np. w charakterze wyciszenia. Ponieważ chcemy
zwiększyć zagęszczenie lokali mieszkalnych i zachęcamy do
życia w mieście, takie środki są niezbędne, aby zmniejszyć
hałas ze strony sąsiadów i lokalnych przedsiębiorstw. Płyty
z ekspandowanej i ekstrudowanej pianki polistyrenowej, zwykle
w postaci dużych arkuszy, mogą być umieszczane w ścianach
wewnętrznych i w piwnicach, zapewniając izolację. Płyty te są
rutynowo poddawane obróbce opóźniaczami palenia przed
ostatecznym montażem.
Materiały opóźniające palenie odgrywają również ważną rolę
w innych zastosowaniach w budynkach. Na przykład, nowoczesne
domy mają znacznie wyższe zagęszczenie kabli elektrycznych
i komunikacyjnych przechodzących przez ściany. Często są
one połączone w wiązki i biegną pionowo, co jak wiadomo
łatwo przenosi ogień. Dlatego w nowoczesnych budynkach
dla wszystkich kable rutynowo stosuje się izolację z tworzywa
sztucznego pokrytą środkami opóźniającymi palenie. Pomaga
to zminimalizować ryzyko, że niepożądana iskra lub płomień
wykorzysta kable, by się rozprzestrzenić. Otaczające materiały
izolacyjne powinny jeszcze bardziej ograniczać wszelkie ryzyko.
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Innowacje

BSEF

Nowa generacja bromowanych
opóźniaczy palenia: Kopolimer
butadienowo-styrenowy.
Innowacyjny bromowany polimerowy opóźniacz palenia został opracowany jako alternatywa
dla heksabromocyklododekanu (HBCD), aby zapewnić skuteczne działanie opóźniające palenie
w piankach polistyrenowych, takich jak polistyren ekspandowany (EPS) i ekstrudowany (XPS).
Pianki te, powszechnie stosowane w budownictwie, zapewniają energooszczędność i wygodę
w domach, biurach i budynkach publicznych, spełniając jednocześnie wymogi bezpieczeństwa
pożarowego.
Polimer bromowany o dużej masie cząsteczkowej: efektywne rozwiązanie, które nie jest
niebezpieczne. Ten opóźniacz palenia wykazuje lepszy profil środowiskowy niż HBCD – jest
stabilny i posiada dużą masę cząsteczkową. Jest również zaklasyfikowany jako polimer
bezpieczny oraz polimer związany z małym ryzykiem (Polymer of Low Concern, PLC) o oficjalnie
uznanych właściwościach BHOPŚ.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

www.bsef.com/fire-safety

Polimerowe opóźniacze palenia, ogólnie rzecz biorąc, są z natury substancjami przyjaznymi
dla środowiska. Ich wysoka masa cząsteczkowa sprawia, że trudno im przeniknąć przez
błony komórkowe żywych tkanek. Nie są zatem zazwyczaj biodostępne i nie bioakumulują
się w łańcuchu żywnościowym.
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˝

Polimerowe opóźniacze palenia, takie jak bromowany
kopolimer butadienowo-styrenowy pokazują, że
przemysł chemiczny jest w stanie stale wprowadzać
innowacje w odpowiedzi na obawy społeczne,
zapewniając jednocześnie funkcjonalne właściwości
polimerów opóźniające palenie. Jest to ważne, ponieważ
dzięki temu materiały o opóźnionym paleniu mogą
nadal pełnić istotną i cenną rolę w ramach strategii
bezpieczeństwa pożarowego w celu ochrony życia
i mienia

Badania

Comparative Room Burn Study of Furnished
Rooms from the United Kingdom, France and the
United States [Badanie porównawcze palności
umeblowanych pomieszczeń z Wielkiej Brytanii,
Francji i Stanów Zjednoczonych].
Matthew S. Blais, Karen Carpenter, Kyle Fernandez
Fire Technology, t. 56, s. 489–514(2020)
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Transport
Wydaje się, że w ciągu ostatnich kilku lat nasz świat znacznie się
skurczył. Społeczeństwo z entuzjazmem przyjęło możliwości oferowane
przez tanie podróże. W każdym zakątku świata zaobserwowano
olbrzymią ekspansję tanich linii lotniczych. Jednocześnie koszty
pociągów i wynajmu samochodów spadły, by konkurować.
Siłą napędową tej szybkiej ekspansji w podróżowaniu był rozwój
i wykorzystanie nowych, mocnych materiałów, takich jak kompozyty
węgla, tworzywa sztuczne i stopy metali. Te lekkie materiały nie
wpływają negatywnie na wytrzymałość i bezpieczeństwo.
Wiele z tych nowych materiałów, zwłaszcza tworzyw sztucznych, jest
przy tym prostszych i tańszych w kształtowaniu i formowaniu. Ma to
ogólny wpływ na obniżenie kosztów budowy środków transportu –
zarówno samolotów, pociągów, jak i samochodów. Dobrze wpisuje
się również w coraz bardziej „ekologiczne” postawy zakładające
mniejsze zużycie paliwa i energii.
Jednak wraz z zastosowaniem nowych materiałów pojawiły się
wyzwania dotyczące ich bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa
pożarowego.

Tworzywa sztuczne – klucz do bardziej
przyjaznych klimatowi podróży lotniczych
We wszystkich nowoczesnych samolotach znaczna ilość
elementów wewnętrznych, takich jak ściany boczne,
przegrody wewnętrzne i górne półki bagażowe, jest
wykonana z tworzyw sztucznych. Syntetyczne materiały
stosowane są również w obiciach foteli i dywanach. Ich
wykorzystanie pozwala znacznie zmniejszyć całkowitą
masę samolotu, a samym ograniczyć zużycie paliwa.
W samolocie każdy pożar stanowi ogromne zagrożenie
dla bezpieczeństwa, zatem te nowe materiały muszą
oczywiście być bezpieczne i ognioodporne. Na szczęście
zastosowanie nowoczesnych opóźniaczy palenia
oznacza, że regulatorzy na całym świecie z przyjemnością
certyfikującą te materiały jako odporne na zapłon
i bezpieczne w użytkowaniu w najbardziej wymagających
warunkach.
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Tworzywa sztuczne i syntetyczne nie są już ograniczone do
użytku wewnętrznego. Zastępują one tradycyjne metale,
takie jak aluminium i tytan. W kadłubie i strukturach
skrzydeł jednego z najnowszych modeli Airbusa o numerze
A350XWB zastosowano duże ilości tworzywa sztucznego
wzmacnianego włóknem węglowym; Boeing 787 jest w 50%
wykonany z kompozytów (w 80% pod względem objętości).

Producenci samolotów coraz częściej
mogą stosować tworzywa sztuczne,
polimery i kompozyty w elementach,
wyposażeniu i konstrukcjach samolotów,
ponieważ materiałom tym można nadać
odporność na zapłon.

Oprócz zastosowania w materiałach konstrukcyjnych,
tworzywa sztuczne odgrywają również inne ważne role. Na
przykład, Airbus A380 wymaga aż 500 km okablowania
elektrycznego potrzebnego do kompleksowego
sterowania samolotem. Wszystkie przewody muszą być
dokładnie zaizolowane – rzeczywiście wiele wypadków
lotniczych zostało spowodowanych wadliwą izolacją.

2008

Airbus a380 – w 20% wykonany
z materiałów kompozytowych

Czasy
obecne

A350 oraz b787 – w 50% wykonany
z materiałów kompozytowych
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Pociągi szybkobieżne – bardziej ekologiczne
podróże na lądzie
Dążenie do szybszych pociągów w mniejszym stopniu generujących
zanieczyszczenia doprowadziło producentów do wykorzystania
w wagonach równie mocnych, a jednocześnie lekkich tworzyw
sztucznych. Co więcej, w miarę dalszego wzrostu obaw dotyczących
globalnego ocieplenia, więcej podróżnych przesiądzie się samolotów
na pociągi z napędem elektrycznym. Jednocześnie będzie pojawiał się
nacisk na stosowanie lekkich materiałów, takich jak tworzywa sztuczne,
które można łatwo i w szerokim zakresie poddawać recyklingowi.
Zagrożenie pożarem w pociągu jest jednak tak samo realne jak
w samolocie. Pożar tunelu pod kanałem La Manche w 2008 r., który na
szczęście miał miejsce w pociągu towarowym i nie przyniósł żadnych
ofiar śmiertelnych, spowodował znaczne szkody i wiele obrażeń ciała
u ludzi. Na szczęście, po raz kolejny, nowoczesne opóźniacze palenia
można włączyć do nowych materiałów używanych do budowy pociągów.

BSEF

Tańsze, lżejsze i bezpieczniejsze samochody
Dla wielu osób transport osobowy zawsze będzie oznaczał
samochód. W tym przypadku tworzywa sztuczne były kiedyś
postrzegane jako „tanie” – o jakości świadczyło zastosowanie
drewna i skóry. Obecnie jednak nawet najbardziej ekskluzywne
samochody posiadają wysokiej jakości materiały syntetyczne
w swojej konstrukcji, panelach zewnętrznych i elementach
wewnętrznych. Jednocześnie superwydajne samochody sportowe
wykorzystują tworzywa sztuczne i kompozyty, aby zaoszczędzić na
wadze i zmaksymalizować swoje właściwości aerodynamiczne.
Na co dzień, tworzywa sztuczne i kompozyty zyskują coraz większe
znaczenie w popularnych samochodach. Są one często stosowane
w miejscach niewidocznych, na przykład w pobliżu silnika lub w
tylnej części deski rozdzielczej, w miejscach narażonych na wysokie
temperatury generowane przez silnik lub podzespoły elektroniczne.
Obecnie w przeciętnym samochodzie znajduje się 105 kg tworzyw
sztucznych (9,3% zastosowanych materiałów), a odsetek ten jeszcze
wzrośnie w przyszłości. Zastosowania te są możliwe ze względu na
obecność opóźniaczy palenia w tych tworzywach sztucznych.
W przyszłości tworzywa sztuczne wykorzystywane w samochodach
będą musiały dalej ewoluować, gdy pojawią się nowe wymagania.
Samochody nie są już zasilane wyłącznie przez silniki spalinowe – istnieją
nowe pojazdy elektryczne, często korzystające z akumulatorów litowojonowych, a w przyszłości pojawią się również pojazdy napędzane
wodorowymi ogniwami paliwowymi.
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Praktyczne
aspekty
stosowania
opóźniaczy
palenia
Korzyści wynikające ze stosowania opóźniaczy palenia są oczywiste,
jednak należy również zadbać o bezpieczeństwo tych środków
samych w sobie.
Należy wziąć pod uwagę dwa główne aspekty:
1. Czy materiały są odpowiednie do sytuacji i warunków użytkowania?
2. Czy same opóźniacze palenia są bezpieczne?

Opóźniacze palenia składają się głównie z halogenów (bromowanych
lub chlorowanych) typu fosforowego lub nieorganicznego. Podczas
gdy ich zastosowania różnią się w zależności od typów tworzyw
sztucznych, części, gotowych produktów i zakładanych funkcji, można
je ogólnie podzielić na kategorie wskazane na rys. X, w oparciu o ich
skład i sposób wykorzystania.

Typy opóźniaczy palenia
Klasyfikacja według składu
Opóźniacze palenia nieorganiczne

Opóźniacze palenia organiczne

Na bazie wodorotlenków metalu
Na bazie antymonów
Pozostałe (na bazie fosforu
czerwonego itp.)

Na bazie halogenów
Na bazie fosforu
Pozostałe (kompozytowe itp.)

Klasyfikacja według
zastosowania
Opóźniacze palenia – dodatki

Opóźniacze palenia – reaktywne

Organiczne
Nieorganiczne

Zawierające grupę winylową
Zawierające grupę epoksydową
Zawierające grupę hydroksylową
Zawierające kwas karboksylowy
Pozostałe
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Istnieją dwa główne podejścia do opóźniania palenia. Pierwszym z nich
jest stosowanie opóźniaczy palenia. Są one dodawane do tworzyw
sztucznych i wyrobów gumowych podczas produkcji lub stosowane
do obróbki powierzchni włókien i papieru. Nie sprawiają one, że
materiał staje się całkowicie niepalny – po ogrzaniu przez ogień palą
się (zapalają) przez krótki czas, ale płomień się nie rozprzestrzenia.
Materiał gaśnie po oddzieleniu od źródła płomienia (samogaszenie).
Drugie podejście wykorzystuje stymulatory zmniejszające palność.
Opiera się to na zastosowaniu substancji chemicznych, które same
w sobie nie opóźniają palenia, ale mogą zwiększyć skuteczność innych
środków opóźniających palenie, takich jak związki halogenowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa materiałów
używanych do produkcji opóźniaczy palenia
Znaczenie opóźniaczy palenia w poprawie bezpieczeństwa
produktów jest oczywiste, lecz równie ważne jest, aby same
materiały były bezpieczne i nietoksyczne.
Określenie „opóźniacz palenia” odnosi się bardziej do funkcji
substancji chemicznej niż do niej samej. W rzeczywistości istnieje
szeroki zakres stosowanych substancji, ponad 200, które spełniają
tę funkcję, czasami samodzielnie, ale często w połączeniu.
Jednakże istnieje tylko niewielka liczba substancji, które dominują
w stosowaniu: brom, fosfor, azot i chlor, a także kilka substancji na
bazie minerałów.

BSEF

Stosowanie odpowiednich opóźniaczy palenia
Wybór materiałów odpowiednich dla danej sytuacji podlega
normom bezpieczeństwa pożarowego. Normy bezpieczeństwa
pożarowego stały się integralną częścią ogromnej gamy produktów.
Normy te są stale poddawane przeglądowi i podlegają ciągłym
ulepszeniom, ponieważ organy regulacyjne uczą się na podstawie
doświadczenia.
Stosowanie tych przepisów okazało się bardzo skuteczne. Na
przykład, wprowadzenie europejskiej normy bezpieczeństwa
pożarowego dla sprzętu audio, wideo i podobnych urządzeń
elektronicznych (norma EN 60065) sprawiło, że urządzenia te
muszą być teraz zaprojektowane w taki sposób, aby uniknąć ryzyka
samozapłonu i w miarę możliwości zminimalizować rozprzestrzenianie
się ognia. Stosowanie opóźniaczy palenia pozwoliło producentom
zastąpić starsze, potencjalnie bardziej palne materiały lekkimi
i niedrogimi tworzywami sztucznymi o zwiększonej odporności na
ogień. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę urządzeń elektronicznych
w każdym środowisku, ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo
w domu, biurze i transporcie. Podobne postępy zaobserwowano
w produkcji mebli wypełnionych pianką i tekstyliów.
Wielu producentów stosuje standardy bardziej restrykcyjne niż te
wymagane do zapewnienia zgodności z obowiązującymi normami
i wdraża je w obszarach, gdzie ich przestrzeganie nie jest jeszcze
zalecane. Ponadto nieustannie pojawiają się innowacje w celu
poprawy skuteczności – i bezpieczeństwa – opóźniaczy palenia.
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Dobrowolny Program Działań w Zakresie Kontroli Emisji
(Voluntary Emission Control Action Program, VECAP) jest
programem gospodarowania produktami w zakresie
zarządzania chemikaliami w całym łańcuchu wartości, który
wykracza poza wymogi regulacyjne i legislacyjne. Został
uruchomiony w 2004 r. przez Międzynarodową Radę ds.
Bromu (International Bromine Council, BSEF) oraz brytyjskie
Stowarzyszenie ds. Wykończeń Tekstyliów w celu ograniczenia
emisji bromowanego opóźniacza palenia Deca-BDE. W 2015 r.
rozszerzono jego zakres na wszystkie bromowane proszkowo
opóźniacze palenia (brominated flame retardants, BFR)
produkowane przez przedsiębiorstwa należące do VECAP.

Program
VECAP

Pierwotna koncepcja VECAP – jako narzędzia kontroli emisji
wykorzystywaniu i postępowaniu z BFR – przekształciła
się w kompleksowy system zarządzania chemikaliami,
który może być stosowany do znacznie szerszego zakresu
procesów i surowców.
Poprzez VECAP przemysł ponownie wyraża swoje
dobrowolne zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności
za przyjazne dla środowiska zarządzanie chemikaliami
w kontekście europejskiego systemu odpowiedzialności
społecznej przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility,
CSR). Program stanowi uzupełnienie wezwania ze strony
branży do opracowania solidnej strategii CSR zgodnie
z najnowszymi europejskimi konsultacjami publicznymi na
temat prac Komisji w dziedzinie CSR. Przemysł bromowanych
opóźniaczy palenia stara się zmniejszyć wpływ swojego
łańcucha wartości na środowisko i zapewnia jak najbardziej
efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

bsef.com/sustainability/vecap
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Naukowe
podstawy
opóźniania
palenia
Aby zrozumieć, jak działają opóźniacze palenia, warto dowiedzieć
się, w jaki sposób materiały chwytają ogień i spalają się. Do zapalenia
materiałów stałych, takich jak nowoczesne polimerowe tworzywa
sztuczne, rzadko wystarczy wystawić je na działanie otwartego
płomienia; są one zazwyczaj dość stabilne.

BSEF

Najpierw materiał musi ulec rozkładowi
w wyniku oddziaływania ciepła
płomienia, co powoduje powstawanie
(potencjalnie) palnych gazów. Po
zmieszaniu z tlenem mogą rozpocząć
serię egzotermicznych rodnikowych
reakcji łańcuchowych, które uwalniają
kolejne palne gazy. Tam, gdzie zjawisko
to stanie się samopodtrzymujące,
wystąpi pożar. Jednak bez tego procesu
i w braku tych warunków pożar nie
może powstać; materiał będzie się tlił
lub nawet ulegnie samougaszeniu.

45

Z A P O B I EG A N I E P OŻ A R O M I O C H R O N A LU DZ I

Rola
opóźniaczy
palenia w
zapobieganiu
pożarom

Przerwanie procesu i ograniczanie emisji palnych gazów to
skuteczny sposób zapobiegania pożarom; taka właśnie jest
rola opóźniaczy palenia. Może to nastąpić w drodze kilku
mechanizmów:
•

•

•
•

Wygaszanie rodników: Mechanizm ten polega to na
wychwytywaniu wysokoenergetycznych rodników
w gazach, spowalnianiu procesu i zapobieganiu
samopodtrzymującej się reakcji łańcuchowej.
Ekranowanie termiczne: Mechanizm ten polega na
tworzeniu szklistej, ognioodpornej warstwy na powierzchni
materiału, co uniemożliwia wejście paliwa w reakcję.
Rozcieńczenie fazy gazowej: W tym procesie rozcieńcza się
składniki zasilające ogień, uwalniając gazy obojętne lub wodę.
Rozkład endotermiczny: Wykorzystuje on materiały
pochłaniające energię wraz ze wzrostem temperatury,
co pozwala na ochłodzenie okolicy i zmniejszenie
intensywności pożaru.
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Typy
opóźniaczy
palenia

BSEF

Brom
Brom należy grupy halogenów. Występuje powszechnie
w naturze, zarówno jako sól, jak i w postaci związków
bromoorganicznych, takich jak bromometan, gaz wydzielany
przez organizmy morskie. Choć brom jest rzadziej spotykany
niż inne halogeny, takie jak chlor i fluor, występuje w dużych
ilościach w słonych jeziorach i studniach solnych; największymi
producentami są Izrael (Morze Martwe) oraz Stany Zjednoczone.

Brom jest szeroko wykorzystywany jako baza organicznych
opóźniaczy palenia w tworzywach sztucznych stosowanych
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym w małych
i dużych urządzeniach gospodarstwa domowego, takich jak
lodówki i pralki, a także w telewizorach i komputerach. Jest
również stosowany w tworzywach sztucznych używanych do
zastosowań transportowych, w samochodach, pociągach
i samolotach, i może być stosowany w piankach do wyrobu
mebli i innych miękkich wypełnieniach.
Ze względu na wyjątkową interakcję z procesem spalania
brom jest niezwykle wydajną technologią opóźniającą
palenie. Oznacza to, że do uzyskania wymaganej odporności
na płomienie potrzebna jest stosunkowo niewielka ilość.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

bsef.org
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Badania

˝

Brom uznano za niezbędny dla życia ludzkiego.
Brom – pierwiastek o liczbie atomowej 35 i symbolu
chemicznym Br – jest 28 pierwiastkiem chemicznym
niezbędnym do rozwoju tkanek u ludzi i wszystkich
innych zwierząt – twierdzi zespół naukowców pod
przewodnictwem prof. Billego Hudsona z Vanderbilt
University School of Medicine.
Billy G. Hudson et al. 2014. Brom jest
niezbędnym pierwiastkiem śladowym
umożliwiającym budowę kolagenu typu IV
w rozwoju i architekturze tkanek.
Cell, t. 157, nr 6, s. 1380–1392;
doi: 10.1016/j.cell.2014.05.009
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Chlor

Azot

Podobnie jak brom, chlor należy grupy halogenów. Jest
powszechnie spotykany w naturze, najczęściej w postaci chlorku
sodu – lepiej znanego jako sól stołowa. Chlorek sodu wydobywa
się pod ziemią lub pozyskuje z wody morskiej; niemal 2% masy
wody morskiej to chlor.
Choć częściej uważa się go za środek dezynfekujący, chlor ma
wiele ważnych zastosowań w opóźnianiu palenia. Chlorowane
parafiny i chlorowane fosforany są stosowane jako opóźniacze
palenia w skórach, farbach, powłokach i gumach. Jest on
również stosowany w tekstyliach i wypełnieniach piankowych do
mebli, gdzie polichlorek winylu (PVC) zawierający atomy chloru
wykazuje również pewne własne właściwości ognioodporne.

Azot jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków na
Ziemi, stanowiąc niemal 80% atmosfery. Jest podstawowym
składnikiem odżywczym dla roślin – co więcej, azot występuje
w każdym żywym organizmie. Jako opóźniacz palenia ma
ograniczoną liczbę zastosowań – w poliamidach nylonowych,
niektórych twardych tworzywach sztucznych, piankach
poliuretanowych i powłokach do tekstyliów i okładzin
ściennych.
Ponadto, ponieważ azot jest obojętny, niektóre środki
opóźniające palenie wymagają emisji azotu w celu
rozcieńczenia poziomu gazów palnych, co pomaga
w tłumieniu ognia.
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Fosfor

Inne materiały nieorganiczne i minerały

Fosfor jest pierwiastkiem powszechnie występującym w skorupie
ziemskiej – zwykle w postaci fosforanu. Jest pierwiastkiem niezbędnym
do życia i składnikiem DNA. Fosfor do użytku komercyjnego jest
zwykle wydobywany z dużych złóż w Chinach, Maroku i Rosji.

Oprócz tych powszechnie stosowanych materiałów istnieje
szereg innych nieorganicznych i mineralnych związków
wykorzystywanych bezpośrednio jako opóźniacze palenia
lub wraz z bromem, fosforem lub azotem jako elementy
systemów opóźniania palenia.

Jeśli chodzi o opóźnianie palenia, jest on używany do
produkcji ciekłych i stałych organicznych lub nieorganicznych
opóźniaczy palenia. Są one szeroko stosowane do wytwarzania
ognioodpornych pianek poliuretanowych do miękkich mebli,
takich jak krzesła i materace, a także do izolacji termicznej.
Środki na bazie fosforu są również wykorzystywane w kilku
zastosowaniach elektrycznych; elastyczny PVC jest powszechnie
stosowany w izolacji kabli elektrycznych, elektronice i polimerach
wysokotemperaturowych (tworzywach sztucznych) służących do
produkcji przełączników i złączy.

Typowymi przykładami są związki melaminy (oparte na azocie),
grafit (postać węgla podobna do tej, którą znajdziemy w
ołówkach), krzemionka (taką jak w szkle i piasku) oraz fosforany
nieorganiczne (fosforan amonu i polifosforan). Do typowych
związków mineralnych należą niektóre fosforany, tlenki metali,
wodorotlenki i inne produkty metalowe (aluminium, cynk,
magnez, molibden, bor, antymon).
Niektóre związki nieorganiczne i mineralne są stosowane
jako składniki w systemach opóźniania palenia w połączeniu
z innymi substancjami. Jest to częsta praktyka dla zapewnienia
bezpieczeństwa pożarowego tworzyw sztucznych, pianek,
tekstyliów (zarówno naturalnych, jak i sztucznych), drewna
i produktów z drewna.
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Faza gazowa —
wygaszanie spalania

Ekranowanie termiczne —
faza stała

W fazie gazowej halogenowane opóźniacze palenia działają
poprzez zastąpienie wysokoenergetycznych rodników
odpowiednikami niskoenergetycznymi w celu uzyskania
efektu wygaszania. Pozwoli to spowolnić reakcję i zapobiec
jej przeistoczeniu się w pożar. Choć wiele halogenów
posiada zdolność do wywołania efektu wygaszania,
w przypadku bromu jest ona szczególnie wyraźna, ponieważ
do fazy gazowej uwalniane są aktywne atomy bromu, zanim
materiał osiągnie temperaturę zapłonu.
Dlatego spośród różnych halogenów to brom jest najczęściej
stosowany w środkach opóźniających palenie. Zapewniają one
wysoką skuteczność w popularnych tworzywach sztucznych
w wielu zastosowaniach i mogą być włączane do surowca dla
polimeru bez znaczącego wpływu na jego właściwości.

Po podgrzaniu, zawierające fosfor opóźniacze palenia
uwalniają kwas, który powoduje wytworzenie przez materiał
szklistej „zwęglonej” warstwy. Tworzy to barierę, która
uniemożliwia płomieniom dotarcie do potencjalnego paliwa
i nagrzanie się materiału. Dostępna jest szeroka gama
opóźniaczy palenia na bazie fosforu. Związki na bazie fosforu
mogą być chemicznie związane z cząsteczkami tworzywa
sztucznego podczas procesu polimeryzacji.
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Faza gazowa —
rozcieńczenie
Na najprostszym poziomie rozcieńczanie gazu polega na
uwalnianiu gazów obojętnych – głównie azotu – do obszaru
spalania. Rozcieńczając mieszankę gazów palnych / tlenu,
zapobiega się rozpoczęciu reakcji łańcuchowej. Ponadto
uważa się, że azot wspiera tworzenie usieciowanych struktur
molekularnych, które sprzyjają tworzeniu się „zwęglonej”
powłoki.
Większość opóźniaczy palenia na bazie azotu wykorzystuje
melaminę, która zwykle występuje w piankach
poliuretanowych i poliamidach nylonowych.

Rozkład endotermiczny
Istnieje szereg nieorganicznych opóźniaczy palenia, z których
najczęstszymi są hydraty metali, głównie wodorotlenek glinu
i wodorotlenek magnezu. Działają one na zasadzie procesu
zwanego rozkładem endotermicznym, co oznacza, że po
osiągnięciu wysokiej temperatury pochłaniają energię,
składając otoczenie i spowalniające proces pirolityczny.
Uwalniają również gazy obojętne – zwykle parę wodną –
hamujące spalanie.
Chociaż materiały te są skuteczne, muszą być stosowane
w dużych ilościach lub wraz z innymi typami opóźniaczy
palenia, takimi jak brom lub azot.
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Bezpieczeństwo
chemiczne
Bezpieczeństwo chemiczne w produktach jest domeną regulatorów
chemicznych, a nie norm bezpieczeństwa pożarowego. Celem
krajowych norm bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie
ludziom bezpieczeństwa w ich domach. Jednakże wszystkie
chemikalia produkowane w Europie w ilości powyżej 1 tony rocznie
poddawane są szeroko zakrojonym badaniom i testom w celu
zapewnienia bezpieczeństwa ich stosowania. Tak stanowi unijne
rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Rejestracja w ramach REACH jest wymagana, aby móc wprowadzić do
obrotu nowy opóźniacz palenia. Rejestracja obejmuje szczegółowy
raport bezpieczeństwa chemicznego (Chemical Safety Report, CSR)
który umożliwia organom ocenę bezpieczeństwa pod kątem ich
zamierzonego zastosowania. Ocenę tę przeprowadza ECHA oraz
właściwe organy państw członkowskich (np. HSA w Irlandii).

BSEF

Zgodność z REACH nie kończy się na
fazie rejestracji. Prawo stanowi, że
przedsiębiorstwa powinny regularnie
aktualizować swoją dokumentację
rejestracyjną, aby dane dotyczące
bezpieczeństwa chemikaliów były
kompletne i aktualne. Nowe substancje
chemiczne również muszą być w pełni
zarejestrowane.
Substancje chemiczne zarejestrowane w ramach REACH są
regularnie poddawane przeglądowi i oceniane pod względem
pierwszeństwa. Na podstawie dowodów naukowych z takich
przeglądów podejmowane są działania w celu zarządzania
potencjalnym ryzykiem. W przypadku wątpliwości wykonywana jest
pełna ocena, która w pewnych przypadkach może prowadzić do
ograniczenia ich wykorzystywania w poszczególnych zastosowaniach.
Może nawet doprowadzić do ich całkowitego wycofania, jeśli zostanie
udowodnione, że są to substancje wzbudzające szczególnie duże
obawy (Substances of Very High Concern, SVHC).
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Sama obecność opóźniaczy palenia (lub innych środków
chemicznych) nie oznacza, że narażenie na nie spowoduje
szkody. Zostało to potwierdzone w ostatnim badaniu
finansowanym przez EPA i poparte na stronie internetowej
Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), na której
stwierdzono: „Fakt, że artykuł zawiera SVHC, nie musi oznaczać,
że konsumenci są narażeni na tę substancję lub że istnieje
ryzyko dla konsumentów”.
Biorąc to pod uwagę, prawodawstwo UE w dziedzinie chemikaliów
jest uznawane za najbardziej ambitne przepisy na świecie w tym
zakresie i stanowi podstawę ram dotyczących chemikaliów między
innymi w Korei, Chinach, Tajwanie, Turcji i Rosji.
Bezpieczeństwo konsumentów jest podstawową zasadą dla
wszystkich producentów opóźniaczy palenia, zarówno pod
względem bezpieczeństwa pożarowego, jak i chemicznego.
Zarządzanie ryzykiem i ograniczanie go ma kluczowe znaczenie
dla zaspokojenia potrzeb społecznych. Niezależnie od surowych
wymogów regulacyjnych, branża nieustannie wprowadza
innowacje, aby sprostać wymaganiom konsumentów w zakresie
opracowywania nowych opóźniaczy palenia.
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O P Ó Ź N I AC Z E PA L E N I A

BSEF

BSEF
BSEF – Międzynarodowa Rada ds. Bromu (International
Bromine Council) reprezentuje głównych światowych
producentów bromu. Od 1997 r. organizacja ta
pracuje nad poszerzeniem wiedzy na temat możliwości
wykorzystania i korzyści płynących z rozwiązań opartych na
bromie. BSEF mocno wierzy w naukę i innowacje.

Dzięki inwestycjom w badania i rozwój
członkowie BSEF tworzą solidne
technologie oparte na bromie, które
zaspokajają potrzeby społeczeństwa.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI POD ADRESEM
The International Bromine Council
BSEF aisbl
Rue Belliard 40, box 17 - 1000 Brussels - Belgium
Tel.: +32 2 792 7550

Twitter @BromineInfo

Linkedin-in

@BSEF

www.bsef.org

Z A P O B I EG A N I E P OŻ A R O M I O C H R O N A LU DZ I

NASI CZŁONKOWIE
BSEF promuje liczne korzyści płynące ze stosowania
bromu na całym świecie. Rozwiązania na bazie bromu
są niezbędne dla wielu najważniejszych osiągnięć
w dziedzinie nauki i technologii.
Członkowie BSEF to Albermarle Corporation, ICL Industrial
Products, Lanxess oraz Tosoh Corporation.
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