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NATUREZA DO TRABALHO: Determinação das concentrações de gases tóxicos liberados
por materiais em situação de incêndio.

REFERÊNCIA: Carta datada de 05.06.2012.

1 INTRODUÇÃO

o ensaio é executado em três corpos de prova, medindo, aproximadamente, 76 mm x
76 mm, expostos a um fluxo radiante de calor de 2,5 W/cm2 e a aplicação de uma chama
piloto da câmara de ensaio "NBS". Após quatro minutos de ensaio, a fumaça gerada na
câmara é coletada em seu centro geométrico e a quantidade em ppm (partes por milhão)
de determinados gases verificada através de tubos colorimétricos específicos.

2 ITEM I MATERIAL
,/

Foi entregue o material denominado "Painel de espuma rígida pré-isolado de
Poliisocianurato (PIR) revestidos em ambas as faces com alumínio gofrado", identificado
por este Laboratório com o número 10840. As seguintes características foram
determinadas:

espessura média total dos corpos de prova: 18,4 mm;
densidade superficial média dos corpos de prova: 1,28 x 103g/m2;

aspecto: espuma rígida revestida em ambas as faces com folha alumínio;
coloração: bege da espuma e prata do alumínio (revestimento).

3 MÉTODO UTILIZADO

Norma BSS 7239/1988 - Test method for toxic gas generation by materiais on
combustion.

Procedimento de Ensaio CETAC-LSF-PE 124 - "Determinação das concentrações de
gases tóxicos liberados por materiais em situação de incêndio".

4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Câmara de medição de densidade óptica de fumaça FTT (identificação EQ-043).
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Balança BK 8000 (identificação: BL-007, última calibração: 20.01.2011, certificado
calibração nº107280-1 01, órgão calibrador: IPT/CME/LMM, próxima calibração:
01.2013).
Paquímetro Digimess (identificação: PQ-006, última calibração: 28.06.2011; certificado
de calibração nº110567-101, órgão calibrador: IPT/CME/LMM, próxima calibração:
06.2013).
Régua metálica 300 mm (identificação: RG-023; última calibração: 29.06.2011,
certificado de calibração nº11 0700-1 01, órgão calibrador: IPT/CME/LMM, próxima
calibração: 06.2013).

5 RESULTADOS DE ENSAIO

o ensaio foi realizado em 20.06.2012, quando a pressão atmosférica era de 930 hPa.

o ensaio foi conduzido pelo método analítico dos tubos colorimétricos.

Os gases verificados foram: monóxido carbono (CO), gases nitrosos (NOx), gás clorídrico
(HCI), gás cianídrico (HCN), dióxido de enxofre (S02) e gás fluorídrico (HF) , conforme
critérios estabelecidos no item 7.2 da norma BSS 7239.

5.1 Cálculo da concentração média dos gases na câmara de ensaio

A Tabela 1 indica os valores obtidos no ensaio e nos cálculos.

Tabela 1: Resultados obtidos

L;pm-- C;pm--
Gases analisados

L~pm

no

n C;pm

(ppm)

(ppm)
(ppm)

(ppm)

CP1

CP2CP3 CP1CP2CP3

Monóxido de Carbono (CO)

50040050046711545436545508

Gás Fluorldrico (HF)

OOOO2020OOOO

Gases'Nitrosos (NOx)

202020202222222222

Gás Clorldrico (HCI)

OOOO1010OOOO

Gás Cianldrico (HCN)

201515175522161618

Dióxido de Enxofre (502)

5101081010511119

Nota 1:

jl

e
-- 1 i
C;pm = -:-LC;pm(j) onde:

1 j;j
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c;pm =medida de concentração individual dos gases (para cada corpo-de-prova) obtida após a combustão do material (240 segundos de

exposição), já multiplicado pelo fator de correção dos tubos (f);

Pespecdotubo = 1013hPa = 1089,f = fator de correção dos tubos colorimétricos (em função da pressão) = Pdolocal 930hPa

c;pm =medida de concentração média de C;pm;

L~pm =comprimento individual (em ppm) observado no tubo, para cada corpo-de-prova;

L~pm =comprimento médio (em ppm) de L~pm ;

no =números de golpes na bomba especificados para cada tubo;

n =números de golpes na bomba realizados no ensaio;

i = número de corpos-de-prova submetido ao ensaio.

Nota 2:

• Foi avaliada somente a toxicidade da fumaça com a aplicação da chama e radiação na superflcie dos corpos de prova
(revestimento) Não foi verificado o comportamento pela aplicação direta da chama e radiação na espuma polimérica .

• Foram realizadas ranhuras longitudinais e transversais nos corpos de prova, conforme procedimento descrito na norma de
referência.

5.2 Cálculo da medida do desvio padrão dos gases analisado

o desvio padrão foi calculado pela fórmula abaixo e os valores indicados na Tabela 2.

i~)C;pm)2 -(LC;pmY

i(i -1)

Onde: SX = medida de desvio padrão dos gases.

esvlospa - -

Tipo de Gãs

Identificação do TuboDesvio Padrão
Colori métrico

(DDm)

Monóxido de carbono (CO)

CH 20601 (10/b)63

Gás Fluoridrico (HF)

CH 30301 (1,5/b)O

Gases Nitrosos (NOx)

6724001 (20/a)O

Gás Clorídrico (HCI)

CH 29501 (1/a)O

Gás Cianidrico (HCN)

CH 25701 (2/a)3

Dióxido de Enxofre (502)

CH 24201 (20/a)3Tabela 2: D d btid Itad d
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Em geral, os limites especificados para a concentração de cada gás analisado são os
indicados na Tabela 3. Outros limites podem ser requeridos dependendo do uso final do
produto.

Tabela 3: L' . 'ficad-- - - - - - - --

Medida de concentração
Tipo de Gás

máxima estabelecida
(ppm)

Monóxido de carbono (CO)

3.500

Gás Fluorldrico (HF)

200

Gases Nitrosos (NOx)

100

Gás Clorldrico (HCI)

500

Gás Cianldrico (HCN)

150

Dióxido de Enxofre (802)

100

7 CONCLUSÃO

O material ensaiado apresentou resultados, para todos os gases analisados, inferiores aos
limites indicados na Tabela 3.

São Paulo, 05 de julho de 2012.
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