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محل درج مهر اعتبار

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  2از 11
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فرم مشخصات سند :
عنوان سند :دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
شناسه سندMOP-HSED-In-208 :

تاریخ

شماره ویرایش

تعداد صفحات

شرح

2931/21/21

صفر

12

جهت بررسي

2931/22/21

يک

12

جهت اجرا

2931/22/22

دو

23

جهت اجرا

2933/21/12

سه

22

جهت اجرا

شماره اصالحيه

تاریخ

شماره بخش  /بخش هاي تغيير
یافته

محل درج مهر اعتبار

شماره صفحه  /صفحات

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  3از 11
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1399/12/26
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فهرست مطالب
عنوان

صفحه

 .2هدف

1

 .1دامنه کاربرد و محدوده تاثير

1

 .9مسئوليتها و ضمانت اجرا

1

 .2الزامات و مستندات مرجع

2

 .1تعاريف

2

 .2اقدامات

7

 -2-2مشخصات کنسانتره کف آتش نشاني

7

 -1-2منابع مجاز تامين کنسانتره کف

1

 -9-2آزمون ويژگي و تاييد فني محموله نهايي

1

 -2-2انبارش و نگهداري

3

 -1-2استانداردهاي آزمون ويژگي

3

 .7پيوستها

3

پيوست شماره  :2چک ليست کنترل شرايط ،تجهيزات و ثبت نتايج

22

پيوست شماره  :1صورتجلسه آزمون ميداني کنسانتره کف خاموش کننده آتش

22

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  5از 11
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 . 1هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل ،نحوه ارزيابي و آزمون ويژگي کنسانتره کف ( باا قابليات توساعه کا باراي آتاش
مايعات قابل حل و غيرقابل حل در آب ،با قابليت توسعه متوسط و زياد باراي آتاش مايعاات غيرقابال حال در آب)
ميباشد ،بهطوريكه انجام آزمايشات الزم جهت بررسي فناي کيفيات و صاحت عملكارد آنهاا باه روشاي يكساان و
استاندارد انجام پذيرد.
تبصره یك :نحوه ارزيابي و آزمون فني کنسانتره کف مورد استفاده در بخش فرودگاهي بايد بر اساس الزامات
استانداردهاي  ICAOانجام شود و از دامنه شمول اين دستورالعمل خارج است.
(.)Airport Services Manual,Patr1-Rescue and firefighting, ICAO, Doc 9137-AN/898

 .2دامنه كاربرد و محدوده تاثير
اين دستورالعمل براي کليهي شرکتهاي اصلي ،فرعاي  /تابعاه ،ماديريتهااي مسات ل ساتادي و سااير واحادها و
تاسيسات تابعه وزارت نفت و همچنين شرکتهاي واگذارشده به بخش غير دولتي صنعت نفت الزم االجرا ميباشد.
تبصره دو :شرکت هاي فرعي ،تابعه ،مديريتها يا واحدهاي ساتادي کاه ميازان درخواسات خرياد کاف کنساانتره
خاموش کننده آتش مورد نياز آنها به م داري است که توجيه اقتصادي براي انجام آزمونهاا وجاود نادارد (منظاور
هزينههاي مست ي و غيرمست ي آزمون هاي فني ،باالتر از هزينه درخواست کاال است) ،ماي توانناد باا همااهنگي
مديريت  HSEشرکت اصلي و درج هزينه هاي مربوطه از طريق حساب هاي في مابين ،اقادام باه تجمياع م اادير
مورد نياز با ديگر شرکت هاي تابعه و فرعي نموده و سپس با رعايت مفاد اين دستورالعمل اقدام به تامين کنساانتره
کف آتش نمايند.
تبصره سه :با توجه به ابالغ استاندارد اجباري ملي در خصوص کيفيت پودرهاي خاموش کننده آتش ،الزم است در
خصوص درخواستهاي خريد پودر خاموش کننده آتش در شرح فني درخواست خريد قيد شاود توليدکنناده پاودر
خاموشکننده آتش بايد داراي گواهينامه اساتاندارد باراي پودرهااي ناو ( 2سادي بايکربناات) ،ناو ( 1پتاساي
بيکربنات) ،نو ( 9منوآمونيوم فسفات) و نو ويژه حسب نياز مت اضي باشد.

 .3مسئوليتها و ضمانت اجرا
 بازنگري ،بهروزرساني و نظارت عاليه بر حسن است رار اين سند بر عهده اداره کل  HSEو پدافناد غيرعامال
وزارت نفت ميباشد.


مديريت  HSEو پدافندغيرعامل شرکتهاي اصلي مسئوليت برنامهريزي و همااهنگي جهات اسات رار ايان
سند در سطح شرکتها  /واحدهاي صنعت نفت و نظارت و کنترل است رار آن را به عهده دارند.

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  6از 11
اداره كل بهداشت  ،ايمني  ،محيط زيست و پدا فندغيرعامل
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مديران عامل شرکتهاي مشمول دامنه کاربرد اين سند ،موظاف باه اجاراي ايان دساتورالعمل و حصاول
اطمينان از حسن اجراي مفاد آن ميباشند.

 .4الزامات و مستندات مرجع
 ابالغيه شماره  12/1-717مورخ  33/22/29وزير نفت با عنوان "نحوه تامين فوم آتش نشاني در صنعت نفت"
 استاندارد ملي ايران شماره  ،9771 -2مواد خاموش کننده آتش– کنسانترههاي کف -قسمت :2کنسانترههاي
کف با قابليت انبساط ک  ،براي کاربرد در مايعات غيرقابل حل در آب -ويژگيها
 استاندارد ملي ايران شماره  ،9771 -1مواد خاموش کننده آتش– کنسانترههاي کف -قسمت :1کنسانترههاي
کف با قابليت توسعه متوسط و زياد ،براي کاربرد در مايعات غيرقابل حل در آب -ويژگيها
 استاندارد ملي ايران شماره  ،9771 -9مواد خاموش کننده آتش–کنسانترههاي کف -قسمت :9کنسانترههااي
کف با قابليت انبساط ک  ،براي کاربرد در مايعات قابل حل در آب -ويژگيها

 .5تعاریف
شركت اصلي :شرکتهاي ملي نفت ايران ،ملي گاز ايران ،ملي صنايع پتروشيمي ،ملي پااليش و پخش.
شركت متقاضي :در اين سند منظور شرکت فرعي ،تابعه و بهره بردار مت اضي خريد کنسانتره کف خاموش کننده
آتش است.

آزمایشگاه مجااز :منظاور از آزمايشاگاه مجااز در ايان دساتورالعمل ،آزمايشاگاههاي ناامبرده شاده در ابالغياه
شماره  12/1-717مورخ  33/22/29م ام عالي وزارت نفت مي باشد.
آتش گروه  :Aآتشي که سوخت آن شامل مواد جامد که معموالً ماهيت آلي دارند و عمومااً در ايان گوناه ماواد،
سوختن با تشكيل ذغالي برافروخته همراه ميباشد.
آتش گروه  :Bآتشي که سوخت آن شامل مايعات و جامداتي که به راحتي به مايع تبديل ميشوند ،ميباشد.
آتش گروه  :Cآتشي که سوخت آن شامل مواد گازي است.
كنسانتره كف :مايعي که با مخلوط شدن با آب در غلظت مناسب محلول کف را تشكيل ميدهد.

كف خاموش كننده آتش :مجموعهاي از حبابهاي تشكيل شده از يک محلول آبي توليد شده از کنسانتره کف.

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  7از 11
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 .6اقدامات
 -1-6مشخصات كنسانتره كف آتش نشاني
مشخصات پايه فوم هاي مورد تاييد فني بر اساس الزامات و ويژگيهاي منادرج در اساتاندارد ملاي  9771بخشاهاي
2و1و 9قابل استخراج است .همچنين مشخصه هاي تكميلي در صورت عدم ن ا

مشخصاات پاياه ،براسااس ناو

فرآيند ،مواد قابل اشتعال موجود ،شارايط آب و هاوايي منط اه ،خروجاي ماديريت ريساک و ساناريوهاي معتبار،
سيست هاي اطفاء حريق و مطابق با اساتانداردهاي فناي راياج ،توساط مت اضاي تعياين مايگاردد .الزم اسات در
درخواستهاي خريد قيد گردد مدت ضمانت کيفيت فني و عملكردي کنسانتره کاف خااموشکنناده توساط تولياد
کننده بايد حداقل  9سال باشد .نمونه عملكرد پيش بيني شده براي انوا کنسانتره کف بر اسااس اساتاندارد 9771
در جدول شماره يک درج شده است.
جدول شماره يک :نمونه عملكرد پيش بيني شده براي انوا مختلف کنسانتره کف
طبقه بندي عملكرد

سطح مقاومت در

خاموش كنندگي

برابر برگشت شعله

AFFF

I

C

تشكيل مي شود

)AFFF(AR

I

A or B

تشكيل مي شود

FFFP

I

B

تشكيل مي شود

)FFFP(AR

I

A or B

تشكيل مي شود

FP

II

A or B

تشكيل نمي شود

)FP(AR

II

A or B

تشكيل نمي شود

P

III

B

تشكيل نمي شود

)P(AR

III

B

تشكيل نمي شود

S

III

C

تشكيل نمي شود

)S(AR

III

C

تشكيل نمي شود

نوع فوم

*

تشكيل فيلم

* در خصوص موارد  ، A or Bسطح م اومت در برابر برگشت شعله توسط مت اضي در تنظي درخواست خريد ،تعيين گردد.

مقدار مورد نياز کنسانتره کف خاموشکننده با در نظر گرفتن تاريخ ان ضاي کنسانتره کف موجود در انبار ،لحاا
نمودن ضريب اطمينان مطابق استانداردهاي فني رايج ،م دار بهينه حداقل و حداکثر موجودي انبار بر اساس ميزان
مورد نياز بر اساس خروجي مديريت ريسک ،مدلسازي پيامد و سناريوهاي معتبر مديريت شرايط اضاطراري تعياين
ميگردد.

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
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 -2-6منابع مجاز تامين كنسانتره كف
منابع مجاز تامين کننده کنسانتره کف خاموش کننده آتش بر اساس ابالغيه شاماره  12/1-717ماورخ 33/22/29
م ام عالي وزارت نفت ،شرکتهاي داخلي توليد کننده مندرج در ليست تامين کننادگان مجااز منادرج در فهرسات
تاييد شده ( )AVLمعاونت مهندسي ،پژوهش و فناوري وزارت نفت مي باشند .شرکتهاي مت اضاي خرياد کنساانتره
کف موظف مي باشند در هنگام شناسايي منابع ،صرفا از طريق فهرست مذکور اقدام نمايند.
خريد کنسانتره کف مي بايست مطابق م ررات جاري فرايند خرياد از طرياق برگازاري مناقصاه  /اساتعالم صاورت
پذيرد.
 -3-6آزمون ویژگي و تایيد فني محموله نهایي:
در زمان دريافت محموله نهايي کنسانتره کف خاموشکننده آتش ،بايد نسابت باه برداشات نموناه تصاادفي از هار
محموله نهايي و انجام آزمونهاي ويژگي (آزمايشگاهي و کارايي در برابر آتش آزماون) قبال از تحويال باه شارکت
مت اضي اقدام شود .محل و محموله برداشت نمونه و تعداد نمونه تصادفي بايد بر اساس استانداردهاي فني رايج و در
حضور نماينده  /نمايندگان شرکت مت اضي صورت گيرد .ترتيبات اجرايي اين بخش به شرح زير مي باشد:
 -2اداره تدارکات کاال /واحد خريد شرکت مت اضي ،ضمن هماهنگي با توليدکننده ،نسبت به اخذ نموناه از محمولاه
نهايي اقدام مينمايد .هر نمونه بايد حداقل به ميزان  12ليتر در ظرف مخصوص ،پلمپ و حمال شاده و م ادار آن
مطابق استانداردهاي مربوطه براي انجام آزمون ويژگي و ذخيره نمونه شاهد کفايت نمايد.
 -1پس از دريافت نمونه ها ،شرکت مت اضي بايد نسبت به کدگذاري نمونههاي دريافتي از توليدکننده  -باه نحاوي
که کنسانتره کف خاموشکننده قابل شناسايي و رديابي توسط غير نباشد -اقدام و نمونههاي کدگذاري شده را طي
هماهنگي از طريق مكاتبه رسمي ،جهت انجام آزمون ويژگي به آزمايشگاه مجاز ،مطابق ابالغياه شاماره 12/1-717
مورخ  33/22/29م ام عالي وزارت نفت و بخش تعاريف اين دستورالعمل ارسال نمايد.
 -9آزمايشگاه مجاز موظف به انجام آزمونهاي ويژگي مصرح در استاندارد ملي ايران به شماره  9771و بند  2-2ايان
دستورالعمل بوده و کاربرگهاي نتيجه آزمونها و ارزيابي نهايي نمونه ( انطباق  /عدم انطباق با استاندارد و مشخصاات
فني شرکت مت اضي) را به شرکت مت اضي به صورت مكتوب اعالم نمايد .آزمايشگاه مجاز موظاف اسات عاالوه بار
کاربرگهاي نتايج نسبت به تكميل چک ليست کنترل شرايط ،تجهيزات و ثبت نتايج (پيوست )9،1و تايياد مسائول
آزمايشگاه اقدام و به همراه ساير مدارك تحويل شرکت مت اضي دهد.

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  9از 11
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 -2در صورت هر گونه مغايرت يا عدم تاييد نتايج آزمون فني جايگزين نمودن کنسانتره کف خاموشکننده  /عودت
بر عهده توليدکننده بوده و مراتب مي بايست به صورت کتبي به توليدکننده اعالم شود .اين موضو مي بايسات باه
طور شفاف در قرارداد في مابين شرکت مت اضي (خريدار) و توليد کننده درج شود.
 -4-6انبارش و نگهداري
شرکت مت اضي وظيفه تامين شرايط استاندارد نگهداري و انبارداري کاف کنساانتره خرياداري شاده را بار اسااس
استاندارد و شرايط تعيين شده توسط توليد کننده بر عهده دارد.
بديهي است توليد کننده بايد عدم تغيير کيفيت کنسانتره کف خاموشکنناده اراهاه شاده را در زماان تعهاد شاده
ضمانت نمايد و در صاورت تغييار کيفيات علاي رغا رعايات شارايط نگهاداري و انباارش ،مسائول جباران تماام
خسارت هاي وارد شده به شرکت بوده و حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت .اين موضو بايد به روشني در اسناد
مناقصه  /خريد توسط شرکت مت اضي نيز درج شود.
 -5-6استانداردهاي آزمون ویژگي
کليه آزمونهاي فني (آزمايشگاهي و کاراهي در برابر آتش آزمون) نمونههاي کنسانتره کف بايد مطابق شرايط و
روشهاي آخرين ويرايش استانداردهاي مرتبط ذيل انجام گردد:
 آزمون آزمايشگاهي و ميداني کنسانتره کف با قابليت انبساط ک  ،براي کاربرد در مايعات غيرقابل حل در آب بايد مطابق با
استاندارد ملي ايران شماره  9771 -2انجام شود.
 آزمون آزمايشگاهي و ميداني کنسانتره کف با قابليت توسعه متوسط و زياد ،براي کاربرد در مايعات غيرقابل حل در آب بايد
مطابق با استاندارد ملي ايران  9771 -1انجام شود.
 آزمون آزمايشگاهي و ميداني کنسانتره کف با قابليت انبساط ک  ،براي کاربرد در مايعات قابل حل در آب بايد مطابق با
استاندارد ملي ايران شماره  9771 -9انجام شود.

-7پيوستها
پيوست شماره  :2چک ليست کنترل شرايط ،تجهيزات و ثبت نتايج (کنسانتره کف خاموش کننده آتش)
پيوست شماره  :1صورتجلسه آزمون ميداني کنسانتره کف خاموش کننده آتش

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  11از 11
اداره كل بهداشت  ،ايمني  ،محيط زيست و پدا فندغيرعامل
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پیوست شماره  :1چك لیست كنترل شرايط ،تجهیزات و ثبت نتايج (كنسانتره كف خاموش كننده آتش)
محل آزمون:
كد نمونه كنسانتره كف:
روش آزمون :مستقيم

تاریخ آزمون:
نوع كنسانتره كف:
غير مستقيم

شرایط جوي:

دماي هوا:

سرعت باد:

نوع سوخت مورد استفاده ...................... :و ............ليتر

مقدار آب مورد استفاده ............... :ليتر

قبل از آزمون
ردیف

بلي

شرح

خير

توضيحات

2

آيا ابعاد تشتک آتش مطابق استاندارد است؟

1

آيا ابعاد صفحه پشتي مطابق استاندارد است؟

9

آيا نازل توليد کف از نو استاندارد است؟

2

آيا ابعاد ظرف برگشت شعله مطابق استاندارد است؟

1

آيا نازل روي  9پايه نصب شده و تنظي شده است؟

2

آيا اتصاالت دستگاه تهيه کنسانتره کف کنترل شده و مناسب ميباشند؟

7

آيا ميزان آب براي توليد کف در دستگاه مناسب است؟

چند ليتر:

1

آيا ميزان کنسانتره کف براي توليد کف در دستگاه مناسب است؟

چند ليتر:

3

آيا فشار دستگاه توليد کف مناسب است؟

چند بار /پوند:

22

آيا زمان سنج و مشعل در محل موجود است؟

حین آزمون
ثبت نتایج

ردیف
2

زمان مشتعل نمودن تشتک پس از اضافه کردن سوخت

1

زمان شعله ور شدن کامل سطح سوخت

9

مدت زمان پاشش کف روي سطح حريق

2

زمان دقيق خاموش شدن کامل آتش

1

زمان قرار دادن ظرف برگشت شعله در مرکز تشتک

2

زمان  %11برگشت شعله ( مدت زماني که  %11از مساحت تشتک حريق
مجددأ مشتعل مي شود)

نام و نام خانوادگي مسئول آزمایشگاه

زمان(ثانيه)

تاریخ و امضاء:

توضيحات

دستورالعمل آزمون ويژگي و تاييد فني کنسانتره کف خاموش کننده آتش
صفحه  11از 11
اداره كل بهداشت  ،ايمني  ،محيط زيست و پدا فندغيرعامل

)MOP-HSED-In-208 (3

پیوست شماره  :2صورتجلسه آزمون میدانی كنسانتره كف خاموش كننده آتش

روش انجام آزمون

روش اعمال
مست ي

روش اعمال
غيرمست ي

زمان
اطفاء
زمان
برگشت شعله
زمان
اطفاء
زمان
برگشت شعله
تأييد

اظهار نظر نهايي
مردود
نام و امضاء مسئول آزمایشگاه:

نمونه شماره 1

نمونه شماره 2

نمونه شماره 3

نمونه شماره 4

