
MEMORANDUM 47 

CLASSIFICERING BRANDBARE 
VLOEISTOFFEN & ONTWERPCRITERIA 



MEMORANDTJM NR . 47 

Klasse-indeling van brandbare en (licht) ontvlambare vloeisto-
ffen en bijbehorende ontwerporiteria van 
brandbeveiligingsinstallaties . 

1 . Inleidin 

Dit memorandum heeft tot doel aan te geven langs welke 
weg de ontwerpcriteria kunnen worden bepaald, die als 
basis moeten worden gehanteerd voor een 
brandbeveiligingsinstallatie ten behoeve van een risico 
waar brandbare, ontvlambare en licht ontvlambare 
vloeistoffen voorkomen . In het algemeen kan worden 
gesteld, dat Nederlandse voorschriften, zoals b .v . de 
VAS, geen bruikbare basis vormen voor de beoordeling van 
dit soort risico's . Wel is het zo, dat de Nederlandse 
voorschriften voldoende zijn uitgerust, om eisen ten 
aanzien van de uitvoering van b .v . de watervoorziening, 
de elektrische installatie en het leidíngnet vast te 
stellen . De grens tussen enerzijds de toepassing van een 
vaak) buitenlands voorschrift, waaraan ontwerpcriteria, 
zoals b .v . sproeidichtheid, sproeivlak, sproeitijd, 
sprinklerprojectie, sprinklertype, volschuimtijd, 
standtijd schuim, bijmengpercentages en projectering van 
brandmelders kunnen worden ontleend en anderzijds de 
toepassing van de gangbare Nederlandse voorschriften is 
niet eenduidig vast te leggen . Het is dus van belang 
hieromtrent in het Programma van eisen uitsluitsel te 
geven . 

Klasse-indelina brandbare en (licht) ontvlambare 
vloeistoffen 

De praktijk leert, dat meestal Amerikaanse of Engelse 
voorschriften de basis voor de beoordeling van de 
risico's vormen . Deze voorschriften hanteren een andere 
klasae-indeling van brandbare en (licht) ontvlambare 
vloeistoffen dan in Nederland gebruikelijk is . In het 
onderstaande overzicht wordt met betrekking tot deze 
vloeistoffen .de-relatie weergegeven tussen de bronnen 
waarin de definities van de klassen worden vermeld, de 
gehanteerde symbolen en de gebruikelijke omschrijving . 



Bron (NL) Omschriivine 

Handboek Milieu licht ontvlambaar 
Vergunningen 

ontvlambaar 

brandbaar 

Bron (UK/US) Omschrijving _ 

NFPA 321 flammable 

combustible 

Svmbool (klasse 

Ko, Ki 

KZ 

K3 

Svmbool (class) 

IA, IB, IC 

II, IIIA, IIIB 

Het onderstaande figuur geeft de relatie tussen beide klasse-indelin-
gen aan . 

Vlam-
punt 
(°C) 

100,0 

93,4 
90 .0 

K,-klasse 

60,0 

55,0 

i 
37,8 

- KZ-klasse 

22,8 
21,0 

K1-klasse 
0,0 

kookpunt 
_ � 

onafhankelijk 

class IIIB liquids 

class IIIA liquids 

class II liquids 

class IC liquids 

class IA liquids class IB liquids 

0 37, 8 
kookpunt (° ) 
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De Ko-klasse kan niet in deze indeling worden geplaatst, vanwege de defini-
tie, die als volgt luidt : 

een brandbare vloeistof, waarvan bij 37,8 °C de dampdruk meer bedraagt dan 
98,1 kPa alsmede tot vloeistof verdichte gassen . 

3 . Overzicht voorschriften 

Om een indruk te geven van de voorschriften, die ten behoeve van de 
vaststelling van de ontwerpcriteria van toepassing zijn, is het 
onderstaande overzicht opgesteld . 

NFPA 11 Low-Expansion Foam 
NFPA 11A Medium- and High-Expansion Foam Systems 
NFPA 15 Water Spray Fixed Systems 
NFPA 16 Installation of Deluge Foam-Water Sprinkler Systems and 

Foam-Water Spray Systems 
NFPA 16A Installation of Closed-Head Foam-Water Sprinkler Systems 
NFPA 30 Flammable and Combustible Liquids Code 
NFPA 30B Aerosol Products, Manufacture and Storage 
NFPA 321 Basic Classification of Flammable and Combustible Liquids 
FM 3-26 Water Demand for Nonstorage Sprinklered Properties 
FM 7-14 Fire & Explosion Protection for Flammable Liquid, Flamma-

ble Gas & Liquefied Flammable Gas, Processing Equipment & 
Supporting Structures 

FM 7-29 Class IIIB Flammable Liquids in Plastic Containers 
(NB : class IIIB liquids zijn feitelijk Combustible Li-
quids) 

Het bovenstaande overzicht is niet limitatief . Per risico zal moeten 
worden onderzocht welke voorschriften moeten worden gehanteerd . 
Hierbij wordt opgemerkt, dat via het trefwoordenregister van FM en 
NFPA betrekkelijk eenvoudig de op een risico mogelijk van toepassing 
te verklaren voorschriften kunnen worden gevonden . 

De volgende punten inzake dit onderwerp worden ter informatie onder 
de aandacht gebracht : 

- de CPR 15-2 & -3 schrijft letterlijk voor : "Bij de opslag 
(licht) ontvlambare vloeistoffen mag uitsluitend schuim als 
blusmiddel worden toegepast ." 

- er dient zeker te worden gesteld, dat de in een risico toege-
paste verpakkingsmaterialen, verpakkingswijze en opslagmetho-
diek binnen het gehanteerde voorschrift zijn toegestaan 

- schuimbijmengtijden worden binnen de diverse voorschriften 
afhankelijk gesteld van het betreffende risico 

- ofschoon de brandbare en (licht) ontvlambare vloeistoffen in 
- een aantal :verschijningsvormen nog is opgenomen in de goede- 

renlijst van de VAS, dient toch, in risico's met grote hoeveel-
heden van deze .vloeistoffen, de VAS niet te worden gehanteerd 
om de ontwerpcriteriá vast te stellen . Bij twijfel moet contact 
worden opgenomen met het Bureau voor Sprinklerbeveiliging 

., i - de brandbeveiliging van risico's waar brandbare en (licht) 
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ontvlambare vloeistoffen voorkomen is onderhevig aan tal van 
beproevingen . Dit leidt ertoe, dat regelmatig inzichten ten 
aanzien van de beveiliging worden bijgesteld . Voorbeelden 
hiervan zijn publikaties van Sentinel, FM en IRI . Het Programma 
van eisen moet in voorkomende gevallen uitsluitsel geven 

- het is van belang goede notie te nemen van de door het Bureau 
voor Sprinklerbeveiliging uitgegeven memoranda inzake dit 
onderwerp, zoals b .v . Memorandum 43 : "AFFF in sprinklerinstal-
latie" en (concept) Memorandum 48 : "Hi Ex inside air systemen" . 

- bij het ontwerpen van brandbeveiligingsinstallaties ten behoeve 
van de opslag van brandbare en (licht) ontvlambare vloeistoffen 
is het van belang om rekening te houden met een adequate opvang 
van produkt en bluswater om de milieu schade bj brand te 
beperken . Hiertoe wordt verwezen naar het gestelde in de CPR 15 
richtlijnen . 

Ten behoeve van de beoordeling van opslagrisico's is in het hierna 
weergegeven overzicht de relatie tussen de klasse vloeistof, het type 
opslag, de voorschriften en het type brandbeveiligingsinstallatie 
opgenomen . 

, 
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/ .. . . . . . . . ..,... . . . . . . 

OVERZICHT VOORSCHRIFTEN ") MET BETREKKING TOT DE OPSLAG VAN BRANDBARE EN (LICHT) ONTVLAMBFfRE VLOEISTOFFEN 

Klaese vloeistof Type opslag Voorschritt Voorachrift zwaar- Voorschrift 
volgena NFPA 321 aprinklerinatalla- schui.minatallatie licht/middel- 

tie schuiminstallatie 

Deluge Gesloten 

IA, IB, IC, 2I, Metalen vaten NFPA 30 NFPA 30 NFPA 11 NFPA 11A 
ZIIA, IIIB inhoud > 227 dm3 

vaet opqeateld 
bulkopslag 

IA, IB, ZC, II, Metalen vaten NFPA 30 NFPA 30 NFPA 11 NFPA ilA 
IIIA, IIIB inhoud > 227 dm3 NFPA 15 NFPA 16A 

niet vast opge- NFPA 16 
ateld 
bulkopslag stel- 
linqopslaq . 

IA, IB, IC, II, Metalen vaten NFPA 30 NFPA 30 NFPA 11A 
IIIA, IIIB inhoud <= 227 dm3 NFPA 15 NFPA 16A 

bulkopalag stel- NFPA 16 
lingopelag 

IIIB Kunstatoffleasen FM 7-29 NFPA 11A 
inhoud <= 19 dm3 
bulkopslag 

Aërosolen Spuitbuasen NFPA 30B 
bulkopalag 
atellingopalag 

`) 1 . Het betreft de in eerete inatanti e te raadplegen voorschriften. Binnen deze voorschriften kunnen verwij- 
zingen naar niet in dit overzicht opqenomen voorechriften voorkomen . 

2 . doorschriften met betrekking tot watervoorziening, leidingaanleg en detectie-inatallatie zijn niet in 
dit overzicht opgenomen, omdat we llicht met Nederlandse voorschriften kan worden volstaan. Het Programma 
van eisen moet hierover uitsluits el bieden . 
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' Ministerie van Volkshuisvesting, 
. Fuimtelijke Ordening en Milieubeheer 
. tGjowa.~ s , 

. Poabu, 30945l~pc 650 
.2500 GX Den Hu; . 
al.nr. : 070-3394996l4362 . 

Í fuc nr . : 070 - 3391293 

DIRECTORAAT-GENERML M9..IEUBEEER 

Dir. Iomwrie, Bouw, Pmdutten, Coowmenten 
IBPC/IOB 
RS195062 .brf 

Uw kenmerk Uw brief 

B.V.S . 
( N 1 3 DEC,1995 
t3eh . door : Archief . 

Aaa de beeturea van Prrnrincisa ea 
gemeenten 

Kenmerk 

IBP 31195002 

l . 

Onderwerp 

Implementatie CPR 15 
Licht-achuiminstallatiea met ineide-sir . 

. 

: 

Datum 

31 januari 1995 

Op 31 auguatua 1992(IBP 03892009) is een circulaire aan de besturea van provincies 
en gemeenten gezonden wer de wijze waarop opalagplaatsen van gevaarlijke etoffen 
en chemisch afval moeten worden aangepast . 
In de circulaire ie vaetgelegd aan welke kenmerkea een licht-achuiminatallatie met 
inside-sir dient te voldoene In de praktijk ia gebleken dat behoefte beataat aan 
het nader vastleggen van de onderzoeks-metliodiek volgene welke de effectiviteit van 
een licht-echuiminetallatie met inside-air dieat te worden aangetoond . 

Deze onderzoeks-methodiek is tot atand gekomen in samenspraak tussen 
vertegeciwoordigers van BIZA, VItOPf en het bedrijfaleven die als werkgroep ook 
betrokken zijn geweeat bij de totstandkaming van de CPR 15-2 richtlija . 
Een concept van de onderzoeks-methodiek is besproken met nertegenwoord3gers van de 
Nederlandse Vereniging vsa fabrikanten en importaure Op Beveiligingegebied (NVOB) . . 
Daarbij ia met de betrokken partijen overeenetemmi.ag bereikt over de definitieve 
takat van de "Onderzoeks-methodiek licht-achuim-installaties mat insida-air" die u 
bijgevoegd aantreft . 

Door het ministerie van BIZA zal deze onderzoeks-methodiek onder de aandacht wordea 
gebracht van de brandweer die veelal een adviserende taak hee£t t .a .v . . 
vergunningverlening bij de betreffende inrichtingen. 

Het hoofd van de afdeling 
erige Bedrijfetakken, 

8 ;Iagen 



Bijlage : Onderzaeke-methodiek licht-echuiminetallaties met ineide-air 
(IBP 31195002) . 

Ter aanvulling en uítwerking van hetgeen in de circulaire van 31 sugustus 1992(IBP 
03892009) is opgemerkt met betrekking tot de kexmerken van een licht-
echuiminatallatie met inaide air zijn onderataand eniga criteria opgenomen t .a .v . 
de uit te voeren "grootschalige" test, zoals genoemd onder A2 . 

- Da ruimte dient aan de volgende afmetingen te voldoen : 
hoogte : minimaal 5 meter 
breedte : miaimaal 6 meter 
oppervlakte : minimaal 120 mz 
volume : minimaal 600 m3 

- Sij de test dient de testruimte volledig volgeechuimd te wordea waarbij de 
maximale echuimproduktie van de in de testruimte te plaataen geaeratoren ea 
het gebruikte schuimdoseringseyateem overeen dienen te etemmen met de 
keuringanorm NFC lla . 

- De temperatuur in de ruimte dient te worden bepaald met m_{rimn_al 4 
thermokoppele die aangesloten dienen te zijn op eea achrijvende recorder . 
De thermokoppals dienen goed verapreid over de zuimte op minimaal 4 meter 
hoogte te zijn aangebraeht vaarbij minimaal twee van da the=mokoppela op 
15 cm van de inlaat van een achuimgenerator zijn geplaatet. 

- De gebruikte brandatof dient eea vlampunt te bezitten vaa < 0 °C . De 
"brandhaard" dient te bestaan uit een brandhaard gepl,aatet op het msaiveld 
met een oppervlakte van minimaal 4 mz en een tveede brandhaard geplaatst 
op ca 1 meter boven het maaiveld met een oppervlakte van miaimaal 2 mz . 
$et gebruik van aanvullende hitte genererende bronnen ia daarbij 
toegestaan . 

- De hitte genererende bronnen mogen eerat na volledige bluseing 
uitgeschakeld worden . 

- De afatand van de verticaal geprojecteerde positie vaa de schuimgeaeratoren 
tot de "brandhaarden" diant minimaal 3 meter te bedragea . 

- De valhoogte van het achuim dient minimaal 4 meter te bedragen . 

- De achuimgeneratoren mogen pas in verking treden nadat de thermokoppela die 
op 15 cm van de inlaten van de schuimgeneratoren zijn geplaatst gedurende 
minimaal 15 seconden een temperatuur van > 1000 °C hebben geregiatreerd . 

- De zure atmoafeer diant gegenereerd te worden door verdampend zuur 
bijvoorbeeld HZSOy of HCL . 

- De monetername van het (zure) uitdrainende, gevormde schuim dient plaats te 
vinden op minimaal 4 meter afstand van de verticaal geprojecteerde poeitie 
waar het zuur wordt verd+smpt . 

- In de rapportage m.b .t . de test dient de epecificatie vaa het 
schuimconcentraat vaetgelegd te worden, bijvoorbeeld door middal van een 
specificatiehlad tevens dient vastgelegd te worden ia hoeverre gebruilc is 
gemaakt van drinkwater, zoet oppervlakte water, zout damael brak watar . 
Voorzover geen gebruik wordt gemaakt van drinkwater dienen tevene de 
analyse resultaten van het gebruikte water te zijn biJgevoegd . 




