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TTEECCHHNNIICCAALL  DDAATTAA  
  

  

      

CCOONNDDUUCCTTIIVVEE,,  CCOOMMPPRREESSSSIIVVEE,,  HHEEAATT  RREESSIISSTTAANNCCEE  RREEQQUUIIRREEMMEENNTT  

CCoommmmoonnllyy  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  CCCCHHRR  

NNFFPPAA  11997711,,  22001188  eeddiittiioonn  
  

**RREEQQUUIIRREEMMEENNTT  
TThhee  CCCCHHRR  tteesstt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  oonn  tthhee  sshhoouullddeerr  aanndd  kknneeee  aarreeaass  aanndd  wwaass  oorriiggiinnaallllyy  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ssttaannddaarrdd  ttoo  iinnssuurree  tthhaatt  tthhee  sshhoouullddeerr  aanndd  kknneeee  aarreeaass  wwoouulldd  pprroovviiddee  tthhee  ssaammee  

lleevveell  ooff  pprrootteeccttiioonn  wwhheenn  ccoommpprreesssseedd  aass  ddooeess  tthhee  bbaassee  tthhrreeee  llaayyeerr  ggaarrmmeenntt..    TThhee  tteesstt  iiss  rruunn  iinn  

bbootthh  tthhee  wweett  aanndd  ddrryy  ccoonnddiittiioonnss,,  aanndd  tthhee  22000000  eeddiittiioonn  ooff  NNFFPPAA  11997711,,  SSttaannddaarrdd  oonn  PPrrootteeccttiivvee  

EEnnsseemmbblleess  ffoorr  SSttrruuccttuurraall  FFiirree  FFiigghhttiinngg,,  hhaadd  eessttaabblliisshheedd  aa  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  1133..55  

sseeccoonnddss..    FFoorr  tthhee  22000077  rreevviissiioonn,,  iitt  wwaass  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  ssoommee  bbaassee  tthhrreeee  llaayyeerr  ccoommppoossiitteess  

wweerree  aabbllee  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  1133..55  sseeccoonnddss  wwiitthhoouutt  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ppaaddddiinngg  oorr  rreeiinnffoorrcceemmeenntt  iinn  

ccoommpprreesssseedd  aarreeaass  aanndd  ssoo  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeenntt  wwaass  rraaiisseedd  ttoo  2255  sseeccoonnddss..  WWiitthh  tthhee  22001133  

eeddiittiioonn,,  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  wwaass  cchhaannggeedd  ttoo  bbee  2255  sseeccoonnddss  uunnttiill  sseeccoonndd  ddeeggrreeee  bbuurrnn,,  aass  ooppppoosseedd  

ttoo  jjuusstt  aa  rriissee  iinn  tteemmppeerraattuurree,,  aanndd  tthhiiss  rreemmaaiinnss  tthhee  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  tthhee  22001188  eeddiittiioonn..        

  

**BBAASSEE  GGAARRMMEENNTT  
FFoorr  tthhee  22000000  eeddiittiioonn,,  tthhee  bbaassee  rraattiinngg  wwaass  ddeetteerrmmiinneedd  oonn  aa  hhoott  ppllaattee  sseett  aatt  228800˚̊CC,,  uunnddeerr  aa  

pprreessssuurree  ooff  11//22  ppssii,,  uussiinngg  aa  ggaarrmmeenntt  ccoommppoossiittee  hhaavviinngg  tthhee  mmiinniimmuumm  TTPPPP  rraattiinngg  ooff  3355..    TThhee  

CCCCHHRR  rraattiinngg  wwaass  tthhee  ttiimmee  iinn  sseeccoonnddss  ttoo  aacchhiieevvee  aa  tteemmppeerraattuurree  rriissee  ooff  2244˚̊  CC  uunnddeerr  

ccoommpprreessssiioonn..    TThhee  sshhoouullddeerr  aarreeaa  wwaass  tteesstteedd  uunnddeerr  22  ppssii,,  wwhhiicchh  ssiimmuullaatteess  aa  ffiirree  ffiigghhtteerr  wweeaarriinngg  

aa  ffuullllyy  llooaaddeedd  4400  llbbss..  SSCCBBAA  ttaannkk,,  hhaavviinngg  aa  22””  wwiiddee  SSCCBBAA  sshhoouullddeerr  ssttrraapp..      TThhee  kknneeee  sseeccttiioonn  

wwaass  tteesstteedd  aatt  88  ppssii,,  wwhhiicchh  hhaadd  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd  aass  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffoorrccee  tthhaatt  aa  118800  llbb..  ffiirree  

ffiigghhtteerr  wwoouulldd  eexxeerrtt  ttoo  tthhee  kknneeee  aarreeaa  wwhheenn  iinn  tthhee  kknneeeelliinngg  oorr  ccrraawwlliinngg  ppoossiittiioonnss..      TThhee  tteesstt  iiss  

rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  rruunn  iinn  bbootthh  tthhee  wweett  aanndd  ddrryy  ccoonnddiittiioonn  aanndd  tthhee  tteesstt  ppaarraammeetteerrss  hhaavvee  rreemmaaiinneedd  tthhee  

ssaammee..  

  

  

**TTEESSTT  MMEETTHHOODD  
TThhee  22001133  cchhaannggee  iinn  tthhee  CCCCHHRR  tteesstt  ffrroomm  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  bbaasseedd  oonn  aa  ttiimmee  ttoo  aa  2244°°CC  tteemmppeerraattuurree  

rriissee  ttoo  tthhee  ttiimmee  ffoorr  aa  pprreeddiiccttiioonn  ooff  sseeccoonndd--ddeeggrreeee  bbuurrnn  iinnjjuurryy  wwaass  bbaasseedd  ppaarrttllyy  oonn  mmaakkiinngg  

mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  tthheerrmmaall  iinnssuullaattiioonn  mmoorree  ccoonnssiisstteenntt  iinn  tthhee  ssttaannddaarrdd..  FFoorr  eexxaammppllee,,  TTPPPP  tteessttiinngg  

uusseess  tthhee  ssaammee  ttyyppee  ooff  aapppprrooaacchh  wwhheerree  tthhee  ttiimmee  ttoo  pprreeddiicctteedd  sseeccoonndd--ddeeggrreeee  bbuurrnn  iinnjjuurryy  iiss  tthhee  

bbaassiiss  ooff  tthhee  TTPPPP  rraattiinngg..  SSiimmiillaarrllyy,,  tthhee  ccoonndduuccttiivvee  hheeaatt  rreessiissttaannccee  tteesstt  tthhaatt  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  

gglloovveess  aanndd  ffoooottwweeaarr  uuppppeerr  mmaatteerriiaallss  aallssoo  uusseess  aa  ttiimmee  ttoo  sseeccoonndd--ddeeggrreeee  bbuurrnn  pprreeddiiccttiioonn  aass  ppaarrtt  

ooff  tthhee  ccrriitteerriiaa..      TThhee  rraaddiiaanntt  pprrootteeccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  rraattiinnggss  ffoorr  pprrooxxiimmiittyy  oouutteerr  sshheellll  mmaatteerriiaallss  

aarree  lliikkeewwiissee  bbaasseedd  oonn  aa  pprreeddiicctteedd  ttiimmee  ttoo  sseeccoonndd--ddeeggrreeee  bbuurrnn  iinnjjuurryy..      
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UUpp  uunnttiill  tthhee  22001133  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd,,  tthhee  oonnllyy  eexxcceeppttiioonnss  ffoorr  nnoott  uussiinngg  sseeccoonndd--ddeeggrreeee  bbuurrnn  

iinnjjuurryy  pprrootteeccttiioonn  hhaadd  bbeeeenn  tthhee  CCCCHHRR  tteesstt  aanndd  ttwwoo  tteessttss  ffoorr  ffoooottwweeaarr  ((rraaddiiaanntt  hheeaatt  rreessiissttaannccee  

tteesstt  aanndd  ssoollee  ccoonndduuccttiivvee  hheeaatt  rreessiissttaannccee))  wwhheerree  tteemmppeerraattuurree  rriissee  ddaattaa  aarree  uusseedd  aass  tthhee  

pprriinncciippaall  ccrriitteerriiaa  iinn  tthhoossee  rreeqquuiirreemmeennttss..  BBuurrnn  pprreeddiiccttiioonn  bbaasseedd  rreessuullttss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  

mmoorree  rreelleevvaanntt  bbeeccaauussee  tthheeyy  rreellaattee  ttoo  tthhee  iinntteennddeedd  ppuurrppoossee  ooff  pprroovviiddiinngg  iinnssuullaattiioonn  ffoorr  tthhee  

ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  eennsseemmbbllee  bbeeiinngg  eevvaalluuaatteedd..  TThheessee  pprreeddiiccttiioonnss  ttaakkee  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  aammoouunntt  ooff  

hheeaatt  tthhaatt  mmuusstt  bbee  aabbssoorrbbeedd  bbyy  tthhee  bbooddyy''ss  sskkiinn  ttoo  ccaauussee  bbuurrnn  iinnjjuurryy..    CCooppppeerr  ccaalloorriimmeetteerrss  aarree  

uusseedd  ttoo  mmaakkee  tthheessee  mmeeaassuurreemmeennttss,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  ssiimmuullaattee  sskkiinn  rreessppoonnssee  ttoo  hheeaatt  ffoorr  rreellaattiivveellyy  

sshhoorrtt  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee..  TThhee  rreessppoonnssee  ooff  tthhee  ccooppppeerr  ccaalloorriimmeetteerr  iiss  tthheenn  ccoommppaarreedd  wwiitthh  kknnoowwnn  

hhuummaann  sskkiinn--hheeaatt  rreessppoonnssee  ddaattaa  ffoorr  bbuurrnn  iinnjjuurryy  aass  tthhee  bbaassiiss  ooff  pprreeddiiccttiioonn..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  

tteemmppeerraattuurree  rriissee  ddaattaa  ccaannnnoott  nneecceessssaarriillyy  bbee  rreellaatteedd  ttoo  bbuurrnn  iinnjjuurryy  aanndd  ssoo  tthhee  NNFFPPAA  TTeecchhnniiccaall  

CCoommmmiitttteeee  ccoonnttiinnuueess  ttoo  hhaavvee  tthhee  22001188  eeddiittiioonn  CCCCHHRR  ppeerrffoorrmmaannccee  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  

mmeeaassuurreemmeennttss  ooff  pprreeddiicctteedd  bbuurrnn  iinnjjuurryy..  

  

**EEFFFFEECCTT  
TThhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  ttoo  iinnssuurree  aaddddiittiioonnaall  iinnssuullaattiioonn  iinn  aarreeaass  ooff  hhiigghh  ccoommpprreessssiioonn..    TThhee  NNFFPPAA  

ssttaannddaarrdd  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  sshhoouullddeerr  aarreeaa  bbeeiinngg  tteesstteedd  eexxtteenndd  aalloonngg  tthhee  sshhoouullddeerr  ccrroowwnn  ffoorr  aa  

ddiissttaannccee  ooff  ffoouurr  iinncchheess,,  wwiitthh  ttwwoo  iinncchheess  eexxtteennddiinngg  oovveerr  tthhee  ffrroonntt  aanndd  bbaacckk  ooff  tthhee  sshhoouullddeerr..      FFoorr  

tthhee  kknneeee  aarreeaa,,  tthhee  NNFFPPAA  ssttaannddaarrdd  rreeqquuiirreess  tthhaatt  tthhee  aarreeaa  bbeeiinngg  eevvaalluuaatteedd  eexxtteenndd  aa  mmiinniimmuumm  

ddiissttaannccee  ooff  ssiixx  iinncchheess  bbyy  ssiixx  iinncchheess..        TThhee  ssmmaalllleesstt  GGlloobbee  iinntteerrnnaall  kknneeee  rreeiinnffoorrcceemmeennttss  

mmeeaassuurree  77””  xx  1100””  aanndd  wwee  iinnssttaallll  nnoott  jjuusstt  aa  llaayyeerr  ooff  tthheerrmmaall  bbaarrrriieerr,,  bbuutt  aallssoo  aann  aaddddiittiioonnaall  llaayyeerr  

ooff  mmooiissttuurree  bbaarrrriieerr  ttoo  pprroovviiddee  aa  lleevveell  ooff  pprrootteeccttiioonn  ffaarr  aanndd  aabboovvee  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeenntt..    

PPrriioorr  ttoo  tthhee  22001133  eeddiittiioonn  ooff  NNFFPPAA  11997711,,  tthhee  aaccttuuaall  CCCCHHRR  tteesstt  vvaalluuee  wwaass  rreeppoorrtteedd  bbyy  

UUnnddeerrwwrriitteerrss  LLaabboorraattoorriieess..    HHoowweevveerr,,  wwiitthh  tthhee  22001133  eeddiittiioonn,,  tthhee  tteesstt  bbeeccaammee  aa  ppaassss//ffaaiill  ccrriitteerriiaa  

aanndd  aaccttuuaall  vvaalluueess  aarree  nnoo  lloonnggeerr  pprroovviiddeedd  bbyy  UULL..          

  

**AADDDDIITTIIOONNAALL  IINNSSUULLAATTIIOONN      
SSiinnccee  tthhee  ssttaannddaarrdd  CCCCHHRR  rreeiinnffoorrcceemmeennttss  aass  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee  wwiillll  aallwwaayyss  mmeeeett  aanndd  eexxcceeeedd  tthhee  

mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss,,  ggaarrmmeennttss  tthhaatt  iinncclluuddee  aaddddiittiioonnaall  rreeiinnffoorrcceemmeennttss  ssppeecciiffiieedd  bbyy  tthhee  

ccuussttoommeerr  aarree  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  tteesstteedd..    IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  wwhheenneevveerr  aa  ccuussttoommeerr  ssppeecciiffiieess  

aaddddiittiioonnaall  llaayyeerriinngg,,  GGlloobbee  nneevveerr  ddeelleetteess  oorr  rreeppllaacceess  tthhee  mmiinniimmuumm,,  bbuutt  aallwwaayyss  aaddddss  ttoo  iitt,,  wwhhiicchh  

mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  tthheerrmmaall  pprrootteeccttiioonn  aaffffoorrddeedd  iiss  aallwwaayyss  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iinnccrreeaasseedd..      

  

  

PPAAFF  66//11//1188  

RReepprriinntt  66//22001199  


