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CO2 Extinguisher

กอนอื่นขออธิบายถึงอันตรายของไฟฟา
สถิต (Static Electricity) ในงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วของกับสารไฮโดรคารบอนซึง่
เปนสวนประกอบหลักของวัตถุไวไฟทัง้ ของเหลว
และแกส โดยไฟฟาสถิตเปนพลังงานไฟฟาที่
เกิดขึน้ ณ จุดใดจุดหนึง่ ทันทีไมตอ งอาศัยตัวนํา
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดไฟฟาสถิต ไดแก การ
ถายเทและการเหนีย่ วนําประจุไฟฟาไมวา จะเปน
ไปตามธรรมชาติหรือเปนการกระทําของมนุษย
อาทิ การเสียดสี การขัดสี การสัมผัส ฯลฯ ใน
การประเมินความเสีย่ งดานอัคคีภัยในโรงกลั่น
คลังเชือ้ เพลิง ถังบรรจุนา้ํ มัน ยานพาหนะขนสง
วัตถุไวไฟ อากาศยาน ตลอดจนสถานีบริการ
เชือ้ เพลิงจะระบุชัดเจนวา ไฟฟาสถิตคือตนเหตุ
ทําใหเกิดการลุกติดไฟและการระเบิด ดวยเหตุ
ไฟฟาสถิตมีพลังงานความรอนในระดับหนึง่ และ
เมือ่ มีการสะสมตอเนือ่ งจนมีปริมาณมากจะเกิด
การสปารก (Spark) คือมีไฟแลบชัว่ เสีย้ ววินาที
ซึง่ พลังงานทีเ่ กิดขึน้ มากพอสําหรับการจุดติดไอ
สารเชือ้ เพลิงทัง้ น้าํ มันและแกสใหลกุ เปนไฟแลว
ไหมลุกลามเปนอัคคีภัยขนาดใหญได
การปฏิบัติงานเกีย่ วกับเชือ้ เพลิงทีท่ ําให
เกิดไฟฟาสถิตไดงาย อาทิ การสูบน้ํามันขณะ
ขนถายจากถังหนึง่ ไปยังอีกถังหนึง่ เมือ่ เครือ่ งสูบ

CO2 System

Static Electricity

น้ํามันทํางานเร็วขึ้น การเคลื่อนไหวของน้ํามัน
จะเร็วตามไปดวย สิง่ ทีต่ ามมาคือเกิดการเสียดสี
ระหวางน้ํามันกับวัตถุที่เปนทางผาน ไดแก ทอ
ปากทอ วาลว ฯลฯ ทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
บางสวนสลายไปเมื่ อผานวัตถุตัวนํา แตหาก
ผานสวนที่เปนฉนวน เชน ยางครอบปลายทอ
หรือชองรับน้ํามัน ประจุไฟฟาสถิตไมสามารถ
ถายเทไดจะสะสมตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
มากพอสําหรับการจุดติดไอระเหยของเชือ้ เพลิง
ในยานการระเบิดได (Explosive Range) กลาย

เปนอัคคีภัยรายแรงและการระเบิด วิธแี กไขคือ
การตอสายดิน (Grounding) และสายเชื่อมตอ
(Bonding) ระหวางที่บรรจุทั้งสองแหงขณะทํา
การขนถายน้าํ มันเชือ้ เพลิงและของเหลวไวไฟอืน่
นอกจากการขนถายเชือ้ เพลิงรวมถึงการ
เติมน้าํ มันตามสถานีบริการทัว่ ไปทีม่ แี นวโนมจะ
เกิดไฟฟาสถิตแลว ยังมีกิจกรรมบางอยางซึ่ง
ไมนาเปนไปไดจะเกิดไฟฟาสถิตแลวจุดติดสาร
เชือ้ เพลิงกลายเปนอัคคีภยั หรือการระเบิด สราง
ความเสี ยหายต อชี วิ ตและทรั พยสิ นมหาศาล
นั่นคือ การฉีดเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดบรรจุ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ในลักษณะผิดวัตถุ
ประสงคการใชงาน
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซดทั้ ง
แบบถังยกหิ้ว (Portable Extinguisher) ถังติด
ลอเลือ่ น (Wheeled Extinguisher) หรือถังติดตัง้
ประจําที่ (CO2 System) ใชในวัตถุประสงคเดียว
คือ “ดับไฟ” ซึง่ บางกรณีจะมีไฟฟาสถิตเกิดขึน้
แตไมถึงกับทําใหจุดติดไฟหรือระเบิด แมใชใน
บรรยากาศเต็มไปดวยไอสารเชือ้ เพลิง เนือ่ งจาก
ผูผ ลิตชัน้ นํามีมาตรการปองกันไวคอ นขางรัดกุม
ยกเวน เปนถังไมไดมาตรฐานขายในราคาถูกๆ
โดยเฉพาะถังแบบยกหิ้ว ผลกระทบอาจถึงขั้น
คนฉีดถูกดูดหรือถูกชอตจนรูส กึ ชาหรือเจ็บปวด
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Hot Work

อุตสาหกรรมแหงยุโรป (EIGA; European Industrial Gases Association) ไดออกคําเตือน
ตั้งแตเมื่อหลายปกอน นั่นคือ การใช CO2 เปน
แกสเฉือ่ ย (Inert Gas) เพือ่ ไลออกซิเจนออกจาก
ถังเปลาทีเ่ พิง่ ถายน้าํ มันเชือ้ เพลิงหรือแกสออกไป
ในกระบวนการยับยัง้ ไอเชือ้ เพลิงทีย่ งั หลงเหลือ
อยูภายในถังสันดาปและระเบิด เนื่องจากขณะ

กระทั่งเกิดอาการหวาดผวา ไมมีสมาธิในการ
ดับไฟ ในที่สุดก็อาจไมกลาใชถัง CO2 ตลอดไป
ฉะนั้น การเลือกใชเครื่องดับเพลิง CO2 จะตอง
เนนของมีคณ
ุ ภาพผลิตโดยบริษทั มีชอื่ เสียงเปน
ที่ยอมรับในความปลอดภัยและไรไฟฟาสถิต
การใชเครือ่ งดับเพลิง CO2 รวมไปถึง CO2
บรรจุถงั ลักษณะอืน่ ๆ และน้าํ แข็งแหง (Dry Ice)
ผิดวัตถุประสงคกอ ใหเกิดอุบตั เิ หตุรา ยแรงถึงขัน้
เสียชีวิต โดยคณะที่ปรึกษาดานความปลอดภัย
(SAG; Safety Advisory Group) สมาคมแกส

ฉีด CO2 ออกจากถังบรรจุแรงดันสูง แกส CO2 จะ
เย็นจัดและแปรสภาพเปนละอองน้าํ แข็งวิ่งผาน
ผนังถัง ผนังทอ และสายฉีด ดวยความเร็วซึง่ จะ
เกิดการเสียดสีระหวางกัน พรอมกับแลกเปลีย่ น
ประจุกลายเปนไฟฟาสถิต ยิง่ เปนแกสไมสะอาด
มีเศษผงหรืออนุภาคแปลกปลอมยิ่งจะเกิดแรง
เสียดทานมากขึ้น จุดอันตรายไดแก สวนทีเ่ ปน
ฉนวน เชน สายฉีดทําดวยยางหรือพลาสติกมี
แนวโนมจะเกิดการสะสมของไฟฟาสถิตสูงมาก
และเมือ่ ประจุไฟฟาสถิตมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ก็จะมี
ระดับพลังงานมากพอสําหรับการจุดติดไอสาร
เชือ้ เพลิงทีต่ กคางอยูใ นถังนั้นได
ถังเปลาที่เคยใชบรรจุวัตถุไวไฟ น้ํามัน
เชือ้ เพลิงหรือแกสติดไฟมักมีไอสารไฮโดรคารบอน

หลงเหลืออยู เมื่อตองการนําถังใบนั้นไปบําบัด
ดัดแปลง หรือแปรสภาพเปนเศษวัสดุ (ผาถัง
เปนเศษเหล็ก) จะมีกระบวนการทําใหถงั ปลอด
จากภาวะวาบไฟ (Ignition Condition) ลักษณะ
เหมือนลางถังกอนดําเนินการขัน้ ตอนอืน่ ตอไป
วิธีทใี่ ชกนั ทัว่ ไปคือ ใชแกสเฉือ่ ยไลออกซิเจนใน
ถังออกไปเพือ่ ลดแนวโนมจะเกิดการสันดาปหาก
มีการกระตุน ดวยความรอน ประกายไฟ สะเก็ด
ไฟหรือเปลวไฟ จากการทํางานทีเ่ กิดความรอน
(Hot Works) ไมวาจะตัด เจาะ เจียร หรือเชื่อม
พูดงายๆ ถังเปลาที่เคยบรรจุน้ํามันเชื้ อเพลิง
ไมวา นานมาแลวหรือเพิง่ ถายน้าํ มันออกจะยังมี
ไอสารเชือ้ เพลิงหลงเหลืออยูภ ายในจํานวนหนึง่
เมื่อมีการใชเครื่องมือมาตัด เลื่อย หรือเจาะถัง
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ความรอนและประกายไฟจะจุดติดสารเชือ้ เพลิง
ดังกลาวใหเกิดการสันดาปขึน้ และเนือ่ งจากเปน
การลุกไหมในพื้นที่จํากัด อากาศภายในถังจะ
ขยายตัวอยางมหาศาล ผลลัพธคือถังจะระเบิด
เปนชิ้นเล็กชิ้นนอยสรางความเสียหายรายทั้ง
ตอชีวิตและทรัพยสินยากจะประมาณการณได
การไลออกซิเจนออกจากถังน้ํามันเปลา
(Inerting) นิยมใชแกสเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
คารบอนไดออกไซด รวมถึงไอน้ํา ปลอยเขาไป
ในถังดวยแรงดันพอเหมาะทางชองวาลวทีม่ ีแต
เดิมเพื่อใหเขาไปแทนที่ออกซิเจน เมื่อปริมาณ
ออกซิเจนในถังต่าํ กวาคาจํากัด (LOC) สําหรับ
การสันดาป โอกาสจุดติดไฟหรือระเบิดมีนอ ยลง
เนื่องจากองคประกอบการเกิดไฟไมครบ แมมี
เชือ้ เพลิง (ไอสาร/แกส) ความรอน (ประกายไฟ)
แตออกซิเจนไมเพียงพอ การสันดาปไมสมบูรณ
จึงไมมีไฟไหมหรือการระเบิดเกิดขึ้น
กรณีใชคารบอนไดออกไซดเปนแกสเฉือ่ ย
ไลออกซิเจนออกจากถังที่เคยบรรจุน้ํามันกอน
ทําการตัด เชื่อม หรือเจาะ SAG แนะนําใหหลีก
เลีย่ งการใชแกสจากเครือ่ งดับเพลิงชนิดถังบรรจุ
ทัง้ แบบยกหิว้ ลอเลือ่ น และติดตัง้ ประจําที่ เนน
เปนพิเศษคือ ถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
แบบยกหิ้ว ฉีดเขาไปขางในถัง เนื่องจากอาจจะ
เกิดไฟฟาสถิตขณะไลออกซิเจนในชวงจังหวะที่
ออกซิเจนยังไมหมดไปและไฟฟาสถิตจากการฉีด
CO2 ไปจุดติดไอสารเชื้อเพลิงที่ยังหลงเหลืออยู
ในถังสงผลใหเกิดการลุกติดไฟอยางรุนแรงหรือ
ระเบิดได แตหากไมมที างเลือกอืน่ ตองใชความ
ระมัดระวังและรอบคอบที่สุด เพราะมีรายงาน
การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ มี ผู เสี ยชี วิ ตจากการกระทํา
ลักษณะดังกลาวหรือใกลเคียงหลายกรณี อาทิ

นักดับเพลิงของกองทัพเรือ 2 นายเสีย
ชีวิตจากการระเบิดขณะใชเครื่องดับเพลิงชนิด
คารบอนไดออกไซดแบบยกหิว้ ไลออกซิเจนออก
จากถังที่เคยบรรจุน้ํามันเครื่องบิน (Jet Fuel)
ปริมาตร 18.9 ลูกบาศกเมตร
 คนงาน 4 รายเสียชีวิตจากการระเบิด
บนเรือบรรทุกน้าํ มันชือ่ Alva Cape เนือ่ งจากใช
เครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดไลออกซิเจน
ออกจากถังที่เคยบรรจุแนฟธา (Naphtha)
 มีผู เสีย ชีวิต 29 รายจากการระเบิด
ขณะชมการสาธิตการทํางานของระบบดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดตดิ ตัง้ ใหมสาํ หรับปองกันบาง
สวนของถังบรรจุน้ํามันเครือ่ งบินขนาด 5,000
ลูกบาศกเมตร ที่ฐานทัพพิทเบิรก เยอรมนี
จากสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบตั เิ หตุรา ย
แรงเหลานัน้ พบวา ระหวางการไลออกซิเจนออก
จากถังดวยกาซเฉือ่ ย (Inerting Process) ไดเกิด

ภาพเหตุการณนกั ดับเพลิงเจาะถังน้าํ มันเกาแลวเกิดการ
ระเบิด ทําใหมผี เู สียชีวติ 1 ราย เหตุเกิดในรัฐไอโอวา สหรัฐฯ

ไฟฟาสถิตหลายหมืน่ โวลตแลวสะสมอยูบ ริเวณ
สวนปลายทอทีต่ อ เขากับถังน้าํ มัน จากนัน้ ไดจดุ
ติดไอสารเชือ้ เพลิงจนเกิดการระเบิดและลุกไหม
รุนแรงสงผลใหมีผเู สียชีวติ จํานวนมากดังกลาว
เมื่อคารบอนไดออกไซดในรูปของเหลว
(Liquid CO2) มีการขยายตัวถึงความดันสัมบูรณ

(Absolute Pressure) ที่ระดับนอยกวา 5 บาร
ของเหลวจะเปลีย่ นเปนละอองขนาดเล็กมีสถานะ
กึง่ ของเหลวและของแข็ง เรียกวา “น้าํ แข็งแหง”
(Dry Ice) เมือ่ เคลือ่ นทีผ่ า นทอจะเกิดประจุไฟฟา
สถิตขณะอนุภาคของแข็งเสียดสีกนั เองและเสียดสี
กับทอและอุปกรณในระบบ ประจุ ไฟฟาสถิต
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ภาคผนวก
อันตรายในการแยกชิน้ สวนถังแกส

CO2 Extinguisher

เหลานี้ จะสะสมตัวอยู ในบริเวณที่ ไมมีการตอ
สายดินตรงปลายทอ รวมถึงวาลวและหัวฉีดดวย
เมื่อมีปริมาณมากขึ้นก็จะเกิดสนามไฟฟาสถิต
ซึง่ จากการทดลองพบวามีคา อยูใ นระหวาง 50180 kV/m (50,000-180,000 โวลตตอ เมตร)
เชนเดียวกัน ประจุไฟฟาสถิตเกิดขึน้ ไดเมือ่ Dry
Ice พุง พนออกไปจากหัวฉีด ทัง้ นี้ ระดับความดัน
ความไมบริสุทธิ์ของคารบอนไดออกไซดเหลว
วัสดุที่ใชทําทอหรือสายฉีด และอื่นๆ ลวนเปน
ปจจัยทําใหเกิดไฟฟาสถิตไดทั้งสิน้
กรณีเปนเครือ่ งดับเพลิง CO2 แบบยกหิว้
วัสดุใชทาํ หัวฉีดสารจะเปนตัวแปรสําคัญในการ
กําหนดขนาดสนามไฟฟาสถิต เปนความจริงที่
สนามไฟฟาสถิตมีขนาดใหญขนึ้ เมือ่ ประจุไฟฟา
สถิตเกิดจากหัวฉีดทําจากวัสดุที่เปนฉนวนซึ่ง
นิยมใชกบั เครือ่ งดับเพลิง CO2 เปนสวนใหญ แต
สนามไฟฟาสถิตจะมีขนาดเล็กลงกวา 100 เทา
หากมีการใชหวั ฉีดทําจากโลหะทีต่ อ ลงดินแทน
หัวฉีดที่ไมใชโลหะและมีคุณสมบัติเปนฉนวน
สําหรับระบบดับเพลิง CO2 แบบติดตั้ง
ประจําที่ กอนทําการติดตัง้ จะตองมีการประเมิน
ความเสีย่ งอยางครบถวนสําหรับใชเปนขอมูลใน
การกําหนดจุดที่ตั้งหรือทําเลที่ตั้ง (Location)
ขนาด (Size) และอัตราการใชงาน (Application
Rate) ทีถ่ กู ตองเหมาะสมเพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพ
และความปลอดภัยในการใชงานมากทีส่ ดุ เทาที่
จะสามารถทําได
ทั้งนี้ ในการใชแกสคารบอนไดออกไซด
เปนแกสเฉือ่ ยสําหรับไลออกซิเจนออกจากถังที่
เคยบรรจุนา้ํ มันเชือ้ เพลิงหรือแกสติดไฟได SAG
มีขอแนะนําความปลอดภัยดังตอไปนี้

หามใชเครื่ องดับเพลิงชนิดคารบอน
ไดออกไซดไลออกซิเจนออกจากถัง/อุปกรณทมี่ ี
วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบรรจุอยูภายใน
 ห ามใช คาร บ อนไดออกไซด เหลวไล
ออกซิเจนออกจากถัง/อุปกรณทมี่ วี ตั ถุไวไฟหรือ
วัตถุระเบิดบรรจุอยูภายในโดยตรง
 เมือ
่ ใชแกสคารบอนไดออกไซด (ไมใช
จากเครือ่ งดับเพลิงคารบอนไดออกไซดทกุ ชนืด)
ไลออกซิเจนออกจากถังบรรจุวตั ถุไวไฟหรือวัตถุ
ระเบิด ตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงการสะสม
ประจุไฟฟาสถิตบริเวณที่เปนฉนวน


อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ ทีโ่ รงงานแยกวัสดุใชแลว
แหงหนึง่ ขณะลูกจางสองคนกําลังตัดถังแกส LPG
เกาดวยเลือ่ ยไฟฟา โดยไมคาดคิด ถังเกิดระเบิด
ขึน้ สงผลใหทงั้ สองคนถูกไฟไหมขนั้ รุนแรงไดรบั

บาดเจ็บสาหัส รายหนึ่งเสียชีวิตในเวลาตอมา
จากการสอบสวนสาเหตุการระเบิดพบวา
ประกายไฟจากเลื่อยยนตกระเด็นไปจุดระเบิด
ไอแกส LPG ที่หลงเหลืออยูภายในถัง คนงาน
ของโรงงานแหงนั้นเปดเผย การใชเลื่อยยนต
ตัดถังแกส เปนเรือ่ งปกติของทีน่ ี่ แมวา บางถังจะ
มีแกสเหลืออยูในปริมาณมากก็ตาม ซึ่งนาวิตก
อยางยิง่ เนือ่ งจากเปนการกระทําอันตรายสุดขีด
และเสีย่ งตอการบาดเจ็บลมตายสูงมาก อีกทัง้ ยัง
ไมมกี ฎหมายหรือมาตรฐานความปลอดภัยใดๆ
ครอบคลุมไปถึงการทํางานในลักษณะนี้ เพื่อ
ปองกันไมใหอุบัติเหตุลักษณะดังกลาวเกิดซ้ํา
SAG เสนอแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตองสําหรับ
บริษัทแกสและโรงงานแยกวัสดุ ดังตอไปนี้
บริษทั แกสและเจาของถังแกส
 เมื่ อตองการเลิกใชถัง แกส และกําจัด
ทิ้ง ตองทําใหถังวางแลวไลความดัน (Purging)
และไลออกซิเจนออก (Inerting) จากนั้นใหทํา
เครื่องหมาย/สัญลักษณระบุเปนถังเลิกใชงาน
โดยเจาะรูหรือทําลายเกลียวคอถัง ฯลฯ ซึ่งควร
ทําในพื้นทีต่ ัวเอง หากสงใหบริษัทรับจางกําจัด
ถัง ตองมัน่ ใจวามีการขนสงและทําลายถังถูกวิธี
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 ในการทําลายถังที่ไมใชแลว จะตองมี
การประเมินอันตรายและปฏิบัติงานในสภาพ
แวดลอมทีป่ ลอดภัย รวมทัง้ ตองวางแผนจัดการ
ขยะหรือของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นดวย
 ถังบรรจุแกสอะเซทีลีนตองไมสงไปที่
โรงงานแยกชิ้ นส วนหรื อพื้ นที่ กําจั ดถั งทั่ วไป
เนื่องจากมีสารอะซีโตนหรือสารไดเมทธิลฟอร
มารไมด (DMF) และวัสดุมรี พู รุน บางครัง้ อาจมี
แอสเบสทอสผสมอยูด ว ยเล็กนอย ดังนัน้ จําเปน
อยางยิ่งจะตองสงไปทําการบําบัดหรือกําจัดทิ้ง
โดยสถานประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตจาก
หนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของโดยตรงเทานัน้
 ให ความรู แก ร านรั บ ซื้ อของเก าหรื อ
โรงแยกชิ้นสวนวัสดุที่ เปนลูกคาหรือมีสัญญา
ตอกันเกีย่ วกับขัน้ ตอนการทํางานทีป่ ลอดภัยใน
การจัดการถังแกสเลิกใชงานแลว
 ต องมี ก ารจั ดบั น ทึ ก ถึ ง ที่ ป ลดระวาง
ทุกใบเพื่อปองกันการนํากลับมาใชใหมโดยไม
ตั้งใจ และเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี
 ตองมั่นใจวาบริษัทหรือโรงงานรับถัง
แกสไปบําบัดหรือทําลายทิง้ มีความรูค วามเขาใจ
ในกระบวนการทํางานที่ปลอดภัย
รานรับซือ้ ของเกา/โรงแยกชิน้ สวนถังแกส
 โรงแยกชิน
้ สวนถังแกส รานรับซือ้ ของ
เกา และสถานประกอบการลักษณะคลายคลึง
กัน ตองตระหนักไว จะไมรับซื้อหรือทําลายถัง
หรือที่บรรจุแกสลักษณะใดๆ ก็ตามที่ยังมีแกส
หลงเหลือขางใน โดยใหสนั นิษฐานไวกอนวาถัง

The Table Adapted from NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems

แกสที่มวี าลวติดตั้งอยูท ี่ปากถังเปนถังยังมีแกส
บรรจุอยู แมวาจริงๆ แลวเปนถังเปลา
 กอนแยกชิ้ นสวนถังแก สหรื อที่ บรรจุ
แกสลักษณะใดก็ตาม ตองทําใหถงั วาง ไมมแี กส
หลงเหลืออยู จากนั้นใชแกสเฉื่อยไลออกซิเจน
ออก หากไมผานกระบวนการดังกลาว หามตัด
ผา หรือเจาะถังดวยอุปกรณทาํ ใหเกิดความรอน
และประกายไฟอยางเด็ดขาด รวมถึงการทุบหรือ
เคาะเพราะเสี่ยงจะลุกไหมรนุ แรงและระเบิดได

ปริมาณออกซิเจนทีป่ ลอดภัย (Safe
Oxygen Level) กอนทํา Hot Work
เปาหมายในการทํา Inerting กับถังทีเ่ คย
บรรจุของเหลวหรือแกสไวไฟมากอนหนา ไดแก
ทําใหปริมาณออกซิเจนภายในถังมีปริมาณต่าํ กวา
คาจํากัดอัตราสวนผสมออกซิเจน หรือคา LOC

(Limiting Oxygen Concentration) ซึ่งเปนคา
ปริมาณออกซิเจนต่าํ สุดทําใหเกิดการเผาไหมได
“ต่ํากวาคา LOC ถือวาปลอดภัย” โดยจะขึน้ อยู
กับชนิดของไอสารหลักที่อยูภายในถัง ทั้งนี้ คา
LOC ในขัน้ ตอนการทํา Inerting เปนคาออกซิเจน
ในอากาศที่มีแกสเฉื่อยที่ใชรวมอยูดวย ไดแก
ไนโตรเจน (N2) และคารบอนไดออกไซด (CO2)
ปรากฎตามตาราง LOCs for selected gases and
vapors แตในทางปฏิบตั ิ จะตองควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนใหต่ํากวาคา LOC ที่ระบุไวในตาราง
2-4% ตัวอยาง ไอสารในถังเปน Ethanol เมื่อ
ใชไนโตรเจนทํา Inerting คา LOC ในตาราง
10.5% แตในการทํางานจริงตองควบคุมใหอยูท ี่
6.5-8.5% และหากใชคารบอนไดออกไซดตอ ง
ใหอยูในระดับ 9-11% เพื่อใหปลอดภัยยิ่งขึ้น
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