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กอนอ่ืนขออธิบายถึงอันตรายของไฟฟา
สถิต (Static Electricity) ในงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะท่ีเกีย่วของกับสารไฮโดรคารบอนซึง่
เปนสวนประกอบหลักของวัตถไุวไฟท้ังของเหลว
และแกส โดยไฟฟาสถิตเปนพลังงานไฟฟาท่ี
เกดิข้ึน ณ จดุใดจดุหนึง่ทันทีไมตองอาศัยตัวนํา
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดไฟฟาสถิต ไดแก การ
ถายเทและการเหนีย่วนาํประจไุฟฟาไมวาจะเปน
ไปตามธรรมชาติหรือเปนการกระทําของมนษุย
อาทิ การเสียดสี การขัดสี การสัมผัส ฯลฯ ใน
การประเมินความเสีย่งดานอัคคีภัยในโรงกล่ัน
คลังเชือ้เพลิง ถงับรรจนุ้าํมัน ยานพาหนะขนสง
วัตถุไวไฟ อากาศยาน ตลอดจนสถานีบริการ
เชือ้เพลิงจะระบชุัดเจนวา ไฟฟาสถติคือตนเหตุ
ทําใหเกิดการลุกติดไฟและการระเบิด ดวยเหตุ
ไฟฟาสถติมีพลังงานความรอนในระดับหนึง่และ
เม่ือมีการสะสมตอเนือ่งจนมีปริมาณมากจะเกดิ
การสปารก (Spark) คือมีไฟแลบชัว่เสีย้ววินาที
ซึง่พลังงานท่ีเกดิข้ึนมากพอสาํหรับการจดุติดไอ
สารเชือ้เพลิงท้ังน้าํมันและแกสใหลุกเปนไฟแลว
ไหมลุกลามเปนอัคคีภัยขนาดใหญได

การปฏิบัติงานเกีย่วกับเชือ้เพลิงท่ีทําให
เกิดไฟฟาสถิตไดงาย อาทิ การสูบน้ํามันขณะ
ขนถายจากถงัหนึง่ไปยงัอีกถงัหนึง่ เม่ือเคร่ืองสบู

น้ํามันทํางานเร็วข้ึน การเคล่ือนไหวของน้ํามัน
จะเร็วตามไปดวย สิง่ท่ีตามมาคือเกดิการเสยีดสี
ระหวางน้ํามันกับวัตถุท่ีเปนทางผาน ไดแก ทอ
ปากทอ วาลว ฯลฯ ทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
บางสวนสลายไปเม่ือผานวัตถุตัวนํา แตหาก
ผานสวนท่ีเปนฉนวน เชน ยางครอบปลายทอ
หรือชองรับน้ํามัน ประจุไฟฟาสถิตไมสามารถ
ถายเทไดจะสะสมตัวมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระท่ัง
มากพอสาํหรับการจดุติดไอระเหยของเชือ้เพลิง
ในยานการระเบดิได (Explosive Range) กลาย

เปนอัคคีภัยรายแรงและการระเบิด วิธแีกไขคือ
การตอสายดิน (Grounding) และสายเชื่อมตอ
(Bonding) ระหวางท่ีบรรจุท้ังสองแหงขณะทํา
การขนถายน้าํมันเชือ้เพลิงและของเหลวไวไฟอ่ืน

นอกจากการขนถายเชือ้เพลิงรวมถงึการ
เติมน้าํมันตามสถานบีริการท่ัวไปท่ีมีแนวโนมจะ
เกิดไฟฟาสถิตแลว ยังมีกิจกรรมบางอยางซึ่ง
ไมนาเปนไปไดจะเกดิไฟฟาสถติแลวจดุติดสาร
เชือ้เพลิงกลายเปนอัคคีภัยหรือการระเบดิ สราง
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินมหาศาล
นั่นคือ การฉีดเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนิดบรรจุ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ในลักษณะผิดวัตถุ
ประสงคการใชงาน

เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดท้ัง
แบบถังยกห้ิว (Portable Extinguisher) ถังติด
ลอเล่ือน (Wheeled Extinguisher) หรือถงัติดต้ัง
ประจาํท่ี (CO2 System) ใชในวัตถปุระสงคเดียว
คือ “ดบัไฟ” ซึง่บางกรณจีะมีไฟฟาสถติเกดิข้ึน
แตไมถึงกับทําใหจุดติดไฟหรือระเบิด แมใชใน
บรรยากาศเต็มไปดวยไอสารเชือ้เพลิง เนือ่งจาก
ผูผลิตชัน้นาํมีมาตรการปองกนัไวคอนขางรัดกมุ
ยกเวน เปนถังไมไดมาตรฐานขายในราคาถกูๆ
โดยเฉพาะถังแบบยกห้ิว ผลกระทบอาจถึงข้ัน
คนฉีดถกูดูดหรือถกูชอตจนรูสกึชาหรือเจบ็ปวด

Source: EIGA (European Industrial Gases Association)

CO2 Extinguisher

CO2 System

Static Electricity



2SAFET Y LIFE

กระท่ังเกิดอาการหวาดผวา ไมมีสมาธิในการ
ดับไฟ ในท่ีสุดก็อาจไมกลาใชถัง CO2 ตลอดไป
ฉะนั้น การเลือกใชเคร่ืองดับเพลิง CO2 จะตอง
เนนของมีคุณภาพผลิตโดยบริษทัมีชือ่เสยีงเปน
ท่ียอมรับในความปลอดภัยและไรไฟฟาสถิต

การใชเคร่ืองดับเพลิง CO2 รวมไปถงึ CO2

บรรจถุงัลักษณะอ่ืนๆ และน้าํแข็งแหง (Dry Ice)
ผดิวัตถปุระสงคกอใหเกดิอุบติัเหตุรายแรงถงึข้ัน
เสียชีวิต โดยคณะท่ีปรึกษาดานความปลอดภัย
(SAG; Safety Advisory Group) สมาคมแกส

อตุสาหกรรมแหงยุโรป (EIGA; European In-
dustrial Gases Association) ไดออกคําเตือน
ต้ังแตเม่ือหลายปกอน นั่นคือ การใช CO2 เปน
แกสเฉ่ือย (Inert Gas) เพือ่ไลออกซเิจนออกจาก
ถงัเปลาท่ีเพิง่ถายน้าํมันเชือ้เพลิงหรือแกสออกไป
ในกระบวนการยบัยัง้ไอเชือ้เพลิงท่ียงัหลงเหลือ
อยูภายในถังสันดาปและระเบิด เนื่องจากขณะ

หลงเหลืออยู เม่ือตองการนําถังใบนั้นไปบําบัด
ดัดแปลง หรือแปรสภาพเปนเศษวัสดุ (ผาถัง
เปนเศษเหล็ก) จะมีกระบวนการทําใหถงัปลอด
จากภาวะวาบไฟ (Ignition Condition) ลักษณะ
เหมือนลางถังกอนดําเนินการข้ันตอนอ่ืนตอไป
วิธีท่ีใชกนัท่ัวไปคือ ใชแกสเฉ่ือยไลออกซเิจนใน
ถงัออกไปเพือ่ลดแนวโนมจะเกดิการสนัดาปหาก
มีการกระตุนดวยความรอน ประกายไฟ สะเกด็
ไฟหรือเปลวไฟ จากการทํางานท่ีเกดิความรอน
(Hot Works) ไมวาจะตัด เจาะ เจียร หรือเชื่อม
พูดงายๆ ถังเปลาท่ีเคยบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิง
ไมวานานมาแลวหรือเพิง่ถายน้าํมันออกจะยงัมี
ไอสารเชือ้เพลิงหลงเหลืออยูภายในจาํนวนหนึง่
เม่ือมีการใชเคร่ืองมือมาตัด เล่ือย หรือเจาะถัง

Hot Work

ฉีด CO2 ออกจากถงับรรจแุรงดันสงู แกส CO2 จะ
เยน็จัดและแปรสภาพเปนละอองน้าํแข็งว่ิงผาน
ผนงัถัง ผนังทอ และสายฉีด ดวยความเร็วซึง่จะ
เกดิการเสยีดสรีะหวางกนั พรอมกบัแลกเปล่ียน
ประจกุลายเปนไฟฟาสถติ ยิง่เปนแกสไมสะอาด
มีเศษผงหรืออนุภาคแปลกปลอมยิ่งจะเกิดแรง
เสียดทานมากข้ึน จดุอันตรายไดแก สวนท่ีเปน
ฉนวน เชน สายฉีดทําดวยยางหรือพลาสติกมี
แนวโนมจะเกดิการสะสมของไฟฟาสถิตสูงมาก
และเม่ือประจไุฟฟาสถิตมีปริมาณเพิม่ข้ึนก็จะมี
ระดับพลังงานมากพอสําหรับการจุดติดไอสาร
เชือ้เพลิงท่ีตกคางอยูในถงันั้นได

ถังเปลาท่ีเคยใชบรรจุวัตถุไวไฟ น้ํามัน
เชือ้เพลิงหรือแกสติดไฟมักมีไอสารไฮโดรคารบอน
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ความรอนและประกายไฟจะจดุติดสารเชือ้เพลิง
ดังกลาวใหเกดิการสนัดาปข้ึน และเนือ่งจากเปน
การลุกไหมในพื้นท่ีจํากัด อากาศภายในถังจะ
ขยายตัวอยางมหาศาล ผลลัพธคือถังจะระเบิด
เปนชิ้นเล็กชิ้นนอยสรางความเสียหายรายท้ัง
ตอชีวิตและทรัพยสินยากจะประมาณการณได

การไลออกซิเจนออกจากถังน้ํามันเปลา
(Inerting) นิยมใชแกสเฉ่ือย เชน ไนโตรเจน
คารบอนไดออกไซด รวมถึงไอน้ํา ปลอยเขาไป
ในถังดวยแรงดันพอเหมาะทางชองวาลวท่ีมีแต
เดิมเพื่อใหเขาไปแทนท่ีออกซิเจน เม่ือปริมาณ
ออกซิเจนในถังต่าํกวาคาจาํกัด (LOC) สาํหรับ
การสนัดาป โอกาสจดุติดไฟหรือระเบดิมีนอยลง
เนื่องจากองคประกอบการเกิดไฟไมครบ แมมี
เชือ้เพลิง (ไอสาร/แกส) ความรอน (ประกายไฟ)
แตออกซเิจนไมเพยีงพอ การสนัดาปไมสมบรูณ
จึงไมมีไฟไหมหรือการระเบิดเกิดข้ึน

กรณใีชคารบอนไดออกไซดเปนแกสเฉ่ือย
ไลออกซิเจนออกจากถังท่ีเคยบรรจุน้ํามันกอน
ทําการตัด เชื่อม หรือเจาะ SAG แนะนําใหหลีก
เล่ียงการใชแกสจากเคร่ืองดับเพลิงชนดิถงับรรจุ
ท้ังแบบยกห้ิว ลอเล่ือน และติดต้ังประจาํท่ี  เนน
เปนพิเศษคือ ถังดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
แบบยกห้ิว ฉีดเขาไปขางในถัง เนื่องจากอาจจะ
เกิดไฟฟาสถิตขณะไลออกซิเจนในชวงจังหวะท่ี
ออกซเิจนยงัไมหมดไปและไฟฟาสถติจากการฉีด
CO2 ไปจุดติดไอสารเชื้อเพลิงท่ียังหลงเหลืออยู
ในถงัสงผลใหเกดิการลุกติดไฟอยางรุนแรงหรือ
ระเบดิได แตหากไมมีทางเลือกอ่ืน ตองใชความ
ระมัดระวังและรอบคอบท่ีสุด เพราะมีรายงาน
การเกิดอุบัติเหตุมีผู เสียชีวิตจากการกระทํา
ลักษณะดังกลาวหรือใกลเคียงหลายกรณี อาทิ

 นกัดับเพลิงของกองทัพเรือ 2 นายเสยี
ชีวิตจากการระเบิดขณะใชเคร่ืองดับเพลิงชนิด
คารบอนไดออกไซดแบบยกห้ิวไลออกซเิจนออก
จากถังท่ีเคยบรรจุน้ํามันเคร่ืองบิน (Jet Fuel)
ปริมาตร 18.9 ลูกบาศกเมตร

 คนงาน 4 รายเสียชวิีตจากการระเบิด
บนเรือบรรทุกน้าํมันชือ่ Alva Cape เนือ่งจากใช
เคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดไลออกซเิจน
ออกจากถงัท่ีเคยบรรจุแนฟธา (Naphtha)

 มีผูเสียชีวิต 29 รายจากการระเบิด
ขณะชมการสาธติการทํางานของระบบดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดตดิตัง้ใหมสาํหรบัปองกนับาง
สวนของถงับรรจนุ้ํามันเคร่ืองบินขนาด 5,000
ลูกบาศกเมตร ท่ีฐานทัพพิทเบิรก เยอรมนี

จากสอบสวนสาเหตุการเกดิอุบติัเหตุราย
แรงเหลานัน้พบวา ระหวางการไลออกซเิจนออก
จากถงัดวยกาซเฉ่ือย (Inerting Process) ไดเกดิ

ไฟฟาสถติหลายหม่ืนโวลตแลวสะสมอยูบริเวณ
สวนปลายทอท่ีตอเขากบัถงัน้าํมัน จากนัน้ไดจดุ
ติดไอสารเชือ้เพลิงจนเกดิการระเบดิและลุกไหม
รุนแรงสงผลใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากดังกลาว

เม่ือคารบอนไดออกไซดในรูปของเหลว
(Liquid CO2) มีการขยายตัวถงึความดันสมับรูณ

(Absolute Pressure) ท่ีระดับนอยกวา 5 บาร
ของเหลวจะเปล่ียนเปนละอองขนาดเล็กมีสถานะ
กึง่ของเหลวและของแข็ง เรียกวา “น้าํแขง็แหง”
(Dry Ice) เม่ือเคล่ือนท่ีผานทอจะเกดิประจไุฟฟา
สถติขณะอนภุาคของแขง็เสยีดสกีนัเองและเสยีดสี
กับทอและอุปกรณในระบบ ประจุไฟฟาสถิต

ภาพเหตุการณนักดับเพลิงเจาะถังนํ้ามันเกาแลวเกดิการ
ระเบิด ทําใหมีผูเสียชีวติ 1 ราย เหตุเกดิในรฐัไอโอวา สหรฐัฯ
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เหลานี้จะสะสมตัวอยูในบริเวณท่ีไมมีการตอ
สายดินตรงปลายทอ รวมถงึวาลวและหัวฉีดดวย
เม่ือมีปริมาณมากข้ึนก็จะเกิดสนามไฟฟาสถิต
ซึง่จากการทดลองพบวามีคาอยูในระหวาง 50-
180 kV/m (50,000-180,000 โวลตตอเมตร)
เชนเดียวกัน ประจุไฟฟาสถิตเกิดข้ึนไดเม่ือ Dry
Ice พุงพนออกไปจากหัวฉีด ท้ังนี ้ระดับความดัน
ความไมบริสุทธิ์ของคารบอนไดออกไซดเหลว
วัสดุท่ีใชทําทอหรือสายฉีด และอ่ืนๆ  ลวนเปน
ปจจัยทําใหเกิดไฟฟาสถิตไดท้ังสิน้

กรณเีปนเคร่ืองดับเพลิง CO2 แบบยกห้ิว
วัสดุใชทําหัวฉีดสารจะเปนตัวแปรสาํคัญในการ
กําหนดขนาดสนามไฟฟาสถิต เปนความจริงท่ี
สนามไฟฟาสถติมีขนาดใหญข้ึนเม่ือประจไุฟฟา
สถิตเกิดจากหัวฉีดทําจากวัสดุท่ีเปนฉนวนซึ่ง
นยิมใชกบัเคร่ืองดับเพลิง CO2 เปนสวนใหญ แต
สนามไฟฟาสถติจะมีขนาดเล็กลงกวา 100 เทา
หากมีการใชหัวฉีดทําจากโลหะท่ีตอลงดินแทน
หัวฉีดท่ีไมใชโลหะและมีคุณสมบัติเปนฉนวน

สําหรับระบบดับเพลิง CO2 แบบติดต้ัง
ประจาํท่ี กอนทําการติดต้ังจะตองมีการประเมิน
ความเสีย่งอยางครบถวนสาํหรับใชเปนขอมูลใน
การกําหนดจุดท่ีต้ังหรือทําเลท่ีต้ัง (Location)
ขนาด (Size) และอัตราการใชงาน (Application
Rate) ท่ีถกูตองเหมาะสมเพือ่ใหมีประสทิธภิาพ
และความปลอดภัยในการใชงานมากท่ีสดุเทาท่ี
จะสามารถทําได

ท้ังนี้ ในการใชแกสคารบอนไดออกไซด
เปนแกสเฉ่ือยสาํหรับไลออกซเิจนออกจากถงัท่ี
เคยบรรจนุ้าํมันเชือ้เพลิงหรือแกสติดไฟได SAG
มีขอแนะนําความปลอดภัยดังตอไปนี้

 หามใชเคร่ืองดับเพลิงชนิดคารบอน
ไดออกไซดไลออกซเิจนออกจากถงั/อุปกรณท่ีมี
วัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดบรรจุอยูภายใน

 หามใชคารบอนไดออกไซดเหลวไล
ออกซเิจนออกจากถงั/อุปกรณท่ีมีวัตถไุวไฟหรือ
วัตถุระเบิดบรรจุอยูภายในโดยตรง

 เม่ือใชแกสคารบอนไดออกไซด (ไมใช
จากเคร่ืองดับเพลิงคารบอนไดออกไซดทุกชนดื)
ไลออกซเิจนออกจากถงับรรจวัุตถไุวไฟหรือวัตถุ
ระเบิด ตองปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะการหลีกเล่ียงการสะสม
ประจุไฟฟาสถิตบริเวณท่ีเปนฉนวน

ภาคผนวก
อันตรายในการแยกช้ินสวนถังแกส
อุบติัเหตุเกดิข้ึนท่ีโรงงานแยกวัสดุใชแลว

แหงหนึง่ ขณะลูกจางสองคนกาํลังตัดถงัแกส LPG
เกาดวยเล่ือยไฟฟา โดยไมคาดคิด ถงัเกดิระเบดิ
ข้ึน สงผลใหท้ังสองคนถกูไฟไหมข้ันรุนแรงไดรับ

บาดเจ็บสาหัส รายหนึ่งเสียชีวิตในเวลาตอมา
จากการสอบสวนสาเหตุการระเบดิพบวา

ประกายไฟจากเล่ือยยนตกระเด็นไปจุดระเบิด
ไอแกส LPG ท่ีหลงเหลืออยูภายในถัง คนงาน
ของโรงงานแหงนั้นเปดเผย การใชเล่ือยยนต
ตัดถงัแกส เปนเร่ืองปกติของท่ีนี ่แมวาบางถงัจะ
มีแกสเหลืออยูในปริมาณมากก็ตาม ซึ่งนาวิตก
อยางยิง่เนือ่งจากเปนการกระทําอันตรายสดุขีด
และเสีย่งตอการบาดเจบ็ลมตายสงูมาก อีกท้ังยงั
ไมมีกฎหมายหรือมาตรฐานความปลอดภัยใดๆ
ครอบคลุมไปถึงการทํางานในลักษณะนี้ เพื่อ
ปองกันไมใหอุบัติเหตุลักษณะดังกลาวเกิดซ้ํา
SAG เสนอแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกตองสําหรับ
บริษัทแกสและโรงงานแยกวัสดุ ดังตอไปนี้

บรษิทัแกสและเจาของถงัแกส
 เม่ือตองการเลิกใชถังแกสและกําจัด

ท้ิง ตองทําใหถังวางแลวไลความดัน (Purging)
และไลออกซิเจนออก (Inerting) จากนั้นใหทํา
เคร่ืองหมาย/สัญลักษณระบุเปนถังเลิกใชงาน
โดยเจาะรูหรือทําลายเกลียวคอถัง ฯลฯ ซึ่งควร
ทําในพื้นท่ีตัวเอง หากสงใหบริษัทรับจางกําจัด
ถงั ตองม่ันใจวามีการขนสงและทําลายถงัถกูวิธี

CO2 Extinguisher
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 ในการทําลายถังท่ีไมใชแลว จะตองมี
การประเมินอันตรายและปฏิบัติงานในสภาพ
แวดลอมท่ีปลอดภัย รวมท้ังตองวางแผนจดัการ
ขยะหรือของเสียอันตรายท่ีเกดิข้ึนดวย

 ถังบรรจุแกสอะเซทีลีนตองไมสงไปท่ี
โรงงานแยกชิ้นสวนหรือพื้นท่ีกําจัดถังท่ัวไป
เนื่องจากมีสารอะซีโตนหรือสารไดเมทธิลฟอร
มารไมด (DMF) และวัสดุมีรูพรุน บางคร้ังอาจมี
แอสเบสทอสผสมอยูดวยเล็กนอย ดังนัน้ จาํเปน
อยางยิ่งจะตองสงไปทําการบําบัดหรือกําจัดท้ิง
โดยสถานประกอบการท่ีไดรับใบอนุญาตจาก
หนวยงานภาครัฐท่ีเกีย่วของโดยตรงเทานัน้

 ใหความรูแกรานรับซื้อของเกาหรือ
โรงแยกชิ้นสวนวัสดุท่ีเปนลูกคาหรือมีสัญญา
ตอกนัเกีย่วกบัข้ันตอนการทํางานท่ีปลอดภัยใน
การจดัการถงัแกสเลิกใชงานแลว

 ตองมีการจัดบันทึกถึงท่ีปลดระวาง
ทุกใบเพื่อปองกันการนํากลับมาใชใหมโดยไม
ต้ังใจ และเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี

 ตองม่ันใจวาบริษัทหรือโรงงานรับถัง
แกสไปบาํบดัหรือทําลายท้ิงมีความรูความเขาใจ
ในกระบวนการทํางานท่ีปลอดภัย

รานรับซือ้ของเกา/โรงแยกช้ินสวนถงัแกส
 โรงแยกชิน้สวนถงัแกส รานรับซือ้ของ

เกา และสถานประกอบการลักษณะคลายคลึง
กัน ตองตระหนักไว จะไมรับซื้อหรือทําลายถัง
หรือท่ีบรรจุแกสลักษณะใดๆ ก็ตามท่ียังมีแกส
หลงเหลือขางใน โดยใหสนันษิฐานไวกอนวาถงั

แกสท่ีมีวาลวติดต้ังอยูท่ีปากถังเปนถังยังมีแกส
บรรจุอยู แมวาจริงๆ แลวเปนถังเปลา

 กอนแยกชิ้นสวนถังแกสหรือท่ีบรรจุ
แกสลักษณะใดกต็าม  ตองทําใหถงัวาง ไมมีแกส
หลงเหลืออยู จากนั้นใชแกสเฉ่ือยไลออกซิเจน
ออก หากไมผานกระบวนการดังกลาว หามตัด
ผา หรือเจาะถงัดวยอุปกรณทําใหเกดิความรอน
และประกายไฟอยางเด็ดขาด รวมถงึการทุบหรือ
เคาะเพราะเสี่ยงจะลุกไหมรุนแรงและระเบิดได

ปรมิาณออกซเิจนท่ีปลอดภัย (Safe
Oxygen Level) กอนทํา Hot Work

เปาหมายในการทํา Inerting กบัถงัท่ีเคย
บรรจขุองเหลวหรือแกสไวไฟมากอนหนา ไดแก
ทําใหปริมาณออกซเิจนภายในถงัมีปริมาณตํ่ากวา
คาจํากัดอัตราสวนผสมออกซิเจน หรือคา LOC

The Table Adapted from NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems

(Limiting Oxygen Concentration) ซึ่งเปนคา
ปริมาณออกซเิจนตํ่าสดุทําใหเกดิการเผาไหมได
“ต่ํากวาคา LOC ถอืวาปลอดภยั” โดยจะข้ึนอยู
กับชนิดของไอสารหลักท่ีอยูภายในถัง ท้ังนี้ คา
LOC ในข้ันตอนการทํา Inerting เปนคาออกซเิจน
ในอากาศท่ีมีแกสเฉ่ือยท่ีใชรวมอยูดวย ไดแก
ไนโตรเจน (N2) และคารบอนไดออกไซด (CO2)
ปรากฎตามตาราง LOCs for selected gases and
vapors แตในทางปฏิบติั จะตองควบคุมปริมาณ
ออกซิเจนใหตํ่ากวาคา LOC ท่ีระบุไวในตาราง
2-4% ตัวอยาง ไอสารในถังเปน Ethanol เม่ือ
ใชไนโตรเจนทํา Inerting คา LOC ในตาราง
10.5% แตในการทํางานจริงตองควบคุมใหอยูท่ี
6.5-8.5% และหากใชคารบอนไดออกไซดตอง
ใหอยูในระดับ 9-11% เพื่อใหปลอดภัยยิ่งข้ึน


