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มาตรฐาน NFPA 12, Standard on Carbon
Dioxide Extinguishing Systems ท่ีจะนําเสนอ
ตอไปนี ้เปนฉบบัป 2008 ซึง่จะขามบทท่ี 1 การ
บงัคับใชมาตรฐาน (Chapter 1 Administration)
บทท่ี 2 มาตรฐานอางอิง (Chapter 2 Referenced
Publications) และบทท่ี 3 คํานิยาม (Chapter
3 Definitions) โดยจะนําเสนอเฉพาะบทท่ี 4
ขอมูลท่ัวไป (Chapter 4 General Information)
ซึง่เนื้อหาสําคัญของมาตรฐานฉบับนีเ้ทานัน้

บทที ่4 ขอมลูทัว่ไป (Chapter 4 General
Information)

4.1 ขอจํากัดสาํหรบัพืน้ทีป่ดทีม่คีนอยู
4.1.1 ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซด

ชนดิฉีดทวมหองตองไมติดต้ังในหองปดมีคนอยู
ตามปกติ ยกเวนการอนุญาตตาม 4.1.1.1,
4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4 และ 4.1.1.5

4.1.1.1 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหมจะไดรับอนญุาตใหติดต้ังในหองปด
มีคนอยูตามปกติเม่ือพจิารณาแลววาอัตราสวน
ผสมของความเฉ่ือยท่ีกําหนดและอัตราความ
เฉ่ือยท่ีกาํหนดจากการใชสารดับเพลิงทางเลือก
ชนิดแกสอ่ืนๆ ทําใหเกิดสวนผสมท่ีอยูเหนอืคา
LOAEL (ปริมาณของสารเคมีท่ีนอยท่ีสุดซึง
ไดรับทุกวันแลวทําใหเกิดความเปนพิษหรือ
ผลเสียตอรางกาย) หรือทําใหอัตราสวนผสม
ของออกซิเจนมีนอยกวา 8%

4.1.1.2 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหมจะไดรับอนุญาตใหติดต้ังในพื้นท่ี
ปดมีคนอยูตามปกติท่ีมีความเสี่ยงจะเกิดเพลิง
ไหมเกีย่วของกบักระแสไฟฟาท่ีม่ีความตางศักย
มากกวา 400 โวลต และสายไฟฟาจํานวนมาก
ซึ่งสารดับเพลิงทางเลือกชนดิแกสอ่ืนๆ ไมผาน
การทดสอบในการดับไฟนี้

4.1.1.3 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหมจะไดรับอนุญาตใหติดต้ังในพื้นท่ี
ปดท่ีมีคนอยูตามปกติ เม่ือวิธกีารออกแบบหรือ
วัสดุอุปกรณหรือท้ังสองอยางสาํหรับชองเปดหรือ

สวนขยายของการฉีดสารไมมีใชกบัสารดับเพลิง
ทางเลือกชนิดแกสอ่ืน

4.1.1.4 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหมจะไดรับอนุญาตใหติดต้ังในพื้นท่ี
ปดท่ีมีคนอยูตามปกติเม่ือนําไปติดต้ังในหอง
เก็บสินคาบนเรือเดินสมุทร

4.1.1.5 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหม จะไดรับอนญุาตใหติดต้ังในพืน้ท่ี
ปดท่ีมีคนอยูตามปกติเม่ือนําไปติดต้ังในหอง
เคร่ืองจักรบนเรือเดินสมุทร เม่ือพิจารณาแลว
วาอัตราสวนผสมของความเฉ่ือยท่ีกําหนดและ
อัตราความเฉ่ือยท่ีกําหนดจากการใชสารดับ
เพลิงทางเลือกชนดิแกสอ่ืนๆ ทําใหเกดิสวนผสม
ท่ีอยูเหนือคา LOAEL (ปริมาณของสารเคมีท่ี
นอยท่ีสดุซึง่ไดรับทุกวันแลวทําใหเกดิความเปน
พษิหรือผลเสยีตอรางกาย) หรือทําใหอัตราสวน
ผสมของออกซิเจนมีนอยกวา 8%

4.1.2 ระบบท่ีติดต้ังไวแลว (Existing
Systems) อนุญาตใหติดต้ังระบบดับเพลิง
คารบอนไดออกไซดชนิดฉีดทวมหอง (Toal
Flooding) ในหองปดทึบท่ีมีคนอยูตามปกติท่ี
ติดต้ังไวแลวได หากมีระบบวาลวปดและล็อค
(Lockout Valve) ระบบอุปกรณเตือนกอนการ
ฉีดทํางานดวยแรงอัดอากาศและอุปกรณหนวง
เวลาการฉีดทํางานดวยแรงอัดอากาศตามท่ีระบุ
ไวในขอ 4.5.6
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4.2 การใชและขอจํากัดของคารบอน
ไดออกไซด (Carbon Dioxide Use & Limitations)
ดูภาคผนวก G ดวย

4.2.1 ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ติดต้ังในพืน้ท่ีปกปองซึง่มีบรรยากาศท่ีระเบดิได
ใหใชหัวฉีดโลหะและระบบท้ังหมดตองตอสายดิน

4.2.2 นอกจากนี้ วัตถุท่ีสัมผัสกับสารท่ี
ฉีดออกมาจากหัวฉีดคารบอนไดออกไซด ตอง
ตอสายดินเพื่อสลายประจไุฟฟาสถติดวย

4.3 ความปลอดภยัสวนบคุคล (Personnel
Safety)

4.3.1 อันตรายตอบคุคล
4.3.1.1 ใหพิจารณาความเปนไปไดท่ี

คารบอนไดออกไซดจะเปล่ียนทิศทางการแพร
กระจายไปสะสมตัวในพืน้ท่ีอยูติดกบัพืน้ท่ีติดต้ัง
ระบบคารบอนไดออกไซด (ดูขอ 4.3.1.3)

4.3.1.2 ใหพิจารณาบริเวณท่ีคารบอน
ไดออกไซดจะแพรกระจายหรือสะสมตัวในกรณี
มีการฉีดสารออกจากวาลวนิรภัยของถังเก็บ

4.3.1.3 ในการใชคารบอนไดออกไซด
ใหพจิารณาความเปนไปไดท่ีบคุลากรจะติดกับ
หรือเขาไปอยูในบรรยากาศเปนอันตรายจากการ
ฉีดคารบอนไดออกไซด

4.3.1.3.1 ตองมีมาตรการท่ีทําใหม่ันใจ
ไดวามีการอพยพอยางเรงดวนเพือ่ปองกนัไมให
บุคคลเขาไปอยูในบรรยากาศตามขอ 4.3.1.3
และตองมาตรการเพื่ออพยพบุคลากรท่ีติดกับ
โดยทันที

4.3.1.3.2 ตองมีการฝกอบรมบคุลากร

4.3.2 ปาย (Signs)
4.3.2.1 ปายเตือนอันตรายตองติดไวท่ี

ตําแหนงมองเห็นไดชดัภายในพืน้ทติดต้ังระบบ
คารบอนไดออกไซดทุกแหง ท่ีบริเวณทางเขา
ของพืน้ท่ีติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซดทุกแหง
ภายในหองท่ีใกลกับพื้นท่ีติดต้ังระบบคารบอน
ไดออกไซดซึ่งคารบอนไดออกไซดอาจจะแพร
กระจายเขาไปถึงและเปนอันตรายตอคน และ
บริเวณทางเขาแตละแหงของหองเกบ็คารบอนได
ออกไซดรวมถงึท่ีซึง่คารบอนไดออกไซดสามารถ
แพรกระจายและสะสมเม่ือมีการฉีดสารจาก
อุปกรณนิรภัยของถังบรรจุ

4.3.2.2 สาํหรับระบบติดต้ังใหมท้ังหมด
รูปแบบ สีและลักษณะตัวอักษร ขอความ ขนาด
อักษรและสัญลักษณความปลอดภัยบนปาย
ใหเปนไปตามขอกาํหนดมาตรฐาน ANSIZ535,
Standard for Environmental and Facility
Safety Signs

4.3.2.3 ปายความปลอดภัยและตัว
บรรยาย ตองแบงเปนสามสวนดังนี้

4.3.2.3.1 ปายตามภาพ 4.3.2.3.1 ให
ติดในทุกพื้นทีติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซด

4.3.2.3.2 ปายตามภาพ 4.3.2.3.2 ให
ติดท่ีทุกทางเขาพื้นท่ีติดต้ังระบบคารบอนได
ออกไซด

ภาพ 4.3.2.3.1 ปายใชติดในทกุพืน้ที ่ติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซด 

ภาพ 4.3.2.3.2 ปายใชติดท่ีทุกทางเขาพ้ืนท่ีติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซด 

4.3.2.3.3 ปายตามภาพ 4.3.2.3.3 ให
ติดท่ีทุกทางเขาพืน้ท่ีติดต้ังติดต้ังระบบคารบอน
ไดออกไซดท่ีใชน้ํามันระกําเปนสารบอกกล่ิน

4.3.2.3.4 ปายตามภาพ 4.3.2.3.4 ให
ติดท่ีพืน้ทีใกลเคียงซึง่คารบอนไดออกไซดสะสม
จนถึงระดับอันตราย

ภาพ 4.3.2.3.3 ปายใชติดที่ ทุกทางเขา พื้ นที่ ติดต้ังติดต้ั งระบบ
คารบอนไดออกไซดที่ ใชนํ้ามันระกําเปนสารบอกกลิ่น

ภาพ 4.3.2.3.4 ปายใชติดทีพ่ื้นที่ใกลเคยีงซ่ึงคารบอนไดออกไซดสะสม
ตัวจนถึงระดับอันตรายทุกแหง

4.3.2.3.5 ปายตามภาพ 4.3.2.3.5 ให
ติดทีด่านนอกทกุทางเขาหองเก็บคารบอนไดออกไซด

ภาพ 4.3.2.3.5 ปายใชติดทีด่านนอกทกุทางเขาพืน้ทีเ่ก็บคารบอนไดออกไซด

4.3.2.3.6 ปายสําหรับการบังคับการ
ทํางานดวยมือ

4.3.2.3.6.1 ปายเตือนใหติดทุกท่ีซึ่งมี
การบังคับการทํางานดวยมือ

4.3.2.3.6.2 ปายตามภาพ 4.3.2.3.6.2
ใหติดท่ีสถานีบังคับระบบใหทํางานแตละแหง
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4.2.2.4 สาํหรับระบบท่ีติดต้ังไวแลวและมี
ปายซึง่ตรงตามขอกาํหนดขอ 4.3.2.1 สามารถ
ยอมรับไดหากสถานประกอบกจิการมีการอบรม
ท่ีมีประสิทธิภาพในหัวขอท่ีครอบคลุมถึงปาย
เกี่ยวของกับระบบดับเพลิง สําหรับบุคลากร
ท้ังหมดท่ีเขาไปในพื้นท่ีติดต้ังระบบคารบอน
ไดออกไซดตองไดรับการฝกอบรม หรืออยูกับ
บุคคลท่ีไดรับการฝกอบรมตลอดเวลา อยางใด
อยางหนึง่

4.3.3 กระบวนการอพยพ (Evacuation
Procedures)

4.3.3.1 บคุลากรท้ังหมดท่ีเขาไปในพืน้ท่ี
ติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซดเวลาใดก็ตาม
ตองไดรับการเตือนใหรับรูอันตรายท่ีเกี่ยวกับ
ระบบและไดรับการเรียนรูถงึกระบวนการอพยพ
ท่ีปลอดภัย

4.3.3.1.1 ตองออกขอบงัคับหามบคุคล
ท่ีไมไดปองกันสวนบุคคลเขาไปในพื้นท่ีไมมี
ความปลอดภัยจากการฉีดคารบอนไดออกไซด
จนกวาพื้นท่ีนั้นจะไดรับการการระบายอากาศ
และตรวจสอบอยางเหมาะสมวา บรรยากาศมี
ความปลอดภัยสาํหรับบคุคลท่ีไมไดปองกนัสวน
บุคคลจะเขาไป บุคคลท่ีไมไดรับการฝกอบรม
การใชงานและไมไดสวมใสอุปกรณปองกนัระบบ
หายใจชนดิมีถงับรรจอุากาศในตัว (SCBA) ตอง
ไมอยูในพื้นท่ีซึ่งมีอัตราสวนผสมของคารบอน
ไดออกไซดเกิน 4%

4.3.3.2 ตองจัดใหมีอุปกรณเตือนดวย
เสยีงและแสงตามขอ 4.5.6

4.3.3.3 บุคลากรท้ังหมดตองไดรับการ
แจงใหรับรูวา การฉีดสารคารบอนไดออกไซด
ไมวาจะฉีดออกมาจากระบบความดันสูงหรือ
ระบบความดันตํ่าตรงไปท่ีบุคคลจะทําใหเกิด
อันตราย ไดแก บาดเจ็บท่ีตา บาดเจ็บท่ีหู หรือ
แมกระท่ังการตกเนือ่งจากเสยีสมดุลในการทรง
ตัวเม่ือถกูกระแทกดวยแกสท่ีฉีดออกมาดวยความ
เร็วสูง

4.3.3.4 ตองจัดใหมีการปดและล็อค
(Lockout) กับทุกระบบ ยกเวนระบบท่ีอยูใน

บริเวณท่ีมีการจาํกดัการเขาถงึของบคุคลอยูแลว
4.3.3.4.1 วาลวปดและล็อคตองติดต้ังใน

ทุกระบบซึ่งคารบอนไดออกไซดสามารถแพร
กระจายออกมาทําอันตรายบุคลากรได

4.3.3.4.2 หามใชสวิทชตัดกระแสไฟฟา
เปนเคร่ืองมือปองกันการฉีดสารแทนวาลวปด
และล็อค (Lockout Valve)

4.3.3.4.3 เม่ือมีการซอมบํารุงระบบ
หรือทดสอบระบบจะตองมีการปดและล็อค หรือ

มีการอพยพออกจากพืน้ท่ีติดต้ังระบบคารบอน
ไดออกไซดและพื้นท่ีไดรับผลกระทบจากการ
แพรกระจายของคารบอนไดออกไซด

4.3.3.4.4 เพื่อใหการปองกันพื้นท่ียังมี
อยูตอไประหวางการปดและล็อคระบบ บคุลากร
หนึง่คนหรือมากกวาตองไดรับการแตงต้ังใหเฝา
ระวังอัคคีภัย (Fire Watch) โดยมีอุปกรณดับ
เพลิงชนดิยกห้ิวหรือกึง่ยกห้ิวหรือมาตรการอ่ืน
ท่ีเหมาะสมเตรียมไวปองกันเพลิงไหม

4.3.3.4.4.1 การเฝาระวังอัคคีภัยตองมี
การเชื่อมตอระบบสื่อสารไปยังพื้นท่ีปกปอง

4.3.3.4.4.2 เจาหนาท่ีผูรับผดิชอบความ
ตอเนือ่งของการปองกนัจะตองดูแลใหมีการปด
และล็อคระบบและการเปดระบบปองกนัใหมให
ดําเนนิไปโดยไมขาดตอน

4.3.3.5 ตองมีการปฏิบัติตามข้ันตอน
ความปลอดภยัเมือ่มกีารขนสงถงับรรจแุกสในระบบ

4.3.4 ระยะหางของไฟฟา (Electrical
Clearances)

4.3.4.1 สวนประกอบท้ังหมดของระบบ
ตองติดต้ังหางจากสวนท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยู

ภาพ 4.3.2.3.6.2 ปายใชติดที่สถานีบังคับระบบใหทํางานแตละแหง

รายการอุปกรณท่ีตองการในระบบคารบอนไดออกไซด
ตามขอกําหนดในมาตรฐาน NFPA 12 Standard on
Carbon Dioxide Extinguishing Systems

Lockout valve

Discharge Pressure Switch Pneumatic Time Delay

Pneumatic Siren
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ในอั ตราข้ั นตํ่า ท่ี แสดงไว ในตาราง
4.3.4.1 และ ภาพ 4.3.4.1

4.3.4.2 ท่ีความสูงเกิน 3,300 ฟุต
(1,000 เมตร) ระยะหางจากสวนท่ีมีกระแส
ไฟฟาเดินอยูตองเพิ่มในอัตรา 1% สําหรับทุก
ระยะ 330 ฟุต (100 เมตร) ท่ีอยูเหนือระยะ
3,300 ฟตุ (1,000 เมตร) ข้ึนไป

4.3.4.3 เพื่อหาคาระยะหางรวมกับการ
ออกแบบทางไฟฟา จะตองใชคาระดับการฉนวน
อิมพลัสมูลฐาน (BIL; Basic impulse insulation
levels) เปนตัวแปรสําคัญ แมวาไมใชวัตถุท่ีต้ัง
คาแรงดันสายไว 161 กิโลโวลต (kV) หรือ
นอยกวา

4.3.4.4 ระยะหางถึงพื้นท่ีเลือกใช ตอง
เหมาะสมกบัคาแรงดันเกนิท่ีเกดิจากการปดเปด
สวิทช (Switching surge) หรือคาระดับการ
ฉนวนอิมพลัสพืน้ฐาน (BIL) มากกวาคาแรงดัน
ไฟฟาท่ีต้ังไว

4.3.4.5 ระยะหางระหวางสวนท่ีมีกระแส
ไฟฟาเดินอยูซึ่งไมไดหุมฉนวนของระบบไฟฟา
กับสวนใดๆ ของระบบคารบอนไดออกไซดจะ
ตองไมนอยกวาคาข้ันตํ่าระหวางสวนของระบบ
ไฟฟาท่ี หุมฉนวนถึงจุดใดจุดหนึ่ งของระบบ
คารบอนไดออกไซด

4.3.4.6 เม่ือคาระดับการฉนวนอิมพลัส
พื้นฐาน (BIL) ออกแบบไมไดใหไว และเม่ือคา
แรงดันไฟฟาท่ีต้ังไวถูกใชในการออกแบบ ใหใช
คาระยะหางสูงสุดท่ีระบุไวในกลุมนี้

4.3.5 ระยะเวลาการปองกัน อัตราสวน
ผสมของสารดับเพลิงสําหรับการฉีดทวมหอง

อยางมีประสิทธิภาพตองคงอยูในชวงเวลาหนึ่ง
เพื่อใหมีการปฏิบัติงานฉุกเฉินโดยผูผานการ
ฝกอบรม

4.3.6 อุปกรณเตือนดวยแสงกอนการ
ฉีดสารตองเปนไปดังนี้

(1) สามารถมองเห็นไดท่ัวท้ังพืน้ท่ีติดต้ัง
ระบบคารบอนไดออกไซด

(2) ตองแตกตางจากสัญญาณเตือน
อัคคีภัยของอาคารและสญัญาณเตือนอ่ืนๆ

(3) อุปกรณประกอบ ยกเวน โคมไฟ
ตองทํางานสอดคลองซึง่กนัและกนัหรือสอดคลอง
กบัสญัญาณเตือนอัคคีภัยของอาคาร

4.4 ขอมูลจําเพาะ แผนผัง และการ
รบัรอง (Specifications, Plans, and Approvals)

4.4.1 ขอมูลจําเพาะ
4.4.1.1 ตองมีการจัดทําขอมูลจําเพาะ

ของระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซดท่ีติดต้ัง
ไวในพืน้ท่ีติดต้ังภายใตการตรวจทานโดยบคุคล

ท่ีมีประสบการณและมีคุณวุฒิดานการออกแบบ
ระบบคารบอนไดออกไซดและไดรับคําแนะนํา
จากหนวยงานดานกฎหมายของทองถิน่

4.4.1.2 ขอจําเพาะตองรวบรวมขอมูล
ของสวนประกอบท่ีเกี่ยวของและจําเปนตอการ
ออกแบบตามขอกําหนดของกฎหมาย การ
แปลงระบบจากมาตรฐานบงัคับซึง่ไดรับอนญุาต
จากหนวยงานบังคับใชกฎหมาย รวมถึงชนิด
และการรับรองการทดสอบเพิ่มเติมหลังจาก
ติดต้ังระบบ

4.4.2 แผนผงั
4.4.2.1 แผนผังและการคํานวณตอง

ไดรับการอนมุติจากหนวยงานบงัคับใชกฎหมาย
กอนทําการติดต้ังระบบ

4.4.2.2 แผนผงัและการคํานวณตองจดั
เตรียมโดยบุคคลท่ีไดรับการรับรองดานการ
ออกแบบระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซด

4.4.2.3 แผนผังดังกลาวตองเขียนเปน
มาตราสวนหรือภาพมิติ

4.4.2.4 แผนผงัตองทําข้ึนมาในลักษณะ
ท่ีสามารถผลิตซ้ําไดงาย

4.4.2.5 แผนผงัเหลานีต้องมีรายละเอียด
ท่ีเพยีงพอซึง่หนวยงานบงัคับใชกฎหมายสามารถ
ประเมนิอันตรายและประสทิธภิาพของระบบไดงาย

4.4.2.6 รายละเอียดในแผนผังตองรวม
ถงึสิง่ตอไปนี้

(1) วัสดุท่ี เกี่ ยวของกับการปองกัน
อันตราย

(2) ตําแหนงท่ีต้ังของอันตราย
(3) การปดกั้น หรือการจํากัดและการ

แยกอันตราย
(4) พื้นท่ีโดยรอบท่ีมีผลกระทบตอการ

ปองกันอันตราย
4.4.2.7 รายละเอียดของระบบตองรวม

ถงึสิง่ตอตอไปนี้
(1) รายละเอียดและการคํานวณปริมาณ

ของคารบอนไดออกไซด

ตาราง  4.3.4.1 แสดงระยะจากอปุกรณคารบอนไดออกไซดถึงสวนประกอบอปุกรณท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยูซึง่ไมไดหุมฉนวน

ภาพ 4.3.4.1 ระยะหางจากอุปกรณของระบบคารบอนไดออกไซดถึง
สวนของอุปกรณไฟฟาที่ไมไดหุมฉนวนและมีกระแสไฟฟาไหลผาน

คาแรงดันไฟฟาของ

ระบบที่ตั้งไว (กิโลโวลต) 

Nominal System 

Voltage (kV) 

คาแรงดันไฟฟาสูงสุด

ของระบบ (กิโลโวลต) 

Maximum System 

Voltage (kV) 

 

คาระดับการฉนวนอิมพัลสมูลฐานที่

ออกแบบไว (กิโลโวลต) 

Design BIL (kV) 

 

ระยะหางขั้นต่ํา   

(Minimum Clearance) 
 

น้ิว (In.) 
 

มิลลิเมตร (mm.) 

< 13.8    

< 23.0  

< 34.5  

< 46.0   

< 69.0 

< 115.0    

< 138.0    

< 161    

< 230.0    

 

< 345.0    

 

< 500 

 

< 765                 

14.5 

24.3 

36.5 

48.3 

72.5 

21.0 

145.0 

169.0 

242.0 

 

362.0 

 

880.0 

 

800 

110 

150 

200 

250 

350 

550 

650 

750 

900 

1050 

1050 

1300 

1500 

1800 

2050 

7 

10 

13 

17 

25 

42 

50 

58 

76 

84 

84 

104 

124 

144 

167 

178 

254 

330 

432 

635 

1067 

1270 

1473 

1930 

2134 

2134 

2642 

3150 

3658 

4242 
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(2) ตําแหนงท่ีต้ังและอัตราฉีดของแตละ
หัวฉีด รวมถึงหมายเลขรหัสและขนาดเสนผาน
ศูนยท่ีแทจริงของรูเปดหัวฉีด

(3) ตําแหนงท่ีต้ังและขนาดของถังเก็บ
คารบอนไดออกไซด

4.4.2.8 รายละเอียดวิธีลดขนาดทอ
(ลดขนาดตัวรัดและตัวสวมเกลียว) และระบุ
ท่ีมาของรายละเอียดอยางชัดเจน

4.4.2.9 ขอมูลตองระบตํุาแหนงท่ีต้ังและ
ลักษณะการทํางานของอุปกรณตรวจจบั อุปกรณ
บังคับการทํางาน อุปกรณเสริมและวงจรไฟฟา
ถามีใชงาน

4.4.2.10 ขอมูลตองระบชุนดิและรูปแบบ
การทํางานของเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชงาน

4.4.2.11 อุปกรณลักษณะพเิศษตองมีคํา
อธิบายท่ีเพียงพอ

4.4.2.12 เม่ือมีปจจัยท่ีมีความจาํเปนมี
การเปล่ียนแปลงไปจากแผนผงัท่ีไดรับการรับรอง

แลว จะตองแจงการเปล่ียนแปลงดังกลาวให
หนวยงานบังคับใชกฎหมายรับทราบ และให
การรับรองใหม

4.4.2.13 เม่ือการติดต้ังคร้ังสุดทายผิด
ไปจากแบบและการคํานวณท่ีเตรียมไวแลว จะ
ตองมีการเขียนแบบและการคํานวณใหมสาํหรับ
ระบบท่ีติดต้ังไปแลว (As-built Drawing)

4.4.2.13.1 การเขียนแบบระบบท่ีติดต้ัง
ไปแลวดังกลาวตองระบกุารเชือ่มตอระหวางกนั
ของอุปกรณท่ีใชในการปดและตัดเชือ้เพลิงดวย

4.4.3.3.4.2
4.4.3.3.1 การตรวจพินิจ เปนการ

ตรวจสอบระบบท่ีติดต้ังและพืน้ท่ีอันตรายอยาง
ท่ัวถึงดวยสายตา

4.4.3.3.1.1 ทอ อุปกรณบังคับการ
ทํางาน และหัวฉีดสารตองไดรับการตรวจสอบ
วามีขนาดและตําแหนงติดต้ังถูกตองเหมาะสม
หรือไม

4.4.3.3.1.2 ตําแหนงท่ี ต้ังของระบบ
เตือนและอุปกรณปลอยสารฉุกเฉินดวยมือตอง

ระบบดับเพลิง
4.4.2.14 เจาของระบบตองรักษาคูมือ

แนะนําการใชงานและการซอมบํารุงซึ่งรวมถึง
ข้ันตอนท้ังหมดในการปฏิบัติงาน แบบและการ
คํานวณของระบบเก็บไวในพื้นท่ีปดซึ่งมีการ
ปองกันอยางดี

4.4.3 การรับรองการติดต้ัง (Approval of
Installations)

4.4.3.1 ระบบท่ีติดต้ังเสร็จแลวตองมีการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และทํารายงานโดยผูไดรับ
การรับรองเพือ่ใหไดรับการรับรองจากหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย

4.4.3.2 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีนาํมาใช
ในระบบตองอยูในบัญชีรายชื่อหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น

4.4.3.3 ในการพิจารณาวาระบบติดต้ัง
อยางถูกตองและทํางานไดตามท่ีระบุไว ใหใช
กระบวนการตรวจสอบในขอ 4.4.3.3.1 ถึง

ตรวจสอบเพื่อยนืยันวาถกูตอง
4.4.3.3.1.3 โครงรางอันตรายตองเทียบ

ไดกับลักษณะจาํเพาะของอันตรายด้ังเดิม
4.4.3.3.1.4 ตองมีการตรวจสอบอันตราย

อยางละเอียดเพื่อคนหาชองเปดและแหลงท่ี
ทําใหสารดับเพลิงเสยีเปลาจากจดุท่ีมองขามไป

4.4.3.3.2 การติดปาย
ตองมีการตรวจสอบปายท่ีติดกบัเคร่ืองมือ

ท่ีออกแบบอยางถกูตองและปายแนะนาํวิธใีชงาน
4.4.3.3.2.2 ขอมูลบนปายชือ่ท่ีบรรจสุาร

ตองเทียบไดกับขอมูลจําเพาะ
4.4.3.3.3 การทดสอบการทํางาน การ

ทดสอบชนิดไมทําลายสําหรับอุปกรณท้ังหมด
เปนสิง่จาํเปนในการทํางานของระบบ ท้ังนี ้ตอง
มีการทดสอบอุปกรณตรวจจบัและอุปกรณบงัคับ
การทํางานดวย

4.4.3.3.4 การทดสอบการฉีดสารเต็ม
อัตรา (Full Discharge Test)
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4.4.3.3.4.1 ตองทําการทดสอบการฉีด
สารเต็มอัตรากับทุกระบบ

4.4.3.3.4.2 หากมีพืน้ท่ีอันตรายปกปอง
ดวยระบบเดียว การทดสอบการฉีดสารเต็ม
อัตราตองแยกทําแตละพื้นท่ีอันตรายจนครบ

4.4.3.4 กอนทําการทดสอบ ตองมีการ
ทบทวนมาตรการความปลอดภัย

4.4.4 การทดสอบระบบ ตองทําการ
ทดสอบระบบตามท่ีระบุไวในขอ 4.4.4.1 ถึง
4.4.4.3

4.4.4.1 การฉีดแบบเฉพาะจุด (Local
Application) ตองทดสอบการฉีดเต็มอัตรากับ
ระบบคารบอนไดออกไซดท่ีออกแบบผานทอเพือ่
ใหม่ันใจวาคารบอนไดออกไซดถูกฉีดออกมา
ครอบคลุมอันตรายอยางท่ัวถงึและคงอยูเปนระยะ
เวลาท่ีกาํหนดในการออกแบบ รวมถงึอุปกรณท่ี
ทํางานดวยแรงดันอากาศสามารถใชงานไดดี
ตามตองการ

4.4.4.2 การฉีดแบบทวมหอง (Total
Flooding) ตองทดสอบการฉีดสารเต็มอัตรา
สําหรับคารบอนไดออกไซดปริมาณท้ังหมดท่ี
ออกแบบผานทอเพ่ือใหมัน่ใจวาคารบอนไดออกไซด
ถูกฉีดครอบคุลมอัตรายอยางท่ัวถึงและคงอยู
เปนระยะเวลาท่ีกาํหนดในการออกแบบ รวมถงึ
อุปกรณท่ีทํางานดวยแรงดันอากาศสามารถใชงาน
ไดดีตามตองการ

4.4.4.3 สายฉีดมือถอื (Handheld Hose
Lines)

4.4.4.3.1 ตองมีการทดสอบระบบ
สายฉีดมือถือแบบเต็มอัตรา

4.4.4.3.2 ในการทดสอบ ตองใหเห็น
ชัดเจนวา ของเหลวฉีดออกจาหัวฉีดแตละหัว
ใหการครอบคลุมท่ีเพียงพอ

4.5 การตรวจจับ การบังคับทํางาน
และการควบคุม (Detection, Actuation and
Control)

4.5.1 การแยกประเภท ตองแยกประเภท
ของระบบเปนแบบอัตโนมัติหรือแบบบงัคับดวย
มือโดยวิธีการบังคับทํางานตามท่ีระบุไวในขอ
4.5.1.1 ถงึ 4.5.1.3.2

4.5.1.1 การทํางานอัตโนมัติ (Automatic
Operation)การทํางานท่ีไมตองการการปฏิบัติ
ใดๆ ของมนษุยใหถอืวาเปนการทํางานอัตโนมัติ

4.5.1.2 การทํางานดวยการบังคับดวย
มือธรรมดา (Normal Manual Operation)

4.5.1.2.1 การทํางานของระบบท่ีตองการ
การปฏิบติัอยางใดอยางหนึง่ของมนษุยท่ีซึง่ทําเล
ท่ีต้ังของอุปกรณท่ีทําใหเกดิการทํางานสามารถ
เขาถงึไดงายตลอดเวลาในพืน้ท่ีปองกนัอันตราย
ใหพิจารณาเปนการทํางานดวยการบังคับดวย
มือ ธรรมดา

4.5.1.2.2 การทํางานท่ีมีการควบคุม
แหงหนึ่ง ตองสามารถทําใหทุกสวนในระบบ
ทํางานไดอยางเต็มท่ี

4.5.1.3 การทํางานดวยการบงัคับดวยมือ
ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Manual Operation)

4.5.1.3.1 การทํางานของระบบท่ีใชการ

ปฏิบัติของมนุษยท่ีซึ่งอุปกรณท่ีทําใหเกิดการ
ทํางานเปนแบบกลไกโดยธรรมชาติลวน และ
ติดต้ังอยูท่ีหรือใกลกับอุปกรณท่ีถูกควบคุม ให
พจิารณาเปนการปฏิบติังานดวยการบงัคับดวย
มือในภาวะฉุกเฉิน

4.5.1.3.2 อุปกรณทางกลลวนตองไดรับ
อนุญาตใหทํางานรวมกับแรงดันของระบบเพื่อ
ใหเกิดการทํางานท่ีสมบูรณ

4.5.2 การตรวจจับอัตโนมัติและการ
บังคับทํางานอัตโนมัติ (Automatic Detection
and Automatic Actuation) ตองใชการตรวจจับ
อัตโนมัติและการบังคับทํางานอัตโนมัติ ยกเวน
ในกรณีตอไปนี้

(1) การบังคับทํางานดวยมือเทานั้นท่ี
ไดรับอนญุาตใหติดต้ังซึง่เปนไปตามความเห็นชอบ
ของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เนือ่งจากหาก
ใชระบบอัตโนมัติจะมีความเสี่ยงเพิ่มข้ึน

(2) ระบบตรวจจับอัตโนมัติและระบบ
บังคับทํางานอัตโนมัติตองไมนํามาใชกับระบบ
สายฉีด (Hose Line System) และระบบทอยืน
(Standpipe System)

(3) ระบบตรวจจับอัตโนมัติและระบบ
บังคับทํางานอัตโนมัติตองไมนํามาใชกับระบบ
ติดต้ังบนเรือ ยกเวนท่ีอนุญาตตามขอ 9.3.3

4.5.2.1 ระบบควบคุมการบงัคับทํางาน
อัตโนมัติตองจดัเตรียมไวเพือ่ควบคุมการทํางาน
ของระบบตรวจจับอัคคีภัยเพื่อการเตือนกอน
การบงัคับฉีดสารและการหนวงเวลาการฉีดโดย
อุปกรณทํางานดวยไฟฟา รวมถงึการเตือนกอน
ฉีดสารดวยอุปกรณทํางานดวยไฟฟา เพือ่บงัคับ
ใหอุปกรณฉีดสารทํางาน

4.5.3 ระบบตรวจจบัอัตโนมัติ (Automatic
Detection) ระบบตรวจจับตองเปนวิธีการหรือ
อุปกรณอยูในบญัชหีรือไดรับการรับรองซึง่สามารถ
ตรวจจับและระบุถงึความรอน เปลวไฟ ควัน ไอ
สารติดไฟไดหรือสภาวะผิดปกติของอันตราย
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เชน กระบวนการท่ีทําใหเกิดไฟไหม
4.5.4 อุปกรณปฏิบัติงาน (Operating

Devices) อุปกรณปฏิบติังานตองรวมถงึอุปกรณ
หรือวาลวปลอยสารคารบอนไดออกไซด อุปกรณ
ควบคุมการปลอยสาร และอุปกรณปดระบบ
การทํางาน ซึ่งท้ังหมดมีความจําเปนตอการ
ทํางานของระบบท่ีมีประสิทธิภาพ

4.5.4.1 บัญชีรายชื่อและการไดรับการ
รับรอง

4.5.4.1.1 การปฏิบติังานของระบบตอง
เปนทางกลไฟฟาหรือแรงดันอากาศท่ีอยูในบญัชี
รายชื่อและไดรับการรับรอง

4.5.4.1.2 อุปกรณควบคุมตองอยูในบญัชี
รายชือ่หรือไดรับการรับรองสําหรับจาํนวนและ
ชนิดของอุปกรณบังคับทํางานท่ี ใชอยู  และ
อุปกรณใชทดแทนไดตองอยูในบญัชรีายชือ่และ
ไดรับการรับรอง

4.5.4.2 การออกแบบอุปกรณ
4.5.4.2.1 อุปกรณท้ังหมดตองไดรับการ

ออกแบบเพื่อทํางานตามสถานการณกําหนด
และตองไมพรอมจะหยุดทํางานหรือไวตอการ
กระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุการทํางาน

4.5.4.2.2 อุปกรณตองออกแบบให
ทํางานท่ีอุณหภูมิ -20   ํF ถึง 150   ํF (-29   ํC
ถงึ 66   ํC) หรือในชวงอุณหภูมิจาํกดัท่ีกาํหนดไว

4.5.4.3 อุปกรณท้ังหมดตองไดรับการ
ระบุตําแหนงติดต้ังหรือปองกันเพื่อไมใหถูก
กระทบจากกลไก เคมีภัณฑ หรือความเสียหาย
อ่ืนๆ ท่ีจะทําใหทํางานไมได

4.5.4.4 อุปกรณท่ีมีขอตอจาํเพาะตามท่ี
ผูผลิตระบไุวสาํหรับใชในการควบคุมการปลอย
คารบอนไดออกไซด  ข อต อนั้ นจะต องทํา
เคร่ืองหมายใหเห็นชัดเจนในบริเวณท่ีเปนไป
ไดวามีการติดต้ังไมเหมาะสม

4.5.4.5 อุปกรณควบคุมการบังคับการ
ทํางานในสภาพปกติตองติดต้ังไวท่ีเขาถึงได
ตลอดเวลา และในขณะเกิดเพลิงไหม

4.5.4.5.1 อุปกรณควบคุมบงัคับดวยมือ

ตองมีความโดดเดนและสามารถระบุไดชัดเจน
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว

4.5.4.5.2 อุปกรณควบคุมบงัคับดวยมือ
ตองทําใหระบบมีความสมบูรณท่ีจะปฏิบัติงาน
ในลักษณะปกติท่ัวไป

4.5.4.5.3 การทํางานของอุปกรณควบคุม
ดวยมือดังกลาวนีต้องไมทําใหเกดิการหนวงเวลา
หรือหมุนเวียนการทํางานใหม

4.5.4.6 วาลวท่ีใชในการปลอยและจาย
คารบอนไดออกไซด ท้ังหมดตองสามารถใช
ควบคุมการทํางานดวยมือในภาวะฉึกเฉินได

4.5.4.6.1 การควบคุมการทํางานดวยมือ
ในภาวะฉุกเฉินตองไมใชถงัรองชนดิความดันสงู
(Slave High-pressure Cylinder)

เพิ่มสําหรับปอนใหถังรองฉีดสาร
4.5.4.7.4 การควบคุมการบงัคับทํางาน

อัตโนมัติตองจดัใหมีสิง่ตอไปนี้
(1) สัญญาณเตือนเร่ิมแรกกอนมีการ

ปลอยสัญญาณเตือนกอนการฉีดสาร
(2) อุปกรณทํางานดวยไฟฟาสาํหรับการ

หนวงการฉีดสาร และอุปกรณทํางานดวยไฟฟา
สาํหรับการเตือนกอนการฉีดสารและกอนบงัคับ
อุปกรณฉีดสารใหทํางาน

4.5.4.8 ควบคุมดวยมือ
4.5.4.8.1 ท่ีควบคุมดวยมือตองไมใชแรง

เกินกวา 40 ปอนด (178 นิวตัน) หรือการ

4.5.4.6.2 เคร่ืองมือท่ีใชในภาวะฉุกเฉิน
ตองเขาถงึไดงายและติดต้ังอยูใกลวาลวควบคุม

4.5.4.6.3 เคร่ืองมือเหลานี้ตองติดปาย
ใหเหนเดนชัดเพือ่ใหเปนไปตามขอ 4.5.4.6.2

4.5.4.7 ถงับรรจุ (Cylinders)
4.5.4.7.1 ท่ีซึ่ งความดันแกสจากถัง

บรรจุหลัก (Pilot Cylinders) ปอนผานทอฉีด
สารรวมของระบบ (ตัวอยาง ใชความดันยอน
กลับแทนสายสงแยก) เพื่อใชฉีดสารออกจาก
ถังบรรจุรอง (Slave Cylinders) ท่ียังเหลืออยู
และชดุจายแกสมีนอยกวา 3 ถงั ตองมีอยางนอย
1 ถังท่ีปอนสารตามท่ีระบุนี้ได

4.5.4.7.2 ท่ีซึ่งชุดจายประกอบดวย 3
ถังหรือมากกวา ตองมีอยางนอยหนึ่งถังบรรจุ
หลักท่ีมีคุณสมบัติสูงกวาคาข้ันตํ่าในการบงัคับ
ระบบใหทํางาน

4.5.4.7.3 ระหวางการทดสอบฉีดสาร
เต็มอัตราท่ียอมรับได ตองเตรียมถังบรรจุหลัก
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เคล่ือนไหวท่ีมีระยะมากกวา14 นิว้ (356
ม.ม.) ในการทํางาน

4.5.4.8.2 อยางนอยท่ีสดุตองมีท่ีควบคุม
ดวยมือสาํหรับบงัคับการทํางานติดต้ังเหนอืพืน้
ระยะมากกวา 4 ฟุต (1.2 เมตร)

4.5.4.9 ท่ีซึ่งมีการทํางานตอเนื่องของ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการปองกนัอันตรายจาก
อัคคีภัยแหลงพลังงานหรือเชื้อเพลิงตองมีการ
หยดุอัตโนมัติ

4.5.4.9.1 อุปกรณสําหรับใชหยุดการ
ทํางานอัตโนมัติตองพจิารณาใหเปนสวนประกอบ
สําคัญของระบบ และรวมอยูในกระบวนการ
ทํางานของระบบ

4.5.4.9.2 ขอกาํหนดในขอ 4.5.4.9 ตอง
ไมใชกับระบบน้ํามันหลอล่ืนของอุปกรณหมุน
ท่ีมีขนาดใหญซึ่งมีการขยายการทํางานระบบ
ฉีดสารออกไปในชวงลดความเร็วหรือเย็นลง

4.5.4.10 อุปกรณทํางานดวยมือท้ังหมด
ตองระบุใหรูวา ใชปองกันอะไร ทํางานอะไร
และมีวิธีการทํางานอยางไร

4.5.4.11 สวิทชระงบัการฉีดสาร (Abort
Switches) ตองไมนํามาใชกับระบบคารบอน
ไดออกไซด

4.5.4.12 สาํหรับระบบทํางานดวยไฟฟา
ตองมีสวิทชตัดไฟเพือ่ใหระบบไดรับการทดสอบ
โดยไมมีการบงัคับทํางานของอุปกรณปลอยสาร
ดับเพลิง โดยเม่ือสวิทชตัดไฟทํางาน อุปกรณ
ปลอยสารดับเพลิงจะถูกขัดขวางซึง่สัญญาณจะ
ไปปรากฎบนแผงควบคุมการปลอยสารดวย

4.5.4.13 สวิทชความดันปลอยสาร
(Discharge Pressure Switch)

4.5.4.13.1 สวิทชความดันปลอยสาร
ตองติดต้ังระหวางวาลวปลอยคารบอนไดออกไซด
กับวาลวปดและล็อค

4.5.4.13.1.1 ในระบบความดันตํ่า วาลว

ปดถังบรรจุ (Shutoff Valve) ไมถือวาเปนวาลว
ปดและล็อค (Lockout Valve) ยกเวนท่ีอนญุาต
ตามขอ 4.5.4.13.1.2

4.5.4.13.1.2 ท่ีซึง่ถงับรรจุความดันตํ่า
ถังเด่ียวปอนสารใหระบบเด่ียวหรือระบบรวม
ท่ีปกปองอันตรายรวมกัน และไมมีอันตรายให
ปองกัน หากมีการปดระบบ วาลวปดถังบรรจุ
ตองไดรับนญุาตใหใชเปนวาลวปดและล็อคของ
ระบบท้ังหมด

4.5.4.13.1.3 สาํหรับระบบคารบอนได
ออกไซดแรงดันตํ่าท่ีซึ่งวาลวปดระบบควบคุม
ดวยมือสามารถใชเปนวาลวปดและล็อค (ตรง
ตามขอกาํหนด 4.3.3.4, 4.3.3.4.1, 4.3.3.4.2,
4.3.3.4.3 และ 4.3.4.13.1.2) สวิทชความดัน
ตองต้ังอยูในทิศทางทายวาลวอัตโนมัติ (วาลว
ปรับทิศทางการไหลของสาร) เพือ่จายสารไปยงั
พื้นท่ีอันตรายหนึ่งแหงหรือมากกวา

4.5.4.13.2 สวิทชความดันฉีดสารตองสง
สญัญาณเร่ิมตนไปยงัแผงควบคุมการปลอยสาร
เพือ่กระตุนใหอุปกรณเตือนท่ีทํางานดวยไฟฟา
หรืออิเล็กทรอนิกสทํางาน

4.5.5 การตรวจสอบและวาลวปดและล็อค
(Supervision and Lockout Valve)

4.5.5.1 ตองมีการตรวจสอบระบบ
อัตโนมัติและวาลวปดและล็อคบังคับดวยมือ
ยกเวนจะไดรับการยกเวนจากหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมาย

4.5.5.2 ตองมีการตรวจสอบระบบ
อัตโนมัติ และวาลวปดและล็อคบังคับดวยมือ
ตามขอ 4.3.3.4 ท้ังระบบอัตโนมัติและระบบ
ทํางานดวยมือ ยกเวนจะไดรับการยกเวนจาก
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย

4.5.5.3 ตองมีการตรวจสอบการเชือ่มตอ
เขาดวยกันระหวางสวนประกอบสําคัญสําหรับ
การควบคุมระบบกับความปลอดภัยของชีวิต

ขอยกเวน ไมตองมีการตรวจสอบการเชือ่ม
ตอเขาดวยกันระหวางทอกับถังบรรจุท่ี ไมมี
ความดันในสภาวะปกติ

4.5.5.4 ในระบบวงจรเปด ในสภาวะ
การลัดวงจรลงดินหรือสูญเสียความม่ันคงของ
สายควบคุมแรงดันท่ีอาจทําใหการทํางานของ
ท้ังระบบเสียหายจะสงผลตอการสงสัญญาณท่ี
ยากลําบากข้ึน

4.5.5.5 การเตือนและสญัญาณท่ีเสยีหาย
ตองสงดวยวิธกีารใดวิธกีารหนึง่ตามท่ีระบไุวใน
NFPA 72

4.5.5.6 ถงับรรจรุองท่ีทํางานดวยแรงดัน
อากาศในระบบแรงดันสงูท่ีอยูติดกนัและเชือ่มตอ
โดยตรงกบัถงับรรจหุลัก ไมตองมีการตรวจสอบ

4.5.5.7 ท่ีซึ่งทางเบี่ยงระบบบังคับดวย
มือ (Manual Bypass) มีใชงานและทางผานนัน้
สามารถจะปลอยคางไวในตําแหนงเปดได ตองมี
การตรวจสอบอุปกรณดังกลาวนี้

4.5.6 อุปกรณเตือน ตองจดัใหมีอุปกรณ
เตือนดวยแสงและเสยีงเพือ่วัตถปุระสงคตอไปน ี้

(1) เพือ่กระตุนเตือรนไมใหบคุลากรเขา
ไปในพื้นท่ีซึ่งบรรยากาศเปนอันตราย เพราะมี
อัตราสวนของคารบอนไดออกไซดในปริมาณมาก

(2) เพือ่เปดโอกาสใหบคุลากรมีเวลาใน
การอพยพออกจากพืน้ท่ีปลอยคารบอนไดออกไซด
ซึ่งไมปลอดภัยตอชีวิตและสุขภาพ

4.5.6.1 ตองจดัใหมีการเตือนกอนฉีดสาร

CO2 Valve

Low Pressure Carbon Dioxide Fire Suppression System
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และการหนวงเวลา การเตือนกอนการฉีดสาร
ดวยแรงดันอากาศและการหนวงเวลาดวยแรงดัน
อากาศ รวมท้ังการเตือนกอนฉีดสารท่ีมองเห็น
ไดภายในพื้นท่ีปดดังตอไปนี้

(1) พื้นท่ีปดท่ัวไป และพื้นท่ีปดปกปอง
ดวยระบบฉีดทวมหอง ยกเวนท่ีระบุไวในขอ
4.5.6.1.3

(2) พื้นท่ีปดซึ่ งติดต้ั งระบบปองกัน
อันตรายเฉพาะจุดท่ีซึ่ งสารฉีดออกมาสัมผัส
บคุลากรในอัตราสวนผสมในอากาศเกนิ 7.5%
โดยปริมาตร เปนระยะเวลามากวา 5 นาที

4.5.6.1.1 ท่ีซึง่ตองมีการเตือนกอนการ
ฉีดสาร ตองติดต้ังอุปกรณเตือนภายในพืน้ท่ีปด

4.5.6.1.2 ตองจัดใหมีการหนวงเวลา
กอนฉีดสาร โดยกอนจะมีการฉีดตองมีเวลา
เพยีงพอสาํหรับการอพยพบคุลากรออกจากพืน้ท่ี
ซึง่อยูไกลสุดจากทางออก

4.5.6.1.3 ตองจดัใหมีการหนวงเวลาฉีด
สารเพิ่มเติมเพื่อลดอันตรายท่ีมีอยูในพื้นท่ีซึ่ง
การหนวงเวลาตามขอบังคับสงผลใหเกิดความ
เสี่ยงตอบุคลากรและความเสียหายตอชิ้นสวน
สําคัญของอุปกรณท่ีไมอาจยอมรับได

4.5.6.1.4 ท่ีซึ่งการหนวงเวลาไมไดรับ
อนุญาตใหทําไดหรือถูกยกเลิกไป ตองออกขอ
บงัคับเพือ่ใหม่ันใจวาระบบคารบอนไดออกไซด
ถูกปดและล็อค ณ เวลาใดกต็ามท่ียงัมีบุคลากร
อยูในพื้นท่ีติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซด

4.5.6.1.5 ตองมีการทดสอบเพือ่หาเวลา
ข้ันตํ่าท่ีบคุลากรจาํเปนตองใชในการอพยพออก
จากพื้นท่ีอันตราย และเวลาสําหรับการปลอย
สญัญาณเตือน

4.5.6.1.6 อุปกรณปลอยสญัญาณเตือน
ดวยเสียงจะตองมีระดับเสียงเปนไปตามขอ

4.5.6.1.6.1 จนถึงขอ 4.5.6.1.6.2 หรือท่ีมี
ลักษณะตามขอ 7.4.5 Narrow Band Tone
Signaling for Exceeding Masked Thresholds
ในมาตรฐาน NFPA 72 (เสยีงสญัญาณคล่ืนแคบ
ท่ีมีความดังกวาเสยีงรอบขาง) อยางใดอยางหนึง่

4.5.6.1.6.1 สญัญาณเตือนดวยเสยีงกอน
ฉีดสารจะตองมีความดังมากกวาเสียงรอบขาง
อยางนอย 15 เดซเิบล หรือดังกวาเสียงดังท่ีสดุ
5 เดซเิบล ถอืเกณฑเสยีงท่ีดังกวา เม่ือวัดท่ีระดับ
5 ฟุต (1.5 เมตร) เหนือพื้นในหองท่ีมีคนอยู

4.5.6.1.6.2 สญัญาณเตือนดวยเสยีงตอง
มีความดังไมเกิน 120 เดซิเบล ท่ีระยะไดยิน
เสยีงใกลสดุจากอุปกรณปลอยสญัญาณเตือน

4.5.6.1.6.3 เสียงสัญญาณเตือนกอน
ฉีดสารตองมีอัตราความดังข้ันตํ่า 90 เดซเิบลเอ
ท่ีระยะ 10 ฟุต (3 เมตร)

4.5.6.2 สัญญาณแสงและเสียงตอง
ติดต้ังดานนอกทางเขาแตละแหงของพืน้ท่ีตอไปนี้

(1) พื้นท่ีมีคนอยูตามปกติและพื้นท่ีมี
คนอยูอยูซึง่ติดต้ังระบบคารบอนไดออกไซดชนดิ
ฉีดทวมหอง

(2) พื้นท่ีมีคนอยูตามปกติและพื้นท่ีปด
มีคนอยูซึง่การฉีดสารจากระบบปองกนัเฉพาะจดุ
จะทําใหบุคลากรสัมผัสอัตราสวนผสมท่ีเปน
อันตรายของคารบอนไดออกไซด

(3) พืน้ท่ีมีคนอยูตามปกติและพืน้ท่ีมีคน
อยูซึง่คารบอนไดออกไซดสามารถแพรกระจาย
เขาไปและเปนอันตรายตอบุคลากร

4.5.6.2.1 สัญญาณเตือนดังกลาวต้ัอง
เร่ิมตนทํางานกอนหรือเวลาเดียวกบัการฉีดสาร
ดับเพลิง

4.5.6.2.2 สัญญาณเตือนดังกลาวตอง
ทํางานตอเนือ่งหลังการฉีดสารจนกวาจะมีการ

กระทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
(1) มีการปองกันไมใหบุคลากรเขาไป

พื้นท่ีซึ่ งบรรยากาศไมปลอดภัยจากการฉีด
คารบอนไดออกไซด

(2) มีการระบายอากาศภายในพืน้ท่ีจน
บรรยากดาศมีความปลอดภัยซึง่บคุคลไมมีเคร่ือง
ปองกันสามารถเขาไปได

4.5.6.3 ตองจดัใหมีสญัญาณเตือนหรือ
เคร่ืองบงชีใ้หรูวาระบบทํางานไปแลวและตองการ
ฉีดสารซ้ํา

6.5.6.4 ตองจัดใหมีสัญญาณเตือนเพื่อ
บอกใหรูวามีการทํางานของระบบอัตโนมติ และ
ใหมีการตอบโตเหตุอยางทันทีทันใดจากบคุลากร

Fire Alarm

Visible Warning Alarm
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4.5.6.5 สัญญาณท่ีบงชี้วาอุปกรณท่ี
ไดรับการทดสอบแลวพบวาทํางานลมเหลวหรือ
มีแนวโนมจะลมเหลว ตองแตกตางจากสญัญาณ
ท่ีบงชีว้าระบบกาํลังทํางานหรืออยูในสถานการณ
อันตราย

4.5.7 แหลงพลังงาน (Power Sources)
4.5.7.1 แหลงพลังงานหลักของการ

ทํางานและการควบคุมระบบตองมีความสามารถ
ในการบริการตามเปาหมายและวางใจได

4.5.7.1.1 ท่ีซึ่งแหลงพลังงานหลักเกิด
ความเสยีหายจนเกดิเปนภัยตอระบบปองกนัหรือ
ความปลอดภัยของชวิีต หรือท้ังสองอยาง จะตอง
จัดใหมีแหลงพลังงานสํารองปอนพลังงานแก
ระบบในกรณีเปดความลมเหลวท้ังระบบ หรือ
แหลงพลังงานมีแรงดันไฟฟาออน (ตํ่ากวา 85%
ของแรงดันไฟฟาท่ีระบไุวบนปายกาํกบัอุปกรณ)

4.5.7.1.2 แหลงพลังงานสํารองตอง
สามารถปอนพลังงานใหระบบทํางานอยางเต็ม
อัตราเปนเวลา 24 ชั่วโมง และปอนพลังงานให
ระบบทํางานตอเนื่องสําหรับชวงการฉีดสาร
ตามท่ีออกแบบไวได

4.5.7.1.3 แหลงพลังงานสํารองตองสง
พลังงานใหระบบทํางานภายในเวลา 30 วินาที
โดยอัตโนมัติหลังจากแหลงพลังงานหลักขัดของ

4.5.7.2 อุปกรณท่ีใชไฟฟาท้ังหมดตอง
สามารถทํางานไดเม่ือมีแรงดันไฟฟาอยูในระดับ
85%-105%

4.6 การจายคารบอนไดออกไซด (Carbon
Dioxide Supply)

4.6.1 ปริมาณ (Quantities) ปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในถังบรรจุหลักของระบบ
อยางนอยท่ีสุดตองเพียงพอสําหรับการปกปอง

ของระบบจัดเก็บประจําท่ีจะตองเชื่อมตอระบบ
ทออยางถาวรและมีเตรียมการสงผานไปยัง
ระบบดับเพลิง ยกเวน จุดท่ีหนวยงานบังคับใช
กฎหมายอนุญาตใหตัดการเชื่อมตอได

4.6.2 การเติมสาร เวลาท่ีจําเปนตองใช
ในการเติมคารบอนไดออกไซดเขาไปในถัง
บรรจเุพือ่ฟนฟรูะบบใหพรอมทํางาน ใหถอืเปน
ปจจัยสาํคัญในการจัดการปริมาณสาํรอง

4.6.3 คุณภาพ (Quality) คารบอนได
ออกไซดตองมีคุณสมบัติข้ันตํ่าดังตอไปนี้

(1) เม่ืออยูในสถานะไอ (Vapor) ตองมี
คารบอนไดออกไซด 99.5% ท่ีไมมีรสชาติหรือ
กล่ินท่ีสามารถตรวจจบัได

(2) น้ําท่ีเปนสวนผสมของคารบอนได
ออกไซดในสถานะของเหลวจะตองเปนไปตาม
มาตรฐานของสมาคมแกสอัดความดันแหงสหรัฐ
(CGA G6.2)

(3) สวนผสมท่ีเปนน้าํมันตองไมเกนิ 10
สวนตอลานสวน (ppm) โดยน้ําหนัก

4.6.4 ถังเก็บ (Storage Containers)
4.6.4.1 ถงัเกบ็และอุปกรณประกอบตอง

อันตรายเด่ียวขนาดใหญสุด หรือปกปองกลุม
อันตรายยอยพรอมกัน

4.6.1.1 ท่ีซึ่ งสายฉีดมือถือมีใชงาน
ในระบบติดต้ังประจาํท่ีในพืน้ท่ีปองกนัอันตราย
จะตองมีการติดต้ังถงับรรจแุยกตางหาก ยกเวน
มีคารบอนไดออกไซดเพยีงพอสาํหรับการปกปอง
อันตรายเด่ียวขนาดใหญและสามารถจายใหกบั
สายฉีดมือถือโดยไมทําใหเกิดผลเสียใดๆ

4.6.1.2 ท่ีซึง่หนวยงานบงัคับใชกฎหมาย
กําหนดใหมีการปองกันตอเนื่อง ปริมาณสารท่ี
สํารองไวตองมีมากกวาท่ีระบุไวในขอ 4.6.1
และ 4.6.1.1 ตามท่ีหนวยงานบงัคับใชกฎหมาย
กําหนดตามความจําเปน

4.6.1.3 ท้ังถังบรรจุหลักและถังสํารอง

ต้ังในตําแหนงท่ีสะดวกตอการตรวจสอบ การ
ซอมบํารุง และการเติมสาร

4.6.4.2 การหยุดชะงักในการปองกัน
ตองมีนอยท่ีสุด

4.6.4.3 ถงัเกบ็ตองต้ังในตําแหนงใกลกบั
อันตรายท่ีจะทําการปองกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได แตตองไมอยูในตําแหนงจะสมัผสัเปลวไฟ
หรือการระเบิด

4.6.4.4 ถงัเก็บตองไมต้ังในบริเวณท่ีจะ
สัมผัสกบัสภาพอากาศท่ีเลวราย เคร่ืองกล เคมี
หรือสิ่งจะทําใหเกิดความเสียหายอ่ืนๆ

4.6.4.5 ท่ีซึ่งถังเก็บมีแนวโนมจะสัมผัส
กบัสภาพอากาศท่ีเลวรายหรือเคร่ืองกล จะตอง
จัดใหมีเคร่ืองปองกันหรือเคร่ืองปดลอม
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4.6.5 ถงัเกบ็แรงดันสงู (High-pressure
Cylinders) คารบอนไดออกไซดสําหรับใชงาน
ตองเกบ็ไวในถงัท่ีบรรจใุหมไดซึง่ออกแบบมาเพือ่
เก็บคารบอนไดออกไซดในสถานะของเหลวท่ี
อุณหภูมิโดยรอบ

4.6.5.1 ถงัเกบ็ท่ีใชในระบบดังกลาวตอง
ออกแบบตรงกบัขอกาํหนดของกระทรวงการขนสง
สหรัฐอเมริกา (DOT) คณะกรรมการการขนสง
แคนาดา (CTC) หรือหนวยงานของรัฐท่ีเทียบเทา

4.6.5.2 ถังเก็บแรงดันสูงท่ีใชในระบบ
ดับเพลิงตองไมเติมสารใหมหากไมผานการ
ทดสอบความสเถยีรท่ีแรงดันน้าํ (Hydrostatic)
และทําเคร่ืองหมายรับรองหลังจากผานการทดสอบ
คร้ังลาสุดไปแลว 5 ป

4.6.5.2.1 เม่ือสิน้สดุ 12 ป ถงัเกบ็ท่ีติดต้ัง
ไวโดยไมฉีดออกมา ตองทําการบรรจุใหมและ
ทดสอบอีกคร้ังกอนนําไปติดต้ังในระบบ

4.6.5.3 อุปกรณระบายความดันเกิน
กําหนด (Pressure Relief Device)

4.6.5.3.1 ถังเก็บแตละถังตองติดต้ัง
อุปกรณระบายความดันชนดิแผนดิสกยกตัวเม่ือ
แรงดันสูงเกินกําหนด (Rupture Disk Type)

4.6.5.3.2 อุปกรณระบายความดัน
ตองมีขนาดและการติดต้ังตรงตามขอกําหนด
กระทรวงการขนสงสหรัฐฯ (DOT) 49 CFR
171-190

4.6.5.4 ถังรวมหลายถัง (Manifolded
Cylinders)

4.6.5.4.1 เม่ือใชถังรวมหลายถัง ถังจะ
ตองติดต้ังบนแถวท่ีมีฐานรองรับและมีสิง่อํานวย
ความสะดวกสาํหรับการใชงานและการตรวจสอบ
ปริมาณแกสของแตละถัง

4.6.5.4.2 มีระบบทํางานอัตโนมัติใน
การปองกนัการสญูเสยีคารบอนไดออกไซดจาก
ถังรวมเหลานี้หากระบบทํางานขณะมีบางถัง
ถูกเคล่ือนยายออกไปทําการซอมบํารุง

4.6.5.5 ขนาดของถงัเกบ็
4.6.5.5.1 ถงัเกบ็แตละถงัท่ีนาํมาใชงาน

ตองมีน้ําหนักคารบอนไดออกไซดบรรจุตาม
มาตรฐาน ไดแก 5, 10, 15, 20, 25, 35, 50,
75, 100 หรือ 120 ปอนด (2.3, 4.5, 6.8,
9.1, 11.4, 15.9, 22.7, 34.1, 45.4 หรือ 54.4
กโิลกรัม) ยกเวน ถงับรรจท่ีุอุณหภูมิพเิศษ (ดูขอ
4.6.5.6)

4.6.5.5.2 ในระบบถงัรวมหลายถงั ถงั
ท้ังหมดสงสารผานทอเดียวกันซึ่งสับเปล่ียนได

แตตองเปนขนาดเดียวกับท่ีเลือกใชเทานั้น
4.6.5.6 อุณหภูมิโดยรอบถงัเกบ็สาํหรับ

ระบบใชงานเฉพาะจดุตองไมเกนิ 120   ํF (49   ํC)
แตไมตํ่ากวา 32   ํF (0   ํC)

4.6.5.6.1 สําหรับระบบฉีดทวมหอง
อณุหภูมิโดยรอบถังเกบ็ตองไมเกนิ 130   ํF (54   ํC)
แตไมตํ่ากวา 0  ํ F (-18  ํC) ยกเวน ระบบถูก
ออกแบบใหทํางานท่ีอุณหภูมิจัดเกบ็นอกเหนอื
จากท่ีระบุไวนี้

4.6.5.6.2 อนุญาตใหมีเคร่ืองทําความ
รอนหรือเคร่ืองทําความเยน็ภายนอกไดเพือ่ทําให
อุณหภูมิโดยรอบถังเก็บเปนไปตามท่ีกําหนด

4.6.5.6.3 ท่ีซึง่ถงัเกบ็ชนดิบรรจพุเิศษถกู
นํามาใชเพื่อชดเชยอุณหภูมิโดยรอบ ถังเก็บซึ่ง
ไมเปนไปตามท่ีระบใุนขอ 4.6.5.6 และ 4.6.5.6.1
ตองทําเคร่ืองหมายระบุท่ีถังในลักษณะถาวร

4.6.6 ถงัเกบ็แรงดันตํ่า (Low-Pressure
Storage Cylinders) ถงัเกบ็แรงดันตํ่าตองไดรับ
การออกแบบใหสามารถเก็บรักษาคารบอนได
ออกไซดท่ีแรงดัน 300 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)
หรือ 2,068 กโิลปาสกาล (kPa) ณ อุณหภูมิ 0   ํF
(-18   ํC)

4.6.6.1 ขอกาํหนดของถงัเกบ็
4.6.6.1.1 ถงัความดันตองผลิต ทดสอบ

รับรอง ติดต้ังอุปกรณประกอบ และทําเคร่ืองหมาย
ตรงตามขอกําหนดปจจุบันของมาตรฐาน API-
ASME Code for Unified Pressure Vessels for
Petroleum Liquids and Gases หรือในกรณี
เปนถังเก็บเคล่ือนท่ีได หากมีใชงาน ใหเปนไป
ตามขอกําหนด DOT 49 CFR 171-190 หรือ
ท้ังสองมาตรฐาน

4.6.6.1.2 ความดันในการออกแบบตอง
ไมนอยกวา 325 ปอนดตอตารางนิ้ว (2,241
กโิลปาสกาล)

4.6.6.2 นอกจากขอกาํหนด ASME และ
DOT ตามท่ีระบุในขอ 4.6.6.1.1 ถังความดัน
แตละถังตองตืดเกจวัดระดับของเหลว เกจวัด
ความดัน และอุปกรณตรวจสอบและเตือน
ความดันสูง/ตํ่า โดยต้ังการเตือนเม่ือความดัน
ตํ่ากวา 90% ของแรงดันสูงสุดในการใชงานท่ี
ยอมรับไดตามท่ีการออกแบบไว (MAWP) และ
เม่ือความดันนอยกวา 250 ปอนด/ตารางนิ้ว
(1,724 กโิลปาสกาล)

4.6.6.3 ถังความดันตองหุมฉนวนและ
ติดอุปกรณอัตโนมัติควบคุมความเย็นจัดหรือ

High-pressure Cylinders

Low-pressure Cylinders
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ความรอนจดั หรือท้ังสองอยาง ถาจาํเปน
4.6.6.4 ระบบทําความเยน็ตองสามารถ

รักษาระดับความไวท่ี 300 ปอนด/ตอตารางนิว้
(2,068 กิโลปาสกาล) ในถังความดันภายใต
อุณหภูมิสูงสุดท่ีคาดไว

4.6.6.5 การทําความรอน
4.6.6.5.1 ระบบทําความรอนติดต้ังตรง

จดุท่ีตองการ ตองสามารถรักษาอุณภูม ิไวท่ี 0   ํF

ครอบคลุมวัสดุเหลานี้ตองเปนไปตามความใน
ขอ 4.7.1.2.1 ถงึ 4.7.1.2.5

4.7.1.2.1 ทอเหล็กกลาสดํีาหรือชบุดวย
ไฟฟาตองไมมีตะเข็บหรือเชื่อมดวยไฟฟาตาม
มาตรฐาน ASTM A 53 เกรด A หรือ B หรือตาม
มาตรฐาน ASTM A 106 เกรด A, B หรือ C

4.7.1.2.1.1 หามใชทอเหล็กหลอตาม
มาตรฐาน ASTM 120 และทอเหล็กหลอธรรมดา

4.7.1.2.1.2 เหล็กกลาไรสนิม (Stain-
less Steel) ตองตรงตามมาตรฐาน TP304 หรือ
TP316 สําหรับทอชนิดตอดวยเกลียว หรือ
TP304, TP316, TP304L หรือ TP316L สาํหรับ
ทอชนิดตอดวยการเชื่อม

4.7.1.2.2 ในระบบจายแกสความดันสงู
ทอขนาด ¾ นิ้ว และอนุญาตใหใชทอเล็กกวา
ท่ีมีความหนาของผนังทอ Schedule 40

4.7.1.2.2.1 ทอขนาด 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

ตองมีความหนาของผนงัทอข้ันตํ่า Schedule 80
4.7.1.2.2.2 หามใชทอท่ีเชือ่มโดยอาศัย

แรงอัด (pressing) ในขณะท่ีตะเข็บรอนแดงดวย
ความรอนจากเตาเผา (Furnace Butt-Weld)
ตามมาตรฐาน ASTM A53

4.7.1.2.3 ในระบบจายแกสแรงดันตํ่า ทอ
ตองมีความหนาของผนงัทอข้ันตํ่า Schedule 40

4.7.1.2.3.1 อนญุาตใหใชทอท่ีเชือ่มโดย
อาศัยแรงอัด (pressing) ในขณะท่ีตะเข็บรอน
แดงดวยความรอนจากเตาเผา (Furnace Butt-
Weld) ตามมาตรฐาน ASTM A53

4.7.1.2.4 ท่ีดักสิ่งสกปรกประกอบดวย
ขาหยัง่รูปตัวทีซึง่สวนปลายมีฝาบดิยาวอยางนอย
2 นิ้ว (51 ม.ม.) ติดต้ังบริเวณปลายสุดของทอ

4.7.1.2.5 สวนของทอท่ีปกติเปดออก
สูบรรยากาศ ไมตองเคลือบสารปองกันการ
กัดกรอนดานใน

4.7.1.3 สวนประกอบของระบบทอยดืหยุน
ไดท่ีไมไดระบุในมาตรฐานนีเ้ปนกรณพีิเศษ จะ
ตองมีความดันท่ีทําใหระเบิดไดข้ันตํ่า 5,000
ปอนด/ตารางนิ้ว (34,474 กิโลปาสกาล)
สําหรับระบบแรงดันสูง หรือ 1,800 ปอนด/

(-18   ํC) ในถังความดันภายใตอุณหภูมิตํ่าสุด
ท่ีคาดไว

4.6.6.5.2 โดยท่ัวไปไมตองใชการทํา
ความรอน ยกเวนมีขอมูลทางอุตุนยิมวิทยาระบุ
วามีความเปนไปไดท่ีอุณหภูมิโดยรอบจะทําให
ความดันแกสในถังเก็บลดลงจนตํ่ากวา 250
ปอนด/ตารางนิ้ว (1,724 กิโลปาสกาล) โดย
อุณหภูมิดังกลาวอยูท่ีประมาณ -10   ํF (-23   ํC)

4.7 ระบบจายแกส (Distribution System)
4.7.1 ทอจายตองเปนวัสดุประเภท

โลหะ ไมติดไฟ และมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีซึ่งการเสื่อมสภาพภายใตความกดดัน
สามารถคาดการณไดอยางนาเชื่อถือ

4.7.1.1 ท่ีซึง่ทอจายติดต้ังเปนบรรยากาศ
มีการกัดกรอนรุนแรงตองใชทอท่ีเปนวัสดุหรือ
เคลือบผวิดวยวัสดุท่ีมีความตานทานการกดักรอน

4.7.1.2 วัสดุใชทําทอและมาตรฐานท่ี

ตารางนิว้ (12,411 กโิลปาสกาล) สาํหรับระบบ
แรงดันตํ่า

4.7.1.4 หามใชอุปกรณเชื่อมตอปลาย
ทอ (Fittings) Class 150 และท่ีทําจากเหล็กหลอ

4.7.1.5 อุปกรณเชื่อมตอปลายทอของ
ระบบความดันสูงและความดันตํ่าตองเปนไป
ตามขอ 4.7.1.5.1 และ 4.7.1.5.2

4.7.1.5.1 ระบบแรงดันสงู (High-Pressure
Systems)

4.7.1.5.1.1 อุปกรณเชื่อมตอปลายทอ
ทําจากเหล็กท่ีตีเปนแผนบางหรือเสนบางได
Class 300 อนุญาตใหใชขนาดภายในของทอ
ไดถึง 2 นิ้ว และอุปกรณเชื่อมตอปลายทอท่ีตี
จากเหลกกลาใหใชขนาดใหญกวา

4.7.1.5.1.2 เหล็กประกับยึดปลายทอ
ทวนกระแส (Flanged Joints Upstream) ตรงท่ี
เปนวาลวหยุดการไหลของระบบ (Stop Valve)



ตองเปนเหล็ก Class 600
4.7.1.5.1.3 เหล็กประกับยึดปลายทอ

ตามกระแส (Flanged Joints Downstream)
ของวาลวหยุดการไหลของระบบ (Stop Valve)
หรือในระบบท่ีไมมีวาลวหยุดการไหล อนุญาต
ใหใชเหล็ก Class 300 ขอตอเกลียวท่ีใช อยาง
นอยตองทียบเทาเหล็กกลาหลอ Class 2000

4.7.1.5.1.4 อุปกรณเชือ่มตอปลายทอทํา
ดวยเหล็กกลาตองเปน Type 304 หรือ 316 ท่ี
หลอมหรือตีข้ึนตามมาตรฐาน ASTM A 182 ตอ
ดวยเกลียวหรือเชื่อมสอดทุกขนาด ต้ังแต 1/8
นิ้ว (8  ม.ม.) จนถึง 4 นิ้ว (100 ม.ม.)

4.7.1.5.2 ระบบแรงดันตํ่า (Low-Pressure
System)

4.7.1.5.2.1 อุปกรณเชื่อมตอปลายทอ
ทําจากเหล็กท่ีตีเปนแผนบางหรือเสนบางได
Class 300 อนุญาตใหใชขนาดภายในของทอ
(IPS) ไดถงึ 3 นิว้ (80 ม.ม.) และอุปกรณเชือ่ม
ตอปลายทอท่ีตีหรือหลอจากเหลกกลาขนาด
100 ปอนด ใหใชขนาดใหญกวา

4.7.1.5.2.2 เหล็กประกับยึดปลายทอ
ตองเปน Class 300

4.7.1.5.2.3 อุปกรณเชื่อมตอปลายทอ
ทําดวยเหล็กกลาตองเปน Type 304 หรือ 316
สาํหรับขอตอแบบเกลียว หรือ Type 304, 316,
304L หรือ 316L สําหรับขอตอแบบเชื่อมท่ี
หลอมหรือตีข้ึนตามมาตรฐาน ASTM A 182
Class 2000 ตอดวยเกลียวหรือเชื่อมสอดทุก
ขนาด ต้ังแต 1/8 นิ้ว (8  ม.ม.) จนถึง 4 นิ้ว
(100 ม.ม.)

4.7.1.6 อนญุาตใหใชขอตอแบบเชือ่มและ
แบบเกลียวหมุน หรือแบบเหล็กประกับปลาย
ทอทําจากเหล็กท่ีตีเปนแผนบางหรือเสนบางได

4.7.1.6.1อนญาตใหทําการตอปลายทอ
ดวยวิธทีางกลโดยการกดรองทอใหเปนวงแหวน
รอบแลวสวมขอตอ (Grooved Couplings) หาก
วิธดัีงกลาวอยูในบญัชรีายฃือ่การรับรองสาํหรับ
ระบบคารบอนไดออกไซด

4.7.1.6.2 หามใช วิธีตอทอแบบหัว
เกลียวสวมปลายทอ (Flush bushings)

4.7.1.6.3 เม่ือใชหัวเกลียวสวมปลายทอ
แบบหกเหล่ียมกับทอท่ีลดลงหนึ่งขนาด ตอง
ใชหัวเกลียวเหล็กกลาทนแรงได 3000 ปอนด
(207 บาร) เพื่อเสริมความแข็งแกรง

4.7.1.6.4 ท่ีซึ่งมีการใชหัวเกลียวสวม
ปลายทอแบบหกเหล่ียมกับทอท่ีลดลงมากกวา

หนึ่งขนาด ใหทําตามขอ 4.7.1.5
4.7.1.6.5 ขอตอทอแบบหัวแฟลร

(Flared-type Fitting) ขอตอทอแบบขันอัด
(Compression-type Fitting) หรือขอตอทอง
เหลือง (Brazed Fttings) ตองใชกบัทอเขากนัได

4.7.1.6.6 ท่ีซึง่มีการใชขอตอทองเหลือง
โลหะอัลลอยทองเหลืองตองมีจุดหลอมเหลว
1000   ํF (536   ํC) หรือสูงกวา

4.7.1.7 การจายแรงดันสูง (High-
Pressure Supply)

4.7.1.7.1 ในระบบท่ีใชการจายแรงดัน
สงูดวยทอท่ีนอกจากท่ีระบไุวในขอ 4.7 และ 4.8
ความหนาของทอตองคํานวณดวยวิธีการท่ีระบุ
ไวในมาตรฐาน ASME B31.1

4.7.1.7.2 ความดันภายในของการ
คํานวณนีคื้อ 2,800 ปอนด/ตารางนิว้ (19,306
กโิลปาสกาล)

4.7.1.7 การจายแรงดันตํ่า (Low-
Pressure Supply)

4.7.1.7.1 ในระบบท่ีใชการจายแรงดัน
ตํ่าดวยทอท่ีนอกจากท่ีระบไุวในขอ 4.7.1 ความ
หนาของทอตองคํานวณดวยวิธีการท่ีระบุไวใน
มาตรฐาน ASME B31.1

4.7.1.7.2 ความดันภายในของการ
คํานวณนี้คือ 450 ปอนด/ตารางนิ้ว (3,103
กโิลปาสกาล)

4.7.2 ระบบทอตองมีการรองรับอยาง
ม่ันคงเพื่ อตานทานการพุ งของสารและการ
ขยายตัวหรือหดตัวจากความรอน ปองกนัความ
เสียหายจากทางกล สารเคมี หรือสาเหตุอ่ืนๆ

4.7.2.1 ท่ีซึง่มีความเปนไปไดจะเกดิการ
ระเบิดระบบทอตองแขวนจากฐานรองรับซึ่ ง
อยางนอยเพื่อเปนการยายตําแหนงท่ีต้ัง

4.7.2.2 จะตองทําการควานและทํา
ความสะอาดทอกอนการประกอบและหลังจาก
ประกอบเสร็จตองเปาลมเขาทอ จากนัน้จงึติดต้ัง
หัวฉีดหรืออุปกรณปลอยสาร

4.7.2.3 ในระบบท่ีมีการจัดเรียงวาลว
เปนสวนท่ี ติดกับทอ สวนดังกลาวตองติด
อุปกรณระบายความดันหรือวาลวท่ีออกแบบมา
เพือ่ปองกนัการกกัของเหลวคารบอนไดออกไซด

4.7.2.3.1 อุปกรณระบายความดันตอง
ทํางานในชวงความดันระหวาง 2,400 ถึง
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3,000 ปอนด/ตารางนิว้ (16,5747 ถงึ 20,684
กโิลปาสกาล) สาํหรับระบบจายถงัเกบ็ความดัน
สูง และท่ี 450 ปอนด/ตารางนิ้ว (3,103 กิโล
ปาสกาล) สําหรับระบบจายถงัเก็บความดันตํ่า

4.7.2.3.2 ท่ีซึ่ งมีการใชวาลวถังเก็บ
ทํางานดวยความดัน ตองมีมาตรการระบาย
แกสท่ี ร่ัวไหลจากชุดถังเก็บ แตมาตรการนี้
ตองชวยปองกนัความสญูเสยีของแกสเม่ือระบบ
ทํางานดวย

4.7.2.4 อุปกรณระบายความดันท้ังหมด
ตองออกแบบและติดต้ังในลักษณะและทิศทาง
ท่ีคารบอนไดออกไซดฉีดออกมาไมเปนอันตราย
ตอบคุลากร

4.7.3 วาลว (Valves)
4.7.3.1 วาลวท้ังหมดตองมีเหมาะสม

ตามวัตถปุระสงค โดยเฉพาะตามความสามารถ
ในการไหลและการทํางานของระบบ

4.7.3.2 วาลวท้ังหมดตองใชงานภายใต
อุณหภูมิและเงื่อนไขอ่ืนตามคุณสมบัติท่ีระบุ
และไดรับการรับรอง

4.7.3.3 วาลท่ีใชในระบบถังเก็บความ
ดันสงูและมีความดันคงท่ีตองทนความดันท่ีเกดิ
จากการระเบดิข้ันตํ่า 6,000 ปอนด/ตารางนิ้ว
(41,369 กิโลปาสกาล) และในสวนท่ีไมอยู
ภายใตความดันคงท่ีตองทนความดันท่ีเกดิจาก
การระเบิดข้ันตํ่าท่ี 5,000 ปอนด/ตารางนิ้ว
(34,474 กโิล ปาสกาล)

4.7.3.4 วาลวท่ีใชระบบถงัเกบ็ความดัน
ตํ่าตองทนตอการทดสอบแรงดันน้ํา (Hydro-
static) 1,800 ปอนด/ตารางนิว้ โดยไมเกดิการ
บิดเบี้ยวถาวร

4.7.3.5 วาลวตองอยูในตําแหนงติดต้ัง
หรือปกปองอยางเหมาะสมเพื่อไมใหสัมผัสกับ
กลไก สารเคมี หรือความเสียหายหายอ่ืนท่ีจะ
ทําใหใชการไมได

4.7.3.6 วาลวตองมีความยาวเทียบ

เทากบัอัตราสวนขนาดของทอท่ีติดต้ังใขงาน
4.7.3.7 ความยาวของวาลวถงับรรจตุอง

เทียบเทากับอัตราสวนของทอดูดดวยแรงดัน
อากาศ วาลว หัวฉีดสารและขอตอยืดหยุน

4.7.4 หัวฉีดสาร (Discharge Nozzles)
หัวฉีดสารตองใชตามวัตถุประสงคและอยูใน
บัญชีรายชื่อหรือไดรับการรับรองตามลักษณะ
และคุณสมบัติในการฉีดสาร

4.7.4.1 หัวฉีดสารตองมีความแข็งแกรง

เหมาะสมกับการใชงานกับแรงดันซึ่งสามารถ
ตานทานความเสียหายทางกล และถูกสราง
ข้ึนมาเพื่อใหทนทานตอระดับอุณหภูมิท่ีจะเกิด
ข้ึนโดยไมเสียรูปราง

4.7.4.2 รูฉีดสาร (Discharge Orifices)
ตองเปนโลหะตานทานการกัดกรอน

4.7.4.3 หัวฉีดสารท่ีใชระบบฉีดเฉพาะ
จุด (Local Application System) ตองเชื่อมตอ
และมีท่ีรองรับซึ่งทําใหไมสามารถปรับเปล่ียน
การฉีดท่ีต้ังไวแลว

4.7.4.4 หัวฉีดสารตองทําเคร่ืองหมาย
ถาวรเพื่อระบุและแสดงขนาดของเสนผานศูนย
กลางเทียบเทาของรูหัวฉีดเด่ียวโดยไมคํานึงถึง
รูปรางและจํานวนของรูหัวฉีด

4.7.4.4.1 เสนผานศูนยกลางเทียบเทา
หมายถึงเสนผานศูนยกลางของรูหัวฉีดเด่ียว
มาตรฐาน (ชนดิรูเดียว) ซึง่มีอัตราไหลเดียวกบั
หัวฉีดท่ีใชติดต้ัง

4.7.4.4.2 การทําเคร่ืองหมายตองมอง
เห็นไดหลังจากการติดต้ัง

4.7.4.4.3 รูหัวฉีดมาตรฐานตองเปนรูหัว
ฉีดกลม ซึง่มีคาสมัประสทธิก์ารฉีดสารนอยกวา
0.8 และมีลักษณะการไหลเปนไปตามตาราง
4.7.5.2.1 และ ตาราง 4.7.5.3.1

4.7.4.4.4 ขนาดของรูหัวฉีดนอกเหนือ
จากท่ีแสดงาํไวในตาง A.4.7.4.4.3 อนญุาตใหใช
ไดและอนญุาตใหทําเคร่ืองหมายอุปกรณรูหัวฉีด
เปนเลขทศนิยม

4.7.4.5 อุปกรณฉีดสาร (Discharge
Devices)

4.7.4.5.1 อุปกรณฉีดสารตองมีแผนดิสก
ท่ีแตกไดและฝาปดพุงออกมาเม่ือมีวัสดุแปลก
ปลอมอุดตัน

4.7.4.5.2 อุปกรณเหลานี้ตองไมมีสิ่ง
กีดขวางเม่ือระบบทํางาน

4.7.5. การพิจารณาเลือกขนาดรูหัวฉีด

Discharge Nozzles

CO2 Valves
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และทอ ขนาดทอและพื้นท่ีรูหัวฉีดตองคัดเลือก
จากพืน้ฐานการคํานวณอัตราไหลในการสงและ
อัตราท่ีตองการของหัวฉีดแตละหัว

4.7.5.1 สมการตอไปนี้ ใช คํานวณ
แรงดันลดในทอ

เม่ือ
Q = อัตราการไหล [ปอนด/นาที (กก./

นาที)]
D = เสนผานศูนยกลางจริงภายในทอ [นิว้

(มม.)]
L = ความยาวเทียบเทาของทอ [ฟุต

(เมตร)]
Y และ Z = ตัวแปรข้ึนอยูกับความดันใน

ถังเก็บและในเสนทอ
4.7.5.2 สําหรับระบบท่ีมีการขัดเก็บ

ความดันตํ่า อัตราไหลตองคํานวณจากพื้นฐาน
คาเฉล่ียของความดันในถังเก็บท่ี 300 ปอนด/
ตารางนิว้ (2,068 กโิลปาสกาล) ขณะฉีดสาร

4.7.5.2.1 อัตราการฉีดสําหรับรูหัวฉีด
เทียบเทาข้ึนอยูกบัคาพืน้ฐานท่ีแสดงไวในตาราง
4.7.5.2

4.7.5.2.2 ความดันหัวฉีดในการออกแบบ
ตองไมตํ่ากวา 150 ปอนด/ตารางนิ้ว (5,171
กโิลปาสกาล)

4.7.5.3 สําหรับระบบถังเก็บความดัน
สูง อัตราไหลตองคํานวณจากพื้นฐานความดัน
ในการจดัเกบ็โดยเฉล่ียท่ี 750 ปอนด/ตารางนิว้
(5,171 กิโลปาสกาล) ระหวางการฉีดสารท่ี
อุณหภูมิจัดเก็บปกติ 70   ํF (21   ํC)

4.7.5.3.1 อัตราการฉีด (Discharge Rate)
ผานรูฉีดเทียบเทาตองข้ึนอยูกบัพืน้ฐานของคาท่ี
แสดงไวในตาราง 4.7.5.3.1

4.7.5.3.2 ความดันหัวฉีดในการออกแบบ
ท่ีอุณหภูมิจดัเก็บ 70   ํF (21   ํC) ตองไมตํ่ากวา
300 ปอนด/ตารางนิว้ (2,068 กโิลปาสกาล)

4.8 การตรวจสอบ การซอมบํารงุ และ
การแนะนาํการใชงาน

4.8.1 การตรวจสอบ ตองมีการตรวสอบ

ความดันรูหัวฉีด (Orifice Pressure) อัตราการฉีดสาร (Discharge Rate) 

ปอนด/ตารางนิ้ว (PSI) กิโลปาสกาล (kPA) ปอนด/นาที-ตารางน้ิว 

(lb/min-in.2) 

กิโลกรัม/นาที-ตารางมิลลิเมตร 

(kg/min-mm.2) 

300 

290 

280  

270  

260  

250  

240  

230  

220  

210  

200  

190  

180  

170  

160  

150  

2068 

1999  

1931  

1862  

1793  

1724  

1655  

1586  

1517  

1448  

1379  

1310  

1241  

1172  

1103 

 1034  

4220 

2900  

2375  

2050  

1825  

1655  

1525  

1410  

1305  

1210  

1125  

1048  

977  

912  

852 

795  

2.970 

2.041 

1.671 

1.443 

1.284 

1.165 

1.073 

0.992 

0.918 

0.851 

0.792 

0.737 

0.688 

0.642 

0.600 

0.559 

 

ความดันรูหัวฉีด (Orifice Pressure) อัตราการฉีดสาร (Discharge Rate) 

ปอนด/ตารางนิ้ว (PSI) กิโลปาสกาล (kPA) ปอนด/นาที-ตารางน้ิว 

(lb/min-in.2) 

กิโลกรัม/นาที-ตารางมิลลิเมตร 

(kg/min-mm.2) 

750  

725  

700  

675  

650  

625  

600  

575  

550  

525  

500  

475  

450  

425  

400  

375  

350  

325  

300  

5171  

4999  

4826  

4654  

4481 

4309 

4137  

3964 

3792 

3620 

3447 

3275 

3103 

2930  

2758 

2586 

2413 

2241 

2068  

4630  

3845  

3415  

3090 

2835 

2615 

2425  

2260 

2115 

1985 

1860 

1740 

1620 

1510 

1400 

1290 

1180 

1080 

980  

3.258 

2.706 

2.403 

2.174 

1.995 

1.840 

1.706 

1.590 

1.488 

1.397 

1.309 

1.224 

1.140 

1.063 

0.985 

0.908 

0.830 

0.760 

0.690 

 

ตาราง 4.7.5.2.1 อัตราการฉีดตอพ้ืนที่ รูหัวฉีดเทียบเทา หนวยเปนตารางนิ้ว
สําหรับการจัดเก็บความดันตํ่า [300 ปอนด/ตารางนิ้ว (2,068 กิโลปาสกาล)]

ตาราง 4.7.5.3.1 อัตราการฉีดตอพ้ืนที่ รูหัวฉีดเทียบเทา หนวยเปนตารางนิ้ว สําหรับ
การจัดเก็บความดันสูง [750 ปอนด/ตารางนิ้ว (5,171 กิโลปาสกาล)]

เพือ่ประเมินสภาพการทํางานของระบบทุก 30
วัน เปนอยางนอย

4.8.2 การทดสอบสาย (Hose Testing)
4.8.2.1 สายในระบบท้ังหมด รวมถึง

สายฉีดท่ีใชขอตอยดืหยุน ตองทดสอบท่ีแรงดัน
2,500 ปอนด/ตารางนิว้ (17,239 กโิลปาสกาล)
สําหรับระบบแรงดันสูง และท่ีแรงดัน 900

ปอนด/ตารางนิว้ (6,205 กโิลปาสกาล) สาํหรับ
ระบบแรงดันตํ่า

4.8.2.2 สายท่ีจะตองไดรับการทดสอบ
มีดังตอไปนี้

(1) สายท่ีถอดออกจากท่ียดึตึด
(2) สายสําหรับใชมือถือตองทดสอบ

ความตอเนื่องทางไฟฟา (ทดสอบความเปน
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ฉนวน) ระหวางตัวเชือ่มตอ (Couplings)
(3) ท่ีเก็บสายตองวางไวในพื้นท่ีปดซึ่ง

ไดรับการปกปองแตออกแบบใหสามารถสงัเกต
เห็นเพื่อนํามาทดสอบได

(4) สายตองเติมน้ําใหเต็มกอนการ
ทดสอบ

(5) ตองเพิ่มความดันทดสอบทีละข้ัน
โดยใหความดันทดสอบถงึขีดสงูสดุภายในเวลา
1 นาที

(6) ตองคงความดันทดสอบไวเปนเวลา
1 นาทีเต็ม

(7) สังเกตผลการทดสอบ ไดแก การ
บิดเบี้ยวหรือการร่ัวไหลของสายฉีด

(8) หากความดันทดสอบไมตกลงมาและ
ตัวเชื่อมตอไมขยับ ตองระบายความดันออกไป

(9) ใหพจิารณาวา สวนประกอบของสาย
ฉีดผานการทดสอบแรงดันน้ํา (Hydrostatic)
หากไมมีการบิดเบี้ยวถาวรเกิดข้ึน

(10) สวนประกอบสายฉีดท่ีทดสอบผาน
ตองทําใหภายในสายฉีดแหงสนิท

(11) ถาทําใหแหงโดยการใชความรอน
อุณหภูมิท่ีใชตองไมเกิน 150   ํF (66   ํC)

(12) สวนประกอบของสายฉีดท่ีทดสอบ
ไมผาน ตองทําเคร่ืองหมาย ทําลาย และเปล่ียน
สวนประกอบใหม

(13) สวนประกอบของสายฉีดท่ีทดสอบ
ผาน ตองทําเคร่ืองหมายพรอมระบุวันท่ีทําการ
ทดสอบใบนสายฉีด

4.8.2.3 สายฉีดของระบบท้ังหมดรวมถงึ
สายฉีดท่ีใชขอตอยดืหยุนตองไดรับการทดสอบ
ทุก 5ป ตามท่ีระบุไวในขอ 4.8.2

4.8.3 การซอมบํารุง (Maintenance)
4.8.3.1 กระบวนการทดสอบและซอม

บํารุง ตองมอบคูมือทดสอบและซอมบํารุงของ
ผู ผลิตแกเจาของเพื่ อใชเปนแนวทางในการ

ทดสอบและซอมบํารุงระบบ คูมือนีต้องมอบให
เพื่อใชทําการทดสอบคร้ังแรกและทดสอบและ
ซอมบํารุงเปนระยะ การทํางาน ความบกพรอง
และการซอมแซมระบบปองกันนี้ตองรายงาน
ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายโดยทันที

4.8.3.2 สิ่งตอไปนี้ตองตรวจสอบโดย
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติอยางนอยปละคร้ังโดยใช
เอกสารท่ีระบุไวในขอ 4.4.2.14

(1) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของระบบคารบอนไดออกไซด

(2) ตรวจสอบวาไมมีการเปล่ียนแปลง
ขนาด ชนิด และรูปรางของอันตรายและระบบ
ปองกนั

(3) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณหนวงเวลา

(4) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณเตือนดวยเสยีงท้ังหมด

(5) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณดวยแสง (การมองเห็น) ท้ังหมด

(6) ตรวจสอบและทดสอบสัญญาณ
เตือนท่ีติดต้ังตามท่ีระบุไวในขอ 4.3.2 ท้ังหมด

(7) ตรวจสอบเพือ่ใหแนใจวากระบวนการ
ตามขอ 4.5.6 มีความเหมาะสม และอุปกรณ
ตามขอ 4.5.6 สามารถทํางานได

(8) ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณตรวจ
จับแตละตัวโดยใชวิธีตามมาตรฐาน NFPA 72

4.8.3.2.1 เปาหมายของการทดสอบและ
การซอมบํารุงดังกลาวนี้ ไมเพียงแตจะทําให
แนใจวาระบบทํางานไดอยางเต็มท่ี แตยังชี้ให
เห็นถึงความเปนไปไดท่ีระบบมีสภาพดังกลาว
อยางตอเนือ่งจนกวาจะถงึเวลาตรวจสอบคร้ังตอไป

4.8.3.2.2 การทดสอบการฉีดสารจะตอง
ทําเม่ือผลของการซอมบํารุงระบุวาสมควรจะ
ตองดําเนนิการ

4.8.3.2.3 การทําการทดสอบตองมีการ
ทบทวนข้ันตอนความปลอดภัย (ดูขอ 4.3 และ
A.4.3)

4.8.3.3 รายการซ อมบํารุ งและข อ
เสนอแนะตองทําเปนแฟมชอมูลเสนอตอเจาของ

4.8.3.4 การร่ัวซมึเขาไปในพืน้ท่ีปดลอม
ท่ีปกปองดวยระบบคารบอนไดออกไซดชนิด
ฉีดทวมหอง ตองทําการอุดรอยร่ัวทันที วิธีการ
อุดรอยร่ัวท่ีใชตองทําใหพื้นท่ีปดลอมมีความ
ตานทานไฟเหมือนของเดิม

4.8.3.5 น้าํหนกัของถงัเกบ็ความดันสงู
4.8.3.5.1 อยางนอยท่ีสดุ ทุกคร่ึงป ตอง

มีการชั่งน้ําหนักถังเก็บความดันสูง และตรวจ
ดูวันท่ีทําการทดสอบแรงดันน้ํา (Hydrostatic)
คร้ังลาสดุ

4.8.3.5.2 เม่ือใดก็ตามท่ีถังเก็บแสดง
ใหเห็นวามีการสูญเสียสารท่ีบรรจุภายในเกิน
10% ตองมีการเติมสารเขาไปเพิ่มหรือเปล่ียน
สารใหมท้ังหมด

4.8.3.6 ระดับของเหลวในถังเก็บความ
ดันตํ่า

4.8.3.6.1 อยางนอยท่ีสุด ทุกสัปดาห
ตองสังเกตเกจวัดระดับของเหลวของถังเก็บ
ความดันตํ่า

4.8.3.6.2 เม่ือใดกต็ามท่ีถงัเกบ็แสดงให
เห็นวามีการสูญเสียสารมากกวา 10% ตองมี
การเติมสารเขาไปเพิ่ม ยกเวนยังมีปริมาณอยู
ในคากําหนดข้ันตํ่า

4.8.4 การฝกอบรม บคุลากรผูตรวจตรา
ตรวจสอบ ซอมบํารุง หรือปฏิบัติงานระบบ
ปองกันอัคคีภัยคารบอนไดออกไซดตองไดรับ
การอบรมในสิง่ท่ีตองเรียนรูเพือ่นาํไปปฏิบติังาน
ท้ังหมด

สําหรับบทท่ีเหลือ ไดแก บทท่ี 5 ระบบ
ฉีดทวมหอง (Chapter 5 Total Flooding Sys-
tems) บทท่ี 6 ระบบฉีดเฉพาะจุด (Chapter 6
Local Application Systems) บทท่ี 7 ระบบ
สายฉีดมือถือ (Chapter 7 Hand Hose Line
Systems) บทท่ี  8 ระบบทอยืนและระบบ
จายเคล่ือนท่ี (Chapter 8 Standpipe Systems
and Mobile Supply) บทท่ี 9 ระบบบนเรือ
(Chapter 9 Marine Systems) และภาคผนวก
A-H (Annex A-X) ของมาตรฐานฉบับนี้ เราจะ
นําเสนอในโอกาสตอไป

CO2 Release System
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