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N F PA 1 2 , S t a n d a r d o n C a r b o n D i o x i d e E x t i n g u i s h i n g S y s t e m s

มาตรฐาน NFPA 12, Standard on Carbon
Dioxide Extinguishing Systems ที่จะนําเสนอ
ตอไปนี้ เปนฉบับป 2008 ซึง่ จะขามบทที่ 1 การ
บังคับใชมาตรฐาน (Chapter 1 Administration)
บทที่ 2 มาตรฐานอางอิง (Chapter 2 Referenced
Publications) และบทที่ 3 คํานิยาม (Chapter
3 Definitions) โดยจะนําเสนอเฉพาะบทที่ 4
ขอมูลทั่วไป (Chapter 4 General Information)
ซึง่ เนื้อหาสําคัญของมาตรฐานฉบับนีเ้ ทานัน้
บทที่ 4 ขอมูลทัว่ ไป (Chapter 4 General
Information)
4.1 ขอจํากัดสําหรับพืน้ ทีป่ ด ทีม่ คี นอยู
4.1.1 ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ชนิดฉีดทวมหองตองไมตดิ ตัง้ ในหองปดมีคนอยู
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
ทวมหองใหมจะไดรบั อนุญาตใหตดิ ตัง้ ในหองปด
มีคนอยูต ามปกติเมือ่ พิจารณาแลววาอัตราสวน
ผสมของความเฉื่ อยที่ กําหนดและอัตราความ
เฉือ่ ยทีก่ าํ หนดจากการใชสารดับเพลิงทางเลือก
ชนิดแกสอืน่ ๆ ทําใหเกิดสวนผสมทีอ่ ยูเหนือคา
LOAEL (ปริ มาณของสารเคมี ที่ น อยที่ สุ ดซึ ง
ได รั บทุ กวั นแล วทําให เกิ ดความเป นพิ ษหรื อ
ผลเสียตอรางกาย) หรือทําใหอัตราสวนผสม
ของออกซิเจนมีนอยกวา 8%

4.1.1.2 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหมจะไดรับอนุญาตใหติดตั้งในพื้นที่
ปดมีคนอยูตามปกติที่มีความเสี่ยงจะเกิดเพลิง
ไหมเกีย่ วของกับกระแสไฟฟาทีม่ คี่ วามตางศักย
มากกวา 400 โวลต และสายไฟฟาจํานวนมาก
ซึ่งสารดับเพลิงทางเลือกชนิดแกสอืน่ ๆ ไมผาน
การทดสอบในการดับไฟนี้
4.1.1.3 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหมจะไดรับอนุญาตใหติดตั้งในพื้นที่
ปดทีม่ คี นอยูต ามปกติ เมือ่ วิธกี ารออกแบบหรือ
วัสดุอปุ กรณหรือทัง้ สองอยางสําหรับชองเปดหรือ

สวนขยายของการฉีดสารไมมใี ชกบั สารดับเพลิง
ทางเลือกชนิดแกสอื่น
4.1.1.4 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหมจะไดรับอนุญาตใหติดตั้งในพื้นที่
ปดที่ มีคนอยูตามปกติเมื่อนําไปติดตั้ งในหอง
เก็บสินคาบนเรือเดินสมุทร
4.1.1.5 ระบบคารบอนไดออกไซดฉีด
ทวมหองใหม จะไดรับอนุญาตใหตดิ ตั้งในพืน้ ที่
ปดที่ มีคนอยูตามปกติเมื่อนําไปติดตั้ งในหอง
เครื่องจักรบนเรือเดินสมุทร เมื่อพิจารณาแลว
วาอัตราสวนผสมของความเฉื่อยที่กําหนดและ
อั ตราความเฉื่ อยที่ กําหนดจากการใชสารดั บ
เพลิงทางเลือกชนิดแกสอืน่ ๆ ทําใหเกิดสวนผสม
ที่อยูเหนือคา LOAEL (ปริมาณของสารเคมีที่
นอยทีส่ ดุ ซึง่ ไดรบั ทุกวันแลวทําใหเกิดความเปน
พิษหรือผลเสียตอรางกาย) หรือทําใหอตั ราสวน
ผสมของออกซิเจนมีนอยกวา 8%
4.1.2 ระบบที่ ติดตั้งไวแลว (Existing
Systems) อนุ ญาตให ติ ดตั้ ง ระบบดั บเพลิ ง
คาร บ อนไดออกไซด ชนิ ดฉี ดท วมห อง (Toal
Flooding) ในหองปดทึบที่มีคนอยูตามปกติที่
ติดตั้งไวแลวได หากมีระบบวาลวปดและล็อค
(Lockout Valve) ระบบอุปกรณเตือนกอนการ
ฉีดทํางานดวยแรงอัดอากาศและอุปกรณหนวง
เวลาการฉีดทํางานดวยแรงอัดอากาศตามทีร่ ะบุ
ไวในขอ 4.5.6
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4.3.2.3.2 ปายตามภาพ 4.3.2.3.2 ให
ติดที่ ทุกทางเขาพื้ นที่ ติดตั้ งระบบคารบอนได
ออกไซด

ภาพ 4.3.2.3.2 ป ายใช ติ ด ที่ ทุ ก ทางเขา พื้ นที่ ติ ด ตั้ งระบบคาร บอนไดออกไซด 

4.3.2.3.3 ปายตามภาพ 4.3.2.3.3 ให
ติดทีท่ กุ ทางเขาพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ติดตัง้ ระบบคารบอน
ไดออกไซดที่ใชน้ํามันระกําเปนสารบอกกลิ่น

4.2 การใชและขอจํากัดของคารบอน
ไดออกไซด (Carbon Dioxide Use & Limitations)
ดูภาคผนวก G ดวย
4.2.1 ระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
ติดตัง้ ในพืน้ ทีป่ กปองซึง่ มีบรรยากาศทีร่ ะเบิดได
ใหใชหวั ฉีดโลหะและระบบทัง้ หมดตองตอสายดิน
4.2.2 นอกจากนี้ วัตถุที่สัมผัสกับสารที่
ฉีดออกมาจากหัวฉีดคารบอนไดออกไซด ตอง
ตอสายดินเพื่อสลายประจุไฟฟาสถิตดวย
4.3 ความปลอดภัยสวนบุคคล (Personnel
Safety)
4.3.1 อันตรายตอบุคคล
4.3.1.1 ใหพิจารณาความเปนไปไดที่
คารบอนไดออกไซดจะเปลี่ยนทิศทางการแพร
กระจายไปสะสมตัวในพืน้ ทีอ่ ยูต ดิ กับพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้
ระบบคารบอนไดออกไซด (ดูขอ 4.3.1.3)
4.3.1.2 ใหพิจารณาบริเวณที่คารบอน
ไดออกไซดจะแพรกระจายหรือสะสมตัวในกรณี
มีการฉีดสารออกจากวาลวนิรภัยของถังเก็บ
4.3.1.3 ในการใชคารบอนไดออกไซด
ใหพจิ ารณาความเปนไปไดที่บคุ ลากรจะติดกับ
หรือเขาไปอยูใ นบรรยากาศเปนอันตรายจากการ
ฉีดคารบอนไดออกไซด
4.3.1.3.1 ตองมีมาตรการทีท่ าํ ใหมนั่ ใจ
ไดวา มีการอพยพอยางเรงดวนเพือ่ ปองกันไมให
บุคคลเขาไปอยูในบรรยากาศตามขอ 4.3.1.3
และตองมาตรการเพื่ออพยพบุคลากรที่ติดกับ
โดยทันที
4.3.1.3.2 ตองมีการฝกอบรมบุคลากร

4.3.2 ปาย (Signs)
4.3.2.1 ปายเตือนอันตรายตองติดไวที่
4.3.2.3.3 ป ายใช ติ ด ที่ ทุ กทางเข า พื้ นที่ ติ ด ตั้ ง ติ ด ตั้ งระบบ
ตําแหนงมองเห็นไดชดั ภายในพืน้ ทติดตัง้ ระบบ ภาพ
คารบอนไดออกไซดที่ ใชน้ํามันระกําเปนสารบอกกลิ่น
คารบอนไดออกไซดทุกแหง ที่บริเวณทางเขา
4.3.2.3.4 ปายตามภาพ 4.3.2.3.4 ให
ของพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบคารบอนไดออกไซดทกุ แหง
ติดทีพ่ นื้ ทีใกลเคียงซึง่ คารบอนไดออกไซดสะสม
ภายในหองที่ใกลกับพื้นที่ติดตั้งระบบคารบอน
จนถึงระดับอันตราย
ไดออกไซดซึ่งคารบอนไดออกไซดอาจจะแพร
กระจายเขาไปถึงและเปนอันตรายตอคน และ
บริเวณทางเขาแตละแหงของหองเก็บคารบอนได
ออกไซดรวมถึงทีซ่ งึ่ คารบอนไดออกไซดสามารถ
แพร กระจายและสะสมเมื่ อมี ก ารฉี ดสารจาก
อุปกรณนิรภัยของถังบรรจุ
4.3.2.2 สําหรับระบบติดตัง้ ใหมทงั้ หมด
ภาพ 4.3.2.3.4 ปายใชตดิ ทีพ่ ื้นที่ใกลเคียงซึง่ คารบอนไดออกไซดสะสม
รูปแบบ สีและลักษณะตัวอักษร ขอความ ขนาด ตัวจนถึงระดับอันตรายทุกแหง
4.3.2.3.5 ปายตามภาพ 4.3.2.3.5 ให
อั กษรและสั ญลั กษณ ความปลอดภั ยบนป าย
ใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน ANSIZ535, ติดทีด่ า นนอกทุกทางเขาหองเก็บคารบอนไดออกไซด
Standard for Environmental and Facility
Safety Signs
4.3.2.3 ป า ยความปลอดภั ย และตั ว
บรรยาย ตองแบงเปนสามสวนดังนี้
4.3.2.3.1 ปายตามภาพ 4.3.2.3.1 ให
ติดในทุกพื้นทีติดตัง้ ระบบคารบอนไดออกไซด
ภาพ 4.3.2.3.5 ปายใชตดิ ทีด่ า นนอกทุกทางเขาพืน้ ทีเ่ ก็บคารบอนไดออกไซด

ภาพ 4.3.2.3.1 ปายใชตดิ ในทุกพืน้ ที่ ติดตัง้ ระบบคารบอนไดออกไซด

4.3.2.3.6 ปายสําหรับการบังคับการ
ทํางานดวยมือ
4.3.2.3.6.1 ปายเตือนใหติดทุกที่ซึ่งมี
การบังคับการทํางานดวยมือ
4.3.2.3.6.2 ปายตามภาพ 4.3.2.3.6.2
ใหติดที่สถานีบังคับระบบใหทํางานแตละแหง
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รายการอุปกรณทตี่ อ งการในระบบคารบอนไดออกไซด
ตามขอกําหนดในมาตรฐาน NFPA 12 Standard on
Carbon Dioxide Extinguishing Systems

ภาพ 4.3.2.3.6.2 ปายใช ติดที่ สถานีบังคั บระบบใหทํางานแตละแหง

4.2.2.4 สําหรับระบบทีต่ ดิ ตัง้ ไวแลวและมี
ปายซึง่ ตรงตามขอกําหนดขอ 4.3.2.1 สามารถ
ยอมรับไดหากสถานประกอบกิจการมีการอบรม
ที่มีประสิทธิภาพในหัวขอที่ครอบคลุมถึงปาย
เกี่ ยวข องกั บระบบดับเพลิง สําหรับบุคลากร
ทั้ งหมดที่ เขาไปในพื้ นที่ ติดตั้ งระบบคารบอน
ไดออกไซดตองไดรับการฝกอบรม หรืออยูกับ
บุคคลที่ไดรับการฝกอบรมตลอดเวลา อยางใด
อยางหนึง่
4.3.3 กระบวนการอพยพ (Evacuation
Procedures)
4.3.3.1 บุคลากรทัง้ หมดทีเ่ ขาไปในพืน้ ที่
ติดตั้งระบบคารบอนไดออกไซดเวลาใดก็ตาม
ตองไดรับการเตือนใหรับรูอันตรายที่เกี่ยวกับ
ระบบและไดรบั การเรียนรูถ งึ กระบวนการอพยพ
ที่ปลอดภัย
4.3.3.1.1 ตองออกขอบังคับหามบุคคล
ที่ ไม ได ปองกั นส วนบุ คคลเข าไปในพื้ นที่ ไมมี
ความปลอดภัยจากการฉีดคารบอนไดออกไซด
จนกวาพื้นที่นั้นจะไดรับการการระบายอากาศ
และตรวจสอบอยางเหมาะสมวา บรรยากาศมี
ความปลอดภัยสําหรับบุคคลทีไ่ มไดปอ งกันสวน
บุคคลจะเขาไป บุคคลที่ไมไดรับการฝกอบรม
การใชงานและไมไดสวมใสอปุ กรณปอ งกันระบบ
หายใจชนิดมีถงั บรรจุอากาศในตัว (SCBA) ตอง
ไมอยูในพื้นที่ซึ่งมีอัตราสวนผสมของคารบอน
ไดออกไซดเกิน 4%
4.3.3.2 ตองจัดใหมีอุปกรณเตือนดวย
เสียงและแสงตามขอ 4.5.6
4.3.3.3 บุคลากรทัง้ หมดตองไดรบั การ
แจงใหรับรูวา การฉีดสารคารบอนไดออกไซด
ไมวาจะฉีดออกมาจากระบบความดันสูงหรือ
ระบบความดันต่ําตรงไปที่ บุคคลจะทําใหเกิด
อันตราย ไดแก บาดเจ็บที่ตา บาดเจ็บที่หู หรือ
แมกระทัง่ การตกเนือ่ งจากเสียสมดุลในการทรง
ตัวเมือ่ ถูกกระแทกดวยแกสทีฉ่ ดี ออกมาดวยความ
เร็วสูง
4.3.3.4 ต องจั ดให มี การป ดและล็ อค
(Lockout) กับทุกระบบ ยกเวนระบบที่อยูใน

Lockout valve

Discharge Pressure Switch

Pneumatic Siren

Pneumatic Time Delay

บริเวณทีม่ กี ารจํากัดการเขาถึงของบุคคลอยูแ ลว
4.3.3.4.1 วาลวปดและล็อคตองติดตัง้ ใน
ทุกระบบซึ่งคารบอนไดออกไซดสามารถแพร
กระจายออกมาทําอันตรายบุคลากรได
4.3.3.4.2 หามใชสวิทชตดั กระแสไฟฟา
เปนเครื่องมือปองกันการฉีดสารแทนวาลวปด
และล็อค (Lockout Valve)
4.3.3.4.3 เมื่ อมีการซ อมบํารุงระบบ
หรือทดสอบระบบจะตองมีการปดและล็อค หรือ

มีการอพยพออกจากพืน้ ทีต่ ิดตัง้ ระบบคารบอน
ไดออกไซดและพื้ นที่ ไดรับผลกระทบจากการ
แพรกระจายของคารบอนไดออกไซด
4.3.3.4.4 เพื่อใหการปองกันพื้นที่ยังมี
อยูต อ ไประหวางการปดและล็อคระบบ บุคลากร
หนึง่ คนหรือมากกวาตองไดรบั การแตงตัง้ ใหเฝา
ระวังอัคคีภัย (Fire Watch) โดยมีอุปกรณดับ
เพลิงชนิดยกหิ้วหรือกึง่ ยกหิ้วหรือมาตรการอื่น
ที่เหมาะสมเตรียมไวปองกันเพลิงไหม
4.3.3.4.4.1 การเฝาระวังอัคคีภัยตองมี
การเชื่อมตอระบบสื่อสารไปยังพื้นที่ปกปอง
4.3.3.4.4.2 เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบความ
ตอเนือ่ งของการปองกันจะตองดูแลใหมกี ารปด
และล็อคระบบและการเปดระบบปองกันใหมให
ดําเนินไปโดยไมขาดตอน
4.3.3.5 ตองมีการปฏิบัติตามขั้นตอน
ความปลอดภัยเมือ่ มีการขนสงถังบรรจุแกสในระบบ
4.3.4 ระยะหางของไฟฟา (Electrical
Clearances)
4.3.4.1 สวนประกอบทัง้ หมดของระบบ
ตองติดตัง้ หางจากสวนทีม่ ีกระแสไฟฟาเดินอยู
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ตาราง 4.3.4.1 แสดงระยะจากอุปกรณคารบอนไดออกไซดถงึ สวนประกอบอุปกรณทมี่ ีกระแสไฟฟาเดินอยูซ งึ่ ไมไดหมุ ฉนวน
คาแรงดันไฟฟาของ
ระบบที่ตั้งไว (กิโลโวลต)
Nominal System
Voltage (kV)
< 13.8
< 23.0
< 34.5
< 46.0
< 69.0
< 115.0
< 138.0
< 161
< 230.0

คาแรงดันไฟฟาสูงสุด
ของระบบ (กิโลโวลต)
Maximum System
Voltage (kV)
14.5
24.3
36.5
48.3
72.5
21.0
145.0
169.0
242.0

< 345.0

362.0

< 500

880.0

< 765

800

ระยะหางขั้นต่ํา
(Minimum Clearance)

คาระดับการฉนวนอิมพัลสมูลฐานที่
ออกแบบไว (กิโลโวลต)
Design BIL (kV)

นิ้ว (In.)

มิลลิเมตร (mm.)

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

ในอั ตราขั้ นต่ํ า ที่ แสดงไว ในตาราง
4.3.4.1 และ ภาพ 4.3.4.1
4.3.4.2 ที่ ความสู งเกิ น 3,300 ฟุ ต
(1,000 เมตร) ระยะหางจากสวนที่มีกระแส
ไฟฟาเดินอยูตองเพิ่มในอัตรา 1% สําหรับทุก
ระยะ 330 ฟุต (100 เมตร) ที่อยูเหนือระยะ
3,300 ฟุต (1,000 เมตร) ขึน้ ไป
4.3.4.3 เพื่อหาคาระยะหางรวมกับการ
ออกแบบทางไฟฟา จะตองใชคา ระดับการฉนวน
อิมพัลสมลู ฐาน (BIL; Basic impulse insulation
levels) เปนตัวแปรสําคัญ แมวาไมใชวัตถุที่ตั้ง
คาแรงดันสายไว 161 กิโลโวลต (kV) หรือ
นอยกวา
4.3.4.4 ระยะหางถึงพื้นที่เลือกใช ตอง
เหมาะสมกับคาแรงดันเกินทีเ่ กิดจากการปดเปด
สวิทช (Switching surge) หรือคาระดับการ
ฉนวนอิมพัลสพนื้ ฐาน (BIL) มากกวาคาแรงดัน
ไฟฟาทีต่ ั้งไว
4.3.4.5 ระยะหางระหวางสวนทีม่ กี ระแส
ไฟฟาเดินอยูซึ่งไมไดหุมฉนวนของระบบไฟฟา
กับสวนใดๆ ของระบบคารบอนไดออกไซดจะ
ตองไมนอยกวาคาขั้นต่ําระหวางสวนของระบบ
ไฟฟ าที่ หุ มฉนวนถึ งจุ ดใดจุ ดหนึ่ ง ของระบบ
คารบอนไดออกไซด
4.3.4.6 เมือ่ คาระดับการฉนวนอิมพัลส
พื้นฐาน (BIL) ออกแบบไมไดใหไว และเมื่อคา
แรงดันไฟฟาทีต่ งั้ ไวถูกใชในการออกแบบ ใหใช
คาระยะหางสูงสุดที่ระบุไวในกลุมนี้
4.3.5 ระยะเวลาการปองกัน อัตราสวน
ผสมของสารดับเพลิงสําหรับการฉีดทวมหอง

ภาพ 4.3.4.1 ระยะหางจากอุปกรณของระบบคารบอนไดออกไซดถึง
สวนของอุปกรณไฟฟาที่ไมไดหุมฉนวนและมีกระแสไฟฟาไหลผาน

อยางมีประสิทธิภาพตองคงอยูใ นชวงเวลาหนึ่ง
เพื่ อใหมีการปฏิบัติงานฉุกเฉินโดยผู ผานการ
ฝกอบรม
4.3.6 อุปกรณเตือนดวยแสงกอนการ
ฉีดสารตองเปนไปดังนี้
(1) สามารถมองเห็นไดทวั่ ทัง้ พืน้ ทีต่ ดิ ตัง้
ระบบคารบอนไดออกไซด
(2) ต องแตกต างจากสั ญญาณเตื อน
อัคคีภยั ของอาคารและสัญญาณเตือนอืน่ ๆ
(3) อุปกรณประกอบ ยกเวน โคมไฟ
ตองทํางานสอดคลองซึง่ กันและกันหรือสอดคลอง
กับสัญญาณเตือนอัคคีภัยของอาคาร
4.4 ขอมูลจําเพาะ แผนผัง และการ
รับรอง (Specifications, Plans, and Approvals)
4.4.1 ขอมูลจําเพาะ
4.4.1.1 ตองมีการจัดทําขอมูลจําเพาะ
ของระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซดที่ติดตั้ง
ไวในพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ ภายใตการตรวจทานโดยบุคคล

ทีม่ ปี ระสบการณและมีคณ
ุ วุฒดิ า นการออกแบบ
ระบบคารบอนไดออกไซดและไดรับคําแนะนํา
จากหนวยงานดานกฎหมายของทองถิน่
4.4.1.2 ขอจําเพาะตองรวบรวมขอมูล
ของสวนประกอบที่เกี่ยวของและจําเปนตอการ
ออกแบบตามข อ กําหนดของกฎหมาย การ
แปลงระบบจากมาตรฐานบังคับซึง่ ไดรบั อนุญาต
จากหนวยงานบังคับใชกฎหมาย รวมถึงชนิด
และการรั บรองการทดสอบเพิ่ มเติ มหลั งจาก
ติดตัง้ ระบบ
4.4.2 แผนผัง
4.4.2.1 แผนผั งและการคํานวณต อง
ไดรบั การอนุมติจากหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
กอนทําการติดตั้งระบบ
4.4.2.2 แผนผังและการคํานวณตองจัด
เตรี ยมโดยบุ คคลที่ ไดรั บการรั บรองดานการ
ออกแบบระบบดับเพลิงคารบอนไดออกไซด
4.4.2.3 แผนผังดังกลาวตองเขียนเปน
มาตราสวนหรือภาพมิติ
4.4.2.4 แผนผังตองทําขึน้ มาในลักษณะ
ที่สามารถผลิตซ้ําไดงาย
4.4.2.5 แผนผังเหลานีต้ อ งมีรายละเอียด
ทีเ่ พียงพอซึง่ หนวยงานบังคับใชกฎหมายสามารถ
ประเมินอันตรายและประสิทธิภาพของระบบไดงา ย
4.4.2.6 รายละเอียดในแผนผังตองรวม
ถึงสิง่ ตอไปนี้
(1) วั ส ดุ ที่ เกี่ ยวข องกั บ การป อ งกั น
อันตราย
(2) ตําแหนงทีต่ งั้ ของอันตราย
(3) การปดกั้น หรือการจํากัดและการ
แยกอันตราย
(4) พื้นที่โดยรอบที่มีผลกระทบตอการ
ปองกันอันตราย
4.4.2.7 รายละเอียดของระบบตองรวม
ถึงสิง่ ตอตอไปนี้
(1) รายละเอียดและการคํานวณปริมาณ
ของคารบอนไดออกไซด
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(2) ตําแหนงทีต่ งั้ และอัตราฉีดของแตละ
หัวฉีด รวมถึงหมายเลขรหัสและขนาดเสนผาน
ศูนยทแี่ ทจริงของรูเปดหัวฉีด
(3) ตําแหนงที่ตั้งและขนาดของถังเก็บ
คารบอนไดออกไซด
4.4.2.8 รายละเอี ยดวิ ธี ลดขนาดท อ
(ลดขนาดตัวรัดและตัวสวมเกลียว) และระบุ
ที่มาของรายละเอียดอยางชัดเจน
4.4.2.9 ขอมูลตองระบุตาํ แหนงทีต่ งั้ และ
ลักษณะการทํางานของอุปกรณตรวจจับ อุปกรณ
บังคับการทํางาน อุปกรณเสริมและวงจรไฟฟา
ถามีใชงาน
4.4.2.10 ขอมูลตองระบุชนิดและรูปแบบ
การทํางานของเครื่องมือและอุปกรณที่ใชงาน
4.4.2.11 อุปกรณลกั ษณะพิเศษตองมีคาํ
อธิบายที่เพียงพอ
4.4.2.12 เมือ่ มีปจจัยทีม่ คี วามจําเปนมี
การเปลีย่ นแปลงไปจากแผนผังทีไ่ ดรบั การรับรอง

แลว จะตองแจ งการเปลี่ ยนแปลงดังกลาวให
หนวยงานบังคับใชกฎหมายรับทราบ และให
การรับรองใหม
4.4.2.13 เมื่อการติดตั้งครั้งสุดทายผิด
ไปจากแบบและการคํานวณที่เตรียมไวแลว จะ
ตองมีการเขียนแบบและการคํานวณใหมสาํ หรับ
ระบบที่ติดตั้งไปแลว (As-built Drawing)
4.4.2.13.1 การเขียนแบบระบบทีต่ ดิ ตัง้
ไปแลวดังกลาวตองระบุการเชือ่ มตอระหวางกัน
ของอุปกรณทใี่ ชในการปดและตัดเชือ้ เพลิงดวย

4.4.3.3.4.2
4.4.3.3.1 การตรวจพิ นิ จ เป นการ
ตรวจสอบระบบทีต่ ดิ ตัง้ และพืน้ ทีอ่ นั ตรายอยาง
ทั่วถึงดวยสายตา
4.4.3.3.1.1 ท อ อุ ปกรณ บั ง คั บการ
ทํางาน และหัวฉีดสารตองไดรับการตรวจสอบ
วามีขนาดและตําแหนงติดตั้งถูกตองเหมาะสม
หรือไม
4.4.3.3.1.2 ตําแหน งที่ ตั้ งของระบบ
เตือนและอุปกรณปลอยสารฉุกเฉินดวยมือตอง

ระบบดับเพลิง
4.4.2.14 เจาของระบบตองรักษาคูมือ
แนะนําการใชงานและการซอมบํารุงซึ่งรวมถึง
ขัน้ ตอนทัง้ หมดในการปฏิบัตงิ าน แบบและการ
คํานวณของระบบเก็ บไว ในพื้ นที่ ป ดซึ่ ง มี การ
ปองกันอยางดี
4.4.3 การรับรองการติดตัง้ (Approval of
Installations)
4.4.3.1 ระบบทีต่ ดิ ตัง้ เสร็จแลวตองมีการ
ตรวจสอบ ทดสอบ และทํารายงานโดยผูไดรับ
การรับรองเพือ่ ใหไดรบั การรับรองจากหนวยงาน
บังคับใชกฎหมาย
4.4.3.2 อุปกรณและเครือ่ งมือทีน่ าํ มาใช
ในระบบตองอยูในบัญชีรายชื่ อหรือไดรับการ
รับรองเทานั้น
4.4.3.3 ในการพิจารณาวาระบบติดตั้ง
อยางถูกตองและทํางานไดตามที่ระบุไว ใหใช
กระบวนการตรวจสอบในข อ 4.4.3.3.1 ถึง

ตรวจสอบเพื่อยืนยันวาถูกตอง
4.4.3.3.1.3 โครงรางอันตรายตองเทียบ
ไดกับลักษณะจําเพาะของอันตรายดัง้ เดิม
4.4.3.3.1.4 ตองมีการตรวจสอบอันตราย
อย างละเอี ยดเพื่ อค นหาช องเป ดและแหล งที่
ทําใหสารดับเพลิงเสียเปลาจากจุดทีม่ องขามไป
4.4.3.3.2 การติดปาย
ตองมีการตรวจสอบปายทีต่ ดิ กับเครือ่ งมือ
ทีอ่ อกแบบอยางถูกตองและปายแนะนําวิธใี ชงาน
4.4.3.3.2.2 ขอมูลบนปายชือ่ ทีบ่ รรจุสาร
ตองเทียบไดกับขอมูลจําเพาะ
4.4.3.3.3 การทดสอบการทํางาน การ
ทดสอบชนิดไมทําลายสําหรับอุปกรณทั้งหมด
เปนสิง่ จําเปนในการทํางานของระบบ ทัง้ นี้ ตอง
มีการทดสอบอุปกรณตรวจจับและอุปกรณบงั คับ
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 หากมีพนื้ ทีอ่ นั ตรายปกปอง
ด วยระบบเดี ยว การทดสอบการฉี ดสารเต็ ม
อัตราตองแยกทําแตละพื้นที่อันตรายจนครบ
4.4.3.4 กอนทําการทดสอบ ตองมีการ
ทบทวนมาตรการความปลอดภัย
4.4.4 การทดสอบระบบ ตองทําการ
ทดสอบระบบตามที่ระบุไวในขอ 4.4.4.1 ถึง
4.4.4.3
4.4.4.1 การฉีดแบบเฉพาะจุด (Local
Application) ตองทดสอบการฉีดเต็มอัตรากับ
ระบบคารบอนไดออกไซดทอี่ อกแบบผานทอเพือ่
ใหมั่ นใจวาคารบอนไดออกไซดถูกฉีดออกมา
ครอบคลุมอันตรายอยางทัว่ ถึงและคงอยูเ ปนระยะ
เวลาทีก่ าํ หนดในการออกแบบ รวมถึงอุปกรณที่
ทํางานดวยแรงดันอากาศสามารถใชงานไดดี
ตามตองการ
4.4.4.2 การฉีดแบบทวมหอง (Total
Flooding) ต องทดสอบการฉีดสารเต็มอั ตรา
สําหรับคารบอนไดออกไซดปริมาณทั้ งหมดที่
ออกแบบผานทอเพือ่ ใหมนั่ ใจวาคารบอนไดออกไซด
ถูกฉีดครอบคุลมอัตรายอยางทั่วถึงและคงอยู
เปนระยะเวลาทีก่ าํ หนดในการออกแบบ รวมถึง
อุปกรณทที่ าํ งานดวยแรงดันอากาศสามารถใชงาน
ไดดตี ามตองการ
4.4.4.3 สายฉีดมือถือ (Handheld Hose
Lines)
4.4.4.3.1 ต อ งมี ก ารทดสอบระบบ
สายฉีดมือถือแบบเต็มอัตรา
4.4.4.3.2 ในการทดสอบ ตองใหเห็น
ชัดเจนวา ของเหลวฉีดออกจาหัวฉีดแตละหัว
ใหการครอบคลุมที่เพียงพอ
4.5 การตรวจจับ การบังคับทํางาน
และการควบคุม (Detection, Actuation and
Control)

4.5.1 การแยกประเภท ตองแยกประเภท
ของระบบเปนแบบอัตโนมัตหิ รือแบบบังคับดวย
มือโดยวิธีการบังคับทํางานตามที่ระบุไวในขอ
4.5.1.1 ถึง 4.5.1.3.2
4.5.1.1 การทํางานอัตโนมัติ (Automatic
Operation)การทํางานที่ไมตองการการปฏิบัติ
ใดๆ ของมนุษยใหถอื วาเปนการทํางานอัตโนมัติ
4.5.1.2 การทํางานดวยการบังคับดวย
มือธรรมดา (Normal Manual Operation)
4.5.1.2.1 การทํางานของระบบทีต่ อ งการ
การปฏิบตั อิ ยางใดอยางหนึง่ ของมนุษยทซี่ งึ่ ทําเล
ทีต่ งั้ ของอุปกรณทที่ าํ ใหเกิดการทํางานสามารถ
เขาถึงไดงา ยตลอดเวลาในพืน้ ทีป่ อ งกันอันตราย
ใหพิจารณาเปนการทํางานดวยการบังคับดวย
มือ ธรรมดา
4.5.1.2.2 การทํางานที่มีการควบคุม
แหงหนึ่ ง ตองสามารถทําใหทุกสวนในระบบ
ทํางานไดอยางเต็มที่
4.5.1.3 การทํางานดวยการบังคับดวยมือ
ในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Manual Operation)
4.5.1.3.1 การทํางานของระบบทีใ่ ชการ

ปฏิบัติของมนุษยที่ซึ่งอุปกรณที่ทําใหเกิดการ
ทํางานเปนแบบกลไกโดยธรรมชาติลวน และ
ติดตั้งอยูที่หรือใกลกับอุปกรณที่ถูกควบคุม ให
พิจารณาเปนการปฏิบตั งิ านดวยการบังคับดวย
มือในภาวะฉุกเฉิน
4.5.1.3.2 อุปกรณทางกลลวนตองไดรบั
อนุญาตใหทํางานรวมกับแรงดันของระบบเพื่อ
ใหเกิดการทํางานที่สมบูรณ
4.5.2 การตรวจจั บอั ตโนมั ติ และการ
บังคับทํางานอัตโนมัติ (Automatic Detection
and Automatic Actuation) ตองใชการตรวจจับ
อัตโนมัติและการบังคับทํางานอัตโนมัติ ยกเวน
ในกรณีตอไปนี้
(1) การบังคับทํางานดวยมือเทานั้นที่
ไดรบั อนุญาตใหตดิ ตัง้ ซึง่ เปนไปตามความเห็นชอบ
ของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เนือ่ งจากหาก
ใชระบบอัตโนมัติจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
(2) ระบบตรวจจับอัตโนมัติและระบบ
บังคับทํางานอัตโนมัตติ องไมนํามาใชกับระบบ
สายฉีด (Hose Line System) และระบบทอยืน
(Standpipe System)
(3) ระบบตรวจจับอัตโนมัติและระบบ
บังคับทํางานอัตโนมัตติ องไมนํามาใชกับระบบ
ติดตั้งบนเรือ ยกเวนทีอ่ นุญาตตามขอ 9.3.3
4.5.2.1 ระบบควบคุมการบังคับทํางาน
อัตโนมัตติ อ งจัดเตรียมไวเพือ่ ควบคุมการทํางาน
ของระบบตรวจจับอัคคีภัยเพื่ อการเตือนกอน
การบังคับฉีดสารและการหนวงเวลาการฉีดโดย
อุปกรณทาํ งานดวยไฟฟา รวมถึงการเตือนกอน
ฉีดสารดวยอุปกรณทาํ งานดวยไฟฟา เพือ่ บังคับ
ใหอุปกรณฉีดสารทํางาน
4.5.3 ระบบตรวจจับอัตโนมัติ (Automatic
Detection) ระบบตรวจจับตองเปนวิธีการหรือ
อุปกรณอยูใ นบัญชีหรือไดรบั การรับรองซึง่ สามารถ
ตรวจจับและระบุถงึ ความรอน เปลวไฟ ควัน ไอ
สารติดไฟไดหรือสภาวะผิดปกติของอันตราย
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เชน กระบวนการที่ทําใหเกิดไฟไหม
4.5.4 อุปกรณปฏิบัติงาน (Operating
Devices) อุปกรณปฏิบตั งิ านตองรวมถึงอุปกรณ
หรือวาลวปลอยสารคารบอนไดออกไซด อุปกรณ
ควบคุมการปลอยสาร และอุปกรณปดระบบ
การทํางาน ซึ่ งทั้ งหมดมี ความจําเปนต อการ
ทํางานของระบบที่มีประสิทธิภาพ
4.5.4.1 บัญชีรายชื่อและการไดรับการ
รับรอง
4.5.4.1.1 การปฏิบตั งิ านของระบบตอง
เปนทางกลไฟฟาหรือแรงดันอากาศทีอ่ ยูใ นบัญชี
รายชื่อและไดรับการรับรอง
4.5.4.1.2 อุปกรณควบคุมตองอยูใ นบัญชี
รายชือ่ หรือไดรับการรับรองสําหรับจํานวนและ
ชนิ ดของอุ ป กรณ บั ง คั บ ทํางานที่ ใช อยู และ
อุปกรณใชทดแทนไดตอ งอยูใ นบัญชีรายชือ่ และ
ไดรับการรับรอง
4.5.4.2 การออกแบบอุปกรณ
4.5.4.2.1 อุปกรณทงั้ หมดตองไดรบั การ
ออกแบบเพื่ อทํางานตามสถานการณกําหนด
และตองไมพรอมจะหยุดทํางานหรือไวตอการ
กระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุการทํางาน
4.5.4.2.2 อุ ป กรณ ต องออกแบบให
ทํางานที่อุณหภูมิ -20 ํ F ถึง 150 ํ F (-29 ํ C
ถึง 66 ํ C) หรือในชวงอุณหภูมจิ าํ กัดทีก่ าํ หนดไว
4.5.4.3 อุปกรณทั้งหมดตองไดรับการ
ระบุ ตําแหน งติ ดตั้ งหรื อป องกั นเพื่ อไม ให ถู ก
กระทบจากกลไก เคมีภณ
ั ฑ หรือความเสียหาย
อื่นๆ ที่จะทําใหทํางานไมได
4.5.4.4 อุปกรณทมี่ ขี อ ตอจําเพาะตามที่
ผูผ ลิตระบุไวสาํ หรับใชในการควบคุมการปลอย
คาร บ อนไดออกไซด ข อ ต อ นั้ นจะต อ งทํา
เครื่ องหมายใหเห็นชัดเจนในบริเวณที่ เปนไป
ไดวามีการติดตั้งไมเหมาะสม
4.5.4.5 อุปกรณควบคุมการบังคับการ
ทํางานในสภาพปกติ ต องติดตั้ งไว ที่ เข าถึ งได
ตลอดเวลา และในขณะเกิดเพลิงไหม
4.5.4.5.1 อุปกรณควบคุมบังคับดวยมือ

ตองมีความโดดเดนและสามารถระบุไดชัดเจน
ตามวัตถุประสงคที่วางไว
4.5.4.5.2 อุปกรณควบคุมบังคับดวยมือ
ตองทําใหระบบมีความสมบูรณที่จะปฏิบัติงาน
ในลักษณะปกติทั่วไป
4.5.4.5.3 การทํางานของอุปกรณควบคุม
ดวยมือดังกลาวนีต้ อ งไมทาํ ใหเกิดการหนวงเวลา
หรือหมุนเวียนการทํางานใหม
4.5.4.6 วาลวทีใ่ ชในการปลอยและจาย
คาร บ อนไดออกไซด ทั้ ง หมดต องสามารถใช
ควบคุมการทํางานดวยมือในภาวะฉึกเฉินได
4.5.4.6.1 การควบคุมการทํางานดวยมือ
ในภาวะฉุกเฉินตองไมใชถงั รองชนิดความดันสูง
(Slave High-pressure Cylinder)

4.5.4.6.2 เครือ่ งมือทีใ่ ชในภาวะฉุกเฉิน
ตองเขาถึงไดงายและติดตัง้ อยูใ กลวาลวควบคุม
4.5.4.6.3 เครือ่ งมือเหลานี้ตอ งติดปาย
ใหเหนเดนชัดเพือ่ ใหเปนไปตามขอ 4.5.4.6.2
4.5.4.7 ถังบรรจุ (Cylinders)
4.5.4.7.1 ที่ ซึ่ งความดั นแก สจากถั ง
บรรจุหลัก (Pilot Cylinders) ปอนผานทอฉีด
สารรวมของระบบ (ตัวอยาง ใชความดันยอน
กลับแทนสายสงแยก) เพื่อใชฉีดสารออกจาก
ถังบรรจุรอง (Slave Cylinders) ที่ยังเหลืออยู
และชุดจายแกสมีนอ ยกวา 3 ถัง ตองมีอยางนอย
1 ถังที่ปอนสารตามที่ระบุนี้ได
4.5.4.7.2 ที่ซึ่งชุดจายประกอบดวย 3
ถังหรือมากกวา ตองมีอยางนอยหนึ่งถังบรรจุ
หลักทีม่ ีคุณสมบัติสูงกวาคาขั้นต่ําในการบังคับ
ระบบใหทํางาน
4.5.4.7.3 ระหวางการทดสอบฉีดสาร
เต็มอัตราที่ยอมรับได ตองเตรียมถังบรรจุหลัก

เพิ่มสําหรับปอนใหถังรองฉีดสาร
4.5.4.7.4 การควบคุมการบังคับทํางาน
อัตโนมัตติ องจัดใหมสี งิ่ ตอไปนี้
(1) สัญญาณเตือนเริ่มแรกกอนมีการ
ปลอยสัญญาณเตือนกอนการฉีดสาร
(2) อุปกรณทาํ งานดวยไฟฟาสําหรับการ
หนวงการฉีดสาร และอุปกรณทาํ งานดวยไฟฟา
สําหรับการเตือนกอนการฉีดสารและกอนบังคับ
อุปกรณฉีดสารใหทํางาน
4.5.4.8 ควบคุมดวยมือ
4.5.4.8.1 ทีค่ วบคุมดวยมือตองไมใชแรง
เกินกวา 40 ปอนด (178 นิวตัน) หรือการ

SAFET Y LIFE 7

CO2 Valve

เคลือ่ นไหวทีม่ รี ะยะมากกวา14 นิว้ (356
ม.ม.) ในการทํางาน
4.5.4.8.2 อยางนอยทีส่ ดุ ตองมีทคี่ วบคุม
ดวยมือสําหรับบังคับการทํางานติดตัง้ เหนือพืน้
ระยะมากกวา 4 ฟุต (1.2 เมตร)
4.5.4.9 ที่ซึ่งมีการทํางานตอเนื่องของ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการปองกันอันตรายจาก
อัคคีภัยแหลงพลังงานหรือเชื้อเพลิงตองมีการ
หยุดอัตโนมัติ
4.5.4.9.1 อุปกรณสําหรับใชหยุดการ
ทํางานอัตโนมัตติ อ งพิจารณาใหเปนสวนประกอบ
สําคั ญของระบบ และรวมอยู ในกระบวนการ
ทํางานของระบบ
4.5.4.9.2 ขอกําหนดในขอ 4.5.4.9 ตอง
ไมใชกับระบบน้ํามันหลอลื่นของอุปกรณหมุน
ที่มีขนาดใหญซึ่งมีการขยายการทํางานระบบ
ฉีดสารออกไปในชวงลดความเร็วหรือเย็นลง
4.5.4.10 อุปกรณทาํ งานดวยมือทัง้ หมด
ตองระบุใหรู วา ใชปองกันอะไร ทํางานอะไร
และมีวิธีการทํางานอยางไร
4.5.4.11 สวิทชระงับการฉีดสาร (Abort
Switches) ตองไมนํามาใชกับระบบคารบอน
ไดออกไซด
4.5.4.12 สําหรับระบบทํางานดวยไฟฟา
ตองมีสวิทชตดั ไฟเพือ่ ใหระบบไดรบั การทดสอบ
โดยไมมกี ารบังคับทํางานของอุปกรณปลอยสาร
ดับเพลิง โดยเมื่อสวิทชตัดไฟทํางาน อุปกรณ
ปลอยสารดับเพลิงจะถูกขัดขวางซึง่ สัญญาณจะ
ไปปรากฎบนแผงควบคุมการปลอยสารดวย
4.5.4.13 สวิ ทช ความดั นปล อยสาร
(Discharge Pressure Switch)
4.5.4.13.1 สวิทชความดันปลอยสาร
ตองติดตัง้ ระหวางวาลวปลอยคารบอนไดออกไซด
กับวาลวปดและล็อค
4.5.4.13.1.1 ในระบบความดันต่าํ วาลว

Low Pressure Carbon Dioxide Fire Suppression System

ปดถังบรรจุ (Shutoff Valve) ไมถือวาเปนวาลว
ปดและล็อค (Lockout Valve) ยกเวนทีอ่ นุญาต
ตามขอ 4.5.4.13.1.2
4.5.4.13.1.2 ทีซ่ งึ่ ถังบรรจุความดันต่าํ
ถังเดี่ยวปอนสารใหระบบเดี่ยวหรือระบบรวม
ที่ปกปองอันตรายรวมกัน และไมมีอันตรายให
ปองกัน หากมีการปดระบบ วาลวปดถังบรรจุ
ตองไดรบั นุญาตใหใชเปนวาลวปดและล็อคของ
ระบบทั้งหมด
4.5.4.13.1.3 สําหรับระบบคารบอนได
ออกไซดแรงดันต่ําที่ซึ่งวาลวปดระบบควบคุม
ดวยมือสามารถใชเปนวาลวปดและล็อค (ตรง
ตามขอกําหนด 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
ตองตั้งอยูในทิศทางทายวาลวอัตโนมัติ (วาลว
ปรับทิศทางการไหลของสาร) เพือ่ จายสารไปยัง
พื้นที่อันตรายหนึ่งแหงหรือมากกวา
4.5.4.13.2 สวิทชความดันฉีดสารตองสง
สัญญาณเริม่ ตนไปยังแผงควบคุมการปลอยสาร
เพือ่ กระตุน ใหอปุ กรณเตือนทีท่ ํางานดวยไฟฟา
หรืออิเล็กทรอนิกสทํางาน
4.5.5 การตรวจสอบและวาลวปดและล็อค
(Supervision and Lockout Valve)
4.5.5.1 ต อ งมี ก ารตรวจสอบระบบ
อั ตโนมั ติ และวาล วป ดและล็ อคบั งคั บด วยมื อ
ยกเวนจะไดรับการยกเวนจากหนวยงานบังคับ
ใชกฎหมาย

4.5.5.2 ต อ งมี ก ารตรวจสอบระบบ
อัตโนมัติ และวาลวปดและล็อคบังคับดวยมือ
ตามขอ 4.3.3.4 ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบ
ทํางานดวยมือ ยกเวนจะไดรับการยกเวนจาก
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย
4.5.5.3 ตองมีการตรวจสอบการเชือ่ มตอ
เขาดวยกันระหวางสวนประกอบสําคัญสําหรับ
การควบคุมระบบกับความปลอดภัยของชีวิต
ขอยกเวน ไมตอ งมีการตรวจสอบการเชือ่ ม
ต อเข าด วยกั นระหว างท อกั บถั งบรรจุ ที่ ไม มี
ความดันในสภาวะปกติ
4.5.5.4 ในระบบวงจรเปด ในสภาวะ
การลัดวงจรลงดินหรือสูญเสียความมั่นคงของ
สายควบคุมแรงดันที่อาจทําใหการทํางานของ
ทั้งระบบเสียหายจะสงผลตอการสงสัญญาณที่
ยากลําบากขึ้น
4.5.5.5 การเตือนและสัญญาณทีเ่ สียหาย
ตองสงดวยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ตามทีร่ ะบุไวใน
NFPA 72
4.5.5.6 ถังบรรจุรองทีท่ าํ งานดวยแรงดัน
อากาศในระบบแรงดันสูงทีอ่ ยูต ดิ กันและเชือ่ มตอ
โดยตรงกับถังบรรจุหลัก ไมตอ งมีการตรวจสอบ
4.5.5.7 ที่ซึ่งทางเบี่ยงระบบบังคับดวย
มือ (Manual Bypass) มีใชงานและทางผานนัน้
สามารถจะปลอยคางไวในตําแหนงเปดได ตองมี
การตรวจสอบอุปกรณดังกลาวนี้
4.5.6 อุปกรณเตือน ตองจัดใหมอี ปุ กรณ
เตือนดวยแสงและเสียงเพือ่ วัตถุประสงคตอ ไปนี้
(1) เพือ่ กระตุน เตือรนไมใหบคุ ลากรเขา
ไปในพื้นที่ซึ่งบรรยากาศเปนอันตราย เพราะมี
อัตราสวนของคารบอนไดออกไซดในปริมาณมาก
(2) เพือ่ เปดโอกาสใหบคุ ลากรมีเวลาใน
การอพยพออกจากพืน้ ทีป่ ลอยคารบอนไดออกไซด
ซึ่งไมปลอดภัยตอชีวิตและสุขภาพ
4.5.6.1 ตองจัดใหมกี ารเตือนกอนฉีดสาร
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และการหนวงเวลา การเตือนกอนการฉีดสาร
ดวยแรงดันอากาศและการหนวงเวลาดวยแรงดัน
อากาศ รวมทัง้ การเตือนกอนฉีดสารที่มองเห็น
ไดภายในพื้นที่ปดดังตอไปนี้
(1) พื้นที่ปดทั่วไป และพื้นที่ปดปกปอง
ด วยระบบฉี ดทวมห อง ยกเว นที่ ระบุไว ในข อ
4.5.6.1.3
(2) พื้ น ที่ ป ดซึ่ ง ติ ดตั้ ง ระบบป องกั น
อั นตรายเฉพาะจุ ดที่ ซึ่ งสารฉี ดออกมาสั มผั ส
บุคลากรในอัตราสวนผสมในอากาศเกิน 7.5%
โดยปริมาตร เปนระยะเวลามากวา 5 นาที
4.5.6.1.1 ทีซ่ งึ่ ตองมีการเตือนกอนการ
ฉีดสาร ตองติดตัง้ อุปกรณเตือนภายในพืน้ ทีป่ ด
4.5.6.1.2 ตองจัดใหมีการหนวงเวลา
ก อนฉี ดสาร โดยก อนจะมีการฉีดต องมี เวลา
เพียงพอสําหรับการอพยพบุคลากรออกจากพืน้ ที่
ซึง่ อยูไ กลสุดจากทางออก
4.5.6.1.3 ตองจัดใหมกี ารหนวงเวลาฉีด
สารเพิ่มเติมเพื่อลดอันตรายที่มีอยูในพื้นที่ซึ่ง
การหนวงเวลาตามขอบังคับสงผลใหเกิดความ
เสี่ยงตอบุคลากรและความเสียหายตอชิ้นสวน
สําคัญของอุปกรณที่ไมอาจยอมรับได
4.5.6.1.4 ที่ซึ่งการหนวงเวลาไมไดรับ
อนุญาตใหทําไดหรือถูกยกเลิกไป ตองออกขอ
บังคับเพือ่ ใหมนั่ ใจวาระบบคารบอนไดออกไซด
ถูกปดและล็อค ณ เวลาใดก็ตามที่ยงั มีบุคลากร
อยูในพื้นที่ติดตั้งระบบคารบอนไดออกไซด
4.5.6.1.5 ตองมีการทดสอบเพือ่ หาเวลา
ขัน้ ต่าํ ทีบ่ คุ ลากรจําเปนตองใชในการอพยพออก
จากพื้นที่อันตราย และเวลาสําหรับการปลอย
สัญญาณเตือน
4.5.6.1.6 อุปกรณปลอยสัญญาณเตือน
ด วยเสี ยงจะต องมี ระดั บเสี ยงเป นไปตามข อ

4.5.6.1.6.1 จนถึงขอ 4.5.6.1.6.2 หรือที่มี
ลักษณะตามขอ 7.4.5 Narrow Band Tone
Signaling for Exceeding Masked Thresholds
ในมาตรฐาน NFPA 72 (เสียงสัญญาณคลืน่ แคบ
ทีม่ คี วามดังกวาเสียงรอบขาง) อยางใดอยางหนึง่
4.5.6.1.6.1 สัญญาณเตือนดวยเสียงกอน
ฉีดสารจะตองมีความดังมากกวาเสียงรอบขาง
อยางนอย 15 เดซิเบล หรือดังกวาเสียงดังที่สดุ
5 เดซิเบล ถือเกณฑเสียงทีด่ งั กวา เมือ่ วัดทีร่ ะดับ
5 ฟุต (1.5 เมตร) เหนือพื้นในหองที่มีคนอยู
4.5.6.1.6.2 สัญญาณเตือนดวยเสียงตอง
มีความดังไมเกิน 120 เดซิเบล ที่ระยะไดยิน
เสียงใกลสดุ จากอุปกรณปลอยสัญญาณเตือน
4.5.6.1.6.3 เสียงสัญญาณเตือนกอน
ฉีดสารตองมีอตั ราความดังขัน้ ต่าํ 90 เดซิเบลเอ
ที่ระยะ 10 ฟุต (3 เมตร)
4.5.6.2 สั ญญาณแสงและเสี ยงต อง
ติดตัง้ ดานนอกทางเขาแตละแหงของพืน้ ทีต่ อ ไปนี้
(1) พื้นที่มีคนอยูตามปกติและพื้นที่มี
คนอยูอ ยูซ งึ่ ติดตัง้ ระบบคารบอนไดออกไซดชนิด
ฉีดทวมหอง
(2) พื้นทีม่ ีคนอยูตามปกติและพื้นที่ปด
มีคนอยูซ งึ่ การฉีดสารจากระบบปองกันเฉพาะจุด
จะทําใหบุ คลากรสั มผัสอั ตราส วนผสมที่ เป น
อันตรายของคารบอนไดออกไซด
(3) พืน้ ทีม่ คี นอยูต ามปกติและพืน้ ทีม่ คี น
อยูซ งึ่ คารบอนไดออกไซดสามารถแพรกระจาย
เขาไปและเปนอันตรายตอบุคลากร
4.5.6.2.1 สัญญาณเตือนดังกลาวตั้อง
เริม่ ตนทํางานกอนหรือเวลาเดียวกับการฉีดสาร
ดับเพลิง
4.5.6.2.2 สัญญาณเตือนดังกลาวตอง
ทํางานตอเนือ่ งหลังการฉีดสารจนกวาจะมีการ

Fire Alarm
Visible Warning Alarm

กระทําอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
(1) มีการปองกันไมใหบุคลากรเขาไป
พื้ นที่ ซึ่ ง บรรยากาศไม ป ลอดภั ยจากการฉี ด
คารบอนไดออกไซด
(2) มีการระบายอากาศภายในพืน้ ทีจ่ น
บรรยากดาศมีความปลอดภัยซึง่ บุคคลไมมเี ครือ่ ง
ปองกันสามารถเขาไปได
4.5.6.3 ตองจัดใหมีสญ
ั ญาณเตือนหรือ
เครือ่ งบงชีใ้ หรวู า ระบบทํางานไปแลวและตองการ
ฉีดสารซ้ํา
6.5.6.4 ตองจัดใหมีสัญญาณเตือนเพื่อ
บอกใหรวู า มีการทํางานของระบบอัตโนมติ และ
ใหมกี ารตอบโตเหตุอยางทันทีทนั ใดจากบุคลากร
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4.5.6.5 สั ญญาณที่ บ งชี้ ว าอุ ปกรณ ที่
ไดรบั การทดสอบแลวพบวาทํางานลมเหลวหรือ
มีแนวโนมจะลมเหลว ตองแตกตางจากสัญญาณ
ทีบ่ ง ชีว้ า ระบบกําลังทํางานหรืออยูใ นสถานการณ
อันตราย
4.5.7 แหลงพลังงาน (Power Sources)
4.5.7.1 แหล ง พลั ง งานหลั กของการ
ทํางานและการควบคุมระบบตองมีความสามารถ
ในการบริการตามเปาหมายและวางใจได
4.5.7.1.1 ที่ซึ่งแหลงพลังงานหลักเกิด
ความเสียหายจนเกิดเปนภัยตอระบบปองกันหรือ
ความปลอดภัยของชีวติ หรือทัง้ สองอยาง จะตอง
จัดใหมีแหลงพลังงานสํารองปอนพลังงานแก
ระบบในกรณีเปดความลมเหลวทั้งระบบ หรือ
แหลงพลังงานมีแรงดันไฟฟาออน (ต่าํ กวา 85%
ของแรงดันไฟฟาทีร่ ะบุไวบนปายกํากับอุปกรณ)
4.5.7.1.2 แหล งพลั งงานสํารองต อง
สามารถปอนพลังงานใหระบบทํางานอยางเต็ม
อัตราเปนเวลา 24 ชั่วโมง และปอนพลังงานให
ระบบทํางานต อเนื่ องสําหรั บช วงการฉี ดสาร
ตามที่ออกแบบไวได
4.5.7.1.3 แหลงพลังงานสํารองตองสง
พลังงานใหระบบทํางานภายในเวลา 30 วินาที
โดยอัตโนมัตหิ ลังจากแหลงพลังงานหลักขัดของ
4.5.7.2 อุปกรณที่ใชไฟฟาทั้งหมดตอง
สามารถทํางานไดเมือ่ มีแรงดันไฟฟาอยูใ นระดับ
85%-105%
4.6 การจายคารบอนไดออกไซด (Carbon
Dioxide Supply)
4.6.1 ปริมาณ (Quantities) ปริมาณ
คารบอนไดออกไซดในถังบรรจุหลักของระบบ
อยางนอยที่สุดตองเพียงพอสําหรับการปกปอง

ของระบบจัดเก็บประจําทีจ่ ะตองเชื่อมตอระบบ
ท ออย างถาวรและมี เตรี ยมการส งผ านไปยั ง
ระบบดับเพลิง ยกเวน จุดที่หนวยงานบังคับใช
กฎหมายอนุญาตใหตัดการเชื่อมตอได
4.6.2 การเติมสาร เวลาที่จําเปนตองใช
ในการเติ ม คาร บ อนไดออกไซด เข าไปในถั ง
บรรจุเพือ่ ฟน ฟูระบบใหพรอมทํางาน ใหถอื เปน
ปจจัยสําคัญในการจัดการปริมาณสํารอง
4.6.3 คุณภาพ (Quality) คารบอนได
ออกไซดตองมีคณ
ุ สมบัตขิ ั้นต่ําดังตอไปนี้
(1) เมื่ออยูในสถานะไอ (Vapor) ตองมี
คารบอนไดออกไซด 99.5% ทีไ่ มมรี สชาติหรือ
กลิน่ ที่สามารถตรวจจับได
(2) น้ําที่เปนสวนผสมของคารบอนได
ออกไซดในสถานะของเหลวจะตองเปนไปตาม
มาตรฐานของสมาคมแกสอัดความดันแหงสหรัฐ
(CGA G6.2)
(3) สวนผสมทีเ่ ปนน้าํ มันตองไมเกิน 10
สวนตอลานสวน (ppm) โดยน้ําหนัก
4.6.4 ถังเก็บ (Storage Containers)
4.6.4.1 ถังเก็บและอุปกรณประกอบตอง

อันตรายเดี่ยวขนาดใหญสุด หรือปกปองกลุม
อันตรายยอยพรอมกัน
4.6.1.1 ที่ ซึ่ ง สายฉี ดมื อถื อมี ใช ง าน
ในระบบติดตัง้ ประจําทีใ่ นพืน้ ทีป่ อ งกันอันตราย
จะตองมีการติดตัง้ ถังบรรจุแยกตางหาก ยกเวน
มีคารบอนไดออกไซดเพียงพอสําหรับการปกปอง
อันตรายเดีย่ วขนาดใหญและสามารถจายใหกบั
สายฉีดมือถือโดยไมทําใหเกิดผลเสียใดๆ
4.6.1.2 ทีซ่ งึ่ หนวยงานบังคับใชกฎหมาย
กําหนดใหมีการปองกันตอเนื่อง ปริมาณสารที่
สํารองไวตองมีมากกวาที่ ระบุไวในขอ 4.6.1
และ 4.6.1.1 ตามทีห่ นวยงานบังคับใชกฎหมาย
กําหนดตามความจําเปน
4.6.1.3 ทั้งถังบรรจุหลักและถังสํารอง

ตั้งในตําแหนงที่สะดวกตอการตรวจสอบ การ
ซอมบํารุง และการเติมสาร
4.6.4.2 การหยุดชะงักในการปองกัน
ตองมีนอยทีส่ ุด
4.6.4.3 ถังเก็บตองตัง้ ในตําแหนงใกลกบั
อันตรายที่จะทําการปองกันมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได แตตอ งไมอยูใ นตําแหนงจะสัมผัสเปลวไฟ
หรือการระเบิด
4.6.4.4 ถังเก็บตองไมตงั้ ในบริเวณทีจ่ ะ
สัมผัสกับสภาพอากาศทีเ่ ลวราย เครื่องกล เคมี
หรือสิ่งจะทําใหเกิดความเสียหายอื่นๆ
4.6.4.5 ที่ซึ่งถังเก็บมีแนวโนมจะสัมผัส
กับสภาพอากาศทีเ่ ลวรายหรือเครือ่ งกล จะตอง
จัดใหมีเครื่องปองกันหรือเครื่องปดลอม
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4.6.5 ถังเก็บแรงดันสูง (High-pressure
Cylinders) คารบอนไดออกไซดสําหรับใชงาน
ตองเก็บไวในถังทีบ่ รรจุใหมไดซงึ่ ออกแบบมาเพือ่
เก็บคารบอนไดออกไซดในสถานะของเหลวที่
อุณหภูมิโดยรอบ
4.6.5.1 ถังเก็บทีใ่ ชในระบบดังกลาวตอง
ออกแบบตรงกับขอกําหนดของกระทรวงการขนสง
สหรัฐอเมริกา (DOT) คณะกรรมการการขนสง
แคนาดา (CTC) หรือหนวยงานของรัฐทีเ่ ทียบเทา
4.6.5.2 ถังเก็บแรงดันสูงที่ใชในระบบ
ดั บเพลิ งต องไม เติ มสารใหม หากไม ผ านการ
ทดสอบความสเถียรทีแ่ รงดันน้าํ (Hydrostatic)
และทําเครืองหมายรั
่
บรองหลังจากผานการทดสอบ
ครั้งลาสุดไปแลว 5 ป
4.6.5.2.1 เมือ่ สิน้ สุด 12 ป ถังเก็บทีต่ ดิ ตัง้
ไวโดยไมฉีดออกมา ตองทําการบรรจุใหมและ
ทดสอบอีกครัง้ กอนนําไปติดตั้งในระบบ
4.6.5.3 อุปกรณระบายความดันเกิน
กําหนด (Pressure Relief Device)
4.6.5.3.1 ถั งเก็ บแต ละถั งตองติดตั้ ง
อุปกรณระบายความดันชนิดแผนดิสกยกตัวเมือ่
แรงดันสูงเกินกําหนด (Rupture Disk Type)
4.6.5.3.2 อุ ป กรณ ระบายความดั น
ตองมีขนาดและการติดตั้งตรงตามขอกําหนด
กระทรวงการขนสงสหรั ฐฯ (DOT) 49 CFR
171-190
4.6.5.4 ถังรวมหลายถัง (Manifolded
Cylinders)
4.6.5.4.1 เมื่อใชถังรวมหลายถัง ถังจะ
ตองติดตัง้ บนแถวทีม่ ฐี านรองรับและมีสงิ่ อํานวย
ความสะดวกสําหรับการใชงานและการตรวจสอบ
ปริมาณแกสของแตละถัง
4.6.5.4.2 มีระบบทํางานอัตโนมัติใน
การปองกันการสูญเสียคารบอนไดออกไซดจาก
ถังรวมเหลานี้ หากระบบทํางานขณะมีบางถัง
ถูกเคลื่อนยายออกไปทําการซอมบํารุง
4.6.5.5 ขนาดของถังเก็บ
4.6.5.5.1 ถังเก็บแตละถังทีน่ าํ มาใชงาน
ต องมีน้ําหนั กคาร บอนไดออกไซด บรรจุ ตาม
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
กิโลกรัม) ยกเวน ถังบรรจุทอี่ ณ
ุ หภูมพิ เิ ศษ (ดูขอ
4.6.5.6)
4.6.5.5.2 ในระบบถังรวมหลายถัง ถัง
ทั้งหมดสงสารผานทอเดียวกันซึ่งสับเปลี่ยนได
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แตตองเปนขนาดเดียวกับที่เลือกใชเทานั้น
4.6.5.6 อุณหภูมโิ ดยรอบถังเก็บสําหรับ
ระบบใชงานเฉพาะจุดตองไมเกิน 120 ํF (49 ํC)
แตไมต่ํากวา 32 ํ F (0 ํ C)
4.6.5.6.1 สําหรั บ ระบบฉี ดท วมห อง
อุณหภูมโิ ดยรอบถังเก็บตองไมเกิน 130 ํ F (54 ํ C)
แตไมต่ํากวา 0 ํ F (-18 ํ C) ยกเวน ระบบถูก
ออกแบบใหทํางานทีอ่ ณ
ุ หภูมจิ ัดเก็บนอกเหนือ
จากที่ระบุไวนี้
4.6.5.6.2 อนุญาตใหมีเครื่องทําความ
รอนหรือเครือ่ งทําความเย็นภายนอกไดเพือ่ ทําให
อุณหภูมิโดยรอบถังเก็บเปนไปตามที่กําหนด
4.6.5.6.3 ทีซ่ งึ่ ถังเก็บชนิดบรรจุพเิ ศษถูก
นํามาใชเพื่อชดเชยอุณหภูมิโดยรอบ ถังเก็บซึ่ง
ไมเปนไปตามทีร่ ะบุในขอ 4.6.5.6 และ 4.6.5.6.1
ตองทําเครื่องหมายระบุที่ถังในลักษณะถาวร
4.6.6 ถังเก็บแรงดันต่าํ (Low-Pressure
Storage Cylinders) ถังเก็บแรงดันต่าํ ตองไดรบั
การออกแบบใหสามารถเก็บรักษาคารบอนได
ออกไซดทแี่ รงดัน 300 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)
หรือ 2,068 กิโลปาสกาล (kPa) ณ อุณหภูมิ 0 ํ F
(-18 ํ C)
4.6.6.1 ขอกําหนดของถังเก็บ
4.6.6.1.1 ถังความดันตองผลิต ทดสอบ
รับรอง ติดตัง้ อุปกรณประกอบ และทําเครือ่ งหมาย
ตรงตามขอกําหนดปจจุบันของมาตรฐาน APIASME Code for Unified Pressure Vessels for
Petroleum Liquids and Gases หรือในกรณี
เปนถังเก็บเคลื่อนที่ได หากมีใชงาน ใหเปนไป
ตามขอกําหนด DOT 49 CFR 171-190 หรือ
ทัง้ สองมาตรฐาน

Low-pressure Cylinders

4.6.6.1.2 ความดันในการออกแบบตอง
ไมนอยกวา 325 ปอนดตอตารางนิ้ว (2,241
กิโลปาสกาล)
4.6.6.2 นอกจากขอกําหนด ASME และ
DOT ตามที่ระบุในขอ 4.6.6.1.1 ถังความดัน
แตละถังตองตืดเกจวัดระดับของเหลว เกจวัด
ความดั น และอุ ป กรณ ต รวจสอบและเตื อ น
ความดันสูง/ต่ํา โดยตั้งการเตือนเมื่อความดัน
ต่ํากวา 90% ของแรงดันสูงสุดในการใชงานที่
ยอมรับไดตามที่การออกแบบไว (MAWP) และ
เมื่อความดันนอยกวา 250 ปอนด/ตารางนิ้ว
(1,724 กิโลปาสกาล)
4.6.6.3 ถังความดันตองหุมฉนวนและ
ติดอุปกรณอัตโนมัติควบคุมความเย็นจัดหรือ
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ตองมีความหนาของผนังทอขัน้ ต่าํ Schedule 80
4.7.1.2.2.2 หามใชทอ ทีเ่ ชือ่ มโดยอาศัย
แรงอัด (pressing) ในขณะทีต่ ะเข็บรอนแดงดวย
ความรอนจากเตาเผา (Furnace Butt-Weld)
ตามมาตรฐาน ASTM A53
4.7.1.2.3 ในระบบจายแกสแรงดันต่าํ ทอ
ตองมีความหนาของผนังทอขัน้ ต่าํ Schedule 40
4.7.1.2.3.1 อนุญาตใหใชทอ ทีเ่ ชือ่ มโดย
อาศัยแรงอัด (pressing) ในขณะที่ตะเข็บรอน
แดงดวยความรอนจากเตาเผา (Furnace ButtWeld) ตามมาตรฐาน ASTM A53
4.7.1.2.4 ที่ดกั สิ่งสกปรกประกอบดวย
ขาหยัง่ รูปตัวทีซงึ่ สวนปลายมีฝาบิดยาวอยางนอย
2 นิ้ว (51 ม.ม.) ติดตั้งบริเวณปลายสุดของทอ
4.7.1.2.5 สวนของทอที่ปกติเปดออก
สู บรรยากาศ ไม ต องเคลื อบสารป องกั นการ
กัดกรอนดานใน
4.7.1.3 สวนประกอบของระบบทอยืดหยุน
ไดที่ไมไดระบุในมาตรฐานนีเ้ ปนกรณีพิเศษ จะ
ตองมีความดันที่ทําใหระเบิดไดขั้นต่ํา 5,000
ปอนด /ตารางนิ้ ว (34,474 กิ โลปาสกาล)
สําหรับระบบแรงดันสูง หรือ 1,800 ปอนด/

ความรอนจัด หรือทัง้ สองอยาง ถาจําเปน
4.6.6.4 ระบบทําความเย็นตองสามารถ
รักษาระดับความไวที่ 300 ปอนด/ตอตารางนิว้
(2,068 กิโลปาสกาล) ในถังความดันภายใต
อุณหภูมิสูงสุดที่คาดไว
4.6.6.5 การทําความรอน
4.6.6.5.1 ระบบทําความรอนติดตัง้ ตรง
จุดทีต่ อ งการ ตองสามารถรักษาอุณภูมิไวที่ 0 ํ F

(-18 ํ C) ในถังความดันภายใตอุณหภูมิต่ําสุด
ที่คาดไว
4.6.6.5.2 โดยทั่วไปไมตองใชการทํา
ความรอน ยกเวนมีขอ มูลทางอุตนุ ยิ มวิทยาระบุ
วามีความเปนไปไดที่อุณหภูมิโดยรอบจะทําให
ความดันแกสในถังเก็บลดลงจนต่ํากวา 250
ปอนด/ตารางนิ้ว (1,724 กิโลปาสกาล) โดย
อุณหภูมดิ งั กลาวอยูท ปี่ ระมาณ -10 ํ F (-23 ํ C)
4.7 ระบบจายแกส (Distribution System)
4.7.1 ท อจ ายต อ งเป นวั ส ดุ ป ระเภท
โลหะ ไมติดไฟ และมีคุณสมบัติทางกายภาพ
และเคมีซึ่งการเสื่อมสภาพภายใตความกดดัน
สามารถคาดการณไดอยางนาเชื่อถือ
4.7.1.1 ทีซ่ งึ่ ทอจายติดตัง้ เปนบรรยากาศ
มีการกัดกรอนรุนแรงตองใชทอที่เปนวัสดุหรือ
เคลือบผิวดวยวัสดุทมี่ คี วามตานทานการกัดกรอน
4.7.1.2 วัสดุใชทําทอและมาตรฐานที่

ครอบคลุมวัสดุเหลานี้ตองเปนไปตามความใน
ขอ 4.7.1.2.1 ถึง 4.7.1.2.5
4.7.1.2.1 ทอเหล็กกลาสีดาํ หรือชุบดวย
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 (Stainless Steel) ตองตรงตามมาตรฐาน TP304 หรือ
TP316 สําหรั บ ท อชนิ ดต อด วยเกลี ยว หรื อ
TP304, TP316, TP304L หรือ TP316L สําหรับ
ทอชนิดตอดวยการเชื่อม
4.7.1.2.2 ในระบบจายแกสความดันสูง
ทอขนาด ¾ นิ้ว และอนุญาตใหใชทอเล็กกวา
ที่มีความหนาของผนังทอ Schedule 40
4.7.1.2.2.1 ทอขนาด 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว

ตารางนิว้ (12,411 กิโลปาสกาล) สําหรับระบบ
แรงดันต่าํ
4.7.1.4 หามใชอุปกรณเชื่อมตอปลาย
ทอ (Fittings) Class 150 และทีท่ าํ จากเหล็กหลอ
4.7.1.5 อุปกรณเชื่อมตอปลายทอของ
ระบบความดันสูงและความดันต่ําตองเปนไป
ตามขอ 4.7.1.5.1 และ 4.7.1.5.2
4.7.1.5.1 ระบบแรงดันสูง (High-Pressure
Systems)
4.7.1.5.1.1 อุปกรณเชื่อมตอปลายทอ
ทําจากเหล็กที่ ตีเปนแผ นบางหรือเสนบางได
Class 300 อนุญาตใหใชขนาดภายในของทอ
ไดถึง 2 นิ้ว และอุปกรณเชื่อมตอปลายทอที่ตี
จากเหลกกลาใหใชขนาดใหญกวา
4.7.1.5.1.2 เหล็กประกับยึดปลายทอ
ทวนกระแส (Flanged Joints Upstream) ตรงที่
เปนวาลวหยุดการไหลของระบบ (Stop Valve)
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ตองเปนเหล็ก Class 600
4.7.1.5.1.3 เหล็กประกับยึดปลายทอ
ตามกระแส (Flanged Joints Downstream)
ของวาลวหยุดการไหลของระบบ (Stop Valve)
หรือในระบบที่ไมมีวาลวหยุดการไหล อนุญาต
ใหใชเหล็ก Class 300 ขอตอเกลียวที่ใช อยาง
นอยตองทียบเทาเหล็กกลาหลอ Class 2000
4.7.1.5.1.4 อุปกรณเชือ่ มตอปลายทอทํา
ดวยเหล็กกลาตองเปน Type 304 หรือ 316 ที่
หลอมหรือตีขนึ้ ตามมาตรฐาน ASTM A 182 ตอ
ดวยเกลียวหรือเชื่อมสอดทุกขนาด ตั้งแต 1/8
นิ้ว (8 ม.ม.) จนถึง 4 นิ้ว (100 ม.ม.)
4.7.1.5.2 ระบบแรงดันต่าํ (Low-Pressure
System)
4.7.1.5.2.1 อุปกรณเชื่อมตอปลายทอ
ทําจากเหล็กที่ ตีเปนแผ นบางหรือเสนบางได
Class 300 อนุญาตใหใชขนาดภายในของทอ
(IPS) ไดถงึ 3 นิว้ (80 ม.ม.) และอุปกรณเชือ่ ม
ตอปลายทอที่ ตีหรือหลอจากเหลกกลาขนาด
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
สําหรับขอตอแบบเกลียว หรือ Type 304, 316,
304L หรือ 316L สําหรับขอตอแบบเชื่อมที่
หลอมหรือตีขึ้นตามมาตรฐาน ASTM A 182
Class 2000 ตอดวยเกลียวหรือเชื่อมสอดทุก
ขนาด ตั้งแต 1/8 นิ้ว (8 ม.ม.) จนถึง 4 นิ้ว
(100 ม.ม.)
4.7.1.6 อนุญาตใหใชขอ ตอแบบเชือ่ มและ
แบบเกลียวหมุน หรือแบบเหล็กประกับปลาย
ทอทําจากเหล็กทีต่ เี ปนแผนบางหรือเสนบางได
4.7.1.6.1อนญาตใหทาํ การตอปลายทอ
ดวยวิธที างกลโดยการกดรองทอใหเปนวงแหวน
รอบแลวสวมขอตอ (Grooved Couplings) หาก
วิธดี งั กลาวอยูใ นบัญชีรายฃือ่ การรับรองสําหรับ
ระบบคารบอนไดออกไซด
4.7.1.6.2 ห ามใช วิ ธี ต อท อแบบหั ว
เกลียวสวมปลายทอ (Flush bushings)
4.7.1.6.3 เมือ่ ใชหวั เกลียวสวมปลายทอ
แบบหกเหลี่ยมกับทอที่ลดลงหนึ่งขนาด ตอง
ใชหัวเกลียวเหล็กกลาทนแรงได 3000 ปอนด
(207 บาร) เพื่อเสริมความแข็งแกรง
4.7.1.6.4 ที่ซึ่งมีการใชหัวเกลียวสวม
ปลายทอแบบหกเหลี่ยมกับทอที่ลดลงมากกวา

หนึ่งขนาด ใหทาํ ตามขอ 4.7.1.5
4.7.1.6.5 ข อ ต อ ท อ แบบหั ว แฟลร
(Flared-type Fitting) ข อต อท อแบบขั นอั ด
(Compression-type Fitting) หรือขอตอทอง
เหลือง (Brazed Fttings) ตองใชกบั ทอเขากันได
4.7.1.6.6 ทีซ่ งึ่ มีการใชขอ ตอทองเหลือง
โลหะอั ลลอยทองเหลื องตองมี จุดหลอมเหลว
1000 ํ F (536 ํ C) หรือสูงกวา
4.7.1.7 การจ ายแรงดั นสู ง (HighPressure Supply)
4.7.1.7.1 ในระบบที่ใชการจายแรงดัน
สูงดวยทอทีน่ อกจากทีร่ ะบุไวในขอ 4.7 และ 4.8
ความหนาของทอตองคํานวณดวยวิธีการที่ระบุ
ไวในมาตรฐาน ASME B31.1

4.7.1.7.2 ความดั นภายในของการ
คํานวณนีค้ อื 2,800 ปอนด/ตารางนิว้ (19,306
กิโลปาสกาล)
4.7.1.7 การจ ายแรงดั น ต่ํ า (LowPressure Supply)
4.7.1.7.1 ในระบบที่ใชการจายแรงดัน
ต่าํ ดวยทอทีน่ อกจากทีร่ ะบุไวในขอ 4.7.1 ความ
หนาของทอตองคํานวณดวยวิธีการที่ระบุไวใน
มาตรฐาน ASME B31.1
4.7.1.7.2 ความดั นภายในของการ
คํานวณนี้คือ 450 ปอนด/ตารางนิ้ว (3,103
กิโลปาสกาล)
4.7.2 ระบบทอตองมีการรองรับอยาง
มั่ นคงเพื่ อต านทานการพุ ง ของสารและการ
ขยายตัวหรือหดตัวจากความรอน ปองกันความ
เสียหายจากทางกล สารเคมี หรือสาเหตุอื่นๆ
4.7.2.1 ทีซ่ งึ่ มีความเปนไปไดจะเกิดการ
ระเบิ ดระบบท อต องแขวนจากฐานรองรั บซึ่ ง
อยางนอยเพื่อเปนการยายตําแหนงที่ตั้ง
4.7.2.2 จะต องทําการคว านและทํา
ความสะอาดทอกอนการประกอบและหลังจาก
ประกอบเสร็จตองเปาลมเขาทอ จากนัน้ จึงติดตัง้
หัวฉีดหรืออุปกรณปลอยสาร
4.7.2.3 ในระบบที่มีการจัดเรียงวาลว
เป น ส ว นที่ ติ ด กั บ ท อ ส ว นดั ง กล าวต อ งติ ด
อุปกรณระบายความดันหรือวาลวทีอ่ อกแบบมา
เพือ่ ปองกันการกักของเหลวคารบอนไดออกไซด
4.7.2.3.1 อุปกรณระบายความดันตอง
ทํางานในชวงความดันระหวาง 2,400 ถึง
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3,000 ปอนด/ตารางนิว้ (16,5747 ถึง 20,684
กิโลปาสกาล) สําหรับระบบจายถังเก็บความดัน
สูง และที่ 450 ปอนด/ตารางนิ้ว (3,103 กิโล
ปาสกาล) สําหรับระบบจายถังเก็บความดันต่ํา
4.7.2.3.2 ที่ ซึ่ งมี การใช วาล วถั งเก็ บ
ทํางานด วยความดั น ต องมีมาตรการระบาย
แก สที่ รั่ วไหลจากชุ ดถั ง เก็ บ แต มาตรการนี้
ตองชวยปองกันความสูญเสียของแกสเมือ่ ระบบ
ทํางานดวย
4.7.2.4 อุปกรณระบายความดันทัง้ หมด
ตองออกแบบและติดตั้งในลักษณะและทิศทาง
ทีค่ ารบอนไดออกไซดฉดี ออกมาไมเปนอันตราย
ตอบุคลากร
4.7.3 วาลว (Valves)
4.7.3.1 วาลวทั้งหมดตองมีเหมาะสม
ตามวัตถุประสงค โดยเฉพาะตามความสามารถ
ในการไหลและการทํางานของระบบ
4.7.3.2 วาลวทัง้ หมดตองใชงานภายใต
อุณหภูมิและเงื่ อนไขอื่ นตามคุณสมบั ติที่ ระบุ
และไดรับการรับรอง
4.7.3.3 วาลที่ใชในระบบถังเก็บความ
ดันสูงและมีความดันคงทีต่ อ งทนความดันทีเ่ กิด
จากการระเบิดขั้นต่าํ 6,000 ปอนด/ตารางนิ้ว
(41,369 กิโลปาสกาล) และในสวนที่ไมอยู
ภายใตความดันคงทีต่ อ งทนความดันทีเ่ กิดจาก
การระเบิดขั้นต่ําที่ 5,000 ปอนด/ตารางนิ้ว
(34,474 กิโล ปาสกาล)
4.7.3.4 วาลวทีใ่ ชระบบถังเก็บความดัน
ต่ําตองทนตอการทดสอบแรงดันน้ํา (Hydrostatic) 1,800 ปอนด/ตารางนิว้ โดยไมเกิดการ
บิดเบี้ยวถาวร
4.7.3.5 วาลวตองอยูในตําแหนงติดตั้ง
หรือปกปองอยางเหมาะสมเพื่อไมใหสัมผัสกับ
กลไก สารเคมี หรือความเสียหายหายอื่นที่จะ
ทําใหใชการไมได
4.7.3.6 วาล วต อ งมี ความยาวเที ยบ

CO2 Valves

Discharge Nozzles

เทากับอัตราสวนขนาดของทอที่ตดิ ตัง้ ใขงาน
4.7.3.7 ความยาวของวาลวถังบรรจุตอ ง
เทียบเทากับอัตราสวนของทอดูดดวยแรงดัน
อากาศ วาลว หัวฉีดสารและขอตอยืดหยุน
4.7.4 หัวฉีดสาร (Discharge Nozzles)
หั วฉีดสารตองใช ตามวั ตถุประสงคและอยู ใน
บัญชีรายชื่อหรือไดรับการรับรองตามลักษณะ
และคุณสมบัติในการฉีดสาร
4.7.4.1 หัวฉีดสารตองมีความแข็งแกรง

เหมาะสมกับการใชงานกับแรงดันซึ่งสามารถ
ต านทานความเสี ยหายทางกล และถู กสร าง
ขึ้นมาเพื่อใหทนทานตอระดับอุณหภูมิที่จะเกิด
ขึ้นโดยไมเสียรูปราง
4.7.4.2 รูฉีดสาร (Discharge Orifices)
ตองเปนโลหะตานทานการกัดกรอน
4.7.4.3 หัวฉีดสารที่ใชระบบฉีดเฉพาะ
จุด (Local Application System) ตองเชื่อมตอ
และมีที่รองรับซึ่งทําใหไมสามารถปรับเปลี่ยน
การฉีดที่ตงั้ ไวแลว
4.7.4.4 หัวฉีดสารตองทําเครื่องหมาย
ถาวรเพื่อระบุและแสดงขนาดของเสนผานศูนย
กลางเทียบเทาของรูหัวฉีดเดี่ยวโดยไมคํานึงถึง
รูปรางและจํานวนของรูหัวฉีด
4.7.4.4.1 เสนผานศูนยกลางเทียบเทา
หมายถึงเสนผานศูนยกลางของรูหัวฉี ดเดี่ ยว
มาตรฐาน (ชนิดรูเดียว) ซึง่ มีอตั ราไหลเดียวกับ
หัวฉีดทีใ่ ชตดิ ตัง้
4.7.4.4.2 การทําเครื่องหมายตองมอง
เห็นไดหลังจากการติดตัง้
4.7.4.4.3 รูหวั ฉีดมาตรฐานตองเปนรูหวั
ฉีดกลม ซึง่ มีคา สัมประสทธิก์ ารฉีดสารนอยกวา
0.8 และมีลักษณะการไหลเปนไปตามตาราง
4.7.5.2.1 และ ตาราง 4.7.5.3.1
4.7.4.4.4 ขนาดของรูหัวฉีดนอกเหนือ
จากทีแ่ สดงําไวในตาง A.4.7.4.4.3 อนุญาตใหใช
ไดและอนุญาตใหทาํ เครือ่ งหมายอุปกรณรหู วั ฉีด
เปนเลขทศนิยม
4.7.4.5 อุปกรณฉีดสาร (Discharge
Devices)
4.7.4.5.1 อุปกรณฉดี สารตองมีแผนดิสก
ที่แตกไดและฝาปดพุงออกมาเมื่อมีวัสดุแปลก
ปลอมอุดตัน
4.7.4.5.2 อุปกรณเหลานี้ตองไมมีสิ่ง
กีดขวางเมื่อระบบทํางาน
4.7.5. การพิจารณาเลือกขนาดรูหัวฉีด
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ตาราง 4.7.5.2.1 อัตราการฉีดตอพื้นที่ รูหัวฉีดเทียบเทา หนวยเปนตารางนิ้ว
สําหรับการจัดเก็บความดันต่ํา [300 ปอนด/ตารางนิ้ว (2,068 กิโลปาสกาล)]
ความดันรูหัวฉีด (Orifice Pressure)
ปอนด/ตารางนิ้ว (PSI)
กิโลปาสกาล (kPA)

และทอ ขนาดทอและพื้นที่รูหัวฉีดตองคัดเลือก
จากพืน้ ฐานการคํานวณอัตราไหลในการสงและ
อัตราทีต่ องการของหัวฉีดแตละหัว
4.7.5.1 สมการต อ ไปนี้ ใช คํ า นวณ
แรงดันลดในทอ
เมื่อ
Q = อัตราการไหล [ปอนด/นาที (กก./
นาที)]
D = เสนผานศูนยกลางจริงภายในทอ [นิว้
(มม.)]
L = ความยาวเที ยบเท าของท อ [ฟุ ต
(เมตร)]
Y และ Z = ตัวแปรขึ้นอยูกับความดันใน
ถังเก็บและในเสนทอ
4.7.5.2 สําหรับระบบที่ มี การขัดเก็ บ
ความดันต่าํ อัตราไหลตองคํานวณจากพื้นฐาน
คาเฉลี่ยของความดันในถังเก็บที่ 300 ปอนด/
ตารางนิว้ (2,068 กิโลปาสกาล) ขณะฉีดสาร
4.7.5.2.1 อัตราการฉีดสําหรับรูหัวฉีด
เทียบเทาขึน้ อยูก บั คาพืน้ ฐานทีแ่ สดงไวในตาราง
4.7.5.2
4.7.5.2.2 ความดันหัวฉีดในการออกแบบ
ตองไมต่ํากวา 150 ปอนด/ตารางนิ้ว (5,171
กิโลปาสกาล)
4.7.5.3 สําหรับระบบถังเก็บความดัน
สูง อัตราไหลตองคํานวณจากพื้นฐานความดัน
ในการจัดเก็บโดยเฉลีย่ ที่ 750 ปอนด/ตารางนิว้
(5,171 กิโลปาสกาล) ระหวางการฉีดสารที่
อุณหภูมิจัดเก็บปกติ 70 ํ F (21 ํ C)
4.7.5.3.1 อัตราการฉีด (Discharge Rate)
ผานรูฉดี เทียบเทาตองขึน้ อยูก บั พืน้ ฐานของคาที่
แสดงไวในตาราง 4.7.5.3.1
4.7.5.3.2 ความดันหัวฉีดในการออกแบบ
ทีอ่ ณ
ุ หภูมจิ ดั เก็บ 70 ํ F (21 ํ C) ตองไมตา่ํ กวา
300 ปอนด/ตารางนิว้ (2,068 กิโลปาสกาล)
4.8 การตรวจสอบ การซอมบํารุง และ
การแนะนําการใชงาน
4.8.1 การตรวจสอบ ตองมีการตรวสอบ

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

อัตราการฉีดสาร (Discharge Rate)
ปอนด/นาที-ตารางนิ้ว
กิโลกรัม/นาที-ตารางมิลลิเมตร
(lb/min-in.2)
(kg/min-mm.2)
2.970
4220
2900
2.041
2375
1.671
2050
1.443
1.284
1825
1.165
1655
1525
1.073
1410
0.992
0.918
1305
0.851
1210
1125
0.792
1048
0.737
977
0.688
0.642
912
0.600
852
795
0.559

ตาราง 4.7.5.3.1 อัตราการฉีดตอพื้นที่ รูหัวฉีดเทียบเทา หนวยเปนตารางนิ้ว สําหรับ
การจัดเก็บความดันสูง [750 ปอนด/ตารางนิ้ว (5,171 กิโลปาสกาล)]
ความดันรูหัวฉีด (Orifice Pressure)
ปอนด/ตารางนิ้ว (PSI)
กิโลปาสกาล (kPA)
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

เพือ่ ประเมินสภาพการทํางานของระบบทุก 30
วัน เปนอยางนอย
4.8.2 การทดสอบสาย (Hose Testing)
4.8.2.1 สายในระบบทั้งหมด รวมถึง
สายฉีดทีใ่ ชขอตอยืดหยุน ตองทดสอบทีแ่ รงดัน
2,500 ปอนด/ตารางนิว้ (17,239 กิโลปาสกาล)
สําหรั บระบบแรงดั นสู ง และที่ แรงดั น 900

อัตราการฉีดสาร (Discharge Rate)
ปอนด/นาที-ตารางนิ้ว
กิโลกรัม/นาที-ตารางมิลลิเมตร
(lb/min-in.2)
(kg/min-mm.2)
3.258
4630
2.706
3845
2.403
3415
2.174
3090
1.995
2835
1.840
2615
1.706
2425
2260
1.590
2115
1.488
1.397
1985
1.309
1860
1740
1.224
1620
1.140
1.063
1510
0.985
1400
0.908
1290
1180
0.830
0.760
1080
0.690
980

ปอนด/ตารางนิว้ (6,205 กิโลปาสกาล) สําหรับ
ระบบแรงดันต่ํา
4.8.2.2 สายที่จะตองไดรับการทดสอบ
มีดงั ตอไปนี้
(1) สายทีถ่ อดออกจากทีย่ ดึ ตึด
(2) สายสําหรับใช มื อถื อต องทดสอบ
ความตอเนื่องทางไฟฟา (ทดสอบความเปน
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CO2 Release System

ฉนวน) ระหวางตัวเชือ่ มตอ (Couplings)
(3) ที่เก็บสายตองวางไวในพื้นที่ปดซึ่ง
ไดรบั การปกปองแตออกแบบใหสามารถสังเกต
เห็นเพื่อนํามาทดสอบได
(4) สายต องเติ มน้ํ า ให เต็ มก อนการ
ทดสอบ
(5) ตองเพิ่ มความดันทดสอบทีละขั้ น
โดยใหความดันทดสอบถึงขีดสูงสุดภายในเวลา
1 นาที
(6) ตองคงความดันทดสอบไวเปนเวลา
1 นาทีเต็ม
(7) สังเกตผลการทดสอบ ไดแก การ
บิดเบี้ยวหรือการรั่วไหลของสายฉีด
(8) หากความดันทดสอบไมตกลงมาและ
ตัวเชื่อมตอไมขยับ ตองระบายความดันออกไป
(9) ใหพจิ ารณาวา สวนประกอบของสาย
ฉีดผานการทดสอบแรงดันน้ํา (Hydrostatic)
หากไมมีการบิดเบี้ยวถาวรเกิดขึ้น
(10) สวนประกอบสายฉีดทีท่ ดสอบผาน
ตองทําใหภายในสายฉีดแหงสนิท
(11) ถาทําใหแหงโดยการใชความรอน
อุณหภูมิที่ใชตองไมเกิน 150 ํ F (66 ํ C)
(12) สวนประกอบของสายฉีดทีท่ ดสอบ
ไมผา น ตองทําเครือ่ งหมาย ทําลาย และเปลีย่ น
สวนประกอบใหม
(13) สวนประกอบของสายฉีดทีท่ ดสอบ
ผาน ตองทําเครือ่ งหมายพรอมระบุวนั ที่ทาํ การ
ทดสอบใบนสายฉีด
4.8.2.3 สายฉีดของระบบทัง้ หมดรวมถึง
สายฉีดทีใ่ ชขอ ตอยืดหยุน ตองไดรบั การทดสอบ
ทุก 5ป ตามที่ระบุไวในขอ 4.8.2
4.8.3 การซอมบํารุง (Maintenance)
4.8.3.1 กระบวนการทดสอบและซอม
บํารุง ตองมอบคูมือทดสอบและซอมบํารุงของ
ผู ผลิ ตแก เจ าของเพื่ อใช เป นแนวทางในการ

ทดสอบและซอมบํารุงระบบ คูม ือนีต้ องมอบให
เพื่อใชทําการทดสอบครั้งแรกและทดสอบและ
ซอมบํารุงเปนระยะ การทํางาน ความบกพรอง
และการซอมแซมระบบปองกันนี้ตองรายงาน
ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายโดยทันที
4.8.3.2 สิ่ งตอไปนี้ตองตรวจสอบโดย
บุคคลที่มีคุณสมบัติอยางนอยปละครั้ งโดยใช
เอกสารทีร่ ะบุไวในขอ 4.4.2.14
(1) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของระบบคารบอนไดออกไซด
(2) ตรวจสอบวาไมมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาด ชนิด และรูปรางของอันตรายและระบบ
ปองกัน
(3) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณหนวงเวลา
(4) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณเตือนดวยเสียงทัง้ หมด
(5) ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
ของอุปกรณดวยแสง (การมองเห็น) ทั้งหมด
(6) ตรวจสอบและทดสอบสั ญ ญาณ
เตือนที่ติดตัง้ ตามทีร่ ะบุไวในขอ 4.3.2 ทัง้ หมด
(7) ตรวจสอบเพือ่ ใหแนใจวากระบวนการ
ตามขอ 4.5.6 มีความเหมาะสม และอุปกรณ
ตามขอ 4.5.6 สามารถทํางานได
(8) ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณตรวจ
จับแตละตัวโดยใชวธิ ีตามมาตรฐาน NFPA 72
4.8.3.2.1 เปาหมายของการทดสอบและ
การซ อมบํารุ งดั งกล าวนี้ ไม เพี ยงแต จะทําให
แนใจวาระบบทํางานไดอยางเต็มที่ แตยังชี้ให
เห็นถึงความเปนไปไดที่ระบบมีสภาพดังกลาว
อยางตอเนือ่ งจนกวาจะถึงเวลาตรวจสอบครัง้ ตอไป
4.8.3.2.2 การทดสอบการฉีดสารจะตอง
ทําเมื่ อผลของการซอมบํารุงระบุวาสมควรจะ
ตองดําเนินการ
4.8.3.2.3 การทําการทดสอบตองมีการ
ทบทวนขั้นตอนความปลอดภัย (ดูขอ 4.3 และ
A.4.3)
4.8.3.3 รายการซ อ มบํ า รุ ง และข อ
เสนอแนะตองทําเปนแฟมชอมูลเสนอตอเจาของ

4.8.3.4 การรัว่ ซึมเขาไปในพืน้ ทีป่ ด ลอม
ที่ ปกป องดวยระบบคารบอนไดออกไซดชนิด
ฉีดทวมหอง ตองทําการอุดรอยรั่วทันที วิธีการ
อุดรอยรั่ วที่ ใชตองทําใหพื้ นที่ ปดลอมมีความ
ตานทานไฟเหมือนของเดิม
4.8.3.5 น้าํ หนักของถังเก็บความดันสูง
4.8.3.5.1 อยางนอยทีส่ ดุ ทุกครึง่ ป ตอง
มีการชั่งน้ําหนักถังเก็บความดันสูง และตรวจ
ดูวันที่ทําการทดสอบแรงดันน้ํา (Hydrostatic)
ครัง้ ลาสุด
4.8.3.5.2 เมื่อใดก็ตามที่ถังเก็บแสดง
ใหเห็นวามีการสูญเสียสารที่บรรจุภายในเกิน
10% ตองมีการเติมสารเขาไปเพิ่มหรือเปลี่ยน
สารใหมทั้งหมด
4.8.3.6 ระดับของเหลวในถังเก็บความ
ดันต่าํ
4.8.3.6.1 อยางนอยที่สุด ทุกสัปดาห
ต องสั งเกตเกจ วั ดระดั บ ของเหลวของถั งเก็ บ
ความดันต่ํา
4.8.3.6.2 เมือ่ ใดก็ตามทีถ่ งั เก็บแสดงให
เห็นวามีการสูญเสียสารมากกวา 10% ตองมี
การเติมสารเขาไปเพิ่ม ยกเวนยังมีปริมาณอยู
ในคากําหนดขั้นต่ํา
4.8.4 การฝกอบรม บุคลากรผูต รวจตรา
ตรวจสอบ ซ อมบํารุ ง หรื อปฏิ บั ติ ง านระบบ
ปองกันอัคคีภัยคารบอนไดออกไซดตองไดรับ
การอบรมในสิง่ ทีต่ อ งเรียนรูเ พือ่ นําไปปฏิบตั งิ าน
ทัง้ หมด
สําหรับบทที่เหลือ ไดแก บทที่ 5 ระบบ
ฉีดทวมหอง (Chapter 5 Total Flooding Systems) บทที่ 6 ระบบฉีดเฉพาะจุด (Chapter 6
Local Application Systems) บทที่ 7 ระบบ
สายฉีดมือถือ (Chapter 7 Hand Hose Line
Systems) บทที่ 8 ระบบท อยื นและระบบ
จายเคลื่อนที่ (Chapter 8 Standpipe Systems
and Mobile Supply) บทที่ 9 ระบบบนเรือ
(Chapter 9 Marine Systems) และภาคผนวก
A-H (Annex A-X) ของมาตรฐานฉบับนี้ เราจะ
นําเสนอในโอกาสตอไป
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