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ขั้นตอนการดับไฟไหมโลหะดวยสาร AVD
นวัตกรรมสารดับเพลิงขนิดลาสุด AVD
(Aqueous Vermiculite Dispersion) ของบริษทั
ดูเปร มิเนอรัลส (Dupre Minerals) ออกแบบมา
เพือ่ ใชดบั ไฟทีเ่ กิดจากโลหะติดไฟได โดยเฉพาะ
แม็กนีเซียมทั้งที่เปนผงและเปนกอน รวมทั้ ง
ลิเธียมไอออนในแบตเตอรี มีประสิทธิภาพสูง
และเปนทางเลือกทีด่ กี วาเมือ่ เทียบกับวิธดี ับไฟ
ประเภท D ที่ใชกันอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ไดมีการ
พิสูจนใหเห็นจริงแลววา AVD เปนสารดับเพลิง
สําหรับไฟไหมโลหะติดไฟไดโดยเฉพาะอยางยิง่
แม็กนีเซียมเหนือกวาสารดับเพลิง Class D ทัว่ ไป
AVD คืออะไร
AVD มีชื่อเต็มวา Aqueous Vermiculite
Dispersion คือสารเวอรมคิ วิ ไลตชนิดกระจายน้าํ
เวอรมคิ วิ ไลตเปนสารประกอบซิลเิ กตแม็กนิเซียม
-เหล็ก-อะลูมนิ มั ทีม่ ชี นั้ ของน้าํ แทรกอยู (hydrated
laminar aluminium-iron-magnesium silicates)
สารเวอรมคิ วิ ไลตดบิ จะมีชนั้ เยือ่ บางๆ ทีเ่ ปนน้าํ
แทรกอยู เมื่อถูกทําใหแตกตัว ไมวาดวยความ
รอนหรือปฏิกริ ิยาเคมี (หากเปนดวยความรอน
เรียกวาการขยายตัว แตถาเปนปฏิกิริยาเคมีจะ
เรี ยกว าการหดตั วเป นอนุ ภาค) ซึ่ งชั้ นบางๆ
ดังกลาวจะถูกลอกออกมาแลวกลายเปนน้าํ โดย
มีผงละเอียดของเวอรมิคิวไลตลอยอยางอิสระ
อยูใ นน้าํ ทีถ่ กู ขับออกมา สาร AVD ประกอบดวย
เวอรมิคิวไลต 20% น้ํา 80% มีความหนืด

3,000 cPs (centipoise) เปรียบเทียบกับน้ํา
มีความหนืด 1 cPs นม 3cPs และน้ําเชื่อม
ข าวโพด (แบะแซ) 5,000 cPs ขนาดของ
อนุภาคที่เล็กกวาจํานวน 90% (คา D90) คือ
180 ไมครอน (0.18 ม.ม.) มีสมบัติทางเคมี
“ไมไวไฟ” และ “ใหความเปนฉนวนทีด่ เี ยีย่ ม”
AVD ทํางานอยางไร
เนื่ องจากจะมี ปฏิ กิ ริ ยาระหว างน้ํากั บ
เพลิงไหมจากโลหะติดไฟได น้าํ ทีอ่ ยูใ นสาร AVD
เมือ่ เกิดปฏิกริ ยิ ากับเปลวไฟจะถูกปลอยออกมา
ในรูปฝอยละเอียดพิเศษ (Mist) หรือในรูปโฟม
(Foam) ซึง่ อนุภาคของสารเวอรมคิ วิ ไลตทอี่ ยูใ น
ไอละเอียดหรือโฟมจะไปเกาะติดอยูกับผิวหนา
ของโลหะทีเ่ ปนเชือ้ เพลิง จากนัน้ จะสรางชัน้ ฟลม
เหนือเปลวไฟ เนือ่ งจากชัน้ ฟลม ดังกลาวนีต้ อ มา
จะแหงและมีมมุ เหลือ่ มระหวางตัวชัน้ ฟลม ดวยกัน
เมื่อมีการซอนกันและผูกติดกันเปนแผนกวาง
ชัน้ ฟลม นีจ้ งึ กลายเปนแผนกัน้ ออกซิเจนทีม่ สี มบัติ
ไมไหมไฟ ซึ่งสามารถขวางไมใหออกซิเจนใน
บรรยากาศเขามาสัมผัสกับเพลิงไหมได
ระหวางเกิดกระบวนการสรางแผนฟลม
กัน้ ออกซิเจนเหนือเปลวไฟ AVD จะทําความเย็น
ผิวหนาของเพลิงไหมดวยน้ําที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
แตกตัว ไฟจะเย็นลงตามลําดับและอยูในการ
ควบคุม วิธกี ารดับเพลิงนีจ้ ะแตกตางจากการใช
สารดับเพลิง Class D ชนิดอื่น ซึ่งใชเวลาดับไฟ

คอนขางชา กวาไฟจะดับหรืออยูในการควบคุม
ใชระยะเวลานาน ในขณะที่ AVD สามารถดับ
และควบคุมเพลิงไหมไดเร็วกวา
ขั้ นตอนการดั บไฟด วยสาร AVD
(บรรยายใตภาพ)
1. เพลิงไหมที่เกิดจากเชื่อเพลิงซึ่งเปน
โลหะติดไฟได เชน แม็กนีเซียม จะเกิดความ
รอนสูงถึง 3,000 ํ C
2. เมือ่ ฉีด AVD ลงไปบนเพลิงไหม น้าํ ใน
สวนผสมของ AVD จะทําความเย็นเพลิงไหม
3. เกล็ดเล็กๆ ของสารเวอรมิคิวไลตจะ
สรางแผนกั้นออกซิเจนที่มีลักษณะเหมือนกับ
เซรามิกครอบคลุมเหนือเปลวไฟ
4. ฉีดผง AVD เพิ่มเติมลงไปบนแผนกั้น
ออกซิเจนเพื่อใหเกิดการเผาไหมใหน้ําออกมา
ทําความเย็นเปลวไฟ
ขอไดเปรียบของ AVD
สารดับเพลิง AVD เหมาะสําหรับใชงาน
ในรูปแบบถังดับเพลิงยกหิว้ และติดตัง้ เปนระบบ
ประจําที่ ขึน้ อยูก บั ปริมาณทีต่ อ งการใชดบั เพลิง
ในบริเวณนั้น แตตามปกติแลว AVD จะใชใน
ปริมาณนอยกวาสารดับเพลิงที่ใชกันอยูทั่วไป
เกล็ดของสารเวอรมคิ วิ ไลตทเี่ ปนสวนผสมสําคัญ
ของ AVD จะสรางแผนกั้นระหวางเปลวไฟกับ
อากาศ (ออกซิเจน) นอกเหนือจากการดับไฟ
โดยตรงขณะทีส่ ว นผสมทีเ่ ปนน้าํ จะทําความเย็น
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เพลิงไหมไปพรอมกัน
สารดับเพลิง AVD สามารถดับไฟไดจาก
การแตกตัวเปนฝอยน้ําละเอียดพิเศษ (Mist)
หรือเปนโฟม (Foam) ตามความเหมาะสมกับ
การใชงานในแตละสถานที่
ทั้งนี้ ปจจุบัน AVD มีรูปแบบการใชงาน
ที่ไดรับการทดสอบแลว ไดแก
 ขวดดั บ เพลิ ง แบบมื อถื อ (Portable
Extinguisher Bottles)
- เครือ่ งดับเพลิงแบบสะพายหลัง (Back
Pack Extinguishers)
 เครื่องดับเพลิงแบบลอเลื่อน (Trolley
Based Extinguishers)
 ระบบเครื่ องสู บ น้ํ า (Fire Service
Pump Systems)
 ระบบติดตัง้ ประจําที่ (Fixed Installation)
นอกจากประสิทธิภาพดับไฟที่เกิดจาก
โลหะติดไฟไดหรือไฟ Class D แลว สารดับเพลิง
AVD ยังสามารถดับไฟ Class A โดยเฉพาะทีเ่ กิด
จากเชือ้ เพลิงระเภทไมและพลาสติก ซึง่ ไมเพียง
แตจะดับไดอยางรวดเร็ว AVD เทานั้น แตยังมี
ประสิทธิภาพในการปองกันไฟลุกติดขึน้ มาใหม
ดวยการสรางแผนกัน้ ออกซิเจนเพือ่ ปองกันการ
สันดาปที่ทําใหไฟไหมตอเนื่อง เพลิงไหมจึงถูก
ควบคมใหอยูที่จํากัดแลวมอดดับลงไปในที่สุด

บทสรุป
AVD เปนสารดับเพลิงของเหลวเขมขน
มีสวนผสมของสารเวอรมิคิวไลต 20% กับน้ํา
80% ความหนืด 3,000 cPs (centipoise) ใช
ดับเพลิงไหมทเี่ กิดจากโลหะติดไฟได (ไฟ Class

D) โดยเฉพาะแม็กนีเซียมและลิเธียมไอออน
ในแบตเตอรี บรรจุในถังดับเพลิงแบบยกหิว้ และ
ถังดับเพลิงติดตัง้ ประจําที่ ฉีดออกมาในลักษณะ
ฝอยละเอียดพิเศษ (Mist) หรือในลักษณะโฟม
(Foam) โดยเมือ่ ฉีดพรมลงไปบนเพลิงไหมโลหะ

สวนผสมที่เปนน้ําจะทําความเย็น/ลดอุณหภูมิ
ของเพลิงไหมลง ในขณะทีเ่ กล็ดหรืออนุภาคของ
เวอรมคิ วิ ไลตจะกอตัวขึน้ เปนของแข็งครอบเหนือ
เปลวไฟเปนตัวกั้นไมใหออกซิเจนเขามาสัมผัส
เปลวไฟ การสันดาปจึงสิน้ สุดพรอมกับอุณหภูมิ
ของโลหะทีล่ กุ ติดไฟนัน้ เย็นลงสงผลใหไฟมอดดับ
ภายในระยะเวลาสั้นๆ
AVD เปนเทคโนโลยีสารดับเพลิ งชนิด
ใหมสําหรับไฟ Class D ซึ่งไมใชผงแหง (Dry
Powder) ทีใ่ ชกนั อยูท วั่ ไป แตเปนสารเหลวทีฉ่ ดี
พนออกมาไดอยางนิ่ มนวลทั้ งในลักษณะฝอย
ละเอียดพิเศษหรือโฟม นอกจากน้ําที่มีอยูใน
สวนผสมของ AVD ถึง 80% แลว ผงละเอียดของ
สารเวอรมิคิวไลตยังมีน้ําผสมอยูในเนื้อสารอีก
สวนหนึง่ ดวยซึง่ เมือ่ สารแตกตัวไมวา จะดวยความ
ร อนหรือปฏิ กิ ริ ยาเคมีก็ จะมี น้ําเกิ ดขึ้ นมาอี ก
จํานวนหนึง่ ดังนัน้ AVD จึงโดดเดนมากในเรือ่ ง
การทําความเย็นเพลิงไหมเพราะมีนา้ํ ปริมาณมาก
ทั้งจากสวนผสมภายนอกและสวนผสมภายใน
ของเนื้อสารเวอรมิคิวไลต
ทีส่ าํ คัญคือ เกล็ดหรือผงละเอียดของสาร
เวอรมิคิวไลตเมื่อสัมผัสความรอนจะกอตัวเปน
ของแข็งครอบคลุมเพลิงไหมในลักษณะเหมือน
กับเซรามิกทําหนาทีเ่ ปนแผนกัน้ ไมใหออกซิเจน
ในบรรยากาศสัมผัสกับเปลวไฟ ลักษณะนี้ไฟ
จะเริม่ มอดลงกลายเปนเถา แตยงั คงมีความรอน
อยู จึงตองฉีดสารเพิม่ เติมลงไปเพือ่ ใหเกิดความ
เย็นเพิ่ มเติมจนกระทั่ งไฟดับสนิทแลวโลหะที่
ลุกไหมนั้ นกลายเปนของเหลวผสมไปกับสาร
AVD หลังจากนั้นจึงเก็บกวาดทําความสะอาด
ถือวาภารกิจดับไฟสิน้ สุดลงไปอยางสมบูรณ
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