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Nitrogen System (IG-100)

สารดับไฟแก สเฉื่ อย (Inert Gas Fire
Extinguishing Agent) จัดอยูใ นกลุม สารดับเพลิง
ประเภทแกส (Gaseous fire Extinguishing
Agent) เปนหนึ่งในสารใชงานแทนสารฮาลอน
(Halon Replacements) ที่มีชื่อเรียกเฉพาะวา
“สารสะอาด” (Clean Agents) ตามมาตรฐาน
NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire
Extinguishing Systems
แกสเฉื่อยเปนแกสที่มีอยูตามธรรมชาติ
ไมใชแกสทีม่ นุษยสรางขึน้ หรือเกิดจากฟอสซิลใดๆ
ชนิดที่นํามาใชเปนสารดับไฟ ไดแก ไนโตรเจน
กับอารกอน ซึ่งมีทั้งแบบใชสารเดียวและสาร
ผสม รวมถึงคารบอนไดออกไซดที่ นํามาเปน
สวนผสมดวยเชนกัน
แกสเฉื่อยดับไฟดวยวิธีกําจัดออกซิเจน
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ (ที่ ระดับน้ํา
ทะเล) ซึง่ ทําใหการลุกไหมเกิดขึน้ และดําเนินตอ
ไปไดอยูท ี่ 21% ปริมาณออกซิเจนต่าํ กวา 15%
จะทําใหการลุกไหมยุติลง โดยทั่วไป แกสเฉื่อย
ที่ใชดับไฟจะทําใหปริมาณออกซิเจนในบริเวณ
นั้นเหลือต่ํากวา 15% แตไมนอยกวา 12%
เนือ่ งจากหากออกซิเจนเหลือนอยกวา 12% จะ
เปนอันตรายรายแรงตอคนที่อยูในพื้นที่ใชสาร
(หนีออกไปไมทันหรือเปนผูปฏิบัติงาน)

สารดั บไฟแก สเฉื่ อ ยชนิ ด สารเดี ยว
ไดแก
IG-100 เปนแกสไนโตรเจน (N2)
100% ขือ่ การคา NN100 (Koatsu, Nohmi)
 IG-01 เปนแกสอารกอน (Ar) 100%
ชื่อการคา Argotec (Minimax GmbH)
สารดับเพลิงแกสเฉื่อยชนิดสารผสม
ไดแก


IG-541 เป นสารผสม ไนโตรเจน
52% อารกอน 40% และคารบอนไดออกไซด
8% ชื่อการคา Inergen (Ansul)
 IG-55 เปนสารผสมไนโตรเจน 50%
อารกอน 50% ชื่อการคา Argonite (Kidde)
Proinert (Fike) และ i3 (Tyco)

ไมเปนตัวนํา ไมมีสี ไมมีกลิ่นและไมมีรส ไม
กัดกรอน ภายใตอณ
ุ หภูมปิ กติสามารถใชงานได
กับวัสดุประเภทตางๆ เชน เหล็กกลา นิเกิล
สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือ และพลาสติก
ที่ สําคัญคือ คาแนวโนมการทําลายชั้นโอโซน
ของชัน้ บรรยากาศโลก (ODP; Ozone Depletion
แกสไนโตรเจน (IG-100)
Potential) และคาแนวโนมทําใหโลกรอนขึ้ น
ไนโตรเจนเปนแกสในบรรยากาศทั่วไป (GWP; Global Warming Potential) เทากับ 0
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หมายถึงเปนสารดับเพลิงไมมผี ลกระทบทางลบ
ตอสภาพแวดลอม
คุณสมบัติของไนโตรเจนที่นาสนใจ เชน
 น้า
ํ หนักโมเลกุล 28.1 กรัมตอโมเลกุล
ํ
 จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) -210 C
 จุดเดือด (Boiling Point) -196 C
ํ
 อุณหภูมิวิกฤต [Critical Temperature
(อุณหภูมิต่ําสุดที่สารนั้นยังรักษาสถานะแกส
ไวได)] -147 Cํ
 ความดันวิกฤต (Critical Pressure)
3.39 เมกะปาสกาล (MPa)
 ความหนาแนนของแกส [ที่ อุณหภูมิ

0 Cํ (จุดเยือกแข็ง)
แกสไนโตรเจนทีน่ าํ มาใชเปนสารดับเพลิง
มีคุณสมบัตพิ นื้ ฐานดังตอไปนี้
 มีความบริสท
ุ ธิ์ 99.9% เปนอยางนอย
 ความชืน
้ โดยน้าํ หนักไมเกิน 0.005%
 ออกซิเจน 0.1% โดยปริมาตร
 แกสอื่นๆ เชน คารบอนมอนอกไซด
(CO) ไนตริ ก ออกไซด (NO), ไนโตรเจน
ไดออกไซด (NO2), คารบอนไดออกไซด (CO2)
ฯลฯ รวมกันแลว นอยกวา 20 สวนในลานสวน
(ppm) ซึง่ ปริมาณสารปนเปอ นสวนนอยเหลานี้
ขึ้ นอยู กับสวนผสมของอากาศที่ อยู รอบแหลง

Nitrogen System
(IG-100)

20 Cํ ความดัน 100 กิโลปาสกาล (Kpa)] 1.17
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
 ความจุดความรอน [Heat Capacity
(ปริมาณความรอนทีท่ าํ ใหสารนัน้ 1 หนวยมวล
มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา) ที่ 20 ํ C] 1.04
กิโลจูล/กิโลกรัม/แคลวิน (kJ/kg/K)
 ความสามารถในการละลายน้ํา 2.35
ลูกบาศกเซนติเมตรตอน้าํ 100 กรัม ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ

จัดเก็บไนโตรเจน
แกสไนโตรเจนดับไฟดวยวิธเี ขาไปแทนที่
ออกซิเจน ซึ่งหากปริมาณออกซิเจนในพืน้ ทีป่ ด
เหลือต่ํากวา 15% ไฟจะดับภายในเวลา 60
วินาที โดยทัว่ ไป ระบบดับเพลิงไนโตรเจนจะลด
ปริมาณออกซิเจนใหเหลือ 12.5% จึงทําใหดับ
ไฟไดเร็วขึ้น และเนื่องจากความหนาแนนของ
ไนโตรเจนเทากับอากาศสามารถรวมตัวไดดกี บั

บรรยากาศและมี อั ตราการสู ญเปล าของสาร
ดับเพลิงนอย
การดับไฟในพืน้ ทีม่ คี นอยู อัตราออกซิเจน
ที่เหลือ 12.5% คนสามารถหายใจตอไปไดอีก
ระยะหนึ่งสั้นๆ กอนหนีออกมาขางนอก อีกทั้ง
ไนโตรเจนไมใชสารพิษและไมแตกตัวเปนสารอืน่
เมือ่ สัมผัสความรอนสูง และการฉีดไนโตรเจนไม
ทําใหเกิดหมอกฝาทีเ่ ปนอุปสรรคตอการมองเห็น
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ทั้งนี้ ระบบดับเพลิงไนโตรเจนสวนใหญ
ใชไนโตรเจนในอัตราขึ้นต่ํา 36% (มาตรฐาน
NFPA 2001 กําหนดใหอตั ราสวนผสมของแกส
เฉือ่ ยใชดบั เพลิงทุกชนิดรวมถึงไนโตรเจนอยูใ น
ยาน 34-52% ขึน้ อยูก บั ชนิดของเชือ้ เพลิงและ
ลักษณะของเพลิงไหม) โดยไนโตรเจนสามารถ
ดับไฟไดทั้งประเภท A, B, C แตไมแนะนําใหใช
ดับไฟ Class D เนื่องจากมีปฏิกิริยากับโลหะ
เชื้อเพลิงแม็กนีเซียมและลิเธียม
การออกแบบระบบไนโตรเจนดับเพลิงใช
วิธีฉีดทวมหอง (Total Flooding Suppression)
มีอุปกรณควบคุมแรงดันขณะฉีดสารใหอยู ใน
ระดั บ 40-60 บาร เพื่ อไมให เกิ ดอันตราย
ระหวางการฉีดดับไฟ โดยการทํางานมีทงั้ ระบบ
ฉีดอัตโนมัติ (Automatic Operation) และระบบ
ควบคุมดวยมือ (Manual Operation)
ระบบอัตโนมัตเิ ชือ่ มตอกับระบบตรวจจับ
อัคคีภัย (Fire Detectors) ชนิดตรวจจับควัน
(Smoke Detectors) หรือชนิดตรวจจับความ
รอน (Heat Detectors) ซึ่งเมื่อระบบตรวจจับ
ทํางาน จะสงสัญญาณเตือนมายังระบบควบคุม

เพลิงไหม โดยจะมีการปลอยสัญญาณอพยพ
พรอมกับกัน้ ระบบระบายอากาศภายในพืน้ ทีเ่ กิด
เพลิงไหม จากนัน้ จะหนวงเวลากอนจะเปดวาลว
ซีลนี อยดของถังปฏิบตั กิ าร (Actuating Cylinder)
ถัดมาถังนํารอง (Pilot Cylinder) จะเปดออก และ
ถังบรรจุแกสไนโตรเจนสํารอง (N2 Cylinders)
จะเปดตาม แลวไนโตรเจนก็เริ่มถูกฉีดออกมา
จากถังปฏิบตั กิ ารโดยไดรบั แกสไนโตรเจนจากถัง
นํารองและถังบรรจุแกสสํารองอยางตอเนือ่ งใน
อัตราทีต่ งั้ ไวจนกวาไฟจะดับลงไป ทัง้ นี้ ขัน้ ตอน
การทํางานทัง้ หมดตัง้ แตการตรวจจับจนถึงการ
ฉีดสารดับไฟ ระบบจะทํางานดวยตัวเองทัง้ หมด
โดยใชพลังงานไฟฟา
ระบบบังคับดวยมือเริ่มทํางานเมื่อเกิด
เพลิงไหม กลองสวิทชถูกเปดออกพรอมกับการ
ปลอยสัญญาณเตือนอพยพยกจากพืน้ ทีไ่ ฟไหม
จากนั้นกดสวิทชปลอยสาร (หรือยกเลิก) โดย
จะมีการหนวงเวลาไวกอ นจะเปดวาลวซีลนี อยด
ของถังปฏิบัติการ (Actuating Cylinder) ถัดมา
ถังนํารอง (Pilot Cylinder) จะเปดออก และ
ถังบรรจุแกสไนโตรเจนสํารอง (N2 Cylinders)
จะเปดตาม แลวไนโตรเจนก็เริ่มถูกฉีดออกมา
จากถังปฏิบตั กิ ารโดยไดรบั แกสไนโตรเจนจากถัง
นํารองและถังบรรจุแกสสํารองอยางตอเนือ่ งใน
อัตราทีต่ งั้ ไวจนกวาไฟจะดับลงไป การบังคับฉีด
สารดวยมือจะมีขนั้ ตอนสําคัญทีส่ ดุ อยูท กี่ ารเปด
สวิทชปลอยสารซึ่ งจะตองใชมือ สวนขั้นตอน
ที่เหลือระบบจะทํางานเองตามลําดับ

เนื่องจากเปนสารดับเพลิงประเภทสาร
สะอาดในการดับเพลิง แกสไนโตรเจนจะไมทิ้ง
คราบสกปรกและไมเปนอันตรายตอวัสดุอปุ กรณ
รวมทั้งทรัพยสินมีคาอื่นๆ ที่ไมถูกไฟไหม สาร
ดับเพลิงบางชนิดดับไฟไดแตตองแลกกับความ
เสียหายของทรัพยสิน (ทรัพยสินรอดพนจาก
อั คคีภั ยแตสารดั บเพลิ งทําให ชํารุดเสี ยหาย)
ดังนัน้ จึงเหมาะสําหรับใชปอ งกันอัคคีภยั ในหอง
สื่อสาร หองควบคุม หองคอมพิวเตอร หองเก็บ
ขอมูลสําคัญ งานศิลปะ และของมีมลู คาสูงอืน่ ๆ
รวมถึงพิพธิ ภัณฑและหองวัสดุหรืออุปกรณทจี่ ะ
ไดรบั ความเสียหายเมือ่ สัมผัสน้าํ หรือสารดับเพลิง
ที่ไมใชสารสะอาด
ขอไดเปรียบของระบบแกสไนโตรเจน
 แกสไนโตรเจนที่ใชดับเพลิงเปนแกส
ไนโตรเจน ทีใ่ ชในอุตสาหกรรมทัว่ ไป หาไดงา ย
ราคาถูกกวาแกสเฉื่อยชนิดอื่น
 ใชงานไดอยางกวางขวาง สามารถใช
ปกปองพืน้ ทีไ่ ดหลายขนาดตัง้ แตหอ งทํางานเล็กๆ
จนถึงหองประชุมขนาดใหญทมี่ ปี ริมาตรมากกวา
100 ลูกบาศกเมตร
 ไมมีสวนผสมของกรดฮาโลเจน
 ไมกัดกรอนและไมเปนพิษ
 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับสูง
 ดั บไฟด วยการลดปริ มาณออกซิ เจน
จนไฟลุกไหมตอ ไปไมไดแตยงั มีปริมาณออกซิเจน
อยูในเกณฑที่เอื้อใหมีชีวิตรอดในระยะสั้น จึง
ยอมรับใหติดตั้งในพื้นที่มีคนอาศัยอยูได
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Argon System (IG-01)

การคํานวณอัตราไหลคอนขางงาย
 ระบบไม ซั บ ซ อน สามารถติ ดตั้ งกั บ
โครงสรางรูปแบบตางๆ ได
จุดออนของไนโตรเจน
 ประสิ ทธิ ทธิ ภาพดั บ ไฟนอยกว าสาร
ฮาลอน
 เมื่อเปรียบเทียบกับฮาลอน ถังบรรจุ
และทอตางๆ มีน้ําหนักมาก วัสดุอุปกรณที่ใช
คลายคลึงกับของแกสเฉื่อยชนิดอื่น โดยเฉพาะ
ถั ง บรรจุ แ ก ส ไนโตรเจน ส ว นใหญ ใ ช แ บบ
ไรตะเข็บ (Seamless) ซึ่งตองทนแรงดันไดถึง
300 บาร
 ทําความเย็นไดคอนขางต่ํา
 มี แนวโน มทําให เกิ ดการขาดอากาศ
หายใจ (ออกซิเจน) สําหรับผูป ฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะ
ระบบติดตัง้ บนทีส่ งู
ชั้นบรรยากาศโลก (ODP; Ozone Depletion
แกสอารกอน (IG-01)
Potential) และคาแนวโนมทําใหโลกรอนขึ้ น
แกสอารกอนโดยตัวของมันเองไมมคี วาม (GWP; Global Warming Potential) เทากับ 0
เปนพิษ ไมเปนตัวนําไฟฟา ไมแตกตัวเมือ่ สัมผัส
แกสอาร กอนมี อยู ในบรรยากาศทั่ วไป
ความรอน ไมเขาไปมีสว นรวมในปฏิกริ ยิ าลูกโซ 0.93% โดยปริมาตร กอนจะมีการนํามาใชเปน
ทางเคมีใดๆ ไมเปนสารกัดกรอน รวมทัง้ ไมเกิด สารดับเพลิง มีการใชกันมากในงานเชื่อม การ
ปฏิกริ ิยากับเชื้อเพลิง Class D โดยเฉพาะโลหะ ผลิตโลหะ บรรจุในหลอดไฟฟา ฯลฯ
แม็กนีเซียกับลิเธียม (อารกอนในอัตราสวนผสม
ในการดับไฟ แกสอารกอนจะเขาแทนที่
สูงสามารถดับไฟ Class D แทนผงแหงได) นอก ออกซิเจนในบรรยากาศ ทําใหออกซิเจนเหลือ
จากนี้ยังมีความเสถียรแมอยูในสภาพแวดลอม เพียง 12% และเนือ่ งจากเปนแกสธรรมชาติ จึง
ทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู จึงเหมาะสําหรับใชดบั ไฟเกิดจาก ไมสงผลกระทบใดๆ ในพื้นที่เพลิงไหม อีกทั้ง
น้ํามั นหรื อแก สไวไฟ เช น ในห องเทอร ไบน ไมทาํ ใหวสั ดุอปุ กรณเกิดความเสียหาย หลังจาก
ทีส่ าํ คัญ อารกอนไมมผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม ไฟดับ สามารถเขาไปในหองเกิดเพลิงไหมได
โดยมี ค าแนวโน ม การทํา ลายชั้ นโอโซนของ เพราะไมมสี งิ่ ตกคางและไมตอ งทําความสะอาด


เศษสารดับเพลิงทีฉ่ ดี ออกมา ระบบอารกอนจึง
เหมาะสําหรับใชปองกันอัคคีภัยพื้นที่เก็บวัสดุ
อุปกรณมลู คาสูงทัง้ คอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกส
เอกสารและวัสดุที่จะเสียหายเมื่อสัมผัสน้ําหรือ
สารดับเพลิงชนิดอืน่ พืน้ ทีต่ า งๆ ดังกลาว ไดแก
หองอุปกรณสอื่ สารและสารสนเทศ หองควบคุม
โทรคมนาคม หองเก็บขอมูล ศูนยควบคุมสวิทช
และอุปกรณไฟฟา สถานพยาบาล หองผาตัด
พิพธิ ภัณฑ รวมไปถึงหองเก็บวัตถุอันตรายหรือ
โลหะติดไฟ หองเทอรไบน หองหมอแปลง หอง
เครื่องจักร ฯลฯ
คุณสมบัติของอารกอนที่นาสนใจ เชน
 น้า
ํ หนักโมเลกุล 39.9 กรัมตอโมเลกุล
ํ
 จุดเยือกแข็ง (Freezing Point) -189 C
 จุดเดือด (Boiling Point) -186 C
ํ
 อุณหภูมิวิกฤต [Critical Temperature
(อุณหภูมิต่ําสุดที่สารนั้นยังรักษาสถานะแกส
ไวได)] -122 Cํ
 ความดั นวิ กฤต (Critical Pressure)
4.90 เมกะปาสกาล (MPa)
 ความหนาแนนของแกส [ที่ อุณหภูมิ
20 Cํ ความดัน 100 กิโลปาสกาล (Kpa)] 1.66
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
 ความจุดความรอน [Heat Capacity
(ปริมาณความรอนทีท่ าํ ใหสารนัน้ 1 หนวยมวล
มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา) ที่ 20 ํ C] 0.52
กิโลจูล/กิโลกรัม/แคลวิน (kJ/kg/K)
แกสอารกอน (IG-01) ที่ใชดับไฟตอง
มีความบริสุทธิ์ 99.99% เก็บไวในรูปของแกส
ในถังอัดแรงดัน โดยเมื่อฉีดออกมาดับไฟจะมี
อัตราสวนผสมในอากาศ 34% ขึน้ ไป แตไมเกิน
52% ตามมาตรฐาน NFPA 2001 อัตราสวน
ผสม 34% เปนอัตราต่ําที่สุด ใชในหองที่มีคน
อยูแ ละมีเวลาอพยพประมาณ 5 นาที แตหากใช
อัตราเขมขน 52% ขึ้นไป ใชในหองที่ปกติไมมี
คนอยู หากมีคนอยู ตองอพยพออกไปภายใน
เวลา 30 วินาที
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Inergen System (IG-541)

เนือ่ งจากแกสเฉือ่ ยสวนใหญ เมือ่ ดับไฟได
แลว ไฟจะมีแนวโนมลุกติดขึ้นมาใหม ดังนั้นจึง
จําเปนตองฉีดสารตอเนือ่ งไปอีกระยะหนึง่ จนกวา
ผิววัตถุจะเย็นลงและไมมีแนวโนมไฟจะลุกติด
ขึน้ มาอีกครัง้
การติดตั้ งระบบอารกอนคลายคลึงกับ
ระบบคารบอนไดออกไซด โดยบรรจุสารในรูป
ของแกสแรงดันสูงในถังเหล็กกลาตามมาตรฐาน
DIN4664 ที่ทนแรงดันทดสอบที่ 250 บารได
ระบบประกอบดวยวาลวเปดแกสเร็ว (Quickopening Valves) และกลุม ถังบรรจุอารกอน 16
ถัง หรืออาจจะมากกวานี้ขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่
ตองการปองกัน ขนาดใหญที่สุดที่เคยติดตั้งมา
มีมากกวา 250 ถัง
อุปกรณบงั คับการทํางานของระบบอารกอน
ไมแตกตางจากระบบคารบอนไดออกไซด โดย
อุปกรณบงั คับการทํางานทางกลหรือดวยแรงดัน
จะหนวงเวลาไวกอ นจะมีการฉีดสารจริง ซึง่ สาร
อารกอนจากถังตางๆ จะถูกสงมาทางสายสง
แรงดั นสูงและวาล วกันกลั บไปยั งชุดรวมสาย
ก อนเข าไปยั งท อหั วฉี ด ทั้ งนี้ การออกแบบ
ระบบมีทั้งแบบโซนเดียว (Single-zone) และ
หลายโซน (Multi-zone) ขึ้ นอยู กั บลักษณะ
ขนาด และการใชประโยชนของพื้นที่ที่ตองการ
ปกปอง โดยมีทั้งแบบบังคับการทํางานดวยมือ
และแบบบังคับการทํางานอัตโนมัติ ซึ่งระบบ
อัตโนมัตจิ ะทํางานรวมกับระบบตรวจจับอัคคีภยั
และระบบเตือนอัคคีภัย
ขอไดเปรียบของระบบอารกอน
 ดับไฟโดยไมทิ้งคราบสกปรก
 เหมาะสําหรับใชงานในพื้นที่ปด และ
พื้นที่มีคนอยู
 ไมแตกตัวเปนสารพิษขณะดับไฟ
 เป น สารที่ มี เ นื้ อ เดี ย วกั น และสร า ง
สวนผสมสําหรับดับไฟไดเร็ว
 ระหวางดับไฟจะไมมีการควบแนนจึง
ไมทําใหเกิดหมอกฝาซึ่ งเปนอุปสรรคตอการ
มองเห็น (ทัศนวิสัย)

ปริมาณออกซิเจนจะลดลงอยางรวดเร็ว ตัวแกส
อารกอนเองไมเปนอันตรายตอมนุษยและไมมผี ล
กระทบตอระบบเผาผลาญในรางกาย แตการเขา
ไปแทนทีอ่ อกซิเจนในบรรยากาศทีเ่ กิดเพลิงไหม
เพื่อดับไฟโดยทําใหออกซิเจนเหลือเพียง 12%
จะสงผลใหรา งกายออนเพลีย ประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง หนามืด ฯลฯ อีกทั้งแกสพิษตางๆ
ซึ่งเกิดจากการเผาไหมโดยตรงซึ่งอารกอนไม
สามารถสลายได รวมไปถึงความตระหนกตกใจ
จากเสียงดังขณะแกสอารกอนถูกฉีดออกมาดับ
IG-01 ไฟ มีสวนทําใหรางกายมนุษยไดรับผลกระทบ
ทางลบอยางใดอยางหนึง่
 การบั งคับทํางานและดับไฟสามารถ
แกสผสมไนโตรเจน อารกอน และ
ทําไดโดยไมมสี งิ่ ใดขัดจังหวะหรือทําใหหยุดชะงัก
คารบอนไดออกไซด (IG-541)
 ความแปรปรวนด านอุ ณหภู มิ มี น อย
IG-541 เปนแกสผสม ไนโตรเจน 52%
ซึง่ ตัดปญหาวัสดุอปุ กรณเกิดความเสียหายจาก
อาร
ก
อน
40% และคารบอนไดออกไซด 8% มี
การเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน (Thermal
ชือ่ การคา “Inergen” เปนผลิตภัณฑมชี อื่ เสียงของ
Shock) ไปได
Ansul แหงสหรัฐฯ การนําคารบอนไดออกไซด
 ดับไฟไดอยางมีประสิทธิภาพภายใน
เขามาเปนสวนผสมมีวตั ถุประสงคเพือ่ ลดอันตราย
พื้นที่หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิโดยรอบต่ํา
จากการขาดอากาศหายใจ (ออกซิเจน) ขณะฉีด
 ระบบอาร ก อนเป น ระบบแยกส วนที่
นํามารวมกันและมีลักษณะทางสถาปตยกรรม สาร ชวงที่แกสเฉื่อย IG-541 ทํางาน ปริมาณ
แบบเอนกประสงค สามารถปรับปรุงหรือเพิ่ม ออกซิเจนในบรรยากาศจะเหลือ 12.5% ซึง่ เปน
สวนขยายเพือ่ ใหเหมาะกับการใชงานในภายหลังได อันตรายตอรางกายมนุษยกรณีหนีออกมาไมทนั
ในขณะที่สวนผสมคารบอนไดออกไซดเพิ่มขึ้น
 การเติมสารทําไดงาย เสียคาใชจาย
นอย เนือ่ งจากแกสอารกอนหาไดงา ย อีกทัง้ ยังมี อีก 3% จะไปชวยชวยกระตุนใหรางกายดูดซับ
ออกซิเจนเขาเซลเม็ดเลือด ทําใหลดความเสีย่ ง
จําหนายทั่วไป
จะเกิดอาการขาดออกซิเจนได นอกจากนี้ แกส
 มี ค า แนวโน ม การทํา ลายชั้ น โอโซน
ในบรรยากาศ (ODP) = 0 และคาแนวโนมทําให คารบอนไดออกไซดยงั ชวยเพิม่ อัตราการหายใจ
และการเตนของหัวใจ รวมทั้งนําอากาศเขาสู
โลกรอน (GWP) = 0
รางกายในปริมาณมากซึง่ ไมมแี กสเฉือ่ ยดับเพลิง
 เปนระบบดับเพลิงที่ไดรับการรับรอง
ชนิดใดทําได แตก็มีขอเสียหากในบรรยากาศมี
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
สารพิษเกิดจากการเผาไหม การนําอากาศใน
 แก สอาร ก อนไม อยู ในบั ญ ชี ส ารต อง
หาม (Zero restriction) ของสํานักงานปองกันสิง่ ปริมาณมากหมุนเวียนในรางกายอาจเกิดความ
แวดลอมแหงอเมริกา (EPA) และไมมีแนวโนม เสี่ยงที่จะไดรบั ผลกระทบจากสารอันตรายเพิ่ม
จะถูกหามใชในอนาคต เนือ่ งจากเปนสารทีม่ อี ยู มากขึน้ ได
จุดเดนที่สุดของ Inergen (Ansul) คือ
ในอากาศสําหรับมนุษยหายใจตามธรรมชาติ
สําหรับจุดออนของระบบอารกอนทีจ่ ะ ประสิทธิภาพการดับไฟ สามารถดับไฟไดภาย
ตองระมัดระวังก็คือ เมื่ อเปดใหระบบทํางาน ในเวลาที่รวดเร็ว ตามมาตรฐาน NFPA 2001
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แกสเฉือ่ ยตองดับไฟไดภายใน 60 วินาที
แต Inergen ดับไฟ Class A ไดภายในเวลา 22
วินาที และไฟ Class B ภายในเวลา 17 วินาที
จากความสามารถดับไฟไดรวดเร็วและมี
คารบอนไดออกไซดชวยดูดซับออกซิเจนเขาสู
เซลเม็ดเลือด ทําให Inergen มีคุณสมบัติเอื้อ
อํานวยตอชีวิตและสุขภาพในระดับสูง
เชนเดียวกับแกสเฉื่อยชนิดอื่น Inergen
สะอาด ไมเปนตัวนําไฟฟา ไมเปนสารพิษ ไม
กัดกรอน ปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่ง
แวดลอม เหมาะสําหรับใชตดิ ตัง้ ในหองอุปกรณ
คอมพิวเตอร อุปกรณอเิ ล็กนิกส หองเก็บขอมูล
สําคัญ หองเก็บงานศิลปะ พิพิธภัณฑ หองสมุด
และอื่ นๆ ที่ สัมผัสน้ําและสารดับเพลิงที่ไมใช
สารสะอาดไมได
สําหรับความปลอดภัยตอชีวิต Inergen
ไมเปนพิษ ไมมสี ารประกอบอืน่ เกิดขึน้ จากการ
แตกตัวขณะดับไฟ แตกตางจากสารดับเพลิง
ประเภทสารเคมีฮาโลคารบอน เมือ่ สัมผัสความ
รอนสูงจะปลอยสารไฮโดรเจนฟลูออไรดออกมา
เปนอันตรายตอรางกาย โดย Inergen ปลอดภัย
ตอมนุษยในสองทาง ไดแก ตัวสารทีฉ่ ดี ออกมา
Inergen ไมเปนอันตรายใดๆ ตอรางกายมนุษย
ยกเวนทําใหเกิดการขาดออกซิเจนหายใจ ซึ่ง

จําเปนตองมีการอพยพออกไปจากพื้นที่มีการ
ฉีดสาร อีกประการหนึง่ Inergen เมือ่ ฉีดออกมา
แลวจะไมเกิดฝา ทําใหทศั นวิสยั ในการอพยพยัง
คงเปนปกติ การออกมาจากพืน้ ทีเ่ พลิงไหมทาํ ได
สะดวกและปลอดภัย และแมมีเหตุสุดวิสัยไม
สามารถหนีออกไมทันการฉีดสาร แตคนก็ยัง
หายใจไดตอ ไปอีกระยะหนึ่ง เพราะ Inergen จะ
ไมลดปริมาณออกซิเจนจนถึงระดับต่ําสุดอยาง
ทันทีทันใด ในความเปนจริง ผูสัมผัส Inergen
ขณะฉีดดับไฟในอัตราสวนใชงานทัว่ ไป ยังคงได
รับออกซิเจนเลี้ ยงสมองในปริมาณเหมือนใน
บรรยากาศปกติจากความชวยเหลือจากคารบอน
ไดออกไซดในการดูดซับออกซิเจนเขาสูเ ซลเม็ด
เลือดและการนําอากาศปริมาณมากเขาไปหมุน
เวียนในรางกายดังไดกลาวไปแลว
Inergen ใชอตั ราสวนในการดับไฟ Class
A ที่ 39.9% และ 45.7% สําหรับใชปกปอง
พื้นที่มีความเสี่ยงสูง (Hazard Class A) บรรจุ
สารในสถานะแกสในถังเหล็กกลาทีท่ นแรงดันได
150 บาร และ 200 บาร โดยมีปริมาตรแกสรวม
200-435 ลูกบาศกฟตุ (5.7-12.3 ลูกบาศก
เมตร) ทัง้ นี้ การบังคับใหระบบทํางานมีทงั้ แบบ
ระบบอัตโนมัติเชื่อมตอกับระบบตรวจจับ การ
บังคับดวยมือและการบังคับดวยมือจากระยะไกล

(Manual Remote Control) รวมถึงระบบเสริม
เพื่ อตัดกระแสไฟฟาหรือตั ดการไหลของแกส
ผานทอทั้งหมด
รูปแบบการฉีดสาร ระบบ Inergen ใช
แบบฉีดทวมหอง สามารถเลือกตัวบังคับการฉีด
แบบไฟฟ า (Electric Actuator) หรื อแบบ
แรงดันอากาศ (Pneumatic Actuator)
แบบไฟฟาทํางานดวยระบบ Autopulse
บังคับการทํางานอัตโนมัติจากระบบตรวจจับ
ควันสามารถติดตัง้ ในพืน้ ทีอ่ นั ตรายทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
0-54 ํ C และมีคนั บังคับการทํางานแบบแมนวล
ติ ด ตั้ งไว ด า นบนของแผงควบคุ ม ของระบบ
Autopulse
แบบแรงดันอากาศ เปนการบังคับการ
ฉีดสารดวยมือเลือกเปดวาลวฉีดสาร (Selector
Valve) เฉพาะพื้นที่เกิดเพลิงไหมหนึ่งแหงหรือ
มากกวา
สํา หรั บ หั ว ฉี ด ที่ ใช ใ นระบบ Inergen
เปนแบบสะสมแรงดันจากถังบรรจุ สามารถฉีด
ไดทั้งมุม 180 ํ และ 360 ํ โดยออกแบบขนาด
ของรูเปด (Orifice) ใหเหมาะสมกับอัตราการ
ไหลและการปอนสารดับเพลิง โดยการเลือกหัว
ฉีดใหพจิ ารณาจากลักษณะอันตรายและพืน้ ทีท่ ี่
จะทําการปกปองเปนสําคัญ
ในสวนของการเลือกความเขมขนของอัตรา
สวนผสมของ Inergen (และแกสเฉือ่ ยใชดบั เพลิง
ทุกชนิด) พิจารณาความปลอดภัยตามคาต่าํ สุด
ของระดั บความเข มขนของสารที่ มีผลกระทบ
ตอรางกายมนุษย (LOAEL) และคาสูงสุดของ
ระดับความเขมขนของสารซึง่ จะยังไมมผี ลกระทบ
ตอรางกายมนุษย (NOAEL) โดยคา LOAEL ของ
Inergen (และแกสเฉื่อยที่ใชดับเพลิงทุกชนิด)
อยู ที่ 43% และค า NOAEL ของ Inergen
(และแกสเฉื่อยใชดับเพลิงทุกชนิด) อยูท ี่ 52%
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IG-541

ขอกําหนดความเขมขนของ IG-541 (และ
แกสเฉื่อยใชดับเพลิงทุกชนิด) ตามมาตรฐาน
NFPA 2001 Standard On Clean Agent Fire
Extinguishing Systems มีดังนี้
1. ใชความเขมขนต่ํากวา 43% ตาม
เงือ่ นไขดังนี้
 มีคนอาศัยอยูในพื้นที่ปองกัน
 ระยะเวลาในการอพยพไมเกิน 5 นาที
2. ใชความเขมขนต่าํ กวา 43% ถึง 52%
ตามเงือ่ นไขดังนี้
 ไม มี คนอาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ป องกั น ใน
เวลาปกติ
 กรณีมค
ี นอยู เวลาในการอพยพไมเกิน
3 นาที
3. ใชความเขมขนต่าํ กวา 52% ถึง 62%
ตามเงือ่ นไขดังนี้
 ไม มี คนอาศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ป องกั น ใน
เวลาปกติ
 กรณีมค
ี นอยู เวลาในการอพยพไมเกิน
30 วินาที
4. ใช ความเข มข นมากกว า 62%
ไดในกรณีที่ไมมีคนอาศัยอยูเทานั้น

แก ส ผสมไนโตรเจนกั บ อาร ก อน
(IG-55)
IG-55 เปนสารผสมไนโตรเจน 50%
อารกอน 50% มีหลายชือ่ การคา (ผูผ ลิต) ไดแก
Argonite (Kidde) Proinert (Fike) และ i3
(Tyco) โดยมีคุณสมบัตทิ างกายภาพดังนี้
 ชื่อทางเคมี N2/Ar
 น้าํ หนักโมเลกุล 33.95 กรัมตอโมเลกุล
 จุดเดือด (Boiling Point) -190.1 C
ํ
 อุณหภูมิวิกฤต [Critical Temperature
(อุณหภูมติ า่ํ สุดทีส่ ารนัน้ ยังรักษาสถานะแกสไวได)]
-134.7 Cํ
 ความดันวิกฤต (Critical Pressure)
4,150 กิโลปาสกาล (Kpa)

ความหนาแนนของแกส [ที่อุณหภูมิ
20 Cํ ความดัน 100 กิโลปาสกาล (Kpa)] 1.66
กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
 ความหนาแน นเมื่ อเที ย บกั บ อากาศ
1.18
IG-55 เปนสารไมมีสี ไมมีกลิ่น ไมเปน
ตัวนําไฟฟา ไมเปนสารพิษและไมแตกตัวเปน


Argonite System (IG-55)

สารประกอบอื่นเมื่อสัมผัสความรอนสูง อีกทั้ง
ไมมผี ลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยมีคาแนวโนม
การทําลายชั้ นโอโซนของชั้ นบรรยากาศโลก
(ODP; Ozone Depletion Potential) และคา
แนวโน มทํา ให โ ลกร อ นขึ้ น (GWP; Global
Warming Potential) เทากับ 0 ดับไฟดวยการ
ลดปริมาณออกซิเจนจนการลุกไหมดาํ เนินตอไป
ไมได (13%) ใชอัตราสวนผสมขั้นต่ํา 37.9%
ฉีดสารตอเนื่องเปนเวลา 60 วินาที
ทั้งนี้ ระบบ IG-55 เก็บสารในสถานะ
แกสไวในถังเหล็กกลาไวทแี่ รงดัน 200 บาร โดย
มีถงั หลายขนาด เชน 15.9 ลิตร 66.7 ลิตร 80
ลิตร และ 140 ลิตร
ตั วอย างระบบ IG-55 Argonite ของ
Kidde Fire Systems ประกอบด วยอุ ปกรณ
พื้นฐาน 4 สวนเชื่อมโยงกัน ไดแก
 ถั งบรรจุ สารและส วนประกอบ
(Argonite Cylinders and Components)
 ชุดอุปกรณเสริม (Completer Kits)
 แผงควบคุม (Control Panels)

อุ ป กรณ ตรวจจั บ และเตื อนอั คคี ภั ย
(Detection and Alarm Devices)
Argonite (IG-55) เปนแกสเฉื่อยผสม
ระหวางไนโตรเจนกับอารกอนในสัดสวนเทากัน
ครึง่ ตอครึง่ ซึง่ แกสทัง้ สองชนิดมีอยูใ นบรรยากาศ
ทั่ วไป เปนสารดับเพลิงที่ ปลอดภัยสําหรับใช
งานในพืน้ ทีม่ คี นอยูแ ละไมเปนภัยตอสิง่ แวดลอม
ถังบรรจุสารและสวนประกอบ หมายถึง
ถังบรรจุสาร ฐานรองรับถังบรรจุ และหัวฉีดสาร
ชุ ดอุ ปกรณ เสริ มคื ออุ ปกรณ พื้ นฐานที่
จําเปนสําหรับการทํางานของระบบ ประกอบดวย
สายแกส ชุดตอเชื่อม เกจวัดความดัน อุปกรณ
บังคับการทํางานใชในเปดวาลวปลอยสารจาก
ถังบรรจุ (Manual/Pneumatic Actuator) และ
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พื้นที่ซึ่งมีแนวโนมจะสัมผัสสาร ปฏิบัติดังนี้
 ออกจากพื้นที่โดยเร็ว
 หากต องอยู ในพื้ น ที่ หรื อกลั บ เข าไป
ในพื้ นที่ ตองสวมอุ ปกรณปองกันสวนบุคคล
โดยเฉพาะเครือ่ งชวยหายใจชนิดปอนอากาศหรือ
มีถงั อากาศในตัว (SCBA)
 พยายามปดสารใหไดโดยเร็ว
 หลีกเลี่ยงการเขาไปอยูใ นที่ปด
 ทึบทีม่ ี
สารสะสมอยู
 ระบายอากาศหลังจากปดวาลวปลอย
สารหรือสารถูกฉีดออกมาจนหมด

ระบบลู ก ผสม น้ํ า กั บ แก ส เฉื่ อย
(Hybrid Water/Inert Gas)

สัญญาณเตือนเพื่อบอกวาพื้นที่นั้นปกปองดวย
ระบบ IG-55
แผงควบคุมอาจมีหลายรูปแบบหรือซับซอน
แตจดุ ประสงคคอื ใชสาํ หรับตรวจสอบการตรวจจับ
อัคคีภัย การบังคับการทํางานของระบบเตือน
การเริม่ ปลอยสารและควบคุมสวนอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
เชน บังคับอุปกรณสาํ คัญใหหยุดทํางานและปด

ระบบระบายอากาศ เปนตน
อุปกรณตรวจจับและเตือนอัคคีภัย ใช
สําหรับตรวจจับไฟไหมจากความรอนหรือควัน
เมือ่ ตรวจจับไดจะสงสัญญาณเตือนดวยเสียงและ
แสงเพื่อใหมีการปลอยสาร
สําหรับอุปกรณหัวฉีดสาร (Nozzles) มี
ขนาดพื้นฐาน 4 ขนาด ไดแก 0.5 นิว้ 0.75 นิว้
1 นิว้ และ 1.5 นิว้ แตละขนาดมีรูเปด (Orifice)
ที่ ออกแบบให มี ขนาดเหมาะสมกั บอัตราไหล
คุณภาพของสาร และเวลาในการฉีดสารซึ่งได
จากการคํานวณ ชองวางระหวางหัวฉีดแตละตัว
ที่ติดตั้งในหองตองไมเกิน 16 ตารางฟุต (5.7
ตารางเมตร) และความสูงของหัวฉีดไมเกิน 16
ฟุต (4.9 เมตร)

Proinert (IG-55)

ขอควรระวังในการใชงานระบบ IG-55
คือ ในพืน้ ทีท่ ใี่ ชสารความเขมขนสูงจะกอใหเกิด
การขาดอากาศหายใจ และแรงดันสูงทีใ่ ชในการ
ฉีดสารอาจจะเปนอันตรายตอผิวหนัง ถาสัมผัส
หรือปะทะโดยตรง
กรณีมกี ารฉีดสาร IG-55 (และแกสเฉือ่ ย
ดับเพลิงชนิดอืน่ ๆ) โดยอุบตั เิ หตุซงึ่ ระบบฉีดสาร
ออกมาทัง้ ทีไ่ มมเี หตุเพลิงไหมเกิดขึน ใหผอู ยูใ น

เป นระบบคิ ดค นขึ้ นมาใหม ของผู ผ ลิ ต
Victaulic ในชือ่ การคา “Vertex” มีสารดับเพลิง
2 ชนิดใน 1 ระบบ นั่นคือน้ําและไนโตรเจน
(แกสเฉื่อย) น้ําที่ใชเปนเม็ดน้ําละเอียดขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอน ทําใหสามารถใชน้ําใน
ปริมาณนอยมากเมือ่ เทียบกับสปริงเคลอรหรือ
หัวฉีด Water Mist แรงดันสูง
ระบบ Vertex ใชน้ําเพียง 1 แกลลอน
(3.8 ลิตร) ฉีดใน 1 นาที ขณะที่สปริงเคลอร
ใชมากกวา 25 แกลลอน (94.6 ลิตร) และ
หัวฉีด Water Mist แรงดันสูงใชน้ํา 8 แกลลอน
(30.2 ลิตร) หลักการของระบบดับเพลิงลูกผสม
ไนโตรเจน/น้ํา Vertex คือ ใชสารดับเพลิงตาม
ขนาดของเพลิงไหม
เพลิงไหมขนาดเล็ก ใชไนโตรเจนดับโดย
การลดปริ มาณออกซิ เจนจนถึ งระดั บที่ ไฟไม
สามารถไหมตอไป แตคนยังหายใจได
เพลิงไหมขนาดใหญ ใชนา้ํ ดับโดยการทํา
ความเย็นเชื้อเพลิงซึ่งเม็ดน้ําขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนสามารถดูดซับความรอนเชือ้ เพลิงไดดี
กวาเม็ดน้าํ จากระบบสปริงเคลอรทใี่ ชกนั ทัว่ ไปถึง
90 เทา และลดอุณหภูมิเพลิงไหมไดมากกวา
เม็ดน้าํ จากระบบ Water Mist ไดมากกวา 50%
นอกจากนี้ น้ํายังชวยกําจั ดออกซิ เจนใหเหลือ
นอยลงดวย
จุดเดนของระบบ Vertex อยูที่ความเร็ว
ของสารที่พุงออกจากหัวฉีด แมวาจะเปนระบบ
ความดันต่ํา (25 psi / 172.4 kPa ทั้งน้ําและ
ไนโตรเจน) เพื่อประหยัดและปลอดภัยในการ
ใชงาน แตความเร็วของน้ําและไนโตรเจนที่ถูก
ฉีดออกมาสูงถึง 40 ไมล/ช.ม. (65 ก.ม./ช.ม.)
ฉีดไปไดไกลและแรง อีกทัง้ ทําใหนา้ํ แตกตัวเปน
เม็ดละเอียดเพือ่ ทําความเย็นและขับไลออกซิเจน
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่ ไมเหมือนระบบใด
ขณะฉีดสารไมตอ งปดหอง เพราะระบบสามารถ
ดับไฟไดขณะหองเปดและมีการระบายอากาศ
ตามปกติ
เนือ่ งจากทัง้ น้าํ และไนโตรเจนไมใชสารพิษ
ผู อยู ในพื้ นที่ จึ ง ปลอดภั ยขณะอพยพออกไป
เพราะปริมาณออกซิเจนยังพอเหลืออยู ทั้ งนี้
การอพยพตองทําทันทีโดยไมมีการหนวงเวลา
หลังจากไดรบั สัญญาณเตือน
ระบบ Vertex ใชนา้ํ 1 แกลลอน สามารถ
ปกปองพื้นที่ไดถึง 2,500 ลูกบาศกฟุต (71
ลูกบาศกเมตร) และหากติดตัง้ เต็มระบบสําหรับ
1 เขต (Zone) ตามที่กําหนดไวจะปกปองพื้นที่
ไดสูงสุดถึง 124,000 ลูกบาศกฟุต (3,511
ลูกบาศกเมตร) ซึ่งมีความสูงไมเกิน 24.6 ฟุต
(7.5 เมตร)
เหนือสิ่ งอื่ นใด ระบบสามารถเติมสาร
ใหมไดอยางรวดเร็วและสามารถใชปกปองพืน้ ที่
อีกครัง้ ไดทันที
ทั้งนี้ ระบบ Vertex ไดรบั การรับรองจาก

ตองฉีดทวมหองเพิ่มเติมหรือปดหองอยางนอย
10 นาที โดยใชเวลาดับไฟ 1 นาทีตามทีก่ าํ หนด
ไวในมาตรฐาน NFPA 750 และ NFPA 2001
Reference
1. Fire Suppression Systems/Inert
Gas: American Fire Technologies; http://www.
aft.net/products/fire-suppression/ inert-gases

สถาบัน FM ใหเปนระบบดับเพลิงในหองเผาไหม
เทอรไบน หองเครือ่ งจักร และหองเครือ่ งจักรใน
พื้นที่มีอันตรายชนิดพิเศษในพื้นที่ปดลอมที่มี
ขนาดไมเกิน 124,000 ลูกบาศกฟุต (3,511
ลูกบาศกเมตร) และมีความสูงไมเกิน 24.6 ฟุต
(7.5 เมตร)
โดยสถาบัน UL (Underwriter's Laboratory)
ใหการรับรูวามีความสามารถดับไฟ Class A
ประเภทโพลี เมอร และไม และไฟ Class B
ประเภทของเหลวไวไฟตามขอกําหนด UL 2127
รวมทั้งสวนงานนโยบายสารทดแทนชนิดใหม
(SNAP) ของสํานักงานปองกันสิ่งแวดลอมแหง
สหรัฐฯ (EPA) ใหการรับรองระบบ Vertex ใน
ฐานะระบบลูกผสมน้ํากับไนโตรเจนที่สามารถ
ใชเปนสารทดแทนฮาลอน 1301 ในการฉีด
แบบทวมหอง (Total Flooding)
นอกจากนี้ ระบบ Vertex ยังแสดงใหเห็น
วา สามารถดับไฟในหองไดทุกรูปแบบโดยไม

2. NFPA 2001: Standard on Clean
Agent Fire Extinguishing Systems
3. Nitrogen Gas as A Halon Replacement: Halon Options Technical Working Conference 12-14 May 1998 by Ted A. Moore;
Center for Global Environmental Technologies,
New Mexico Engineering Research Institute
The University of New Mexico, USA and Nobuo
Yamada Koatsu Co., Ltd., Japan
4. Argon fire extinguishing systems the simple solution by Wolfgang Koch c/o
Minimax GmbH Industriestr., Germany
5. INERGEN Fire Suppression Systems;
www.ansul.com
6. Argonite System Description;
www.kiddefiresystems.com
7. ProInert IG-55 systems; www. fike.com
8. i3 Inert Gas; Tyco Fire Suppression

Victaulic Vertex System

& Building Products, https://www. tycoemea.
com/English/Products/Extinguishing/i3.asp
7. Hybrid Water/Inert Gas System:
Victaulic Vortex; http://www.victaulic.com/
en/ businesses-solutions/solutions/hybrid-fire-suppression-technology/
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