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สารดับไฟแกสเฉ่ือย (Inert Gas Fire
Extinguishing Agent) จดัอยูในกลุมสารดับเพลิง
ประเภทแกส (Gaseous fire Extinguishing
Agent) เปนหนึ่งในสารใชงานแทนสารฮาลอน
(Halon Replacements) ท่ีมีชื่อเรียกเฉพาะวา
“สารสะอาด” (Clean Agents) ตามมาตรฐาน
NFPA 2001: Standard on Clean Agent Fire
Extinguishing Systems

แกสเฉ่ือยเปนแกสท่ีมีอยูตามธรรมชาติ
ไมใชแกสท่ีมนษุยสรางข้ึนหรือเกดิจากฟอสซลิใดๆ
ชนิดท่ีนํามาใชเปนสารดับไฟ ไดแก ไนโตรเจน
กับอารกอน ซึ่งมีท้ังแบบใชสารเดียวและสาร
ผสม รวมถึงคารบอนไดออกไซดท่ีนํามาเปน
สวนผสมดวยเชนกัน

แกสเฉ่ือยดับไฟดวยวิธีกําจัดออกซิเจน
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ (ท่ีระดับน้ํา
ทะเล) ซึง่ทําใหการลุกไหมเกดิข้ึนและดําเนนิตอ
ไปไดอยูท่ี 21% ปริมาณออกซเิจนตํ่ากวา 15%
จะทําใหการลุกไหมยุติลง โดยท่ัวไป แกสเฉ่ือย
ท่ีใชดับไฟจะทําใหปริมาณออกซิเจนในบริเวณ
นั้นเหลือตํ่ากวา 15% แตไมนอยกวา 12%
เนือ่งจากหากออกซเิจนเหลือนอยกวา 12% จะ
เปนอันตรายรายแรงตอคนท่ีอยูในพื้นท่ีใชสาร
(หนีออกไปไมทันหรือเปนผูปฏิบัติงาน)

สารดับไฟแกสเฉื่อยชนิดสารเดียว
ไดแก

 IG-100 เปนแกสไนโตรเจน (N2)
100% ข่ือการคา NN100 (Koatsu, Nohmi)

 IG-01 เปนแกสอารกอน (Ar) 100%
ชื่อการคา Argotec (Minimax GmbH)

สารดับเพลิงแกสเฉื่อยชนิดสารผสม
ไดแก

ไมเปนตัวนํา ไมมีสี ไมมีกล่ินและไมมีรส ไม
กดักรอน ภายใตอุณหภูมิปกติสามารถใชงานได
กับวัสดุประเภทตางๆ เชน เหล็กกลา นิเกิล
สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือ และพลาสติก
ท่ีสําคัญคือ คาแนวโนมการทําลายชั้นโอโซน
ของชัน้บรรยากาศโลก (ODP; Ozone Depletion
Potential) และคาแนวโนมทําใหโลกรอนข้ึน
(GWP; Global Warming Potential) เทากับ 0

 IG-541 เปนสารผสม ไนโตรเจน
52% อารกอน 40% และคารบอนไดออกไซด
8% ชื่อการคา Inergen (Ansul)

 IG-55 เปนสารผสมไนโตรเจน 50%
อารกอน 50% ชื่อการคา Argonite (Kidde)
Proinert (Fike) และ i3 (Tyco)

แกสไนโตรเจน (IG-100)
ไนโตรเจนเปนแกสในบรรยากาศท่ัวไป

Nitrogen System (IG-100)
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หมายถงึเปนสารดับเพลิงไมมีผลกระทบทางลบ
ตอสภาพแวดลอม

คุณสมบัติของไนโตรเจนท่ีนาสนใจ เชน
 น้าํหนกัโมเลกลุ 28.1 กรัมตอโมเลกลุ
 จดุเยอืกแข็ง (Freezing Point) -210  Cํ
 จุดเดือด (Boiling Point) -196  Cํ
 อุณหภูมิวิกฤต [Critical Temperature

(อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีสารนั้นยังรักษาสถานะแกส
ไวได)] -147  Cํ

 ความดันวิกฤต (Critical Pressure)
3.39 เมกะปาสกาล (MPa)

 ความหนาแนนของแกส [ท่ีอุณหภูมิ

0  Cํ (จุดเยือกแข็ง)
แกสไนโตรเจนท่ีนาํมาใชเปนสารดับเพลิง

มีคุณสมบัติพืน้ฐานดังตอไปนี้
 มีความบริสทุธิ ์99.9% เปนอยางนอย
 ความชืน้โดยน้าํหนกัไมเกนิ 0.005%
 ออกซิเจน 0.1% โดยปริมาตร
 แกสอ่ืนๆ เชน คารบอนมอนอกไซด

(CO) ไนตริกออกไซด  (NO), ไนโตรเจน
ไดออกไซด (NO2), คารบอนไดออกไซด (CO2)
ฯลฯ รวมกนัแลว นอยกวา 20 สวนในลานสวน
(ppm) ซึง่ปริมาณสารปนเปอนสวนนอยเหลานี้
ข้ึนอยูกับสวนผสมของอากาศท่ีอยูรอบแหลง

บรรยากาศและมีอัตราการสูญเปลาของสาร
ดับเพลิงนอย

การดับไฟในพืน้ท่ีมีคนอยู อัตราออกซเิจน
ท่ีเหลือ 12.5% คนสามารถหายใจตอไปไดอีก
ระยะหนึ่งสั้นๆ กอนหนีออกมาขางนอก อีกท้ัง
ไนโตรเจนไมใชสารพษิและไมแตกตัวเปนสารอ่ืน
เม่ือสมัผสัความรอนสงู และการฉีดไนโตรเจนไม 
ทําใหเกดิหมอกฝาท่ีเปนอุปสรรคตอการมองเห็น

จดัเกบ็ไนโตรเจน
แกสไนโตรเจนดับไฟดวยวิธเีขาไปแทนท่ี

ออกซิเจน ซึ่งหากปริมาณออกซิเจนในพืน้ท่ีปด
เหลือตํ่ากวา 15% ไฟจะดับภายในเวลา 60
วินาที โดยท่ัวไป ระบบดับเพลิงไนโตรเจนจะลด
ปริมาณออกซิเจนใหเหลือ 12.5% จึงทําใหดับ
ไฟไดเร็วข้ึน และเนื่องจากความหนาแนนของ
ไนโตรเจนเทากบัอากาศสามารถรวมตัวไดดีกบั

20  Cํ ความดัน 100 กโิลปาสกาล (Kpa)] 1.17
กโิลกรัมตอลูกบาศกเมตร

 ความจุดความรอน [Heat Capacity
(ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารนัน้  1 หนวยมวล
มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศา) ท่ี 20  ํ C] 1.04
กิโลจูล/กิโลกรัม/แคลวิน (kJ/kg/K)

 ความสามารถในการละลายน้ํา 2.35
ลูกบาศกเซนติเมตรตอน้าํ 100 กรัม ท่ีอุณหภูมิ

Nitrogen System
(IG-100)
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ท้ังนี้ ระบบดับเพลิงไนโตรเจนสวนใหญ
ใชไนโตรเจนในอัตราข้ึนตํ่า 36% (มาตรฐาน
NFPA 2001 กาํหนดใหอัตราสวนผสมของแกส
เฉ่ือยใชดับเพลิงทุกชนดิรวมถงึไนโตรเจนอยูใน
ยาน 34-52% ข้ึนอยูกบัชนดิของเชือ้เพลิงและ
ลักษณะของเพลิงไหม) โดยไนโตรเจนสามารถ
ดับไฟไดท้ังประเภท A, B, C แตไมแนะนําใหใช
ดับไฟ Class D เนื่องจากมีปฏิกิริยากับโลหะ
เชื้อเพลิงแม็กนีเซียมและลิเธียม

การออกแบบระบบไนโตรเจนดับเพลิงใช
วิธีฉีดทวมหอง (Total Flooding Suppression)
มีอุปกรณควบคุมแรงดันขณะฉีดสารใหอยูใน
ระดับ 40-60 บาร เพื่อไมใหเกิดอันตราย
ระหวางการฉีดดับไฟ โดยการทํางานมีท้ังระบบ
ฉีดอัตโนมัติ (Automatic Operation) และระบบ
ควบคุมดวยมือ (Manual Operation)

ระบบอัตโนมัติเชือ่มตอกบัระบบตรวจจบั
อัคคีภัย (Fire Detectors) ชนิดตรวจจับควัน
(Smoke Detectors) หรือชนิดตรวจจับความ
รอน (Heat Detectors) ซึ่งเม่ือระบบตรวจจับ
ทํางาน จะสงสญัญาณเตือนมายงัระบบควบคุม

เพลิงไหม โดยจะมีการปลอยสัญญาณอพยพ
พรอมกบักัน้ระบบระบายอากาศภายในพืน้ท่ีเกดิ
เพลิงไหม จากนัน้จะหนวงเวลากอนจะเปดวาลว
ซลีีนอยดของถงัปฏิบติัการ (Actuating Cylinder)
ถดัมาถงันาํรอง (Pilot Cylinder) จะเปดออก และ
ถังบรรจุแกสไนโตรเจนสํารอง (N2 Cylinders)
จะเปดตาม แลวไนโตรเจนก็เร่ิมถูกฉีดออกมา
จากถงัปฏิบติัการโดยไดรับแกสไนโตรเจนจากถงั
นาํรองและถังบรรจุแกสสํารองอยางตอเนือ่งใน
อัตราท่ีต้ังไวจนกวาไฟจะดับลงไป ท้ังนี ้ข้ันตอน
การทํางานท้ังหมดต้ังแตการตรวจจบัจนถงึการ
ฉีดสารดับไฟ ระบบจะทํางานดวยตัวเองท้ังหมด
โดยใชพลังงานไฟฟา

ระบบบังคับดวยมือเร่ิมทํางานเม่ือเกิด
เพลิงไหม กลองสวิทชถูกเปดออกพรอมกบัการ
ปลอยสญัญาณเตือนอพยพยกจากพืน้ท่ีไฟไหม
จากนั้นกดสวิทชปลอยสาร (หรือยกเลิก) โดย
จะมีการหนวงเวลาไวกอนจะเปดวาลวซลีีนอยด
ของถังปฏิบัติการ (Actuating Cylinder) ถัดมา
ถังนํารอง (Pilot Cylinder) จะเปดออก และ
ถังบรรจุแกสไนโตรเจนสํารอง (N2 Cylinders)
จะเปดตาม แลวไนโตรเจนก็เร่ิมถูกฉีดออกมา
จากถงัปฏิบติัการโดยไดรับแกสไนโตรเจนจากถงั
นาํรองและถังบรรจุแกสสํารองอยางตอเนือ่งใน
อัตราท่ีต้ังไวจนกวาไฟจะดับลงไป การบงัคับฉีด
สารดวยมือจะมีข้ันตอนสาํคัญท่ีสดุอยูท่ีการเปด
สวิทชปลอยสารซึ่งจะตองใชมือ สวนข้ันตอน
ท่ีเหลือระบบจะทํางานเองตามลําดับ

เนื่องจากเปนสารดับเพลิงประเภทสาร
สะอาดในการดับเพลิง แกสไนโตรเจนจะไมท้ิง
คราบสกปรกและไมเปนอันตรายตอวัสดุอุปกรณ
รวมท้ังทรัพยสินมีคาอ่ืนๆ ท่ีไมถูกไฟไหม สาร
ดับเพลิงบางชนดิดับไฟไดแตตองแลกกบัความ
เสียหายของทรัพยสิน (ทรัพยสินรอดพนจาก
อัคคีภัยแตสารดับเพลิงทําใหชํารุดเสียหาย)
ดังนัน้จงึเหมาะสาํหรับใชปองกนัอัคคีภัยในหอง
สื่อสาร หองควบคุม หองคอมพิวเตอร หองเก็บ
ขอมูลสาํคัญ งานศิลปะ และของมีมูลคาสงูอ่ืนๆ
รวมถงึพพิธิภัณฑและหองวัสดุหรืออุปกรณท่ีจะ
ไดรับความเสยีหายเม่ือสมัผสัน้าํหรือสารดับเพลิง
ท่ีไมใชสารสะอาด

ขอไดเปรยีบของระบบแกสไนโตรเจน
 แกสไนโตรเจนท่ีใชดับเพลิงเปนแกส

ไนโตรเจน ท่ีใชในอุตสาหกรรมท่ัวไป หาไดงาย
ราคาถูกกวาแกสเฉ่ือยชนิดอ่ืน

 ใชงานไดอยางกวางขวาง สามารถใช
ปกปองพืน้ท่ีไดหลายขนาดต้ังแตหองทํางานเล็กๆ
จนถงึหองประชมุขนาดใหญท่ีมีปริมาตรมากกวา
100 ลูกบาศกเมตร

 ไมมีสวนผสมของกรดฮาโลเจน
 ไมกัดกรอนและไมเปนพิษ
 เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับสูง
 ดับไฟดวยการลดปริมาณออกซิเจน

จนไฟลุกไหมตอไปไมไดแตยงัมีปริมาณออกซเิจน
อยูในเกณฑท่ีเอ้ือใหมีชีวิตรอดในระยะสั้น จึง
ยอมรับใหติดต้ังในพื้นท่ีมีคนอาศัยอยูได
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 การคํานวณอัตราไหลคอนขางงาย
 ระบบไมซับซอน สามารถติดต้ังกับ

โครงสรางรูปแบบตางๆ ได
จุดออนของไนโตรเจน
 ประสิทธิทธิภาพดับไฟนอยกวาสาร

ฮาลอน
 เม่ือเปรียบเทียบกับฮาลอน ถังบรรจุ

และทอตางๆ มีน้ําหนักมาก วัสดุอุปกรณท่ีใช
คลายคลึงกับของแกสเฉ่ือยชนิดอ่ืน โดยเฉพาะ
ถั งบรรจุ แก สไนโตรเจน ส วนใหญ ใช แบบ
ไรตะเข็บ (Seamless) ซึ่งตองทนแรงดันไดถึง
300 บาร

 ทําความเย็นไดคอนขางตํ่า
 มีแนวโนมทําใหเกิดการขาดอากาศ

หายใจ (ออกซเิจน) สาํหรับผูปฏิบติังาน โดยเฉพาะ
ระบบติดต้ังบนท่ีสงู

แกสอารกอน (IG-01)
แกสอารกอนโดยตัวของมันเองไมมีความ

เปนพษิ ไมเปนตัวนาํไฟฟา ไมแตกตัวเม่ือสมัผสั
ความรอน ไมเขาไปมีสวนรวมในปฏิกริิยาลูกโซ
ทางเคมีใดๆ ไมเปนสารกดักรอน รวมท้ังไมเกดิ
ปฏิกริิยากบัเชื้อเพลิง Class D โดยเฉพาะโลหะ
แม็กนเีซยีกบัลิเธยีม (อารกอนในอัตราสวนผสม
สงูสามารถดับไฟ Class D แทนผงแหงได) นอก
จากนี้ยังมีความเสถียรแมอยูในสภาพแวดลอม
ท่ีมีอุณหภูมิสงูจงึเหมาะสาํหรับใชดับไฟเกดิจาก
น้ํามันหรือแกสไวไฟ เชน ในหองเทอรไบน
ท่ีสาํคัญ อารกอนไมมีผลกระทบตอสิง่แวดลอม
โดยมีคาแนวโนมการทําลายชั้ นโอโซนของ

ชั้นบรรยากาศโลก (ODP; Ozone Depletion
Potential) และคาแนวโนมทําใหโลกรอนข้ึน
(GWP; Global Warming Potential) เทากับ 0

แกสอารกอนมีอยู ในบรรยากาศท่ัวไป
0.93% โดยปริมาตร กอนจะมีการนาํมาใชเปน
สารดับเพลิง มีการใชกันมากในงานเชื่อม การ
ผลิตโลหะ บรรจุในหลอดไฟฟา ฯลฯ

ในการดับไฟ แกสอารกอนจะเขาแทนท่ี
ออกซิเจนในบรรยากาศ ทําใหออกซิเจนเหลือ
เพยีง 12% และเนือ่งจากเปนแกสธรรมชาติ จงึ
ไมสงผลกระทบใดๆ ในพื้นท่ีเพลิงไหม อีกท้ัง
ไมทําใหวัสดุอุปกรณเกดิความเสยีหาย หลังจาก
ไฟดับ สามารถเขาไปในหองเกิดเพลิงไหมได
เพราะไมมีสิง่ตกคางและไมตองทําความสะอาด

เศษสารดับเพลิงท่ีฉีดออกมา ระบบอารกอนจงึ
เหมาะสําหรับใชปองกันอัคคีภัยพื้นท่ีเก็บวัสดุ
อุปกรณมูลคาสงูท้ังคอมพวิเตอร อิเล็กทรอนกิส
เอกสารและวัสดุท่ีจะเสียหายเม่ือสมัผัสน้ําหรือ
สารดับเพลิงชนดิอ่ืน พืน้ท่ีตางๆ ดังกลาว ไดแก
หองอุปกรณสือ่สารและสารสนเทศ หองควบคุม
โทรคมนาคม หองเกบ็ขอมูล ศูนยควบคุมสวิทช
และอุปกรณไฟฟา สถานพยาบาล หองผาตัด
พิพธิภัณฑ รวมไปถึงหองเก็บวัตถุอันตรายหรือ
โลหะติดไฟ หองเทอรไบน หองหมอแปลง หอง
เคร่ืองจักร ฯลฯ

คุณสมบัติของอารกอนท่ีนาสนใจ เชน
 น้าํหนกัโมเลกลุ 39.9 กรัมตอโมเลกลุ
 จดุเยอืกแข็ง (Freezing Point) -189  Cํ
 จุดเดือด (Boiling Point) -186  Cํ
 อุณหภูมิวิกฤต [Critical Temperature

(อุณหภูมิตํ่าสุดท่ีสารนั้นยังรักษาสถานะแกส
ไวได)] -122  Cํ

 ความดันวิกฤต (Critical Pressure)
4.90 เมกะปาสกาล (MPa)

 ความหนาแนนของแกส [ท่ีอุณหภูมิ
20  Cํ ความดัน 100 กโิลปาสกาล (Kpa)] 1.66
กโิลกรัมตอลูกบาศกเมตร

 ความจุดความรอน [Heat Capacity
(ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารนัน้  1 หนวยมวล
มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน 1 องศา) ท่ี 20  ํ C] 0.52
กิโลจูล/กิโลกรัม/แคลวิน (kJ/kg/K)

แกสอารกอน (IG-01) ท่ีใชดับไฟตอง
มีความบริสุทธิ์ 99.99% เก็บไวในรูปของแกส
ในถังอัดแรงดัน โดยเม่ือฉีดออกมาดับไฟจะมี
อัตราสวนผสมในอากาศ 34% ข้ึนไป แตไมเกนิ
52% ตามมาตรฐาน NFPA 2001 อัตราสวน
ผสม 34% เปนอัตราตํ่าท่ีสุด ใชในหองท่ีมีคน
อยูและมีเวลาอพยพประมาณ 5 นาที แตหากใช
อัตราเขมขน 52% ข้ึนไป ใชในหองท่ีปกติไมมี
คนอยู หากมีคนอยูตองอพยพออกไปภายใน
เวลา 30 วินาที

Argon System (IG-01)
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เนือ่งจากแกสเฉ่ือยสวนใหญ เม่ือดับไฟได
แลว ไฟจะมีแนวโนมลุกติดข้ึนมาใหม ดังนั้นจึง
จาํเปนตองฉีดสารตอเนือ่งไปอีกระยะหนึง่จนกวา
ผิววัตถุจะเย็นลงและไมมีแนวโนมไฟจะลุกติด
ข้ึนมาอีกคร้ัง

การติดต้ังระบบอารกอนคลายคลึงกับ
ระบบคารบอนไดออกไซด โดยบรรจุสารในรูป
ของแกสแรงดันสงูในถงัเหล็กกลาตามมาตรฐาน
DIN4664 ท่ีทนแรงดันทดสอบท่ี 250 บารได
ระบบประกอบดวยวาลวเปดแกสเร็ว (Quick-
opening Valves) และกลุมถงับรรจอุารกอน 16
ถัง หรืออาจจะมากกวานี้ข้ึนอยูกับขนาดพื้นท่ี
ตองการปองกัน ขนาดใหญท่ีสุดท่ีเคยติดต้ังมา
มีมากกวา 250 ถัง

อุปกรณบงัคับการทํางานของระบบอารกอน
ไมแตกตางจากระบบคารบอนไดออกไซด โดย
อุปกรณบงัคับการทํางานทางกลหรือดวยแรงดัน
จะหนวงเวลาไวกอนจะมีการฉีดสารจริง ซึง่สาร
อารกอนจากถังตางๆ จะถูกสงมาทางสายสง
แรงดันสูงและวาลวกันกลับไปยังชุดรวมสาย
กอนเขาไปยังทอหัวฉีด ท้ังนี้  การออกแบบ
ระบบมีท้ังแบบโซนเดียว (Single-zone) และ
หลายโซน (Multi-zone) ข้ึนอยูกับลักษณะ
ขนาด และการใชประโยชนของพื้นท่ีท่ีตองการ
ปกปอง โดยมีท้ังแบบบังคับการทํางานดวยมือ
และแบบบังคับการทํางานอัตโนมัติ ซึ่งระบบ
อัตโนมัติจะทํางานรวมกบัระบบตรวจจบัอัคคีภัย
และระบบเตือนอัคคีภัย

ขอไดเปรยีบของระบบอารกอน
 ดับไฟโดยไมท้ิงคราบสกปรก
 เหมาะสําหรับใชงานในพื้นท่ีปด และ

พื้นท่ีมีคนอยู
 ไมแตกตัวเปนสารพิษขณะดับไฟ
 เปนสารท่ี มีเนื้ อเดียวกันและสราง

สวนผสมสําหรับดับไฟไดเร็ว
 ระหวางดับไฟจะไมมีการควบแนนจึง

ไมทําใหเกิดหมอกฝาซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
มองเห็น (ทัศนวิสัย)

 การบังคับทํางานและดับไฟสามารถ
ทําไดโดยไมมีสิง่ใดขัดจงัหวะหรือทําใหหยดุชะงกั

 ความแปรปรวนดานอุณหภูมิมีนอย
ซึง่ตัดปญหาวัสดุอุปกรณเกดิความเสยีหายจาก
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน (Thermal
Shock) ไปได

 ดับไฟไดอยางมีประสิทธิภาพภายใน
พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีมีอุณหภูมิโดยรอบตํ่า

 ระบบอารกอนเปนระบบแยกสวนท่ี
นํามารวมกันและมีลักษณะทางสถาปตยกรรม
แบบเอนกประสงค สามารถปรับปรุงหรือเพิ่ม
สวนขยายเพือ่ใหเหมาะกบัการใชงานในภายหลังได

 การเติมสารทําไดงาย เสียคาใชจาย
นอย เนือ่งจากแกสอารกอนหาไดงาย อีกท้ังยงัมี
จําหนายท่ัวไป

 มีคาแนวโนมการทําลายชั้นโอโซน
ในบรรยากาศ (ODP) = 0 และคาแนวโนมทําให
โลกรอน (GWP) = 0

 เปนระบบดับเพลิงท่ีไดรับการรับรอง
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา

 แกสอารกอนไมอยู ในบัญชีสารตอง
หาม (Zero restriction) ของสาํนกังานปองกนัสิง่
แวดลอมแหงอเมริกา (EPA) และไมมีแนวโนม
จะถกูหามใชในอนาคต เนือ่งจากเปนสารท่ีมีอยู
ในอากาศสําหรับมนุษยหายใจตามธรรมชาติ

สําหรบัจุดออนของระบบอารกอนท่ีจะ
ตองระมัดระวังก็คือ เม่ือเปดใหระบบทํางาน

ปริมาณออกซเิจนจะลดลงอยางรวดเร็ว ตัวแกส
อารกอนเองไมเปนอันตรายตอมนษุยและไมมีผล
กระทบตอระบบเผาผลาญในรางกาย แตการเขา
ไปแทนท่ีออกซเิจนในบรรยากาศท่ีเกดิเพลิงไหม
เพื่อดับไฟโดยทําใหออกซิเจนเหลือเพียง 12%
จะสงผลใหรางกายออนเพลีย ประสทิธภิาพการ
ทํางานลดลง หนามืด ฯลฯ อีกท้ังแกสพิษตางๆ
ซึ่งเกิดจากการเผาไหมโดยตรงซึ่งอารกอนไม
สามารถสลายได รวมไปถงึความตระหนกตกใจ
จากเสยีงดังขณะแกสอารกอนถกูฉีดออกมาดับ
ไฟ มีสวนทําใหรางกายมนุษยไดรับผลกระทบ
ทางลบอยางใดอยางหนึง่

แกสผสมไนโตรเจน อารกอน และ
คารบอนไดออกไซด (IG-541)

IG-541 เปนแกสผสม ไนโตรเจน 52%
อารกอน 40% และคารบอนไดออกไซด 8% มี
ชือ่การคา “Inergen” เปนผลิตภัณฑมีชือ่เสยีงของ
Ansul แหงสหรัฐฯ การนําคารบอนไดออกไซด
เขามาเปนสวนผสมมีวัตถปุระสงคเพือ่ลดอันตราย
จากการขาดอากาศหายใจ (ออกซเิจน) ขณะฉีด
สาร ชวงท่ีแกสเฉ่ือย IG-541 ทํางาน ปริมาณ
ออกซเิจนในบรรยากาศจะเหลือ 12.5% ซึง่เปน
อันตรายตอรางกายมนษุยกรณหีนอีอกมาไมทัน
ในขณะท่ีสวนผสมคารบอนไดออกไซดเพิ่มข้ึน
อีก 3% จะไปชวยชวยกระตุนใหรางกายดูดซับ
ออกซเิจนเขาเซลเม็ดเลือด ทําใหลดความเสีย่ง
จะเกิดอาการขาดออกซิเจนได นอกจากนี้ แกส
คารบอนไดออกไซดยงัชวยเพิม่อัตราการหายใจ
และการเตนของหัวใจ รวมท้ังนําอากาศเขาสู
รางกายในปริมาณมากซึง่ไมมีแกสเฉ่ือยดับเพลิง
ชนิดใดทําได แตก็มีขอเสยีหากในบรรยากาศมี
สารพิษเกิดจากการเผาไหม การนําอากาศใน
ปริมาณมากหมุนเวียนในรางกายอาจเกดิความ
เสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบจากสารอันตรายเพิ่ม
มากข้ึนได

จุดเดนท่ีสุดของ Inergen (Ansul) คือ
ประสิทธิภาพการดับไฟ สามารถดับไฟไดภาย
ในเวลาท่ีรวดเร็ว ตามมาตรฐาน NFPA 2001

Inergen System (IG-541)

IG-01
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แกสเฉ่ือยตองดับไฟไดภายใน 60 วินาที
แต Inergen ดับไฟ Class A ไดภายในเวลา 22
วินาที และไฟ Class B ภายในเวลา 17 วินาที

จากความสามารถดับไฟไดรวดเร็วและมี
คารบอนไดออกไซดชวยดูดซับออกซิเจนเขาสู
เซลเม็ดเลือด ทําให Inergen มีคุณสมบัติเอ้ือ
อํานวยตอชีวิตและสุขภาพในระดับสูง

เชนเดียวกับแกสเฉ่ือยชนิดอ่ืน Inergen
สะอาด ไมเปนตัวนําไฟฟา ไมเปนสารพิษ ไม
กัดกรอน ปลอดภัยตอชีวิต ทรัพยสิน และสิ่ง
แวดลอม เหมาะสาํหรับใชติดต้ังในหองอุปกรณ
คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็กนิกส หองเก็บขอมูล
สําคัญ หองเก็บงานศิลปะ พิพิธภัณฑ หองสมุด
และอ่ืนๆ ท่ีสัมผัสน้ําและสารดับเพลิงท่ีไมใช
สารสะอาดไมได

สําหรับความปลอดภัยตอชีวิต Inergen
ไมเปนพษิ ไมมีสารประกอบอ่ืนเกิดข้ึนจากการ
แตกตัวขณะดับไฟ แตกตางจากสารดับเพลิง
ประเภทสารเคมีฮาโลคารบอน เม่ือสมัผสัความ
รอนสงูจะปลอยสารไฮโดรเจนฟลูออไรดออกมา
เปนอันตรายตอรางกาย โดย Inergen ปลอดภัย
ตอมนษุยในสองทาง ไดแก  ตัวสารท่ีฉีดออกมา
Inergen ไมเปนอันตรายใดๆ ตอรางกายมนษุย
ยกเวนทําใหเกิดการขาดออกซิเจนหายใจ ซึ่ง

จําเปนตองมีการอพยพออกไปจากพื้นท่ีมีการ
ฉีดสาร อีกประการหนึง่ Inergen เม่ือฉีดออกมา
แลวจะไมเกดิฝา ทําใหทัศนวิสยัในการอพยพยงั
คงเปนปกติ การออกมาจากพืน้ท่ีเพลิงไหมทําได
สะดวกและปลอดภัย และแมมีเหตุสุดวิสัยไม
สามารถหนีออกไมทันการฉีดสาร แตคนก็ยัง
หายใจไดตอไปอีกระยะหนึ่ง เพราะ Inergen จะ
ไมลดปริมาณออกซิเจนจนถึงระดับตํ่าสดุอยาง
ทันทีทันใด ในความเปนจริง ผูสัมผัส Inergen
ขณะฉีดดับไฟในอัตราสวนใชงานท่ัวไป ยงัคงได
รับออกซิเจนเล้ียงสมองในปริมาณเหมือนใน
บรรยากาศปกติจากความชวยเหลือจากคารบอน
ไดออกไซดในการดูดซบัออกซเิจนเขาสูเซลเม็ด
เลือดและการนาํอากาศปริมาณมากเขาไปหมุน
เวียนในรางกายดังไดกลาวไปแลว

Inergen ใชอัตราสวนในการดับไฟ Class
A ท่ี 39.9% และ 45.7% สําหรับใชปกปอง
พื้นท่ีมีความเสี่ยงสูง (Hazard Class A) บรรจุ
สารในสถานะแกสในถงัเหล็กกลาท่ีทนแรงดันได
150 บาร และ 200 บาร โดยมีปริมาตรแกสรวม
200-435 ลูกบาศกฟตุ (5.7-12.3 ลูกบาศก
เมตร) ท้ังนี ้การบงัคับใหระบบทํางานมีท้ังแบบ
ระบบอัตโนมัติเชื่อมตอกับระบบตรวจจับ การ
บงัคับดวยมือและการบงัคับดวยมือจากระยะไกล

(Manual Remote Control) รวมถึงระบบเสริม
เพื่อตัดกระแสไฟฟาหรือตัดการไหลของแกส
ผานทอท้ังหมด

รูปแบบการฉีดสาร ระบบ Inergen ใช
แบบฉีดทวมหอง สามารถเลือกตัวบงัคับการฉีด
แบบไฟฟา (Electric Actuator) หรือแบบ
แรงดันอากาศ (Pneumatic Actuator)

 แบบไฟฟาทํางานดวยระบบ Autopulse
บังคับการทํางานอัตโนมัติจากระบบตรวจจับ
ควันสามารถติดต้ังในพืน้ท่ีอันตรายท่ีมีอุณหภูมิ
0-54   ํC และมีคันบงัคับการทํางานแบบแมนวล
ติดต้ั งไวด านบนของแผงควบคุมของระบบ
Autopulse

แบบแรงดันอากาศ เปนการบังคับการ
ฉีดสารดวยมือเลือกเปดวาลวฉีดสาร (Selector
Valve) เฉพาะพื้นท่ีเกิดเพลิงไหมหนึ่งแหงหรือ
มากกวา

สําหรับหัวฉีดท่ี ใช ในระบบ Inergen
เปนแบบสะสมแรงดันจากถงับรรจ ุสามารถฉีด
ไดท้ังมุม 180   ํและ 360   ํโดยออกแบบขนาด
ของรูเปด (Orifice) ใหเหมาะสมกับอัตราการ
ไหลและการปอนสารดับเพลิง โดยการเลือกหัว
ฉีดใหพจิารณาจากลักษณะอันตรายและพืน้ท่ีท่ี
จะทําการปกปองเปนสาํคัญ

ในสวนของการเลือกความเขมขนของอัตรา
สวนผสมของ Inergen (และแกสเฉ่ือยใชดับเพลิง
ทุกชนดิ) พจิารณาความปลอดภัยตามคาตํ่าสดุ
ของระดับความเขมขนของสารท่ีมีผลกระทบ
ตอรางกายมนุษย (LOAEL) และคาสูงสุดของ
ระดับความเขมขนของสารซึง่จะยงัไมมีผลกระทบ
ตอรางกายมนษุย (NOAEL) โดยคา LOAEL ของ
Inergen (และแกสเฉ่ือยท่ีใชดับเพลิงทุกชนิด)
อยู ท่ี  43% และคา NOAEL ของ Inergen
(และแกสเฉ่ือยใชดับเพลิงทุกชนดิ) อยูท่ี 52%



ขอกาํหนดความเขมขนของ IG-541 (และ
แกสเฉ่ือยใชดับเพลิงทุกชนิด) ตามมาตรฐาน
NFPA 2001 Standard On Clean Agent Fire
Extinguishing Systems มีดังนี้

1. ใชความเขมขนตํ่ากวา 43% ตาม
เงือ่นไขดังนี้

 มีคนอาศัยอยูในพื้นท่ีปองกัน
 ระยะเวลาในการอพยพไมเกนิ 5 นาที
2. ใชความเขมขนตํ่ากวา 43% ถงึ 52%

ตามเงือ่นไขดังนี้
 ไมมีคนอาศัยอยูในพื้นท่ีปองกันใน

เวลาปกติ
 กรณมีีคนอยู เวลาในการอพยพไมเกนิ

3 นาที
3. ใชความเขมขนตํ่ากวา 52% ถงึ 62%

ตามเงือ่นไขดังนี้
 ไมมีคนอาศัยอยูในพื้นท่ีปองกันใน

เวลาปกติ
 กรณมีีคนอยู เวลาในการอพยพไมเกนิ

30 วินาที
4. ใช ความเข มข นมากกว า 62%

ไดในกรณีท่ีไมมีคนอาศัยอยูเทานั้น
แกสผสมไนโตรเจนกับอารกอน

(IG-55)
IG-55 เปนสารผสมไนโตรเจน 50%

อารกอน 50% มีหลายชือ่การคา (ผูผลิต) ไดแก
Argonite (Kidde) Proinert (Fike) และ i3
(Tyco) โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพดังนี้

 ชื่อทางเคมี N2/Ar
 น้าํหนกัโมเลกลุ 33.95 กรัมตอโมเลกลุ
 จุดเดือด (Boiling Point) -190.1  Cํ
 อุณหภูมิวิกฤต [Critical Temperature

(อุณหภมูตํ่ิาสดุทีส่ารน้ันยงัรกัษาสถานะแกสไวได )]
-134.7  Cํ

 ความดันวิกฤต (Critical Pressure)
4,150 กโิลปาสกาล (Kpa)

 ความหนาแนนของแกส [ท่ีอุณหภูมิ
20  Cํ ความดัน 100 กโิลปาสกาล (Kpa)] 1.66
กโิลกรัมตอลูกบาศกเมตร

 ความหนาแนนเม่ือเทียบกับอากาศ
1.18

IG-55 เปนสารไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมเปน
ตัวนําไฟฟา ไมเปนสารพิษและไมแตกตัวเปน

 อุปกรณตรวจจับและเตือนอัคคีภัย
(Detection and Alarm Devices)

Argonite (IG-55) เปนแกสเฉ่ือยผสม
ระหวางไนโตรเจนกบัอารกอนในสดัสวนเทากนั
คร่ึงตอคร่ึงซึง่แกสท้ังสองชนดิมีอยูในบรรยากาศ
ท่ัวไป เปนสารดับเพลิงท่ีปลอดภัยสําหรับใช
งานในพืน้ท่ีมีคนอยูและไมเปนภัยตอสิง่แวดลอม

ถังบรรจุสารและสวนประกอบ หมายถึง
ถงับรรจสุาร ฐานรองรับถงับรรจ ุและหัวฉีดสาร

ชุดอุปกรณเสริมคืออุปกรณพื้นฐานท่ี
จาํเปนสาํหรับการทํางานของระบบ ประกอบดวย
สายแกส ชุดตอเชื่อม เกจวัดความดัน อุปกรณ
บังคับการทํางานใชในเปดวาลวปลอยสารจาก
ถังบรรจุ (Manual/Pneumatic Actuator) และ

สารประกอบอ่ืนเม่ือสัมผัสความรอนสูง อีกท้ัง
ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยมีคาแนวโนม
การทําลายชั้นโอโซนของชั้นบรรยากาศโลก
(ODP; Ozone Depletion Potential) และคา
แนวโนมทําใหโลกรอนข้ึน (GWP; Global
Warming Potential) เทากับ 0 ดับไฟดวยการ
ลดปริมาณออกซเิจนจนการลุกไหมดําเนนิตอไป
ไมได (13%) ใชอัตราสวนผสมข้ันตํ่า 37.9%
ฉีดสารตอเนื่องเปนเวลา 60 วินาที

ท้ังนี้ ระบบ IG-55 เก็บสารในสถานะ
แกสไวในถงัเหล็กกลาไวท่ีแรงดัน 200 บาร โดย
มีถงัหลายขนาด เชน 15.9 ลิตร 66.7 ลิตร  80
ลิตร และ 140 ลิตร

ตัวอยางระบบ IG-55 Argonite ของ
Kidde Fire Systems ประกอบดวยอุปกรณ
พื้นฐาน 4 สวนเชื่อมโยงกัน ไดแก

 ถั งบรรจุ สารและส วนประกอบ
(Argonite Cylinders and Components)

 ชุดอุปกรณเสริม (Completer Kits)
 แผงควบคุม (Control Panels)

Argonite System (IG-55)

IG-541
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สัญญาณเตือนเพื่อบอกวาพื้นท่ีนั้นปกปองดวย
ระบบ IG-55

แผงควบคุมอาจมีหลายรูปแบบหรือซบัซอน
แตจดุประสงคคือใชสาํหรับตรวจสอบการตรวจจบั
อัคคีภัย การบังคับการทํางานของระบบเตือน
การเร่ิมปลอยสารและควบคุมสวนอ่ืนท่ีเกีย่วของ
เชน บงัคับอุปกรณสาํคัญใหหยดุทํางานและปด

ขอควรระวังในการใชงานระบบ IG-55
คือ ในพืน้ท่ีท่ีใชสารความเขมขนสงูจะกอใหเกดิ
การขาดอากาศหายใจ และแรงดันสงูท่ีใชในการ
ฉีดสารอาจจะเปนอันตรายตอผวิหนัง ถาสมัผสั
หรือปะทะโดยตรง

กรณมีีการฉีดสาร IG-55 (และแกสเฉ่ือย
ดับเพลิงชนดิอ่ืนๆ) โดยอุบติัเหตุซึง่ระบบฉีดสาร
ออกมาท้ังท่ีไมมีเหตุเพลิงไหมเกดิขึน ใหผูอยูใน

พื้นท่ีซึ่งมีแนวโนมจะสัมผัสสาร ปฏิบัติดังนี้
 ออกจากพื้นท่ีโดยเร็ว
 หากตองอยูในพื้นท่ีหรือกลับเขาไป

ในพื้นท่ี ตองสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
โดยเฉพาะเคร่ืองชวยหายใจชนดิปอนอากาศหรือ
มีถงัอากาศในตัว (SCBA)

 พยายามปดสารใหไดโดยเร็ว
 หลีกเล่ียงการเขาไปอยูในท่ีปดทึบท่ีม ี

สารสะสมอยู
 ระบายอากาศหลังจากปดวาลวปลอย

สารหรือสารถูกฉีดออกมาจนหมด
ระบบลูกผสม นํ้ากับแกสเฉื่ อย

(Hybrid Water/Inert Gas)
เปนระบบคิดคนข้ึนมาใหมของผูผลิต

Victaulic ในชือ่การคา “Vertex” มีสารดับเพลิง
2 ชนิดใน 1 ระบบ นั่นคือน้ําและไนโตรเจน
(แกสเฉ่ือย) น้ําท่ีใชเปนเม็ดน้ําละเอียดขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอน ทําใหสามารถใชน้ําใน
ปริมาณนอยมากเม่ือเทียบกบัสปริงเคลอรหรือ
หัวฉีด Water Mist แรงดันสูง

ระบบ Vertex ใชน้ําเพียง 1 แกลลอน
(3.8 ลิตร) ฉีดใน 1 นาที ขณะท่ีสปริงเคลอร
ใชมากกวา 25 แกลลอน (94.6 ลิตร) และ
หัวฉีด Water Mist แรงดันสูงใชน้ํา 8 แกลลอน
(30.2 ลิตร) หลักการของระบบดับเพลิงลูกผสม
ไนโตรเจน/น้ํา Vertex คือ ใชสารดับเพลิงตาม
ขนาดของเพลิงไหม

เพลงิไหมขนาดเลก็ ใชไนโตรเจนดับโดย
การลดปริมาณออกซิเจนจนถึงระดับท่ีไฟไม
สามารถไหมตอไป แตคนยังหายใจได

เพลิงไหมขนาดใหญ ใชน้าํดับโดยการทํา
ความเย็นเชื้อเพลิงซึ่งเม็ดน้ําขนาดเล็กกวา 10
ไมครอนสามารถดูดซับความรอนเชือ้เพลิงไดดี
กวาเม็ดน้าํจากระบบสปริงเคลอรท่ีใชกนัท่ัวไปถงึ
90 เทา และลดอุณหภูมิเพลิงไหมไดมากกวา
เม็ดน้าํจากระบบ Water Mist ไดมากกวา 50%
นอกจากนี้น้ํายังชวยกําจัดออกซิเจนใหเหลือ
นอยลงดวย

จุดเดนของระบบ Vertex อยูท่ีความเร็ว
ของสารท่ีพุงออกจากหัวฉีด แมวาจะเปนระบบ
ความดันตํ่า (25 psi / 172.4 kPa ท้ังน้ําและ
ไนโตรเจน) เพื่อประหยัดและปลอดภัยในการ
ใชงาน แตความเร็วของน้ําและไนโตรเจนท่ีถูก
ฉีดออกมาสงูถงึ 40 ไมล/ช.ม. (65 ก.ม./ช.ม.)
ฉีดไปไดไกลและแรง อีกท้ังทําใหน้าํแตกตัวเปน
เม็ดละเอียดเพือ่ทําความเยน็และขับไลออกซเิจน

ระบบระบายอากาศ เปนตน
อุปกรณตรวจจับและเตือนอัคคีภัย ใช

สําหรับตรวจจับไฟไหมจากความรอนหรือควัน
เม่ือตรวจจบัไดจะสงสญัญาณเตือนดวยเสยีงและ
แสงเพื่อใหมีการปลอยสาร

สําหรับอุปกรณหัวฉีดสาร (Nozzles) มี
ขนาดพื้นฐาน 4 ขนาด ไดแก 0.5 นิว้ 0.75 นิว้
1 นิว้ และ 1.5 นิว้ แตละขนาดมีรูเปด (Orifice)
ท่ีออกแบบใหมีขนาดเหมาะสมกับอัตราไหล
คุณภาพของสาร และเวลาในการฉีดสารซึ่งได
จากการคํานวณ ชองวางระหวางหัวฉีดแตละตัว
ท่ีติดต้ังในหองตองไมเกิน 16 ตารางฟุต (5.7
ตารางเมตร) และความสงูของหัวฉีดไมเกนิ 16
ฟุต (4.9 เมตร)

Proinert  (IG-55)
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีไมเหมือนระบบใด
ขณะฉีดสารไมตองปดหอง เพราะระบบสามารถ
ดับไฟไดขณะหองเปดและมีการระบายอากาศ
ตามปกติ

เนือ่งจากท้ังน้าํและไนโตรเจนไมใชสารพษิ
ผู อยู ในพื้นท่ีจึงปลอดภัยขณะอพยพออกไป
เพราะปริมาณออกซิเจนยังพอเหลืออยู ท้ังนี้
การอพยพตองทําทันทีโดยไมมีการหนวงเวลา
หลังจากไดรับสญัญาณเตือน

ระบบ Vertex ใชน้าํ 1 แกลลอน สามารถ
ปกปองพื้นท่ีไดถึง 2,500 ลูกบาศกฟุต (71
ลูกบาศกเมตร) และหากติดต้ังเต็มระบบสาํหรับ
1 เขต (Zone) ตามท่ีกําหนดไวจะปกปองพื้นท่ี
ไดสูงสุดถึง 124,000 ลูกบาศกฟุต (3,511
ลูกบาศกเมตร) ซึ่งมีความสูงไมเกิน 24.6 ฟุต
(7.5 เมตร)

เหนือสิ่งอ่ืนใด ระบบสามารถเติมสาร
ใหมไดอยางรวดเร็วและสามารถใชปกปองพืน้ท่ี
อีกคร้ังไดทันที

ท้ังนี ้ระบบ Vertex ไดรับการรับรองจาก

ตองฉีดทวมหองเพิ่มเติมหรือปดหองอยางนอย
10 นาที โดยใชเวลาดับไฟ 1 นาทีตามท่ีกาํหนด
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

สถาบนั FM ใหเปนระบบดับเพลิงในหองเผาไหม
เทอรไบน หองเคร่ืองจกัร และหองเคร่ืองจกัรใน
พื้นท่ีมีอันตรายชนิดพิเศษในพื้นท่ีปดลอมท่ีมี
ขนาดไมเกิน 124,000 ลูกบาศกฟุต (3,511
ลูกบาศกเมตร) และมีความสงูไมเกนิ 24.6 ฟตุ
(7.5 เมตร)

โดยสถาบนั UL (Underwriter's Laboratory)
ใหการรับรูวามีความสามารถดับไฟ Class A
ประเภทโพลีเมอรและไม และไฟ Class B
ประเภทของเหลวไวไฟตามขอกาํหนด UL 2127
รวมท้ังสวนงานนโยบายสารทดแทนชนิดใหม
(SNAP) ของสํานักงานปองกันสิ่งแวดลอมแหง
สหรัฐฯ (EPA) ใหการรับรองระบบ Vertex ใน
ฐานะระบบลูกผสมน้ํากับไนโตรเจนท่ีสามารถ
ใชเปนสารทดแทนฮาลอน 1301 ในการฉีด
แบบทวมหอง (Total Flooding)

นอกจากนี ้ระบบ Vertex ยงัแสดงใหเห็น
วา สามารถดับไฟในหองไดทุกรูปแบบโดยไม

2. NFPA 2001: Standard on Clean
Agent Fire Extinguishing Systems

3. Nitrogen Gas as A Halon Replace-
ment: Halon Options Technical Working Con-
ference 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

& 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/hy-
brid-fire-suppression-technology/

Victaulic Vertex System
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