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ไฟฟ า สถิ ต (Static Electricity) เป น
ปรากฏการณธรรมชาติ บอยครั้งสงผลใหเกิด
เพลิงไหมและการระเบิด โดยเปนหนึง่ ในสาเหตุ
หลักทําใหของเหลวไวไฟหรือน้าํ มันเชือ้ เพลิงจุด
ติดไฟกลายเปนอัคคีภยั รายแรงสรางความสูญเสีย
ทั้งตอชีวิตและทรัพยสินชนิดประเมินคาไมได
ในแตละป
นอกเหนือจากความรอนและประกายไฟ
แลว ไฟฟาสถิตถือเปนความเสีย่ งระดับสูงในการ
ทํางานเกีย่ วของกับวัตถุไวไฟ โดยเฉพาะน้าํ มัน
เชื้ อเพลิงชนิดตางๆ ตั้ งแตดี เซลจนถึ งน้ํามัน
อากาศยาน พลังงานทีม่ าพรอมกับประจุไฟฟา
สามารถทําใหเกิดการจุดติดของน้าํ มันกลายเปน
เพลงไหมขนาดใหญแบบฉับพลันทันที หากไมมี
การวางแผนปองกันไวจะกลายเปนอุบตั ภิ ยั ทําให
เกิดความเสียหายอยางมหาศาล
ไฟฟาสถิตเกิดขึ้ นเมื่ อมีแรงกระทําจาก
ภายนอกทีพ่ ยายามแยกอิเลกตรอนทีเ่ ปนประจุบวก
ออกจากโปรตอนที่เปนประจุลบภายในอะตอม
ของวัตถุใดๆ ก็ตาม โดยเปนผลมาจากการสัมผัส
การเสียดสี การไหล การเคลือ่ นที่ การผสม การ
กวน ฯลฯ และทันทีทปี่ ระจุบวกหลุดออกไปจาก
อะตอมของวัตถุหนึง่ มันจะพยายามวิง่ ไปหาประจุ
ลบของอีกวัตถุหนึ่งซึ่งอาจจะเปนชนิดเดียวกัน
หรือตางชนิดกันก็ได เพือ่ ทําใหเกิดความสมดุล
ในช วงเวลานี้ เองจะมี การถ ายประจุ ประจุ ที่
ต างกั นพยายามจะวิ่ ง เข าหากั นเกิ ดเป นการ
ดึงดูด ขณะทีป่ ระจุเหมือนกันจะแยกออกจากกัน

ทีม่ ีศักยทางไฟฟา (Voltage) สูงและมีแนวโนม
จะเกิดการสปารก (Spark) หรือเกิดประกายไฟ
จากการปะทะกันของประจุไฟฟาสถิตตางขัว้ ทีม่ ี
ความตางศักยสงู
เมื่ อเกิ ดการสปารกหรื อประกายไฟใน
รูปแบบใดก็ตาม สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ พรอมกันก็คอื ความ
รอนปริมาณหนึง่ ซึง่ หากบริเวณนัน้ มีองคประกอบ
ครบทีจ่ ะทําใหเกิดการจุดติดไฟได เพลิงไหมกจ็ ะ
อุบตั ขิ นึ้ อยางฉับพลัน และหากควบคุมไมไดอาจ
กลายเปนอัคคีภยั ขนาดใหญขนึ้ มา
องคประกอบทีก่ ารสปารกของประจุไฟฟา
สถิตสามารถทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด
ไดแก สวนผสมของไอน้าํ มันเชือ้ เพลิงในอากาศ
อยูใ นยานการลุกไหม (Flammable/Explosive
กลายเปนแรงผลัก กระบวนการนี้เมื่อเกิดขึ้น Range) และจุดวาบไฟ (Flashpoint) ของสวน
อยางตอเนื่องจะทําใหมีประจุไฟฟาตกคางอยู ผสมนัน้ เทากับหรือต่าํ กวาอุณหภูมทิ เี่ กิดขึน้ จาก
ภายนอกวัตถุเปนจํานวนมากเนื่องจากอะตอม การสปารก
ไฟฟ าสถิ ตและความเสี่ ยงในการ
มีลักษณะเกินสมดุลไปแลวและไมสามารถรับ
ประจุเพิม่ ไดอีก เมือ่ ประจุตกคางมีจํานวนมาก ลุกติดไฟ
 การกอตัวของประจุไฟฟาสถิต
ก็จะมีการสะสมจํานวนเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และจะอยู
ประจุไฟฟาสถิตไมวาจะเปนประจุบวก
ในลักษณะนิง่ ไมเคลือ่ นไหว จึงเปนทีม่ าของชือ่
(อิเลกตรอน) หรือประจุลบ (โปรตอน) สามารถ
“ไฟฟาสถิต”
หากบริเวณที่ประจุไฟฟาสถิตสะสมตัว กอตัวขึ้นเมื่อมีการแยกตัวออกไปจากวัตถุหรือ
อยูม ีลกั ษณะเปนตัวนํา ประจุจะไหลตามตัวนํา แหลงกําเนิด ขณะเกิดการกระทําหรือเงื่อนไข
ออกไป ทําให ประจุ ในบริ เวณนั้ นเบาบางลง ปจจัยตางๆ อาทิ
 การเคลือ
่ นทีภ่ ายในทอของสารไฮโดร
ตรงกันขามถาบริเวณนัน้ เปนฉนวน ประจุไฟฟา
ไหลผานไมได จะยิง่ เกินการสะสมมากขึน้ ตาม คาร บ อนเหลว แก ส หรื อน้ํ า มั นที่ ปนเป อน
ลําดับกระทั่ งกลายเปนสนามประจุไฟฟาสถิต อนุภาค ฝุน หรือเสนใย ตลอดจนการเสียดสีของ
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ตัวน้าํ มันกับผิวผนังทอทีอ่ ยูต ดิ กัน โดยอัตราการ
สรางประจุเพิม่ ขึน้ ตามความเร็วในการเคลือ่ นที่
(การแยกตัวออกไปของประจุ)
 การถายเทหรือเติมน้า
ํ มันเชือ้ เพลิง โดย
ประจุไฟฟาสถิตสามารถกอตัวขึน้ ไดทงั้ จากการ

เคลือ่ นทีข่ องน้าํ มันภายในทอหรือหัวฉีดและปจจัย
ภายนอก เชน ลักษณะปฏิบัติงาน พฤติกรรม
ของคนงาน แรงเกิดจากการกระทําไมวา จะตัง้ ใจ
หรือไมกต็ าม ฯลฯ
 กระบวนการผลิตหรือจัดเก็บปโตรเลียม
สําเร็จรูปมีแนวโนมจะทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
สะสมตัวอยูบ ริเวณผิวหนาของสารไวไฟเหลานัน้
โดยเป นผลมาจากความสั่ นสะเทื อนจากการ
ผลิต อุณหภูมแิ ละความชืน้ หากอุณหภูมติ า่ํ หรือ
สู ง มากเกิ นไปร วมกั บ การมี ความชื้ นต่ําจะมี
แนวโนมการกอตัวและสะสมของประจุไฟฟาสถิต
สูงกวาปกติ
 ชวงวางการสปารก (Spark Gap)
การสปารกของประจุไฟฟาสถิตเปนผล
มาจากการปะทะกันของประจุตา งขัว้ ทําใหฉนวน
(อากาศ)แตกออกและมีรรู วั่ ประจุไฟฟาปริมาณ
มากจะไหลออกมาจากรูรวั่ ดังกลาวผานชองวาง
(Gap) ในลักษณะของกระแสไฟฟาทีม่ าพรอมกับ
แสงวาบซึง่ บงบอกวามีความรอนสูง ระยะทางที่
ประจุไฟฟาแลบออกมาซึง่ มองเห็นเปนประกายไฟ
เรียกวา “ชองวางการสปารก” (Spark Gap) ซึง่
เมื่อวัดความตางศักยแลว ที่ระดับน้ําทะเลใน
สภาพบรรยากาศปกติ การสปารกแตละครั้ ง
อยางนอยจะมีแรงดันไฟฟาเกิดขึน้ 350 โวลต
ที่ระยะ Spark Gap สั้นที่สุดเทาวัดได ดังนั้น

Spark Gap

หากสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงอยูติดกับ Spark
Gap ดังกลาวถือวามีความเสีย่ งจุดติดไฟสูงสุด
 ความไวไฟของสวนผสมไอสารเชือ
้ เพลิง
ความไวไฟของสวนผสมสารไฮโดรคารบอน
ขึน้ อยูก บั ความดัน จุดวาบไฟ (Flashpoint) และ
อุณหภูมิ โดยไดนํามาใชในการแบงประเภท
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียมซึง่ มีความตานทานกระแส
ไฟฟาในระดับสูงพอจะทําใหเกิดการสะสมของ
ประจุไฟฟาสถิตภายใตเงือ่ นไขจําเพาะและตอไปนี้
คือผลิตภัณฑปโ ตรเลียม 3 ประเภท จําแนกตาม
ความดันไอ (Vapor Pressure Classifications)
1. ความดันไอต่าํ (Low) เปนปโตรเลียม
ทีม่ จี ดุ วาบไฟตรวจวัดในหองทดลองแบบถวยปด

(Closed Cup Tester) สูงกวา 100 ํ F (38 ํ C)
และจะไมเกิดไอสารไวไฟภายใตสภาวะปกติ แต
หากมี การใช งานหรื อการกระทําใดๆ ในที่ มี
อุณหภูมสิ ูงกวาจุดวาบไฟของสารนัน้ ปนเปอ น
สารความดันไอสูงกวา หรือถายเทไปยังทีบ่ รรจุ
ในอัตราทําใหเกิดสวนผสมอยูใ นยานลุกติดไฟได
จะมีแนวโนมจะเกิดไอสารไวไฟขึ้นมา ตัวอยาง
ผลิตภัณฑปโ ตรเลียมประเภทนี้ เชน น้าํ มันกาด
น้าํ มันดีเซล เชือ้ เพลิงอากาศยานพาณิชย (Jet
Fuel A) นํามันเครือ่ ง แอสฟลส สารละลายใชทาํ
ความสะอาด (Safety Solvents)
2. ความดันไอปานกลาง(Inter mediate)
เปนปโตรเลียมทีม่ ีจุดวาบไฟตรวจวัดในหอง
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ทดลองแบบถ วยป ด (Closed Cup
Tester) ต่ํ า กว า 100 ํ F (38 ํ C)
ส า ม า ร ถ ส ร า ง ไ อ ส า ร ไ ว ไ ฟ
ขึ้นมาในชองวางเหนือผิวหนาภายใตอุณหภูมิ
โดยรอบ ตัวอยางเชน ไซลีน เบนซีน ทูโลอีน
เชือ้ เพลิง อากาศยานพาณิชย (Jet B) เชือ้ เพลิง
อากาศยานทหาร (JP-4) สารละลายไวไฟ
(Stoddard Solvents)
3. ความดันไอสู ง (High) ผลิ ตภั ณฑ
ปโตรเลียมทีม่ คี วามดันไอที่ 38 ํ C (Reid Vapor
Pressure) สูงกวา 4.5 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)
หรือ 31 กิโลปาสกาล (kPa) ซึง่ ในสภาพใชงาน
หรือจัดเก็บปกติภายใตพื้นที่ปดจะสรางไอสาร
ไวไฟขึน้ มาอยางรวดเร็ว ในบางพืน้ ที่ ไอสารจะมี
ปริมาณเกินยานไวไฟ (Flammable Range) อยู
ในระดับมากเกินไป (Too Rich) จนไมสามารถ
จุดติดไฟไดผลิตภัณฑปโตรเลียมกลุมนี้ ไดแก
น้าํ มันเชือ้ เพลิงรถยนตและอากาศยาน (Motor
and Aviation Gasoline) แนฟธาแรงดันไอสูง
(High Vapor Pressure Naphtha) เปนตน
 การจุดติดโดยไฟฟาสถิต
ในกรณีมีการกอตัว และการสะสมของ
ประจุไฟฟาสถิตเกิดขึน้ ประจุไฟฟาสถิตเหลานัน้
จะเปนแหลงจุดติดไอสารเชือ้ เพลิงภายใตเงือ่ นไข
3 ประการ ดังตอไปนี้
1. ประจุ ไฟฟ าสถิ ตที่ สะสมอยู มี ความ
สามารถในการสปารกทีท่ าํ ใหเกิดการจุดติดไฟได
2. มีชวงวางการสปารก (Spark Gap)
3. มีสว นผสมของไอสารทีล่ กุ ติดไฟไดอยู
ในชองวางการสปารก
ทัง้ นี้ ผลิตภัณฑปโ ตรเลียมชนิดตางๆ มี
อันตรายทัง้ สองทาง นัน่ คือ เมือ่ มีการเคลือ่ นไหว
ไมวา จะในรูปแบบใดจะทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
ขึน้ มาในบริเวณนัน้ หรือใกลเคียง ตอมาจะมีการ
สะสมตัวในปริมาณมากและมีแนวโนมจะกลาย
เปนแหลงจุดติดสวนผสมของไอสารผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมชนิดนัน้ เอง

การควบคุมอันตรายจากการจุดติดไฟ
สามารถทําไดดวยวิธีการหรือแนวทาง
ตางๆ ดังตอไปนี้
 ลดการกอตัวของประจุไฟฟา
การปองกันไมใหประจุไฟฟาสถิตสปารก
จุดติดไอสารไวไฟ ตองแกปญ
 หาทีต่ น เหตุ นัน่ คือ
พยายามลดอัตราการเกิดประจุไฟฟา เพราะเมือ่
ประจุไฟฟาสถิตมีนอยหรือไมมีเลย โอกาสจะ
สปารกก็ลดลงตามไปดวย ในกรณีของผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม เชน น้ํามันเชื้อเพลิง การลดการ
กระทําหรือการเคลื่อน ไหวใดๆ ก็ตามที่สง ผล
ตอการเกิดประจุไฟฟาถือเปนวิธที ใี่ ชไดผล ทัง้ นี้
ประจุไฟฟากอตัวขึน้ จากการเสียดสีของวัตถุตา ง
ชนิดกัน หากลดหรือหลีกเลีย่ งตรงนีจ้ ะสามารถ
ยับยั้งหรือชะลอการกอตัวของประจุไฟฟาสถิต
ลงได แตในทางปฏิบัติแลวแทบเปนไปไมไดที่
จะยับยัง้ การเคลือ่ นไหวของผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
เพราะตัง้ แตขั้นตอนการกลัน่ การผสม การจัด
เก็บ การขนสง ไปจนถึงการใช ลวนมีการกระทํา
ที่สงผลใหเกิดการกอประจุไฟฟาอยูตลอดเวลา
ดังนัน้ วิธลี ดการกอประจุ หรือสลายประจุ อยาง
รวดเร็วทีท่ าํ ไดงา ยและสะดวกคือ การตอสายดิน
และการตอพวง (Grounding and Bonding)
สายดินจะเปนตัวเหนีย่ วนําใหประจุไฟฟา

สถิตไหลลงพื้นแมไมสามารถลดการกอตัวของ
ประจุไดโดยตรง แตการทําใหประจุสลายตัวไป
โดยเร็วจะทําใหลดอัตราการสะสมตัวในบริเวณ
นั้น ในขณะที่การตอพวงเปนการตอเชื่อมทาง
ไฟฟาจากภาชนะหนึ่งไปยังภาชนะที่อยูติดกัน
หรือใกลเคียงระหวางปฏิบตั กิ ารถายเทเชือ้ เพลิง
เพือ่ ใหภาชนะหรือทีบ่ รรจุทงั้ สองมีศกั ยทางไฟฟา
เทากันซึง่ สามารถลดแนวโนมการ Spark ได
ทั้ งนี้ ทั้ งสายดินและสายตอพวงตองมี
คุณสมบัตคิ วามเปนตัวนําไฟฟาชัน้ ดีและไมมสี งิ่
ที่เปนฉนวนเขามาเจือปนแมเพียงเล็กนอย
 เพิ่มอัตราการสลายตัวของประจุไฟฟา
ใชวิธตี อสายดินและตอพวง (Grounding
and Bonding) เปนหลักเพื่อลดอัตราการกอตัว
การสะสมและการสปารกของประจุไฟฟาสถิต
ดังไดอธิบายไปแลว สายดินซึ่ งทําด วยตั วนํา
ไฟฟาจะทําหนาที่เปนทางผานของประจุไฟฟา
ไหลลงพื้นเปนการลดการสะสมในบริเวณที่ มี
ไอสารเชือ้ เพลิง สวนสายตอพวงเปนการรักษา
สมดุลทางประจุไฟฟาของที่บรรจุเชื้อเพลิงสอง
หนวย โดยเปนสวนหนึ่งของระบบสายดิน
นอกจากการใชสายดินและสายตอพวง
แลว ยังนิยมใชวธิ เี ติมสารตานทานการกอประจุ
ไฟฟาสถิต (Antistatic Additive) เขาไปในผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมเพื่อเพิ่มความเปนตัวนําไฟฟาใหกับ
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ตัวสารเชือ้ เพลิงทําใหประจุไฟฟาไหลออกไปแลว
สลายตัวปองกันประจุสะสมตัวซึ่งเสี่ยงตอการ
สปารกจุดติดไอสารเชือ้ เพลิง
Antistatic Additive หรือทีเ่ รียกอีกชือ่ หนึง่
วา Conductivity Improvers มีขอ ดีคือใชเติมใน
ปริมาณนอย เพียง 2-3 สวนในลานสวน (ppm)
ก็สามารถเพิ่มคุณสมบัตินําไฟฟาของของเหลว
ทีไ่ มเปนตัวนําไฟฟาไดหลายเทา แตมขี อ เสียคือ
เกลือโพลีเมอรและสวนผสมอืน่ ๆ ของ Antistatic
Additive อาจไมเหมาะสมกับผลิตภัณฑปโ ตรเลียม
ทีน่ าํ ไปเปนสวนประกอบของสิง่ ทีเ่ กีย่ วของกับสิง่
มีชวี ิตเชน ยา ภาชนะบรรจุอาหาร เปนตน ใน
กรณีนสี้ ามารถพิจารณาใชของเหลวทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เปนตัวนํา (Conductive Liquid) เชน แอลกอฮอล
หรือคีโตนทดแทนได แตตองคํานึงความเสีย่ งที่
จะเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากตองใชในปริมาณมาก (1020%โดยปริมาตร) ทําใหกระบวนการทางเคมี
ถูกรบกวน และถาสารทดแทนนัน้ เปนสารไวไฟ
ดวยแลวก็จะไปเพิม่ ความไวไฟของของเหลวไวไฟ
ทีไ่ มนาํ ไฟฟา (Insulating Liquid) เชน ทําใหจดุ
วาบไฟลดต่าํ ลงได
 การควบคุมความเร็วและอัตราไหล
ในการบรรจุ การกวนผสม การไหล การ
เคลื่อนที่อิสระของของเหลวไวไฟและของเหลว
ติดไฟในระหวางการบรรจุ การเติมลงในภาชนะ
บรรจุหรือถังจะเกิดการกระฉอกและหรือการ
กระเซ็นซึง่ ทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตบนของเหลว
เพือ่ ลดศักยภาพในการเกิดอันตราย การบรรจุ
การเติมจะตองใชวธิ ีเติมจากดานลาง (Bottom
Filling) โดยเติมเขาทางชองเติมดานลางของ
ภาชนะ หรือเติมผานทอจุ มที่ ตอสายดินแลว
(Grounded Conductive Dip Pipe) โดยทอ
ดังกลาวนีเ้ ปนทอทีต่ อ จากชองเติมดานบนลงไป
จนเกือบถึงกนถังเพื่อใหปลายทอจุมอยูในของ

การเขยา
การเติมแกสเฉือ่ ยและการระบายอากาศ
เมื่อไมสามารถหลีกเลี่ยงการกอตัวและ
การสะสมของประจุไฟฟาสถิตได ไมวาจะใชวธิ ี
ลดการกอประจุไฟหา การสลายประจุไฟฟา รวม
ถึงการตอสายดินและสายตอพวง แนวโนมประจุ
ไฟฟาเหลานัน้ จะเกิดการสปารกและจุดติดสวน
ผสมสารเชือ้ เพลิงภายในทีบ่ รรจุหรือทอทางผาน
จึงมีสงู มาก ในกรณีนสี้ ามารถแกไขไดดวยการ
ลดความไวไฟของสวนผสมผลิตปโตรเลียมลง
ซึง่ มีอยูด วยกัน 2 วิธี ไดแก
1. ใชแกสทดแทนออกซิเจน (Inerting)
เมื่อไมสามารถลดการกอตัวและสะสมตัวของ
ประจุไฟฟาสถิตภายในที่บรรจุหรือบริเวณใกล
เคียงได ใหใชวธิ ลี ดความไวไฟของสวนผสมสาร
เชื้อเพลิงโดยการฉีดแกสเฉื่อย เชน อารกอน
ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ฯลฯ เขาไปแทน
ทีอ่ อกซิเจน เพือ่ ใหสวนผสมเจือจาง และไมอยู
ในยานติดไฟได แมมกี ารสปารกจากประจุไฟฟา
สถิต สวนผสมก็จะไมลกุ ติดไฟ
2. ระบายอากาศ (Ventilation) มีวตั ถุ
ประสงคเดียวกับวิธีแรกนั่นคือ ทําใหสวนผสม
สารไวไฟเ จือจางลง หรือสลายตัวไปจากบริเวณ
ทีม่ ปี ระจุไฟฟาสถิตโดยนําอากาศใหมทบี่ ริสทุ ธิ์
กวาเขาไปแทนที่อากาศเกาที่มีสวนผสมอยูใน
ยานติดไวไฟหรือระเบิดได เมือ่ สวนผสมสารเชือ้
เพลิงกับอากาศไมอยูใ นสถานะจะติดไฟ แมจะมี
การสปารกของประจุไฟฟาสถิตก็ไมเกิดการลุกไหม
การควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางาน
นอกเหนือจากตัวผลิตภัณฑปโ ตรเลียมในทีบ่ รรจุ
หรือจุดทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวจะมีความเสีย่ งตอการ
กอตัวและสะสมตัวของประจุไฟฟาสถิ ต ซึ่ งมี
แนวโนมจะเกิดการจุดติดสวนผสมสารเชือ้ เพลิง
และจุดอื่นๆ ที่อยูติดกันหรือใกลเคียงกับพื้นที่


เหลวทันทีทเี่ ติมของเหลวลงไปเปนการลดความ
ปน ปวนหรือการกระจายตัวของของเหลวใหเกิด
ขึ้นนอยที่สุด
สําหรับทอจุมชนิดเคลือ่ นยายไดทใี่ ชกับ
ภาชนะขนาดเล็ กปลายท อต องออกแบบให มี
ปลายทูเพื่อลดโอกาสที่จะทําความเสียหายกับ
ภาชนะบรรจุการจํากัดความเร็วในระหวางการ
เติ มลงในถั งหรื อภาชนะบรรจุ จ ะช วยลดการ
กระฉอกและการกระจายตัวซึ่งมีผลในการลด
การเกิดประจุไฟฟาสถิต ทัง้ นีส้ ามารถทําไดโดย
การลดอัตราการสูบถายของปมลดความดันที่
ใชในการถายเทหรือการควบคุมดวยวาลว เมือ่
บรรจุของเหลวทีม่ กี ารนําไฟฟาต่าํ (นอยกวา 50
picoSiemens, pS) ตองใหทอจุมที่ตอสายดิน
แลวแชอยูใ นของเหลวตอไปอยางนอย 30 วินาที
หลังจากการถายเทสิ้นสุด สําหรับการลดการ
เกิดไฟฟาสถิตจากการกวนหรือเขยาในการผสม
ทําไดโดยการลดอัตราความเร็วในการกวนหรือ
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ก็มคี วามเปนไปไดจะเกิดอันตรายจากไฟฟาสถิต
ซึง่ ตองมีการเฝาระวังดังตอไปนี้
 ยานพาหนะในการขนสงและทีบ
่ รรจุ
(Transported Vehicles and Containers)
ประจุไฟฟาสถิตจากยานพาหนะขนสง
บนทางหลวงเกิดขึ้นไดจากการเสียดสีแลวแยก
ออกจากกันของอนุภาคฝุน กับผิวนอกตัวรถ หรือ
ยางรถกับบนผิวถนน หรือการปน ปวนฉับพลัน
ของแรงดันไอสารเชื้อเพลิงกรณีบรรจุไมเต็มถัง
รวมถึงกรณีโซถา ยประจุใตทอ งรถทํางานไมไดผล
เนื่องจากพื้นถนนมีสภาพเปนฉนวนจากความ
แหง เมื่อประจุไฟฟาเกิดขึ้นมาแลวจะยังคงอยู
และสะสมตัวบนตัวรถหรือถังบรรจุ ซึง่ อาจจะทํา
ใหเกิดความเสีย่ งในการจุดติดไอสารขณะทําการ
ถายเทผลิตภัณฑปโ ตรเลียมทีส่ ถานีขนถายหรือ
คลังน้าํ มัน
ทั้งนี้ กอนจะมีการถายเทเชื้อเพลิงตอง
ติดสายเชือ่ มตอ(Bonding)ระหวางตัวรถกับถังรับ

น้าํ มันของสถานีขนถายแลวตอลงดิน(Grounding)
ไมวา จะถายน้าํ มันจากดานลาง หรือดานบนตอง
หลีกเลีย่ งการกระฉอก กระเซ็น หรือฉีดเปนฝอย
โดยจํากัดความเร็วในการเคลือ่ นทีข่ องน้าํ มันไวที่
3 ฟุต/วินาที จนกวาน้าํ มันจะทวมมิดหัวจาย
เมื่ อรถบรรทุกทําการถายน้ํามันเขาถัง
ทีอ่ ยูเ หนือพืน้ อาจเปนไปไดทกี่ ารตอสายดินอาจ
ไมสมบูรณโดยเฉพาะการเติมน้าํ มันอากาศยาน
ขัน้ แรกตัวรถตองตอสายดินและมีการตอสายพวง
กับถังรับน้าํ มันรวมถึงหัวจายดวย ซึง่ ในระหวาง
การเติมจะตองเฝาระวังไมใหเกิดการสะสมประจุ
ไฟฟาทัง้ ทีต่ วั รถถังรับน้าํ มันและหัวจายดวยการ
ตรวจสอบสายดินและสายตอพวงใหอยูส ภาพที่
สามารถสลายประจุไดดีอยูตลอดเวลา นี่เปน
เหตุผลหนึง่ ทีก่ องทัพอากาศสหรัฐฯ ยกเลิกการ
ใชคีมปากจระเข (Alligator Clamps) ในการตอ
สายดินและตอสายพวงขณะเติมน้าํ มันเครือ่ งบิน
เนือ่ งจากมักมีการเลือ่ นหลุดโดยไมรตู ัว โดยให

ใชเสาเคาแบบแมแรงแทน
ในกรณีถา ยน้าํ มันลงถังบรรจุใตดนิ ทีเ่ ปน
ไฟเบอรกลาสลวน ไฟเบอรกลาสชนิดมีถงั ชัน้ ใน
ทําดวยอะลูมเิ นียมหรือสแตนเลสหรือสแตนเลส
ลวน การจุดติดไอสารเชือ้ เพลิงโดยประจุไฟฟา
สถิตจะไมเกิดขึน้ ตราบเทาทีห่ วั จายน้าํ มันทีเ่ ปน
โลหะยังสัมผัสกับทอรับของถังบรรจุ หรือมีการ
ใชหวั ตอทีก่ ระชับ จากประสบการณของผูป ฏิบตั ิ
งานดานนี้ทําใหเรียนรูวาถังไฟเบอรกลาสลวน
ถังไฟเบอรกลาสชนิดมีถงั ชัน้ ในทําดวยอะลูมเิ นียม
หรือสแตนเลสหรือถังสแตนเลสลวน เมือ่ สัมผัส
กับตัวนํา(ดิน)อยูต ลอดเวลา ประจุไฟฟาสถิตที่
เกิดขึน้ และสะสมตัวจะสลายไปอยางรวดเร็วจน
เหลือในปริมาณนอยซึ่งไมสามารถจุดติดสวน
ผสมสารไวไฟได
 ถังน้า
ํ มันบนรถไฟ (Tank Cars) และ
ถังบรรจุขนสงทางน้าํ
โดยทั่ วไปแล ว ถั ง น้ํามั นบนรถไฟจะมี
สายดินผานทางรางและไมจาํ เปนตองตอพวงใน
การปองกันการสะสมประจุไฟฟาสถิต อยางไร
ก็ตาม ตองระวังกระแสไฟฟารัว่ (Stray Current)
ที่ไหลผานรางรถไฟอาจทําใหการสปารกและ
จุดติดสารไวไฟไดเพือ่ ความปลอดภัยสูงสุด เมือ่
มีการขนถายน้าํ มันจากถังบนรถไฟ ใหตอ เชือ่ ม
ระหวางหัวจายกับรางรถไฟ
สําหรับถังบรรจุขนสงทางน้าํ ขณะทําการ
ขนถายน้าํ มันออกหรือรับน้าํ มันเขาไมตอ งตอเชือ่ ม
ระหวางตัวเรือกับถังบนฝง เนื่องจากตัวเรือมี
สายดิ นคื อผิ วน้ําที่ ท องเรื อสั มผั สซึ่ ง สามารถ
ปองกันการสะสมของประจุไฟฟาสถิตไดเปนอยาง
ดีแตใหทาํ การแยกทางไฟฟาระหวางทอจากเรือ
กับทอจากฝง โดยสอดฉนวนเขาไประหวางทอทัง้
สองเพื่อไมใหประจุไฟฟาวิ่งผานไปมาได
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ถังเก็บน้าํ มันเหนือพืน้ ดินทําดวยไฟ
เบอรกลาส และเหล็กกลา
ถั งน้ํ า มั นทําด วยวั สดุ ไม ใช โลหะ การ
เคลือ่ นไหวของผลิตภัณฑปโ ตรเลียมขณะรับการ
เติมน้าํ มันสามารถกอใหเกิดประจุไฟฟาสถิตขึน้
ไดทบี่ ริเวณผิวหนาของเชือ้ เพลิงและผนังถัง หรือ
สวนทีเ่ ปนโลหะ เชน ชองคนรอด (Manhole) วิธี
ลดความเสี่ ยงคื อจํากั ดความเร็ วของการจ าย
น้าํ มันตอสายดินวัตถุตา งๆในถังใหครบถวนและ
อยานําอากาศเขาไปพรอมกับกับการไหลของน้าํ มัน
รวมทัง้ ใหมเี วลาพักเพือ่ สลายประจุกอ นเปดวาลว
อยางนอย 30 นาที
ถังน้ํามันทีม่ ีฝาลอยอยูภ ายใน (Internal
Floating-roof Tanks) จะมี สายเชื่ อมขนาน
เคลือ่ นไปตามราง (Bonding Shunts) ระหวาง
ฝาลอยกับผนังถัง ซึง่ ปกติตดิ ตัง้ ไวปอ งกันฟาผา
อยูแลวแตสามารถปองกันการกอตัวของประจุ
ไฟฟาทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นตัวของน้าํ มันไดเชนกัน
หมายเหตุ สวนเพิม่ ของระบบสายดิน เชน
ก านต อสายดิ นไม มี ผ ลต อการลดการก อตั ว
ของประจุไฟฟาทีเ่ กิดจากการเคลือ่ นตัวของน้าํ มัน
แตประการใด
 ถังและกระปองน้า
ํ มันยกหิว้ ได
สายเติมน้ํามันระหวางถังจายกับถังรับ


ไมตองมีมาตรการเพิ่มเติมในการปองกันประจุ
ไฟฟาสะสมตัว แตควรมีการหยุดพักเปนชวงๆ
กรณีถา ยน้าํ มันในปริมาณมากและใชไสกรองแบบ
ไมครอน (Micron-type Filters)
ถังนํามันทําดวยโลหะเดีย่ วเมือ่ รับการเติม
น้าํ มันจากทอจายโลหะ ตองใหหวั จายสัมผัสกับ
ฝาถังอยูต ลอดเวลาทีม่ ถี ายเทเพือ่ ปองกันประจุ
ไฟฟาสถิตกอตัว อยางไรก็ตาม หากเปนการเติม
เขาหรือถายออกจากถังที่เปดดานบนและไมใช
หัวจาย น้าํ มันจะกระฉอก/กระเซ็นซึง่ มีแนวโนม
จะเกิดไฟฟาสถิตดังนั้นจึงจะตองมีการเชื่อมตอ
(Bonding) ระหวางภาชนะทั้งสอง
ถังน้าํ มันทําดวยพลาสติกจะไมเปนตัวนํา
กับหัวเติมน้าํ มันทีเ่ ปนโลหะซึง่ สามารถกอประจุ
ไฟฟ าสถิ ตและสะสมอยู เหนื อผิ วน้ํามั น เมื่ อ
ระดับน้ํามันสูงขึ้น ประจุไฟฟาอาจสปารกกับ
หัวเติมได ดังนัน้ กอนเติมน้าํ มันใสถังพลาสติก
ขนาดใหญทุกครั้ง จะตองสอดสายดินซึ่ งเปน
โลหะเปลือยเขาใตถัง หรือตอพวงกับถังอืน่ เมือ่
ไมนานมานี้ มีเอกสารรายงานอุบตั เิ หตุอคั คีภยั
ระบุวา ไฟไหมนา้ํ มัน เชือ้ เพลิง (เบนซิน) 27 ครัง้
มีความเกี่ยวของกับการเติมน้ํามันใสถังทั้งถัง

โลหะและถังพลาสติกที่ตั้งบนพื้นเปลือย หรือ
ปูสกั หลาดทายรถกระบะ อยางไรก็ตามการเติม
น้าํ มันลงถังขนาดเล็ก เชน ถังแกลลอนมีความ
เสี่ยงอันตรายนอย หากปลอยน้ํามันชาๆ และ
ถังตัง้ อยูบ นพืน้ ตลอดเวลา
 การเติมน้า
ํ มันยานพาหนะ
ในการเติมน้าํ มันจากหัวจายเขาถังน้าํ มัน
ของตัวรถตามปกติทั่วไปไมจําเปนตองตอสาย
พวงระหวางตูจ ายกับกับถัง แตมีเงือ่ นไข อัตรา
ไหลของน้ํามันขณะเติมตองอยูในระดับต่ํากวา
25 แกลลอน/นาที (gpm) หากเปนการเติม
น้าํ มันอัตราไหลสูงเขาถังของยานพาหนะขนาด
ใหญ (เชน เครือ่ งบิน) ตองมีการตอพวงระหวาง
หัวจายน้ํามันกับอุปกรณรับเชื้อเพลิง

ระบบทอสงน้าํ มัน (Piping System)
ทอขนาดเล็ก
การสะสมของประจุไฟฟาสวนใหญ มัก
จะเกิดขึน้ ในทอสงของเหลวไมมขี วั้ (Non-polar
Fluids) เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงสําหรับทอใต
ดินขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง 2-6 นิว้ ) ใชสง
น้ํามันเพื่ อเติมยานพาหนะไมวาจะเปนทอไฟ
เบอรกลาสหรือเหล็กกลาจะไมมีการสะสมของ
ประจุไฟฟาสถิต แตหากเปนทอขนาดใหญทตี่ ดิ
ตัง้ ในพืน้ ทีบ่ ริการทางอุตสาหกรรมซึง่ เปนไปได
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ทอทีเ่ ปนโลหะตองตอสายดินดวย
วิธหี นึง่ ในการสลายประจุสถิตจากทอไมใช
โลหะ คื อพั นท อดวยลวดทองแดงเป นเกลียว
โดยรอบแลวตอเขากับหมุดสายดิน โดยมีระยะ
แตละชวงประมาณ 500 ฟุต
ในกรณีเปนทอผนังสองชั้ น (Doublewall Pipe) สามารถสลายประจุไฟฟาสถิตจาก
ทอหลัก (ทอชัน้ นอก) ดวยการพันลวดทองแดง
เปนเกลียว จากนัน้ ตอลงดินบริเวณทีเ่ ปนขอตอ
ระหวางทอเพือ่ ใหลวดแดงผานชอบทอชัน้ ในดวย
ทัง้ นี้ ทอไฟเบอรกลาส (ไมใชโลหะ) และ
ชุดประกอบทอทีใ่ ชสง นํามันเครือ่ งบินและผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมเหลวพรอมชุดสายดินตองมีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามมาตรฐานทางทหาร MIL-P-29206A
 ตัวกรองและระยะคลายประจุ
เมือ่ น้าํ มันถูกสูบผานทอ แนวโนมการกอ
ประจุไฟฟาสถิตจิ ะสูงตามความเร็วทีเ่ พิม่ ขึน้ หาก
น้าํ มันถูกสงเขาไปในทอขนาดเล็ก ของเหลวจะ
ไหลเร็วขึ้นและประจุไฟฟาสถิตจะเริ่มกอตัวใน
กรณีตดิ ตัง้ ตัวกรองภายในทอ อัตราการกอประจุ
จะสูงมากโดยมีคาตัวแปรอยูระหวาง 10-100
อย างไรก็ ตาม ประจุ ไฟฟ าสถิ ตปริ มาณมาก
เหลานีจ้ ะไมมอี นั ตรายหากของเหลวยังอยูภ ายใน
ทอ (ยังไมถกู ปลอยออก) ดังนั้น กอนจะปลอย
ของเหลวออกจากทอ ตองพักการไหลเพือ่ คลาย
ประจุทอี่ ยูร ะหวางตัวกรองกับจุดทีจ่ ะปลอยของ
เหลวออกจากทอทีเ่ ปนเวลาอยางนอย 30 วินาที

ทีประจุไฟฟาสถิตจะกอตัวและสะสมในปริมาณ
่
มากซึง่ มีอนั ตรายสูงกวา
 ทอขนาดใหญ
การเคลื่อนที่ของน้ํามันเครื่องบิน (Jet
Fuel) ดวยความเร็วสูงภายในทอขนาดใหญเปน
หัวขอทีก่ องทัพอากาศสหรัฐฯ ทําศึกษาคนควา

อันตรายในสถานการณพเิ ศษ
ในประเด็นเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดประจุไฟฟาสถิต
โดยทอฝงใตดินไมวาจะเปนไฟเบอรกลาสหรือ
เหล็กลาจะเกิดประจุไฟฟาสถิตในอัตราเดียวกัน
หากของเหลวภายในทอเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วถึง
15 ฟุต/วินาที และยังพบดวยวาประจุไฟฟาจะ
ถูกเหนีย่ วนําทีช่ นั้ ของเหลวติดกับผนังทอดานใน
หากเปนทอไมใชโลหะ ประจุเหลานีจ้ ะสลายตัว

ไปเมื่อของเหลวไหลไปสัมผัสสวนประกอบทอ
ทีเ่ ปน โลหะ (ขอตอ วาลว ฯลฯ)
แมวา ขอมูลรายงานการทดสอบจะมีจาํ กัด
แตจากเอกสารเผยแพรไดมกี ารระบุวา ความเร็วใน
การเคลือ่ นทีข่ องของเหลวระดับ 10 ถึง 12 ฟุต/
วินาที ถือเปนอัตราสูงสุดสําหรับการสงน้ํามัน
เครือ่ งบินผานทอทีไ่ มใชโลหะ ทัง้ นี้ สวนประกอบ

การสั บ เปลี่ ยนที่ บรรจุ (Switch
Loading) มีความเปนไปไดทจี่ ะเกิดการจุดติดไฟ
(Ignition) เมือ่ มีการถายเทน้าํ มันเชือ้ เพลิงชนิด
ความดันต่าํ เขาไปในถังทีม่ ไี อสารไวไฟของผลิตภัณฑ
ที่บรรจุไวกอนหนามันอัตราเทากับหรือสูงกวา
ขีดจํากัดต่ําสุดการลุกไหม (Lower Flamma ble
Limit) ตัวอยางที่เกิดขึ้นบอยคือการเติมน้าํ มัน
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เหลานัน้ สามารถจุดติดสารไวไฟทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิดได
 ฟาผาโดยออม (Indirect-stroke Light ning)
เมือ่ เกิดไฟผาโดยตรงทีว่ ตั ถุใดๆ ก็ตามจะมีประจุ
ไฟฟาเกิดขึ้นอีกครั้งตามมาจากนั้นกระจายตัว
ออกไปในรัศมีโดยรอบซึง่ สามารถทําลายวัตถุหรือ
จุดติดไอสารเชื้อเพลิงทีอ่ ยูไ กลออกไปได
ดีเซลเขาไปในถังทีเ่ คยใสนา้ํ มันเบนซิน (Gasoline)
มากอน อยางไรก็ตาม แมไมใชกรณีดงั กลาว แต
การเติมน้าํ มันจนลนถัง การรัว่ ไหลของวาลวหรือ
การดูดไอสารดวยสุญญากาศมีแนวโนมจะทําให
เกิดประจุไฟฟาและจุดติดไอสารเชือ้ เพลิงได วิธี
ปองกันไดแก เติมน้าํ มันทีอ่ ตั ราไหลต่าํ สุดจนกวา
การปน ปวนจะลดลงหรือฉีดคลุมผิวหนาผลิตภัณฑ
ดวยแกสเฉื่อย
 การไล ไอสารและการทํา ความสะอาด
(Purging & Cleaning)
การไลไอสารเชือ้ เพลิงออกจากพืน้ ทีป่ ด แลว
แทนทีท่ งั้ หมดดวยอากาศบริสทุ ธิห์ รือแกสเฉือ่ ย
มีความเปนไปไดที่ประจุไฟฟาสถิตจะกอตัวขึ้น
ขณะฉีดอากาศหรือแกสเฉือ่ ย (เชน CO2) แรงสูง
และเกิดการสปารกจุดติดไฟไอสารเชือ้ เพลิง ที่
กําลังไลออกไป สงผลใหเกิดไฟไหมหรือระเบิด
ขึน้ ภายในทีบ่ รรจุ ดังนัน้ ควรจะหลีกเลีย่ งการใช
อุปกรณฉีดอากาศหรือแกสเฉื่อยแรงดันสูงใน
การปฏิบตั งิ านดังกลาว
สําหรับการทําความสะอาดถังบรรจุ บอย
ครั้ ง ที่ มี ก ารเรี ยกใช บริ การรถดู ดสุ ญญากาศ
(Vacuum Truck) ทําการการดูดสารไฮโดรคารบอน
ที่ติดคางอยูในถังบรรจุออกไปซึ่งการจุดติดไฟ
สามารถเกิดขึน้ ไดทกุ เมือ่ ยกเวนมีการสลายประจุ
ไฟฟาสถิตทีห่ วั ดูดและทอทีเ่ ปนตัวนําตลอดเวลา
การเติมน้าํ มันเขาถังทีทํ่ าความสะอาดมาแลว
ตองเริม่ ดวยอัตราไหลต่าํ สุด พรอมหลีกเลีย่ งการ
ทําใหผิวหนาเชื้อเพลิงกระเพื่ อมหรือกระฉอก
กรณีเปนถังแบบฝาลอยใหลดอัตราไหลของน้าํ มัน
ลงจนกวาฝาจะลอยพนขายึด

ฟาผาและกระแสไฟฟารัว่
ฟาผา (Lightning)
ฟาผาเปนปรากฏการณธรรมชาติที่กอ
ประจุไฟฟาสถิตปริมาณมหาศาลในแตละครั้ง
และฝนทีต่ กลงมากอประจุไดโดยการแยกขัว้ หนึง่
ดึงลงมายังพืน้ ดิน ในขณะทีป่ ลอยอีกขัว้ วิง่ ขึน้ ไป
ทีก่ อ นเมฆ ซึง่ เมือ่ รวมเขากับประจุจากฟาผาแลว
ระหวางพายุฝนฟาคะนอง บริเวณเหนือพื้นโลก
ภายใตกอ นเมฆจะเต็มไปดวยประจุไฟฟาสถิตซึง่
กอตัวเปนสนามประจุไฟฟาขนาดใหญครอบคลุม
พืน้ เปนหลายรอยตารางเมตร หรืออาจถึงตาราง
กิโลเมตร วัตถุตางๆ รวมทั้งถังน้ํามันและวัสดุ
อุปกรณจะไดรบั ผลกระทบในรูปแบบดังตอไปนี้
 ฟาผาโดยตรง(Direct stroke Lightning)
ตรงจุดทีช่ อ งวางระหวางกอนเมฆกับวัตถุบนพืน้
ดินมีระยะแคบมาก ฟาจะผาวัตถุนั้น เมือ่ ฟาผา
เกิดขึน้ ประจุไฟฟาปริมาณนับไมถว นรวมตัวกัน
เปนกระแสไฟฟาพุงออกมาจากกอนเมฆไปยัง
วัตถุโดยจะเห็นเปนลําแสงสวางจาวิ่งเขาปะทะ
วัตถุอยางรุนแรงในเวลาแคเสี้ยววินาที วัตถุจะ
ไดรั บความเสียหายรายแรง และประจุไฟฟา


ฟาผาระหวางกอนเมฆ (Cloud-to Cloud
Lightning) ดังไดกลาวไปแลว ฝนไดแยกประจุ
ไฟฟาขั้วหนึ่ งลงดิน ขณะที่อีกขั้วหนึ่งวิ่งไปหา
กอนเมฆ โดยประจุไฟฟ าในก อนเมฆจะมีผล
ทําใหกอ นเมฆอยูต ดิ กันเกิดประจุไฟฟาขัว้ ตรงขาม
เมือ่ เมฆทัง้ สองมีประจุเพิม่ ขึน้ หรือเคลือ่ นตัวเขา
ใกลกนั ก็จะเกิดการแลกเปลีย่ นประจุในปริมาณ
มากแบบฉับพลันกลายเปนฟาผา สําหรับประจุ
ไฟฟาทีไ่ หลลงพืน้ จะอาศัยตัวนําทีม่ คี วามตานทาน
ต่ําสุดเปนทางผานลงดินเพื่ อกลับคืนสู สภาพ
สมดุล แตหากบริเวณนัน้ ไมมตี วั นํา ตัวอยางเชน
เปนจุดที่มีทอสงน้ํามันหุ มฉนวนฝงอยู ประจุ
ไฟฟาสถิตจะสะสมปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จน
อาจเกิดการสปารก ซึง่ จะมีผลตอการกัดกรอน
วัสดุหรือถึงขัน้ ลุกไหมถา มีไอสารเชือ้ เพลิงรัว่ ไหล
ออกมาจากทอ
ในการปองกันประจุไฟฟาสถิตจากฟาผา
สรางความเสียหายแกวัสดุอุปกรณตางๆ ที่อยู
บนพื้นดิน การใชวิธีตามหลักธรรมชาติจะได
ผลดีที่สุด นั่นคือ ใหผิววัสดุสัมผัสดินหรือตอ
สายดิน แตหากเปนฟาผาโดยตรงหรือฟาผาโดย
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Cloud-to Cloud Lightning

อ อ ม จ ะ ป อ ง กั น ไ ด ใ น ลั ก ษ ณ ะ
“ทําใหเกิดความ เสียหายนอยทีส่ ดุ ”
ทั้งนี้ ทอสงน้ํามันที่สมั ผัสพืน้ ดินหรือฝง
อยูใ ตดนิ สามารถสลายประจุไฟฟาสถิตจากฟาผา
ไดดแี ละปลอดภัยจากการถูกฟาผา สวนทอติดตัง้
เหนือพืน้ ดิน การตอตอสายดินไมสามารถสลาย
ประจุไฟฟาไดหมดซึ่งอาจเกิดความเสียหายขึน้
ไดสาํ หรับทอทีไ่ มใชโลหะจะตองไดรบั การปกปอง
จากฟาผาดวยการออกแบบและติดตัง้ สายลอฟา
ที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิศวกรรม
ในกรณีเปนถังบรรจุน้ํามันเหนือพื้นดิน
ถังมีฝาปดคงที่ (Fixed Roof) และถังแนวนอน
(Horizontal Tank) ทําดวยโลหะตองตอสายดิน
เพื่อสลายประจุไฟฟาสถิตปองกันการถูกฟาผา
โดยตรงและการจุดติดไอสารไวไฟโดยเฉพาะถัง
มีฝาปดคงที่ ไอเชือ้ เพลิงมักเล็ดรอดออกมาจาก
ชองเปดบนฝาปดหรือรั่วไหลจากวาลวระบาย
ความดัน จึงมีแนวโนมจะจุดติดไฟ หากมีประจุ
ไฟฟาสถิตสะสมตัวอยูบ ริเวณนัน้ ขณะทีถ่ งั บรรจุ
ไมใชโลหะ ตองปองกันฟาผาดวยการติดตัง้ สาย
ลอฟาหรือวิธีการอื่นที่ใหผลลัพธเดียวกัน
ถังน้าํ มันชนิดฝาลอย (Floating Roof) มี
แนวโนมจะเกิดเพลิงไหมตามริมขอบฝาถังขณะเกิด
ฟาผาหรือมีประจุไฟฟาสถิตบนกอนเมฆวิ่งลง
ดินตรงจุดทีใ่ กลถงั ซึง่ ไฟที่เกิดขึน้ มา สวนใหญ
สามารถดับไดดว ยเครือ่ งดับเพลิงยกหิว้ ชนิดโฟม
หรือผงเคมีแหงวิธีปองกันทําไดโดยการติดตั้ง
สายเชือ่ มตัวนําระหวางขอบฝาถังกับรางเลือ่ นขาง
ผนังถังดานใน ซึง่ จะทําหนาทีส่ ลายประจุไมให
สะสมจนเกิดการสปารกกับไอสารทีเ่ ล็ดรอดออก
จากซีลขอบฝาถังขึน้ มา

Stray Currents Test

โดยทั่วไป ถังน้ํามันชนิดที่มีฝาปดอยู
ขางในมักคลุมดวยหลังคาที่เปนตัวนําไฟฟาซึ่ง
จะทําหนาทีเ่ ปนสายลอฟาไปในตัวอยางไรก็ตาม
ฝาลอยยังคงตองติดสายเชื่ อมตอ (Bonding)
กับผนังถังเพือ่ ปองกันการสะสมของประจุไฟฟาที่
เกิดจากการเคลือ่ นของน้าํ มัน
 กระแสไฟฟารัว
่ (Stray Currents)
กระแสไฟฟารัว่ หมายถึงกระแสไฟฟาที่
รัว่ จากเครือ่ งกําเนิด หมอแปลง สายไฟฟารวมถึง
อุปกรณไฟฟาแรงสูงชนิดตางๆ แลวไหลไปตาม
ตัวนํา เชน พืน้ ดิน ทอสงน้าํ มัน โครงสรางโลหะที่
สรางหรือติดตัง้ บนพืน้ ดิน ฯลฯ ทัง้ นี้ การรัว่ ของ
กระแสไฟฟามาจากหลายสาเหตุ อาทิ การลัด
วงจรของวงจรไฟฟาแรงสูง ระบบปองกันกระแส
ไฟฟารั่วของอุปกรณเสื่อมเนื่องจากสวนที่เปน
โลหะฝงอยูใ ตดนิ เกิดการกัดกรอน และอืน่ ๆ แต
กระแสไฟฟารัว่ ลักษณะดังกลาว จะมีโวลตไมสงู
พอจะทําให เกิ ดการสปาร กผ านช องว างของ
อากาศ ยกเวนเกิดขึน้ เปนระยะหลายๆ ครัง้ อาจ
เกิดการจุดติดสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงที่มีอยู
ในบริเวณนั้นได
การปองกันอันตราย จากกระแสไฟฟารัว่

กรณีเปนทอสงน้าํ มัน ใหตอ สายดิน หรือสายตอ
เชื่อม เพื่อใหกระแสไฟฟาไหลลงพื้น สวนเรือ
ขนสงทางน้ํา ขณะถายนํามันขึน้ ฝงหรือรับการ
เติมน้ํามัน ใหหุมฉนวนตรงรอยตอของทอรับ
และทอสงปองกันกระแสไฟฟาสปารกตรงจุดที่
อาจมีไอสารเชื้ อเพลิงระเหยออกมา ประเด็น
สําคัญ คือ การดูแลสายไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
กําลังทีต่ ดิ ตัง้ ใกลพนื้ ดินไมใหเกิดการเสือ่ มสภาพ
หรือชํารุดเสียหายจนมีกระแสไฟฟารัว่ และไหล
ไปตามตัวนําตางๆ โดยเฉพาะทอสงหรือถังบรรจุ
น้ํามันที่เปนโลหะ ซึ่งมีความเปนไปไดที่จะเกิด
การสปารกและจุดติดไอสารเชื้อเพลิงไดในบาง
กรณี โดยควรเผาระวังการกัดกรอนของชิน้ สวน
อุปกรณทฝี่ ง ในดินเปนกรณีพเิ ศษ เนือ่ งจากการ
ชองทางใหกระแสไฟฟาของตัวอุปกรณรวั่ ไหลออก
ไปขางนอกได
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