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ไฟฟาสถิต(Static Electricity) เปน
ปรากฏการณธรรมชาติ บอยคร้ังสงผลใหเกิด
เพลิงไหมและการระเบดิ โดยเปนหนึง่ในสาเหตุ
หลักทําใหของเหลวไวไฟหรือน้าํมันเชือ้เพลิงจดุ
ติดไฟกลายเปนอัคคีภัยรายแรงสรางความสญูเสยี
ท้ังตอชีวิตและทรัพยสินชนิดประเมินคาไมได
ในแตละป

นอกเหนอืจากความรอนและประกายไฟ
แลว ไฟฟาสถติถอืเปนความเสีย่งระดับสงูในการ
ทํางานเกีย่วของกบัวัตถุไวไฟ โดยเฉพาะน้าํมัน
เชื้อเพลิงชนิดตางๆ ต้ังแตดีเซลจนถึงน้ํามัน
อากาศยาน พลังงานท่ีมาพรอมกบัประจุไฟฟา
สามารถทําใหเกดิการจดุติดของน้าํมันกลายเปน
เพลงไหมขนาดใหญแบบฉับพลันทันที หากไมมี
การวางแผนปองกนัไวจะกลายเปนอุบติัภัยทําให
เกิดความเสียหายอยางมหาศาล

ไฟฟาสถิตเกิดข้ึนเม่ือมีแรงกระทําจาก
ภายนอกทีพ่ยายามแยกอิเลกตรอนทีเ่ปนประจบุวก
ออกจากโปรตอนท่ีเปนประจุลบภายในอะตอม
ของวัตถใุดๆ กต็าม โดยเปนผลมาจากการสมัผสั
การเสยีดส ีการไหล การเคล่ือนท่ี การผสม การ
กวน ฯลฯ และทันทีท่ีประจบุวกหลุดออกไปจาก
อะตอมของวัตถหุนึง่ มันจะพยายามว่ิงไปหาประจ ุ
ลบของอีกวัตถุหนึ่งซึ่งอาจจะเปนชนิดเดียวกัน
หรือตางชนิดกนักไ็ด เพือ่ทําใหเกิดความสมดุล
ในชวงเวลานี้ เองจะมีการถายประจุ ประจุท่ี
ตางกันพยายามจะว่ิงเขาหากันเกิดเปนการ
ดึงดูด ขณะท่ีประจเุหมือนกนัจะแยกออกจากกนั

กลายเปนแรงผลัก กระบวนการนี้เม่ือเกิดข้ึน
อยางตอเนื่องจะทําใหมีประจุไฟฟาตกคางอยู
ภายนอกวัตถุเปนจํานวนมากเนื่องจากอะตอม
มีลักษณะเกินสมดุลไปแลวและไมสามารถรับ
ประจุเพิม่ไดอีก เม่ือประจตุกคางมีจํานวนมาก
กจ็ะมีการสะสมจาํนวนเพิม่ข้ึนเร่ือยๆ และจะอยู
ในลักษณะนิง่ ไมเคล่ือนไหว จงึเปนท่ีมาของชือ่
“ไฟฟาสถติ”

หากบริเวณท่ีประจุไฟฟาสถิตสะสมตัว
อยูมีลักษณะเปนตัวนํา ประจจุะไหลตามตัวนํา
ออกไป ทําใหประจุในบริเวณนั้นเบาบางลง
ตรงกนัขามถาบริเวณนัน้เปนฉนวน ประจไุฟฟา
ไหลผานไมได จะยิง่เกินการสะสมมากข้ึนตาม
ลําดับกระท่ังกลายเปนสนามประจุไฟฟาสถิต

ท่ีมีศักยทางไฟฟา (Voltage) สูงและมีแนวโนม
จะเกดิการสปารก (Spark) หรือเกดิประกายไฟ
จากการปะทะกนัของประจไุฟฟาสถติตางข้ัวท่ีมี
ความตางศักยสงู

เม่ือเกิดการสปารกหรือประกายไฟใน
รูปแบบใดกต็าม สิง่ท่ีเกดิข้ึนพรอมกนักคื็อ ความ
รอนปริมาณหนึง่ซึง่หากบริเวณนัน้มีองคประกอบ
ครบท่ีจะทําใหเกดิการจดุติดไฟได เพลิงไหมกจ็ะ
อุบติัข้ึนอยางฉับพลัน และหากควบคุมไมไดอาจ
กลายเปนอัคคีภัยขนาดใหญข้ึนมา

องคประกอบท่ีการสปารกของประจ ุไฟฟา
สถิตสามารถทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด
ไดแก สวนผสมของไอน้าํมันเชือ้เพลิงในอากาศ
อยูในยานการลุกไหม (Flammable/Explosive
Range) และจดุวาบไฟ (Flashpoint) ของสวน
ผสมนัน้เทากบัหรือตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีเกดิข้ึนจาก
การสปารก

ไฟฟาสถิตและความเสี่ยงในการ
ลุกติดไฟ

 การกอตวัของประจุไฟฟาสถติ
ประจุไฟฟาสถิตไมวาจะเปนประจุบวก

(อิเลกตรอน) หรือประจลุบ (โปรตอน) สามารถ
กอตัวข้ึนเม่ือมีการแยกตัวออกไปจากวัตถุหรือ
แหลงกําเนิด ขณะเกิดการกระทําหรือเงื่อนไข
ปจจัยตางๆ อาทิ

 การเคล่ือนท่ีภายในทอของสารไฮโดร
คารบอนเหลว แกส หรือน้ํามันท่ีปนเปอน
อนภุาค ฝุน หรือเสนใย ตลอดจนการเสยีดสขีอง
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ตัวน้าํมันกบัผวิผนงัทอท่ีอยูติดกนั โดยอัตราการ
สรางประจเุพิม่ข้ึนตามความเร็วในการเคล่ือนท่ี
(การแยกตัวออกไปของประจ)ุ

 การถายเทหรือเติมน้าํมันเชือ้เพลิง โดย
ประจไุฟฟาสถติสามารถกอตัวข้ึนไดท้ังจากการ

หากสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงอยูติดกับ Spark
Gap ดังกลาวถอืวามีความเสีย่งจดุติดไฟสงูสดุ

 ความไวไฟของสวนผสมไอสารเช้ือเพลงิ
ความไวไฟของสวนผสมสารไฮโดรคารบอน

ข้ึนอยูกบัความดัน จดุวาบไฟ (Flashpoint) และ
อุณหภูมิ โดยไดนํามาใชในการแบงประเภท
ผลิตภัณฑปโตรเลียมซึง่มีความตานทานกระแส
ไฟฟาในระดับสูงพอจะทําใหเกิดการสะสมของ
ประจไุฟฟาสถติภายใตเงือ่นไขจาํเพาะและตอไปนี้
คือผลิตภัณฑปโตรเลียม 3 ประเภท จาํแนกตาม
ความดันไอ (Vapor Pressure Classifications)

1. ความดนัไอต่าํ(Low) เปนปโตรเลียม
ท่ีมีจดุวาบไฟตรวจวัดในหองทดลองแบบถวยปด

(Closed Cup Tester) สงูกวา 100   ํF (38   ํC)
และจะไมเกดิไอสารไวไฟภายใตสภาวะปกติ แต
หากมีการใชงานหรือการกระทําใดๆ ในท่ีมี
อุณหภูมิสูงกวาจดุวาบไฟของสารนัน้ ปนเปอน
สารความดันไอสงูกวา หรือถายเทไปยงัท่ีบรรจุ
ในอัตราทําใหเกดิสวนผสมอยูในยานลุกติดไฟได
จะมีแนวโนมจะเกดิไอสารไวไฟข้ึนมา ตัวอยาง
ผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทนี ้เชน น้าํมันกาด
น้าํมันดีเซล เชือ้เพลิงอากาศยานพาณิชย (Jet
Fuel A) นาํมันเคร่ือง แอสฟลส สารละลายใชทํา
ความสะอาด (Safety Solvents)

2. ความดนัไอปานกลาง(Inter mediate)
เปนปโตรเลียมท่ีมีจุดวาบไฟตรวจวัดในหอง

เคล่ือนท่ีของน้าํมันภายในทอหรือหัวฉีดและปจจยั
ภายนอก เชน ลักษณะปฏิบัติงาน พฤติกรรม
ของคนงาน แรงเกดิจากการกระทําไมวาจะต้ังใจ
หรือไมกต็าม ฯลฯ

 กระบวนการผลิตหรือจดัเกบ็ปโตรเลียม
สาํเร็จรูปมีแนวโนมจะทําใหเกดิประจไุฟฟาสถติ
สะสมตัวอยูบริเวณผวิหนาของสารไวไฟเหลานัน้
โดยเปนผลมาจากความสั่นสะเทือนจากการ
ผลิต อุณหภูมิและความชืน้ หากอุณหภูมิตํ่าหรือ
สูงมากเกินไปรวมกับการมีความชื้นตํ่าจะมี
แนวโนมการกอตัวและสะสมของประจไุฟฟาสถติ
สงูกวาปกติ

 ชวงวางการสปารก (Spark Gap)
การสปารกของประจุไฟฟาสถิตเปนผล

มาจากการปะทะกนัของประจตุางข้ัวทําใหฉนวน
(อากาศ)แตกออกและมีรูร่ัว ประจไุฟฟาปริมาณ
มากจะไหลออกมาจากรูร่ัวดังกลาวผานชองวาง
(Gap) ในลักษณะของกระแสไฟฟาท่ีมาพรอมกบั
แสงวาบซึง่บงบอกวามีความรอนสงู ระยะทางท่ี
ประจไุฟฟาแลบออกมาซึง่มองเห็นเปนประกายไฟ
เรียกวา “ชองวางการสปารก” (Spark Gap) ซึง่
เม่ือวัดความตางศักยแลว ท่ีระดับน้ําทะเลใน
สภาพบรรยากาศปกติ การสปารกแตละคร้ัง
อยางนอยจะมีแรงดันไฟฟาเกดิข้ึน 350 โวลต
ท่ีระยะ Spark Gap สั้นท่ีสุดเทาวัดได ดังนั้น

Spark Gap
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ทดลองแบบถ วยปด (Closed Cup
Tester) ตํ่า  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
ข้ึนมาในชองวางเหนือผิวหนาภายใตอุณหภูมิ
โดยรอบ ตัวอยางเชน ไซลีน เบนซีน ทูโลอีน
เชือ้เพลิง อากาศยานพาณชิย (Jet B) เชือ้เพลิง
อากาศยานทหาร (JP-4) สารละลายไวไฟ
(Stoddard Solvents)

3. ความดันไอสูง (High) ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมท่ีมีความดันไอท่ี 38   ํC (Reid Vapor
Pressure) สงูกวา 4.5 ปอนด/ตารางนิว้ (psi)
หรือ 31 กโิลปาสกาล (kPa) ซึง่ในสภาพใชงาน
หรือจัดเก็บปกติภายใตพื้นท่ีปดจะสรางไอสาร
ไวไฟข้ึนมาอยางรวดเร็ว ในบางพืน้ท่ี ไอสารจะมี
ปริมาณเกินยานไวไฟ (Flammable Range) อยู
ในระดับมากเกนิไป (Too Rich) จนไมสามารถ
จุดติดไฟไดผลิตภัณฑปโตรเลียมกลุมนี้ ไดแก
น้าํมันเชือ้เพลิงรถยนตและอากาศยาน (Motor
and Aviation Gasoline) แนฟธาแรงดันไอสูง
(High Vapor Pressure Naphtha) เปนตน

 การจุดตดิโดยไฟฟาสถติ
ในกรณีมีการกอตัว และการสะสมของ

ประจไุฟฟาสถติเกดิข้ึนประจไุฟฟาสถติเหลานัน้
จะเปนแหลงจดุติดไอสารเชือ้เพลิงภายใตเงือ่นไข
3 ประการ ดังตอไปนี้

1. ประจุไฟฟาสถิตท่ีสะสมอยู มีความ
สามารถในการสปารกท่ีทําใหเกดิการจดุติดไฟได

2. มีชวงวางการสปารก (Spark Gap)
3. มีสวนผสมของไอสารท่ีลุกติดไฟไดอยู

ในชองวางการสปารก
ท้ังนี้ ผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดตางๆ  มี

อันตรายท้ังสองทาง นัน่คือ เม่ือมีการเคล่ือนไหว
ไมวาจะในรูปแบบใดจะทําใหเกดิประจไุฟฟาสถติ
ข้ึนมาในบริเวณนัน้หรือใกลเคียง ตอมาจะมีการ
สะสมตัวในปริมาณมากและมีแนวโนมจะกลาย
เปนแหลงจุดติดสวนผสมของไอสารผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมชนดินัน้เอง
การควบคุมอันตรายจากการจุดติดไฟ
สามารถทําไดดวยวิธีการหรือแนวทาง

ตางๆ ดังตอไปนี้
 ลดการกอตวัของประจุไฟฟา
การปองกนัไมใหประจไุฟฟาสถติสปารก

จดุติดไอสารไวไฟ ตองแกปญหาท่ีตนเหตุ นัน่คือ
พยายามลดอัตราการเกดิประจไุฟฟา เพราะเม่ือ
ประจุไฟฟาสถิตมีนอยหรือไมมีเลย โอกาสจะ
สปารกกล็ดลงตามไปดวย ในกรณขีองผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม เชน น้ํามันเชื้อเพลิง การลดการ
กระทําหรือการเคล่ือน ไหวใดๆ ก็ตามท่ีสงผล
ตอการเกดิประจไุฟฟาถอืเปนวิธท่ีีใชไดผล ท้ังนี้
ประจไุฟฟากอตัวข้ึนจากการเสยีดสขีองวัตถตุาง
ชนดิกนั หากลดหรือหลีกเล่ียงตรงนีจ้ะสามารถ
ยับยั้งหรือชะลอการกอตัวของประจุไฟฟาสถิต
ลงได แตในทางปฏิบัติแลวแทบเปนไปไมไดท่ี
จะยบัยัง้การเคล่ือนไหวของผลิตภัณฑปโตรเลียม
เพราะต้ังแตข้ันตอนการกล่ัน การผสม การจัด
เกบ็ การขนสง ไปจนถงึการใช ลวนมีการกระทํา
ท่ีสงผลใหเกิดการกอประจุไฟฟาอยูตลอดเวลา
ดังนัน้วิธลีดการกอประจ ุหรือสลายประจ ุอยาง
รวดเร็วท่ีทําไดงายและสะดวกคือ การตอสายดิน
และการตอพวง (Grounding and Bonding)

สายดินจะเปนตัวเหนีย่วนาํใหประจไุฟฟา

สถิตไหลลงพื้นแมไมสามารถลดการกอตัวของ
ประจุไดโดยตรง แตการทําใหประจุสลายตัวไป
โดยเร็วจะทําใหลดอัตราการสะสมตัวในบริเวณ
นั้น ในขณะท่ีการตอพวงเปนการตอเชื่อมทาง
ไฟฟาจากภาชนะหนึ่งไปยังภาชนะท่ีอยูติดกัน
หรือใกลเคียงระหวางปฏิบติัการถายเทเชือ้เพลิง
เพือ่ใหภาชนะหรือท่ีบรรจท้ัุงสองมีศักยทางไฟฟา
เทากันซึง่สามารถลดแนวโนมการ Spark ได

ท้ังนี้ ท้ังสายดินและสายตอพวงตองมี
คุณสมบติัความเปนตัวนาํไฟฟาชัน้ดีและไมมีสิง่
ท่ีเปนฉนวนเขามาเจือปนแมเพียงเล็กนอย

 เพิ่มอัตราการสลายตัวของประจุไฟฟา
ใชวิธตีอสายดินและตอพวง (Grounding

and Bonding) เปนหลักเพื่อลดอัตราการกอตัว
การสะสมและการสปารกของประจุไฟฟาสถิต
ดังไดอธิบายไปแลว สายดินซึ่งทําดวยตัวนํา
ไฟฟาจะทําหนาท่ีเปนทางผานของประจุไฟฟา
ไหลลงพื้นเปนการลดการสะสมในบริเวณท่ีมี
ไอสารเชือ้เพลิง สวนสายตอพวงเปนการรักษา
สมดุลทางประจุไฟฟาของท่ีบรรจุเชื้อเพลิงสอง
หนวย โดยเปนสวนหนึ่งของระบบสายดิน

นอกจากการใชสายดินและสายตอพวง
แลว ยงันยิมใชวิธเีติมสารตานทานการกอประจุ
ไฟฟาสถิต (Antistatic Additive) เขาไปในผลติภัณฑ
ปโตรเลียมเพื่อเพิ่มความเปนตัวนําไฟฟาใหกับ
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ตัวสารเชือ้เพลิงทําใหประจไุฟฟาไหลออกไปแลว
สลายตัวปองกันประจุสะสมตัวซึ่งเสี่ยงตอการ
สปารกจดุติดไอสารเชือ้เพลิง

Antistatic Additive หรือท่ีเรียกอีกชือ่หนึง่
วา Conductivity Improvers มีขอดีคือใชเติมใน
ปริมาณนอย เพยีง 2-3 สวนในลานสวน (ppm)
ก็สามารถเพิ่มคุณสมบัตินําไฟฟาของของเหลว
ท่ีไมเปนตัวนาํไฟฟาไดหลายเทา แตมีขอเสยีคือ
เกลือโพลีเมอรและสวนผสมอ่ืนๆ ของ Antistatic
Additive อาจไมเหมาะสมกบัผลิตภัณฑปโตรเลียม
ท่ีนาํไปเปนสวนประกอบของสิง่ท่ีเกีย่วของกบัสิง่
มีชวิีตเชน ยา ภาชนะบรรจอุาหาร เปนตน ใน
กรณนีีส้ามารถพจิารณาใชของเหลวท่ีมีคุณสมบติั
เปนตัวนาํ (Conductive Liquid) เชน แอลกอฮอล
หรือคีโตนทดแทนได แตตองคํานึงความเสีย่งท่ี
จะเพิม่ข้ึนเนือ่งจากตองใชในปริมาณมาก (10-
20%โดยปริมาตร) ทําใหกระบวนการทางเคมี
ถกูรบกวน และถาสารทดแทนนัน้เปนสารไวไฟ
ดวยแลวกจ็ะไปเพิม่ความไวไฟของของเหลวไวไฟ
ท่ีไมนาํไฟฟา (Insulating Liquid) เชน ทําใหจดุ
วาบไฟลดตํ่าลงได

 การควบคมุความเรว็และอตัราไหล
ในการบรรจ ุการกวนผสม การไหล การ

เคล่ือนท่ีอิสระของของเหลวไวไฟและของเหลว
ติดไฟในระหวางการบรรจ ุการเติมลงในภาชนะ
บรรจุหรือถังจะเกิดการกระฉอกและหรือการ
กระเซน็ซึง่ทําใหเกดิประจไุฟฟาสถติบนของเหลว
เพือ่ลดศักยภาพในการเกดิอันตราย การบรรจุ
การเติมจะตองใชวิธีเติมจากดานลาง (Bottom
Filling) โดยเติมเขาทางชองเติมดานลางของ
ภาชนะ หรือเติมผานทอจุมท่ีตอสายดินแลว
(Grounded Conductive Dip Pipe) โดยทอ
ดังกลาวนีเ้ปนทอท่ีตอจากชองเติมดานบนลงไป
จนเกือบถึงกนถังเพื่อใหปลายทอจุมอยูในของ

เหลวทันทีท่ีเติมของเหลวลงไปเปนการลดความ
ปนปวนหรือการกระจายตัวของของเหลวใหเกดิ
ข้ึนนอยท่ีสุด

สําหรับทอจุมชนิดเคล่ือนยายไดท่ีใชกับ
ภาชนะขนาดเล็กปลายทอตองออกแบบใหมี
ปลายทูเพื่อลดโอกาสท่ีจะทําความเสียหายกับ
ภาชนะบรรจุการจํากัดความเร็วในระหวางการ
เติมลงในถังหรือภาชนะบรรจุจะชวยลดการ
กระฉอกและการกระจายตัวซึ่งมีผลในการลด
การเกดิประจไุฟฟาสถติ ท้ังนีส้ามารถทําไดโดย
การลดอัตราการสูบถายของปมลดความดันท่ี
ใชในการถายเทหรือการควบคุมดวยวาลว เม่ือ
บรรจขุองเหลวท่ีมีการนาํไฟฟาตํ่า (นอยกวา 50
picoSiemens, pS) ตองใหทอจุมท่ีตอสายดิน
แลวแชอยูในของเหลวตอไปอยางนอย 30 วินาที
หลังจากการถายเทสิ้นสุด สําหรับการลดการ
เกดิไฟฟาสถติจากการกวนหรือเขยาในการผสม
ทําไดโดยการลดอัตราความเร็วในการกวนหรือ

การเขยา
 การเติมแกสเฉือ่ยและการระบายอากาศ
เม่ือไมสามารถหลีกเล่ียงการกอตัวและ

การสะสมของประจุไฟฟาสถิตได ไมวาจะใชวิธี
ลดการกอประจไุฟหา การสลายประจไุฟฟา รวม
ถงึการตอสายดินและสายตอพวง แนวโนมประจุ
ไฟฟาเหลานัน้จะเกดิการสปารกและจดุติดสวน
ผสมสารเชือ้เพลิงภายในท่ีบรรจหุรือทอทางผาน
จึงมีสงูมาก ในกรณีนีส้ามารถแกไขไดดวยการ
ลดความไวไฟของสวนผสมผลิตปโตรเลียมลง
ซึง่มีอยูดวยกัน 2 วิธ ีไดแก

1. ใชแกสทดแทนออกซเิจน (Inerting)
เม่ือไมสามารถลดการกอตัวและสะสมตัวของ
ประจุไฟฟาสถิตภายในท่ีบรรจุหรือบริเวณใกล
เคียงได ใหใชวิธลีดความไวไฟของสวนผสมสาร
เชื้อเพลิงโดยการฉีดแกสเฉ่ือย เชน อารกอน
ไนโตรเจน คารบอนไดออกไซด ฯลฯ เขาไปแทน
ท่ีออกซเิจน เพือ่ใหสวนผสมเจอืจาง และไมอยู
 ในยานติดไฟได แมมีการสปารกจากประจไุฟฟา
สถติ สวนผสมก็จะไมลุกติดไฟ

2. ระบายอากาศ (Ventilation) มีวัตถุ
ประสงคเดียวกับวิธีแรกนั่นคือ  ทําใหสวนผสม
สารไวไฟเ จอืจางลง หรือสลายตัวไปจากบริเวณ
ท่ีมีประจไุฟฟาสถติโดยนําอากาศใหมท่ีบริสทุธิ์
กวาเขาไปแทนท่ีอากาศเกาท่ีมีสวนผสมอยูใน
ยานติดไวไฟหรือระเบดิได เม่ือสวนผสมสารเชือ้
เพลิงกบัอากาศไมอยูในสถานะจะติดไฟ แมจะมี
การสปารกของประจไุฟฟาสถติกไ็มเกดิการลุกไหม

การควบคุมสภาพแวดลอมในการทํางาน
นอกเหนอืจากตัวผลิตภัณฑปโตรเลียมในท่ีบรรจุ
หรือจดุท่ีมีการเคล่ือนไหวจะมีความเสีย่งตอการ
กอตัวและสะสมตัวของประจุไฟฟาสถิต ซึ่งมี
แนวโนมจะเกดิการจดุติดสวนผสมสารเชือ้เพลิง
และจุดอ่ืนๆ ท่ีอยูติดกันหรือใกลเคียงกับพื้นท่ี
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กมี็ความเปนไปไดจะเกดิอันตรายจากไฟฟาสถติ
ซึง่ตองมีการเฝาระวังดังตอไปนี้

 ยานพาหนะในการขนสงและทีบ่รรจุ
(Transported Vehicles and Containers)

ประจุไฟฟาสถิตจากยานพาหนะขนสง
บนทางหลวงเกดิข้ึนไดจากการเสยีดสีแลวแยก
ออกจากกนัของอนภุาคฝุนกบัผวินอกตัวรถ หรือ
ยางรถกับบนผวิถนน หรือการปนปวนฉับพลัน
ของแรงดันไอสารเชื้อเพลิงกรณีบรรจุไมเต็มถัง
รวมถงึกรณโีซถายประจใุตทองรถทํางานไมไดผล
เนื่องจากพื้นถนนมีสภาพเปนฉนวนจากความ
แหง เม่ือประจุไฟฟาเกิดข้ึนมาแลวจะยังคงอยู
และสะสมตัวบนตัวรถหรือถงับรรจ ุซึง่อาจจะทํา
ใหเกดิความเสีย่งในการจดุติดไอสารขณะทําการ
ถายเทผลิตภัณฑปโตรเลียมท่ีสถานขีนถายหรือ
คลังน้าํมัน

ท้ังนี้ กอนจะมีการถายเทเชื้อเพลิงตอง
ติดสายเชือ่มตอ(Bonding)ระหวางตัวรถกบัถงัรับ

น้าํมันของสถานขีนถายแลวตอลงดิน(Grounding)
ไมวาจะถายน้าํมันจากดานลาง หรือดานบนตอง
หลีกเล่ียงการกระฉอก กระเซน็ หรือฉีดเปนฝอย
โดยจาํกดัความเร็วในการเคล่ือนท่ีของน้าํมันไวท่ี
3  ฟุต/วินาที จนกวาน้าํมันจะทวมมิดหัวจาย

เม่ือรถบรรทุกทําการถายน้ํามันเขาถัง
ท่ีอยูเหนอืพืน้ อาจเปนไปไดท่ีการตอสายดินอาจ
ไมสมบรูณโดยเฉพาะการเติมน้าํมันอากาศยาน
ข้ันแรกตัวรถตองตอสายดินและมีการตอสายพวง
กบัถงัรับน้าํมันรวมถงึหัวจายดวย ซึง่ในระหวาง
การเติมจะตองเฝาระวังไมใหเกดิการสะสมประจุ
ไฟฟาท้ังท่ีตัวรถถงัรับน้าํมันและหัวจายดวยการ
ตรวจสอบสายดินและสายตอพวงใหอยูสภาพท่ี
สามารถสลายประจุไดดีอยูตลอดเวลา นี่เปน
เหตุผลหนึง่ท่ีกองทัพอากาศสหรัฐฯ ยกเลิกการ
ใชคีมปากจระเข (Alligator Clamps) ในการตอ
สายดินและตอสายพวงขณะเติมน้าํมันเคร่ืองบนิ
เนือ่งจากมักมีการเล่ือนหลุดโดยไมรูตัว โดยให

ใชเสาเคาแบบแมแรงแทน
ในกรณถีายน้าํมันลงถงับรรจใุตดินท่ีเปน

ไฟเบอรกลาสลวน ไฟเบอรกลาสชนดิมีถงัชัน้ใน
ทําดวยอะลูมิเนยีมหรือสแตนเลสหรือสแตนเลส
ลวน การจุดติดไอสารเชือ้เพลิงโดยประจุไฟฟา
สถติจะไมเกดิข้ึนตราบเทาท่ีหัวจายน้าํมันท่ีเปน
โลหะยังสัมผสักับทอรับของถงับรรจุ หรือมีการ
ใชหัวตอท่ีกระชบั จากประสบการณของผูปฏิบติั
งานดานนี้ทําใหเรียนรูวาถังไฟเบอรกลาสลวน
ถงัไฟเบอรกลาสชนดิมีถงัชัน้ในทําดวยอะลูมิเนยีม
หรือสแตนเลสหรือถงัสแตนเลสลวน เม่ือสมัผสั
กบัตัวนํา(ดิน)อยูตลอดเวลา ประจไุฟฟาสถติท่ี
เกดิข้ึนและสะสมตัวจะสลายไปอยางรวดเร็วจน
เหลือในปริมาณนอยซึ่งไมสามารถจุดติดสวน
ผสมสารไวไฟได

 ถงัน้าํมนับนรถไฟ (Tank Cars) และ
ถงับรรจุขนสงทางน้าํ

โดยท่ัวไปแลว ถังน้ํามันบนรถไฟจะมี
สายดินผานทางรางและไมจาํเปนตองตอพวงใน
การปองกันการสะสมประจุไฟฟาสถิต อยางไร
กต็าม ตองระวังกระแสไฟฟาร่ัว (Stray Current)
ท่ีไหลผานรางรถไฟอาจทําใหการสปารกและ
จดุติดสารไวไฟไดเพือ่ความปลอดภัยสงูสดุ เม่ือ
มีการขนถายน้าํมันจากถงับนรถไฟ ใหตอเชือ่ม
ระหวางหัวจายกบัรางรถไฟ

สาํหรับถงับรรจขุนสงทางน้าํ ขณะทําการ
ขนถายน้าํมันออกหรือรับน้าํมันเขาไมตองตอเชือ่ม
ระหวางตัวเรือกับถังบนฝง เนื่องจากตัวเรือมี
สายดินคือผิวน้ําท่ีทองเรือสัมผัสซึ่งสามารถ
ปองกนัการสะสมของประจไุฟฟาสถติไดเปนอยาง
ดีแตใหทําการแยกทางไฟฟาระหวางทอจากเรือ
กบัทอจากฝงโดยสอดฉนวนเขาไประหวางทอท้ัง
สองเพื่อไมใหประจุไฟฟาว่ิงผานไปมาได
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 ถงัเก็บน้าํมนัเหนอืพืน้ดนิทาํดวยไฟ
เบอรกลาส และเหลก็กลา

ถังน้ํามันทําดวยวัสดุไมใชโลหะ การ
เคล่ือนไหวของผลิตภัณฑปโตรเลียมขณะรับการ
เติมน้าํมันสามารถกอใหเกดิประจไุฟฟาสถติข้ึน
ไดท่ีบริเวณผวิหนาของเชือ้เพลิงและผนงัถงั หรือ
สวนท่ีเปนโลหะ เชน ชองคนรอด (Manhole) วิธี
ลดความเสี่ยงคือจํากัดความเร็วของการจาย
น้าํมันตอสายดินวัตถตุางๆในถงัใหครบถวนและ
อยานาํอากาศเขาไปพรอมกบักบัการไหลของน้าํมัน
รวมท้ังใหมีเวลาพกัเพือ่สลายประจกุอนเปดวาลว
อยางนอย 30 นาที

ถังน้ํามันท่ีมีฝาลอยอยูภายใน (Internal
Floating-roof Tanks) จะมีสายเชื่อมขนาน
เคล่ือนไปตามราง (Bonding Shunts) ระหวาง
ฝาลอยกบัผนงัถงั ซึง่ปกติติดต้ังไวปองกนัฟาผา
อยูแลวแตสามารถปองกันการกอตัวของประจุ
ไฟฟาท่ีเกดิจากการเคล่ือนตัวของน้าํมันไดเชนกนั

หมายเหตุ สวนเพิม่ของระบบสายดิน เชน
กานตอสายดินไมมีผลตอการลดการกอตัว
ของประจไุฟฟาท่ีเกดิจากการเคล่ือนตัวของน้าํมัน
แตประการใด

 ถงัและกระปองน้าํมนัยกห้ิวได
สายเติมน้ํามันระหวางถังจายกับถังรับ

ไมตองมีมาตรการเพิ่มเติมในการปองกันประจุ
ไฟฟาสะสมตัว แตควรมีการหยุดพักเปนชวงๆ
กรณถีายน้าํมันในปริมาณมากและใชไสกรองแบบ
ไมครอน (Micron-type Filters)

ถงันาํมันทําดวยโลหะเด่ียวเม่ือรับการเติม
น้าํมันจากทอจายโลหะ ตองใหหัวจายสมัผสักบั
ฝาถงัอยูตลอดเวลาท่ีมีถายเทเพือ่ปองกันประจุ
ไฟฟาสถติกอตัว อยางไรกต็าม หากเปนการเติม
เขาหรือถายออกจากถังท่ีเปดดานบนและไมใช
หัวจาย น้าํมันจะกระฉอก/กระเซน็ซึง่มีแนวโนม
จะเกิดไฟฟาสถติดังนั้นจึงจะตองมีการเชื่อมตอ
(Bonding) ระหวางภาชนะท้ังสอง

ถงัน้าํมันทําดวยพลาสติกจะไมเปนตัวนาํ
กบัหัวเติมน้าํมันท่ีเปนโลหะซึง่สามารถกอประจุ
ไฟฟาสถิตและสะสมอยู เหนือผิวน้ํามัน เม่ือ
ระดับน้ํามันสูงข้ึน ประจุไฟฟาอาจสปารกกับ
หัวเติมได ดังนัน้ กอนเติมน้าํมันใสถังพลาสติก
ขนาดใหญทุกคร้ัง จะตองสอดสายดินซึ่งเปน
โลหะเปลือยเขาใตถัง หรือตอพวงกบัถงัอ่ืน เม่ือ
ไมนานมานี ้มีเอกสารรายงานอุบติัเหตุอัคคีภัย
ระบวุาไฟไหมน้าํมัน เชือ้เพลิง (เบนซนิ) 27 คร้ัง
มีความเกี่ยวของกับการเติมน้ํามันใสถังท้ังถัง

โลหะและถังพลาสติกท่ีต้ังบนพื้นเปลือย หรือ
ปสูกัหลาดทายรถกระบะ อยางไรกต็ามการเติม
น้าํมันลงถังขนาดเล็ก เชน ถงัแกลลอนมีความ
เสี่ยงอันตรายนอย หากปลอยน้ํามันชาๆ และ
ถงัต้ังอยูบนพืน้ตลอดเวลา

 การเตมิน้าํมนัยานพาหนะ
ในการเติมน้าํมันจากหัวจายเขาถงัน้าํมัน

ของตัวรถตามปกติท่ัวไปไมจําเปนตองตอสาย
พวงระหวางตูจายกับกับถงั แตมีเงือ่นไข อัตรา
ไหลของน้ํามันขณะเติมตองอยูในระดับตํ่ากวา
25 แกลลอน/นาที (gpm) หากเปนการเติม
น้าํมันอัตราไหลสงูเขาถงัของยานพาหนะขนาด
ใหญ (เชน เคร่ืองบนิ) ตองมีการตอพวงระหวาง
หัวจายน้ํามันกับอุปกรณรับเชื้อเพลิง

ระบบทอสงนํ้ามัน (Piping System)
 ทอขนาดเลก็
การสะสมของประจุไฟฟาสวนใหญมัก

จะเกดิข้ึนในทอสงของเหลวไมมีข้ัว (Non-polar
Fluids) เคล่ือนท่ีดวยความเร็วสงูสําหรับทอใต
ดินขนาดเล็ก (เสนผาศูนยกลาง 2-6 นิว้) ใชสง
น้ํามันเพื่อเติมยานพาหนะไมวาจะเปนทอไฟ
เบอรกลาสหรือเหล็กกลาจะไมมีการสะสมของ
ประจไุฟฟาสถิต แตหากเปนทอขนาดใหญท่ีติด
ต้ังในพืน้ท่ีบริการทางอุตสาหกรรมซึง่เปนไปได



ท่ีประจไุฟฟาสถติจะกอตัวและสะสมในปริมาณ
มากซึง่มีอันตรายสงูกวา

 ทอขนาดใหญ
การเคล่ือนท่ีของน้ํามันเคร่ืองบิน (Jet

Fuel) ดวยความเร็วสงูภายในทอขนาดใหญเปน
หัวขอท่ีกองทัพอากาศสหรัฐฯ ทําศึกษาคนควา

ไปเม่ือของเหลวไหลไปสัมผัสสวนประกอบทอ
ท่ีเปน โลหะ (ขอตอ วาลว ฯลฯ)

แมวาขอมูลรายงานการทดสอบจะมีจาํกดั
แตจากเอกสารเผยแพรไดมีการระบวุาความเร็วใน
การเคล่ือนท่ีของของเหลวระดับ 10 ถงึ 12 ฟตุ/
วินาที ถือเปนอัตราสูงสุดสําหรับการสงน้ํามัน
เคร่ืองบนิผานทอท่ีไมใชโลหะ ท้ังนี ้สวนประกอบ

ทอท่ีเปนโลหะตองตอสายดินดวย
วิธหีนึง่ในการสลายประจสุถติจากทอไมใช

 โลหะ คือพันทอดวยลวดทองแดงเปนเกลียว
โดยรอบแลวตอเขากบัหมุดสายดิน โดยมีระยะ
แตละชวงประมาณ 500 ฟุต

ในกรณีเปนทอผนังสองชั้น (Double-
wall Pipe) สามารถสลายประจไุฟฟาสถิตจาก
ทอหลัก (ทอชัน้นอก) ดวยการพนัลวดทองแดง
เปนเกลียว จากนัน้ตอลงดินบริเวณท่ีเปนขอตอ
ระหวางทอเพือ่ใหลวดแดงผานชอบทอชัน้ในดวย

ท้ังนี ้ทอไฟเบอรกลาส (ไมใชโลหะ) และ
ชดุประกอบทอทีใ่ชสงนํามนัเครือ่งบินและผลติภณัฑ

ในประเด็นเปนสาเหตุทําใหเกดิประจไุฟฟาสถติ
โดยทอฝงใตดินไมวาจะเปนไฟเบอรกลาสหรือ
เหล็กลาจะเกดิประจไุฟฟาสถติในอัตราเดียวกนั
หากของเหลวภายในทอเคล่ือนท่ีดวยความเร็วถงึ
15 ฟุต/วินาที และยังพบดวยวาประจไุฟฟาจะ
ถกูเหนีย่วนาํท่ีชัน้ของเหลวติดกบัผนงัทอดานใน
หากเปนทอไมใชโลหะ ประจุเหลานีจ้ะสลายตัว

ปโตรเลียมเหลวพรอมชดุสายดินตองมีคุณสมบติั
ตรงตามมาตรฐานทางทหาร MIL-P-29206A

 ตวักรองและระยะคลายประจุ
เม่ือน้าํมันถกูสบูผานทอ แนวโนมการกอ

ประจไุฟฟาสถติิจะสงูตามความเร็วท่ีเพิม่ข้ึน หาก
น้าํมันถกูสงเขาไปในทอขนาดเล็ก ของเหลวจะ
ไหลเร็วข้ึนและประจุไฟฟาสถิตจะเร่ิมกอตัวใน
กรณติีดต้ังตัวกรองภายในทอ อัตราการกอประจุ
จะสงูมากโดยมีคาตัวแปรอยูระหวาง 10-100
อยางไรก็ตาม ประจุไฟฟาสถิตปริมาณมาก
เหลานีจ้ะไมมีอันตรายหากของเหลวยงัอยูภายใน
ทอ (ยงัไมถกูปลอยออก) ดังนั้น กอนจะปลอย
ของเหลวออกจากทอ ตองพกัการไหลเพือ่คลาย
ประจท่ีุอยูระหวางตัวกรองกบัจุดท่ีจะปลอยของ
เหลวออกจากทอท่ีเปนเวลาอยางนอย 30 วินาที

อันตรายในสถานการณพิเศษ
 การสับเปลี่ ยนที่ บรรจุ  (Switch

Loading) มีความเปนไปไดท่ีจะเกดิการจดุติดไฟ
(Ignition) เม่ือมีการถายเทน้าํมันเชือ้เพลิงชนดิ
ความดันตํ่าเขาไปในถงัทีม่ไีอสารไวไฟของผลติภณัฑ
ท่ีบรรจุไวกอนหนามันอัตราเทากับหรือสูงกวา
ขีดจาํกัดตํ่าสดุการลุกไหม (Lower Flamma ble
Limit) ตัวอยางท่ีเกิดข้ึนบอยคือการเติมน้าํมัน
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ดเีซลเขาไปในถังท่ีเคยใสน้าํมันเบนซิน (Gasoline)
มากอน อยางไรกต็าม แมไมใชกรณดัีงกลาว แต
การเติมน้าํมันจนลนถงั การร่ัวไหลของวาลวหรือ
การดูดไอสารดวยสญุญากาศมีแนวโนมจะทําให
เกดิประจไุฟฟาและจดุติดไอสารเชือ้เพลิงได วิธี
ปองกนัไดแก เติมน้าํมันท่ีอัตราไหลตํ่าสดุจนกวา
การปนปวนจะลดลงหรือฉีดคลุมผวิหนาผลิตภัณฑ
ดวยแกสเฉ่ือย

 การไลไอสารและการทําความสะอาด
(Purging & Cleaning)

การไลไอสารเชือ้เพลิงออกจากพืน้ท่ีปดแลว
แทนท่ีท้ังหมดดวยอากาศบริสทุธิห์รือแกสเฉ่ือย
มีความเปนไปไดท่ีประจุไฟฟาสถิตจะกอตัวข้ึน
ขณะฉีดอากาศหรือแกสเฉ่ือย (เชน CO2) แรงสงู
และเกิดการสปารกจดุติดไฟไอสารเชือ้เพลิง ท่ี
กําลังไลออกไป สงผลใหเกิดไฟไหมหรือระเบิด
ข้ึนภายในท่ีบรรจ ุดังนัน้ ควรจะหลีกเล่ียงการใช
อุปกรณฉีดอากาศหรือแกสเฉ่ือยแรงดันสูงใน
การปฏิบติังานดังกลาว

สาํหรับการทําความสะอาดถงับรรจ ุบอย
คร้ังท่ีมีการเรียกใชบริการรถดูดสุญญากาศ
(Vacuum Truck) ทําการการดูดสารไฮโดรคารบอน
ท่ีติดคางอยูในถังบรรจุออกไปซึ่งการจุดติดไฟ
สามารถเกดิข้ึนไดทุกเม่ือ ยกเวนมีการสลายประจ ุ
ไฟฟาสถติท่ีหัวดูดและทอท่ีเปนตัวนาํตลอดเวลา

การเติมน้าํมันเขาถงัท่ีทําความสะอาดมาแลว
ตองเร่ิมดวยอัตราไหลตํ่าสดุ พรอมหลีกเล่ียงการ
ทําใหผิวหนาเชื้อเพลิงกระเพื่อมหรือกระฉอก
กรณเีปนถงัแบบฝาลอยใหลดอัตราไหลของน้าํมัน
ลงจนกวาฝาจะลอยพนขายดึ

ฟาผาและกระแสไฟฟารัว่
 ฟาผา (Lightning)
ฟาผาเปนปรากฏการณธรรมชาติท่ีกอ

ประจุไฟฟาสถิตปริมาณมหาศาลในแตละคร้ัง
และฝนท่ีตกลงมากอประจไุดโดยการแยกข้ัวหนึง่
ดึงลงมายงัพืน้ดิน ในขณะท่ีปลอยอีกข้ัวว่ิงข้ึนไป
ท่ีกอนเมฆ ซึง่เม่ือรวมเขากบัประจจุากฟาผาแลว
ระหวางพายฝุนฟาคะนอง บริเวณเหนือพื้นโลก
ภายใตกอนเมฆจะเต็มไปดวยประจไุฟฟาสถติซึง่
กอตัวเปนสนามประจไุฟฟาขนาดใหญครอบคลุม
พืน้เปนหลายรอยตารางเมตร หรืออาจถงึตาราง
กิโลเมตร วัตถุตางๆ รวมท้ังถังน้ํามันและวัสดุ
อุปกรณจะไดรับผลกระทบในรูปแบบดังตอไปนี้

 ฟาผาโดยตรง(Direct stroke Lightning)
ตรงจดุท่ีชองวางระหวางกอนเมฆกบัวัตถบุนพืน้
ดินมีระยะแคบมาก ฟาจะผาวัตถนุั้น เม่ือฟาผา
เกดิข้ึน ประจไุฟฟาปริมาณนบัไมถวนรวมตัวกนั
เปนกระแสไฟฟาพุงออกมาจากกอนเมฆไปยัง
วัตถุโดยจะเห็นเปนลําแสงสวางจาว่ิงเขาปะทะ
วัตถุอยางรุนแรงในเวลาแคเสี้ยววินาที วัตถุจะ
ไดรับความเสียหายรายแรง และประจุไฟฟา

เหลานัน้สามารถจดุติดสารไวไฟทําใหเกดิไฟไหม
หรือการระเบิดได

 ฟาผาโดยออม (Indirect-stroke Light ning)
เม่ือเกดิไฟผาโดยตรงท่ีวัตถใุดๆ กต็ามจะมีประจุ
ไฟฟาเกิดข้ึนอีกคร้ังตามมาจากนั้นกระจายตัว
ออกไปในรัศมีโดยรอบซึง่สามารถทําลายวัตถหุรือ
จุดติดไอสารเชื้อเพลิงท่ีอยูไกลออกไปได

 ฟาผาระหวางกอนเมฆ (Cloud-to Cloud
Lightning) ดังไดกลาวไปแลว ฝนไดแยกประจุ
ไฟฟาข้ัวหนึ่งลงดิน ขณะท่ีอีกข้ัวหนึ่งว่ิงไปหา
กอนเมฆ โดยประจุไฟฟาในกอนเมฆจะมีผล
ทําใหกอนเมฆอยูติดกนัเกดิประจไุฟฟาข้ัวตรงขาม
เม่ือเมฆท้ังสองมีประจเุพิม่ข้ึนหรือเคล่ือนตัวเขา
ใกลกนักจ็ะเกดิการแลกเปล่ียนประจใุนปริมาณ
มากแบบฉับพลันกลายเปนฟาผา สาํหรับประจุ
ไฟฟาท่ีไหลลงพืน้จะอาศัยตัวนาํท่ีมีความตานทาน
ตํ่าสุดเปนทางผานลงดินเพื่อกลับคืนสูสภาพ
สมดุล แตหากบริเวณนัน้ไมมีตัวนาํ ตัวอยางเชน
เปนจุดท่ีมีทอสงน้ํามันหุมฉนวนฝงอยู ประจุ
ไฟฟาสถิตจะสะสมปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จน
อาจเกิดการสปารก ซึง่จะมีผลตอการกดักรอน
วัสดุหรือถงึข้ันลุกไหมถามีไอสารเชือ้เพลิงร่ัวไหล
ออกมาจากทอ

ในการปองกนัประจไุฟฟาสถติจากฟาผา
สรางความเสียหายแกวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีอยู
บนพื้นดิน การใชวิธีตามหลักธรรมชาติจะได
ผลดีท่ีสุด นั่นคือ ใหผิววัสดุสัมผัสดินหรือตอ
สายดิน แตหากเปนฟาผาโดยตรงหรือฟาผาโดย
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อ อ ม จ ะ ป อ ง กั น ไ ด ใ น ลั ก ษ ณ ะ
“ทาํใหเกิดความ เสยีหายนอยทีส่ดุ”

ท้ังนี้ ทอสงน้ํามันท่ีสมัผัสพืน้ดินหรือฝง
อยูใตดินสามารถสลายประจไุฟฟาสถติจากฟาผา
ไดดีและปลอดภัยจากการถกูฟาผา สวนทอติดต้ัง
เหนอืพืน้ดิน การตอตอสายดินไมสามารถสลาย
ประจุไฟฟาไดหมดซึ่งอาจเกิดความเสยีหายข้ึน
ไดสาํหรับทอท่ีไมใชโลหะจะตองไดรับการปกปอง
จากฟาผาดวยการออกแบบและติดต้ังสายลอฟา
ท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิศวกรรม

ในกรณีเปนถังบรรจุน้ํามันเหนือพื้นดิน
ถังมีฝาปดคงท่ี (Fixed Roof) และถงัแนวนอน
(Horizontal Tank) ทําดวยโลหะตองตอสายดิน
เพื่อสลายประจุไฟฟาสถิตปองกันการถูกฟาผา
โดยตรงและการจดุติดไอสารไวไฟโดยเฉพาะถงั
มีฝาปดคงท่ี ไอเชือ้เพลิงมักเล็ดรอดออกมาจาก
ชองเปดบนฝาปดหรือร่ัวไหลจากวาลวระบาย
ความดัน จึงมีแนวโนมจะจุดติดไฟ หากมีประจุ
ไฟฟาสถติสะสมตัวอยูบริเวณนัน้ ขณะท่ีถงับรรจุ
ไมใชโลหะ ตองปองกนัฟาผาดวยการติดต้ังสาย
ลอฟาหรือวิธีการอ่ืนท่ีใหผลลัพธเดียวกัน

ถงัน้าํมันชนดิฝาลอย (Floating Roof) มี
แนวโนมจะเกิดเพลงิไหมตามรมิขอบฝาถงัขณะเกิด
ฟาผาหรือมีประจุไฟฟาสถิตบนกอนเมฆว่ิงลง
ดินตรงจดุท่ีใกลถงั ซึง่ไฟท่ีเกดิข้ึนมา สวนใหญ
สามารถดับไดดวยเคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนดิโฟม
หรือผงเคมีแหงวิธีปองกันทําไดโดยการติดต้ัง
สายเชือ่มตัวนาํระหวางขอบฝาถงักบัรางเล่ือนขาง
ผนงัถังดานใน ซึง่จะทําหนาท่ีสลายประจุไมให
สะสมจนเกดิการสปารกกบัไอสารท่ีเล็ดรอดออก
จากซลีขอบฝาถงัข้ึนมา

โดยท่ัวไป ถังน้ํามันชนิดท่ีมีฝาปดอยู
ขางในมักคลุมดวยหลังคาท่ีเปนตัวนําไฟฟาซึ่ง
จะทําหนาท่ีเปนสายลอฟาไปในตัวอยางไรกต็าม
ฝาลอยยังคงตองติดสายเชื่อมตอ (Bonding)
กบัผนงัถงัเพือ่ปองกนัการสะสมของประจไุฟฟาท่ี
เกดิจากการเคล่ือนของน้าํมัน

 กระแสไฟฟารัว่ (Stray Currents)
กระแสไฟฟาร่ัว หมายถึงกระแสไฟฟาท่ี

ร่ัวจากเคร่ืองกาํเนดิ หมอแปลง สายไฟฟารวมถงึ
อุปกรณไฟฟาแรงสงูชนดิตางๆ แลวไหลไปตาม
ตัวนาํ เชน พืน้ดิน ทอสงน้าํมัน โครงสรางโลหะท่ี
สรางหรือติดต้ังบนพืน้ดิน ฯลฯ ท้ังนี ้การร่ัวของ
กระแสไฟฟามาจากหลายสาเหตุ อาทิ การลัด
วงจรของวงจรไฟฟาแรงสงู ระบบปองกนักระแส
ไฟฟาร่ัวของอุปกรณเสื่อมเนื่องจากสวนท่ีเปน
โลหะฝงอยูใตดินเกดิการกดักรอน และอ่ืนๆ แต
กระแสไฟฟาร่ัวลักษณะดังกลาว จะมีโวลตไมสงู
พอจะทําใหเกิดการสปารกผานชองวางของ
อากาศ ยกเวนเกดิข้ึนเปนระยะหลายๆ คร้ัง อาจ
เกิดการจุดติดสวนผสมไอสารเชื้อเพลิงท่ีมีอยู
ในบริเวณนั้นได

การปองกนัอันตราย จากกระแสไฟฟาร่ัว

กรณเีปนทอสงน้าํมัน ใหตอสายดิน หรือสายตอ
เชื่อม เพื่อใหกระแสไฟฟาไหลลงพื้น สวนเรือ
ขนสงทางน้ํา ขณะถายนํามันข้ึนฝงหรือรับการ
เติมน้ํามัน ใหหุมฉนวนตรงรอยตอของทอรับ
และทอสงปองกันกระแสไฟฟาสปารกตรงจุดท่ี
อาจมีไอสารเชื้อเพลิงระเหยออกมา ประเด็น
สาํคัญ คือ การดูแลสายไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
กาํลังท่ีติดต้ังใกลพืน้ดินไมใหเกดิการเสือ่มสภาพ
หรือชํารุดเสียหายจนมีกระแสไฟฟาร่ัวและไหล
ไปตามตัวนาํตางๆ โดยเฉพาะทอสงหรือถงับรรจุ
น้ํามันท่ีเปนโลหะ ซึ่งมีความเปนไปไดท่ีจะเกิด
การสปารกและจดุติดไอสารเชื้อเพลิงไดในบาง
กรณ ีโดยควรเผาระวังการกัดกรอนของชิน้สวน
อุปกรณท่ีฝงในดินเปนกรณพีเิศษ เนือ่งจากการ
ชองทางใหกระแสไฟฟาของตัวอุปกรณร่ัวไหลออก
ไปขางนอกได
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Cloud-to Cloud  Lightning

Stray Currents Test
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