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โฟมขยายตัวสูง หมายถึง น้ํายาโฟม
สังเคราะห (Synthetic Foam Concentrate) ท่ี
สามารถนาํไปสรางสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ไดมากถงึ 200-1,000 เทาตัวโดยปริมาตร  เชน
จากอัตราสวนผสมโฟมหรือน้าํยาโฟมขนาดความจุ
1 ลิตร สามารถสรางเปนสวนผสมโฟม (ฟอง
โฟม) บรรจเุต็มถงั 200 ลิตร เรียกวาโฟมอัตรา
ขยายตัว 200: 1 หรือบรรจเุต็มถงั 1,000 ลิตร
เรียกวาโฟมอัตราขยายตัว 1,000: 1

ท้ังนี ้สวนผสมโฟมท่ีไดจากการผสมโฟม
กับน้ําและอากาศอยูท่ีประมาณ 200-1,000
เทาตัว ถือวาเปนโฟมสําเร็จ (Finished Foam)
สามารถดับไฟไดตามวัตถปุระสงค

ในสรางสวนผสมโฟมจากน้าํยาโฟมอัตรา
ขยายตัวสงูตองใชเคร่ืองมือออกแบบมาโดยเฉพาะ
เรียกวา เคร่ืองสรางฟองโฟมอัตราขยายตัวสูง
(High Expansion Foam Generator) ประกอบ
ดวยสองสวนสาํคัญคือตัวดูดโฟม (Eductor) และ
ตัวปลอยโฟม (Pourer) บังคับใหสวนผสมโฟม
กบัน้าํไหลเขาไปยงัพดัลมทํางานดวยแรงดันน้าํ
ซึง่จะเปาสวนผสมโฟมผานตะแกรงละเอียดเพือ่
สรางฟองโฟมปริมาณมากสาํหรับคลุมเพลิงไหม
ท้ังหมดท่ีอยูในสวนปดลอม เชน อาคาร หรือ
หองตางๆ ซึ่งไฟจะเย็นลงและดับไปในท่ีสุด

นยิามในมาตรฐาน NFPA 11 Standard
for Low-, Medium-, and High-Expansion
Foam โฟมอัตราขยายตัวสูงจัดอยูในกลุมเดียว
กับโฟมอัตราขยายตัวปานกลาง รวมเรียกวา
โฟมอัตราขยายตัวปานกลางและอัตราขยายตัว
สูง (Medium- and High-Expansion Foam
Concentrate) หมายถึง โฟมใชคลุมผิวหนา
เชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอนท่ีมีอัตราการ
ขยายตัวจากน้ํายาโฟมเปนสวนผสมโฟมโดย
ปริมาตรต้ังแต 20: 1 จนถึง 1,000: 1 โดย
ประมาณ (น้ํายาโฟม 1 สวน กลายเปนโฟม
สําเร็จสําหรับดับไฟ 20-100 สวน ตามอัตรา
ท่ีระบุไว)

ขอกาํหนดในมาตรฐาน NFPA 11 ระบใุห
ใชโฟมอัตราขยายตัวปานกลางและโฟมอัตรา
ขยายตัวสูงปกปองอัคคีภัยตอไปนี้  ยกเวน
อัคคีภัยประเภท (4) ใหใชโฟมชนดิอัตราขยาย
ตัวสูงเทานั้น

(1) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงประเภท
วัตถุติดไฟไดท่ัวไป (Ordinary combustibles)

(2) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงของเหลว
ติดไฟไดและของเหลวไวไฟ (Flammable and
combustible liquids)

(3) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงผสม (1)

และ (2)
(4) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงประเภท

ธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas)
ท้ังนี้ มีเงื่อนไขในการใช ดังนี้
 หลีกเล่ียงการใชงาน หากมีแนวโนม

ท่ีโฟมจะถูกทําลายดวยน้ํา
 โฟมอัตราขยายตัวปานกลาง และโฟม

ขยายตัวสูง ตองไมใชกับอันตรายท่ีมีลักษณะ
ตอไปนี้ ยกเวนไดรับการประเมินและทดสอบ
แลววาสามารถทําได

(1) สารเคมี เชน เซลลูโลสไนเตรท
ซึ่งปลอยออกซิเจนและสารสารออกซิไดซอ่ืน
ออกมาเพื่อทําใหการเผาไหมดําเนินตอไป

(2) อุปกรณไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาเดิน
อยูในพื้นท่ีปดลอม

(3) โลหะท่ีมีปฏิกริิยากบัน้าํ เชน โซเดียม
โปแตสเซยีม และโซเดียม-โปแตสเซยีมอัลลอย

(4) วัตถุท่ีมีปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํา เชน
ไตรเอธิลอะลูมินัม (Triethylaluminum) และ
ฟอสฟอรัส เพนทอกไซด (Phosphorus pentoxide)

(5) แกสเหลวไวไฟ (Liquefied flamma-
ble gas)

 ชนดิของระบบ โฟมอัตราขยายตัวปาน
กลางและโฟมขยายตัวสงูใชไดกบั 3 ระบบ ไดแก
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(1) ระบบฉีดทวมหอง (Total flooding
systems)

(2) ระบบฉีดเฉพาะจดุ (Local applica-
tion systems)

(3) อุปกรณผลิตสวนโฟมเคล่ือนยายได
(Portable foam-generating devices)

 ความปลอดภัยตอบุคคล ในการใช
โฟมอัตราขยายตัวปานกลางและโฟมขยายตัวสงู
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลผูปฏิบัติ
งาน ผูอยูในพื้นท่ีเพลิงไหมและผูเกี่ยวของอ่ืนๆ
ตอไปนี้

 หากเปนไปได ตําแหนงปลอยโฟมท่ี
อยูติดกับทางออกของอาคาร ตองจัดใหมีการ
อพยพคนตามความเหมาะสม

 การเขาไปในอาคารหลังจากฉีดโฟม
จนเต็มพื้นท่ีแลว ใหใชสายน้ําฝอยหยาบเพื่อ
ตัดฟองโฟมใหเปนชองทางเดิน ควรหลีกเล่ียง
เดินฝาเขาไปในฟองโฟม

 หามสวมหนากากปองกนัระบบหายใจ
ชนดิตลับกรองอากาศภายในกองโฟม

 กรณีฉุกเฉินจําเปนตองเขาไปในหอง
ท่ีฉีดโฟมไวแลว ใหใชหนากากชวยหายใจ ชนิด
มีถังอากาศในตัว (SBCA) ใชรวมกับสายปอน
อากาศ

 อุปกรณไมมีสิ่งปดลอม ใหตัดกระแส
ไฟฟาเพือ่ปดระบบบงัคับการทํางาน ยกเวนมีสิง่
ปองกันอันตรายหรอืพิสจูนไดวาไมเปนอันตรายใดๆ

หลังจากปลอยโฟมอัตราขยายตัวสงูเขาไป
ในพื้นท่ีปกปองจนเต็มอัตราท่ีกําหนดไวแลว
โดยท่ัวไปจะไมอนญุาตใหบคุคลใดๆ กลับเขาไป
ในพื้นท่ีนั้นอีก ยกเวนในกรณีตอไปนี้

(1) เขาไปโดยมีจุดประสงคเพื่ อการ
ชวยชีวิต

(2) หากจําเปนตองกลับเขาไปเพื่ อ
ควบคุมการลามของเพลิงไหม ตองม่ันใจวา
โครงสรางของพืน้ท่ีมีความม่ันคงแข็งแรง

(3) บคุคลท่ีเขาไปท้ังหมดมีการปองกนั
ตัวดังนี ้สวมเคร่ืองชวยหายใจ SCBA ติดอุปกรณ
เตือนความปลอดภัยสวนบคุคล (PASS) ไวท่ีตัว
และเปดการทํางานไว รวมท้ังติดตอกับคนอ่ืน

ในการใชงานโฟมอัตราขยายตัวปานกลาง
และโฟมอัตราขยายตัวสูงจะใชวิธีการปลอยลง
มาปกคลุมเพลิงไหม โดยเฉพาะโฟมอัตราขยาย
ตัวสูงจะใชวิธีฉีดฟองโฟมเขาไปจนเต็มพืน้ท่ีจน
กระท่ังเพลิงไหมจมอยูในฟองโฟม โฟมซึ่งมีน้ํา
เปนสวนผสมจะทําความเยน็เพลิงไหมพรอมกบั
ปดกั้นออกซิเจนไมใหเกิดการสันดาปตอเนื่อง

โฟมอัตราขยายตัวปานกลางและโฟมอัตรา
ขยายตัวสูงมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
ระงบัเหตุอัคคีภัยภายในรม เชน หองเกบ็เชือ้เพลิง
คลังสินคา อาคารจอดอากาศยานและพาหนะ
อ่ืนๆ โดยท่ัวไปจะติดต้ังเปนระบบฉีดทวมหอง
โดยติดต้ังเคร่ืองกําเนิดโฟมและทอปลอยโฟม
ท่ีบริเวณพื้นท่ีใตหลังคา ทํางานรวมกับระบบ
ตรวจจับไอสารเชื้อเพลิง หรือสงผิดปกติท่ีมี
แนวโนมจะเกิดเพลิงไหม

เม่ือระบบตรวจจบัพบไอสารไวไฟหรือสิง่
ผดิปกติจะสงสญัญาณเตือนออกมาเพือ่ใหมีการ

ตลอดเวลาทางเสนเชอืกหรือสายสบู หัวหนาทีม
ตองใชตะขอเพื่อนําทางในแตละกาว เคล่ือนตัว
ชาๆ และมีความหนักแนนท่ีสัมผัสปลายเทา
อาจใชวิธคีลานเขาแตอาจทําใหไมสามารถรับรู
ความรอนขณะอยูในฟองโฟมท่ีสูง 3-4 ฟุต

(4) ปดการทํางานของอุปกรณไฟฟาท่ี
อาจสงผลกระทบในพื้นท่ีปลอยโฟมท้ังหมด
ท้ังนี ้ไมเกีย่วของกบัฟองโฟม แตเปนการปองกนั
ไมใหนกัดับเพลิงหรือบคุลากรอ่ืนท่ีเขาไปในพืน้ท่ี
ปลอยโฟมเดินเหยียบหรือสะดุดอุปกรณหรือ
สวนใดๆ ท่ีมีกระแสไฟฟาไหลผานจนไดรับ
อันตรายรายแรง

(5) จัดต้ังหนวยชวยชีวิตเคล่ือนท่ีเร็ว
(RIT) ไวท่ีทางเขาซึ่งพรอมปฏิบัติงานไดทันที

(6) กรณีเขาไปเพื่อดับไฟ ใหใชสายสูบ
ติดหัวฉีดน้ําลําตรงโดยฉีดกวาดไปท่ีเพดาน
ขางบนแลวเดินตาม วิธีนี้จะชวยลดความรอน
และไมทําใหฟองโฟมแตกกระจาย
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อพยพกอนจะมีการบงัคับการปลอยโฟมลงมา
ทวมพื้นท่ี การบังคับการปลอยโฟมมีท้ังแบบ
อัตโนมัติและแบบควบคุมดวยมือ

โฟมอัตราขยายตัวสูงท่ีนิยมใชงานท่ัวไป
มีอัตราขยายตัวในชวงระหวาง 400:1-600:1
เนือ่งจากโฟมยงัมีน้าํหนกั ไมแตกกระจาย หรือ
ปลิวงาย ภายในฟองโฟมมีน้ําเพียงพอสําหรับ
ทําความเยน็เพลิงไหมแตไมมากเกนิไปท่ีจะทําให
ทรัพยสนิเสยีหาย โฟมท่ีมีอัตราขยายตัวตํ่ากวานี้
ฟองโฟมจะมีน้าํมากกวาอาจสรางปญหาตอวัสดุ
อุปกรณท่ีสัมผัสน้ําไมได ขณะท่ีอัตราขยายตัว
สงูเกนิ 600:1 มีแนวโนมฟุงกระจายจนควบคุม
ไมไดอีกท้ังมีน้ําในฟองโฟมนอยเกินไปสําหรับ
การทําความเย็นเชื้อเพลิง ดวยเหตุนี้โฟมอัตรา
ขยายตัวมากกวา 600:1 เชน 1,000:1 จะใชงาน
ภายในพื้นท่ีปดลอมเทานั้น

เฉพาะโฟมอัตราขยายตัวสงูเหมาะสาํหรับ
ใชดับไฟสามมิติท่ีมีความลึกนอกเหนือความ
กวางและความยาว เนื่องจากโฟมจะครอบคลุม
เพลิงไหมในทุกมิติโดยทําหนาท่ีปดกัน้ออกซเิจน
ยบัยัง้การสนัดาปและการทําความเยน็เชือ้เพลิง
ดวยฟองโฟมท่ีมีน้ําเปนสวนผสม

โฟมอัตราขยายตัวสูงจะมีประสิทธิภาพ
ดับไฟเพิม่ข้ึนเม่ือใชกบัระบบปลอยโฟมทวมหอง
(Total Flooding Systems) ติดต้ังเพื่อปองกัน
พื้นท่ีเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม ไดแก หอง
เคร่ืองจักร คลังสินคา หองหมอแปลงไฟฟา
อุโมงค สถานท่ีทํางานใตดิน โรงเกบ็อากาศยาน
ชองเก็บสินคาบนเรือ ฯลฯ

ระบบโฟมอตัราขยายตวัสงูชนดิปลอย
ทวมหอง (Total Flooding Systems)

ตามมาตรฐาน NFPA 11 ระบบโฟมอัตรา
ขยายตัวสงูชนดิปลอยทวมหองตองประกอบดวย

เคร่ืองกําเนิดสวนผสมโฟม (ฟองโฟม) ติดต้ัง
ประจาํท่ีพรอมทอสงน้าํยาโฟมและน้าํเพือ่สราง
สวนผสมโฟมกบัน้าํปลอยลงไปในพืน้ท่ีปดลอม
หรือบริเวณโดยรอบอันตราย (เพลิงไหมหรือ
เชือ้เพลิง)

ในการใชงานระบบปลอยทวมหอง ใหใช
ในพืน้ท่ีปดลอมถาวรซึง่มีอันตรายอยูภายในโดย
สวนผสมโฟมจะถกูปลอยลงมาโดยรอบอันตราย
จนมีความลึกท่ีเหมาะสมและใหคงอยูลักษณะนัน้
จนกวาจะแนใจวาสามารถควบคุมเพลิงไหม
หรือดับไฟได

ขอกาํหนดท่ัวไป ระบบโฟมอัตราขยายตัว
สูงชนิดปลอยทวมหองตองออกแบบ ติดต้ัง
ทดสอบและซอมบาํรุงตามขอกาํหนดมาตรฐาน
(NFPA 11) และตองใชวัสดุอุปกรณอยูในบัญชี
รายชื่อท่ีไดรับการรับรองเทานั้น

ในการปลอยโฟมลงมาทวมเพลิงไหมหรือ
เชื้อเพลิง ชองเปดตางๆ ในหอง จะตองปดโดย
อัตโนมัติกอนมีการปลอยโฟมจากเคร่ืองกาํเนดิ
โฟม และใหพิจารณาอพยพคนในพื้นท่ีปลอย
โฟมดวย

ในกรณีมีชองเปดท่ีปดอัตโนมัติไมได
ใหปลอยโฟมชดเชยสวนท่ีร่ัวออกไป

ท้ังนี้ ชองเปดตางๆ ตองทนแรงดันของ
โฟมท่ีปลอยลงมาทวมหองไดโดยตองยังคงอยู
ในตําแหนงปดขณะมีการปลอยโฟม

หากใชอากาศขางนอกหองมาทําการสราง
สวนผสมโฟม จะตองมีชองระบายอากาศแรงสงู
เพื่อดูดอากาศเขามาในหอง โดยความเร็วของ
แรงลมตองไมเกนิ 305 เมตร/นาที (1,000ฟตุ/
นาที)

ระบบโฟมอัตราขยายตัวปานกลางหรือ
โฟมขยายตัวสงูชนดิปลอยทวมทอง ตองใชอัตรา
ปลอยท่ีเหมาะสมเพือ่ใหฟองโฟมมีความสงูทวม
อันตราย (เพลิงไหม/เชือ้เพลิง) กอนความเสยีหาย
ท่ียอมรับไมไดจะเกิดข้ึน

สาํหรับความลึกของโฟม โฟมท่ีปลอยลง
ไปท่ีอันตรายตองมีความลึก (ความสูง) ข้ันตํ่า
เหนอืสวนปลายสดุของอันตรายไมนอยกวา 1.1
เทา และตองอยูสูงกวาอันตรายในทุกกรณีไม
นอยกวา 0.6 เมตร (2 ฟุต) หากเชื้อเพลิงเปน
ของเหลวติดไฟไดหรือของเหลวไวไฟ ใหเพิ่ม
ความสูงใหมากกวาท่ีระบุไวดังกลาว และตอง
ไมนอยกวาอัตราท่ีไดจากการทดสอบซึง่จําลอง
จากสถานการณไฟไหมจริงในพืน้ท่ีติดต้ังระบบ

ระบบโฟมอตัราขยายตวัสงูชนดิปลอย
เฉพาะจุด (Local Application Systems)

ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงชนิดปลอย
เฉพาะจุด ตองประกอบดวยเคร่ืองกําเนิดสวน
ผสมโฟม (ฟองโฟม) ติดต้ังประจาํท่ีพรอมทอสง
น้าํยาโฟมและน้าํ เพื่อสรางสวนผสมโฟมกับน้ํา
ปลอยลงไปยังเพลิงไหมหรือันตรายจากน้ํามัน
หกลนโดยตรงเฉพาะจุดท่ีตองการ โดยอนุญาต
ใหใชสาํหรับดับหรือควบคุมเพลิงไหมท่ีเกดิจาก
เชือ้เพลิงประเภทของเหลวติดไฟไดหรือของเหลว
ไวไฟ แกสธรรมชาติเหลว (LNG) หรือเชือ้เพลิง
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ประเภท A ท่ัวไป ท่ีซึ่งอันตรายไมไดอยูพื้นท่ี
ปดลอมท้ังหมด

สําหรับพืน้ท่ีมีหลายชั้นหรือเปนอัคคีภัย
สามมิติซึง่ไมสามารถติดต้ังระบบปลอยทวมหองได
ใหแยกอันตรายออกเปนสวนๆ แลวใชวิธติีดต้ัง
การปลอยโฟมเฉพาะสวนนัน้ๆ เพือ่ควบคุมและ
จํากดัการลุกลามของเพลิงไหม

ขอกาํหนดท่ัวไป ระบบโฟมอัตราขยายตัว
สูงชนิดปลอยเฉพาะจุดตองออกแบบ ติดต้ัง
ทดสอบและซอมบาํรุงตามขอกาํหนดมาตรฐาน
(NFPA 11) และตองใชวัสดุอุปกรณอยูในบัญชี
รายชื่อท่ีไดรับการรับรองเทานั้น

ทอกบัสายสบูสาํหรับใชเปนตัวจายสวนผสมโฟม
ท่ีผลิตได โดยเคร่ืองวัดอัตราสวนโฟมกับน้ํา
(Proportioning Equipment) จะรวมหรือแยกกบั
เคร่ืองผลิตสวนผสมโฟมกไ็ด

อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคล่ือนยายได
และอุปกรณประกอบตองใชงานและซอมบํารุง
ตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐาน NFPA 11
และตองใชอุปกรณท่ีอยูในบญัชรีายชือ่ท่ีไดรับการ
รับรองเทานั้น ท้ังนี้ สามารถใชดับเพลิงไดทุก
ชนิดตามท่ีระบุไวในมาตรฐาน NFPA 11

ท้ังนี้ อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคล่ือน
ยายไดท่ียังไมตอสายหรือทอจายสวนผสมโฟม
ตองต้ังในท่ีสามารถเขาถงึไดงาย และมีสายยาว

มากพอท่ีจะเขาถึงอันตรายท่ีอยูไกลสุด โดย
น้าํยาโฟมตองเขาถงึไดทันทีท่ีจะใชงาน เงือ่นไข
สาํคัญคือ อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคล่ือนยาย
ได ตองไมต้ังอยูในบริเวณท่ีสัมผัสกับอันตราย
(เพลิงไหม)

สาํหรับอัตราและระยะเวลาการปลอยสวน
ผสมโฟมใหพจิารณาตามขนาดของอันตราย และ
ในการปลอยโฟมตอเนื่อง สามารถใชอุปกรณ
มากกวา 1 ชุดได

กรณีอุปกรณใชกระแสไฟฟาขับเคล่ือน
ตัวเชือ่มตอทางไฟฟาของอุปกรณตองกันน้าํได

ท้ังนี ้ในการใชงานอุปกรณผลิตสวนโฟม
เคล่ือนยายได ตองมีการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดอยางถกูตอง คลองแคลว มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ขอมลูทางเทคนคิโฟมอตัราขยายตวัสงู
โฟมอัตราขยายตัวสูงผลิตข้ึนคร้ังแรกใน

ชวงตนทศวรรษ 1960 หรือกวาหาสบิปมาแลว
จดุประสงคเพือ่นําไปใชดับไฟในเหมืองถานหิน
ซึง่จําเปนตองใชระบบท่ีปลอดภัยตอบคุลากรท่ี
ทํางานอยูเหมือง โดยระบบโฟมอัตราขยายตัวสงู

ในการปลอยสวนผสมโฟมลงมาดับไฟหรือ
ควบคุมการลุกไหมของเชือ้เพลิงท่ีเปนของเหลว
หรือของแข็งติดไฟไดหรือไวไฟ ตองปลอยฟองโฟม
ปกคลุมอันตราย อยางนอยใหมีความลึก 0.6
เมตร (2 ฟุต) เปนเวลา 2 นาที โดยสวนผสม
ตองมีปริมาณเพยีงพอสาํหรับการใชงานในระบบ
ท้ังหมดเปนเวลาอยางนอย 12 นาที

สาํหรับการใชโฟมกบัแกสธรรมชาติเหลว
(LNG; Liquefied Natural Gas) ตองพิจารณา
ตามผลการประเมินอันตรายเฉพาะจดุซึง่รวมถงึ
การพจิารณาผลกระทบจากการสมัผสัความรอน
ของอุปกรณท่ีอยูติดกัน ท้ังนี้ ตองใชการเตือน
และบงัคับการทํางานอัตโนมัติหากใชระบบติดต้ัง
ประจาํท่ี ยกเวน เม่ือผลการศึกษาทางวิศวกรรม
ระบวุาไมตองใชการปกปองอัตโนมัติ จงึใชระบบ
ควบคุมดวยมือได

อุปกรณผลิตสวนโฟมเคลื่อนยายได
(Portable Foam-generating Devices)

อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคล่ือนยายได
เปนเคร่ืองสรางโฟมบงัคับการทํางานดวยมือและ
สามารถเคล่ือนยายได เชือ่มตอกบัสายสูบหรือ



5SAFET Y LIFE

จะถกูปลอยเขาไปในอุโมงคเหมืองจนสดุความ
ยาวพรอมกับปดทางเขาไวเพื่อใหโฟมดับไฟได
อยางมีประสิทธิภาพ

ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงเปนใชน้าํท่ีมี
ประสิทธิภาพ ฟองโฟมท่ีสรางโดยเคร่ืองผลิต
โฟมจะบรรจุน้ําไว เม่ือเปลวไฟทําใหฟองโฟม
แตกสลาย น้ํากจ็ะตกลงไปท่ีไฟโดยตรง

การขวางกัน้ออกซเิจนไมใหเขามาเพิม่ เปนการ
ยับยั้งการสันดาปตอเนื่อง เคร่ืองกําเนิดโฟม
อัตราขยายตัวสูงจะสรางกําแพงฟองโฟมข้ึนมา
ภายในเวลาไมกีน่าที ตัวอยาง ระบบซึง่สามารถ
เติมโฟมเขาไปในหองเกบ็สนิคาขนาด 64 x 48
x16.5 ฟุตเพื่อดับไฟไดภายในเวลา 3 นาที มี
การใชนาํเพยีง 234 แกลลอน เพือ่สรางฟองโฟม
ท่ีมีปริมาตร 30,000 ลูกบาศกฟตุตามคาข้ันตํ่า

นอกจากนี้ การควบคุมการปลอยโฟม
โดยเฉพาะเวลาท่ีใชในการปดระบบจะใชประมาณ

15 นาทีซึ่งนับวานอยมากเม่ือเทียบกับระบบ
สปริงเคลอรท่ี ใชเวลาปดระบบยาวนานกวา
เนือ่งจากตองทํางานดวยมือและตองใชน้าํตอไป
ในปริมาณมาก

ระบบโฟมอัตราขยายตัวสงูสามารถดับไฟ
ไดดีท้ังไฟ Class A ท่ีไหมกระดาษ ไม เสื้อผา
ยาง และไฟ Class B ท่ีเกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอ สีทาบาน ของเหลวลุกไหมได ฯลฯ

สารเคมีท่ีใชทําโฟมอัตราขยายตัวสูง มี
คุณสมบติัไมกดักรอน มีสวนผสมของสารสลาย
ตัวทางชวีภาพ ดังนัน้ การทําความสะอาดจงึทํา
ไดงาย เพียงเปดประตูใหโฟมไหลออกไปขาง
นอกอาคาร โดยอาจใชพัดลมชวยเปาฟองโฟม
เพื่อใหงานเสร็จเร็วข้ึน หรือใชทอดานดูดของ
พัดลมดูดโฟมทีอ่ยูบนพ้ืนจนหมดแลวทาํใหพ้ืนแหง

คุณสมบัติโดดเดนประการหนึ่งของโฟม
อัตราขยายตัวสงูคือ การเปนฉนวนกัน้ความรอน
อีกท้ังยงัสามรถแทรกตัวลงไปตามรอยแยกหรือ
ชองวางเล็กๆ ของตัวเชื้อเพลิงหรือชั้นเชื้อเพลิง
ไดดีกวาฝอยน้ําจากสปริงเคลอร เนื่องจากฟอง
โฟมจะทวมเชื้อเพลิงในสถานการณท่ีเสมือน
หองนัน้เต็มไปดวยน้าํต้ังแตพืน้จนถงึเพดาน

ในกรณเีชือ้เพลิงเปนแกสธรรมชาติเหลว
ซึง่เม่ือลุกติดไฟจะใหพลังงานความรอนท่ีเขมขน
ควบคุมหรือดับไดยากกวาเหตุเพลิงไหมสารเคมี

ตัวปลอยโฟม (Pourer) และตัวดูดโฟม (Eductor)

เปรียบกับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(สปริงเคลอร) ซึ่งฉีดฝอยน้ําในอัตรา 1,500
แกลลอนตอนาที แตภายใตสถานการณและ
เงือ่นไขเดียวกนัซึง่ใหประสทิธภิาพดับไฟเทากนั
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงจะใชน้ําเพียง 400
แกลลอนเทานัน้ แสดงใหเห็นความแตกตางใน
การใชน้าํดับไฟระหวางสองระบบไดอยางชดัเจน

เม่ือฟองโฟมอัตราขยายตัวสงูถกูปลอยลง
ไปยังเพลิงไหมหรือเชื้อเพลิง โฟมจะกอตัวเปน
ใยหอหุมแลวทําลายกระบวนการเผาไหมดวย

ชนิดอ่ืนๆ แตโฟมอัตราขยายตัวสูงสามารถใช
คุณสมบัติในการเปนฉนวนกั้นความรอนเพื่อ
ควบคุมและปองกันการลุกลามดวย 2 แนวทาง
หนึ่ง หากมีการหกร่ัวไหลขนาดใหญแตแกสยัง
ไมลุกติดไฟ โฟมจะเพิ่มอัตราการสลายตัวเปน
ไอของแกสโดยลดอัตราสวนผสมของมีเธนลง
คร่ึงหนึ่ง สอง หากแกสลุกติดไฟ โฟมจะคลุม
เพลิงไหมซึง่ทําใหสามารถควบคุมไฟและดับลงได

แมดวยตัวของมันเองมีขอดีหลายประการ
แตจะดีท่ีสดุถาทํางานรวมกบัระบบหัวกระจายน้าํ

อุปกรณเครื่องกําเนิดโฟม (Foam Generator) ครบชุด ตัวปลอยโฟม (Pourer) กําลังผลิตโฟมอัจราขยายตัวสูง

พัดลมของตัวปลอยโฟม (Pourer) ทํางานดวยแรงดันนํ้า
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ดับเพลิง (สปริงเคลอร) โดยใหโฟมฉีดท้ังลง
ขางลางและข้ึนขางบน คือโปรยลงมาและพุง
ข้ึนจากพื้น ในขณะระบบสปริงเคลอรจะโจมตี
เพลิงไหมจากบนลงลาง ดังนั้น สปริงเคลอรจะ
ลดปริมาณโฟมลงโดยจะทําใหโฟมท่ีฉีดออก
มาเสียไปในอัตรา 2 ลูกบาศกฟุตตอตารางฟุต
จึงตองมีการคํานวณปริมาณโฟมจะตองปลอย
เพิ่มเติมเพื่ อชดเชยสวนท่ี เสียไปจากการใช
สปริงเคลอร เพื่อใหประสิทธิภาพดับเพลิงใน
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด

ตามมาตรฐาน NFPA หากใชระบบโฟม
อัตราขยายตัวสูงรวมกับระบบสปริงเคลอร จะ

ยาวนาน ดับไฟไดดีท้ัง Class A และ Class B
รวมถึงแกสเหลวไวไฟท้ัง LNG, LPG, Ethylene,
Butadiene และ Vinyl Chloride Monomer

โฟม Chemguard C2 ประกอบดวยน้ํา
25%-35% สาร diethylene glycol monobutyl
ether 3%-6% สาร ethylene glycol 12%-17%
รวมถงึสารผสมของ alkyl sulfates, ethoxylates
และ solvents ท่ีเปนสิทธิบัตรของผูผลิต ไมมีสี
มีกล่ินสารละลายเล็กนอย ความถวงจําเพาะ
1.02 คา PH 6.5 ความหนดื 100pcs

เนือ้โฟมอัตราสวนผสม 2% (ใชเนือ้โฟม
2 สวน น้ํา 98 สวนเอสรางสวนผสมโฟม)

 

อันตราย 
โครงสรางเหล็กกลาขนาดเบา  

หรือไมไดปองกัน 

โครงสรางขนาดใหญ 

หรือไดรับการปองกัน หรือทนไฟ 

มีสปริงเคลอร ไมมีสปริงเคลอร มีสปริงเคลอร ไมมีสปริงเคลอร 

ของเหลวไฟไว (จุดวาบไฟตํ่ากวา 38◦ C (100◦ F) ความดันไอ  

ไมเกิน 276 kPa (40 psia) 
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ของเหลวติดไฟไดและจุดวาบไฟ 38◦ C (100◦ F) และสูงกวา* 4 3 5 3 

วัสดุติดไฟไดความหนาแนนตํ่า (เชน ยางโฟม พลาสติกโฟม  

มวนกระดาษ หรือแผนกระดาษ) 
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3+ 
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4+ 

วัสดุติดไฟไดความหนาแนนสูง (เชน มวนกระดาษเหนียว  

หรือมวนกระดาษเคลือบมัดรวมกัน) 
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5+ 
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6+ 

วัสดุติดไฟไดความหนาแนนสูง (เชน มวนกระดาษเหนียว  

หรือมวนกระดาษเคลือบวางแยกกัน) 
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4+ 
 

6 
 

5+ 

ยางรถ 7 5+ 8 6+ 

วัสดุติดไฟไดบรรจุกลอง ถุง หรือถังไฟเบอร 7 5+ 8 6+ 

 

ตารางแสดงเวลาสงูสดุในการปลอยโฟมทวมเชือ้เพลิงในพ้ืนท่ีอันตรายตางๆ นับต้ังแตเริม่ปลอยโฟม(หนวยเปนนาที)

* ไมรวมสารโพลารโซลเวนท ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟตํ่ากวา 38  ํ C (100  ํ F) อาจตองการอัตราการใชโฟมสูงข้ึน ดู NFPA 30
+ เวลาทีใ่ชปลอยโฟมใหทวมเช้ือเพลิงเหลานีเ้ปนการปลอยโฟมลงมายังช้ันหรือกองเช้ือเพลิงทีสู่งกวา 4.5 เมตร (15 ฟุต) หรือเม่ือไฟ

ลุกลามทะลุกองเช้ือเพลิงอยางรวดเร็ว

ตองใชเวลาปลอยโฟมนานข้ึนเม่ือเทียบกบัพืน้ท่ี
ไมมีระบบสปริงเคลอรแสดงไวในตาราง ตอไปนี้

ตวัอยางผลติภณัฑโฟมอตัราขยายตวัสงู
Chemguard Vee Foam High-X
เปนโฟมใหอัตราขยายตัวสงูสดุ 1,000:1

หากผสมน้าํในสดัสวนและถกูตอง โดยข้ึนอยูกบั
เคร่ืองผลิตฟองโฟมและระดับแรงดันท่ีใชงานดวย

ชือ่สามัญคือ โฟม Chemguard C2 ใชดับ
ไฟอนกประสงคสําหรับปลอยลงมาทวมพื้นท่ี
ปกปอง เชน คลังสินคา หองเคร่ืองจักร โรงเก็บ
อากาศยาน เหมืองแร ฯลฯ สรางฟองโฟมได
ปริมาณมากและมีอายฟุองโฟมปกคลุมอันตราย

อยูในบญัชรีายชือ่ไดการรับรองจาก UL สามารถ
สลายตัวทางชีวภาพ มีความเปนพิษตํ่า น้ําจาก
การดับไฟนาํไปบาํบดัได อายกุารเกบ็ท่ีอุณหภูมิ
35  ํ F-120  ํ F (1.7  ํ C-49  ํ C) ยาวนานถึง
20-25 ป

ในการผลิตสวนผสมโฟม ใชน้ํายาโฟม

2 สวน ผสมน้ํา 98 สวน (อัตราสวนผสม 2%)
สรางเปนสวนผสมโฟมกบัน้าํหรือสารละลายโฟม
แลวสงไปยงัอุปกรณผลิตโฟมขยายตัวสงู (HEFG;
High Expansion Foam Generator) ท่ีทํางานดวย
มอเตอรพลังน้ํา ซึ่งหลังจากนั้นสารละลายโฟม
จะถูกฉีดออกมาดวยหัวฉีดไปยังตะแกรงชอง
ละเอียดทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม พรอมกัน
นัน้จะเปาลมออกมาผสมกบัโฟม ทําใหฟองโฟม
มีปริมาณมากข้ึน โดยฟองโฟมท้ังหมดจะถูก
ปลอยจากชองปลอยโฟมลงมายงัพืน้ท่ีเพลิงไหม
หรือเชื้อเพลิง จากปริมาณน้ํายาโฟมท่ีใช 940
แกลลอนจะมีฟองโฟมทวมหองครอบคลุมอัคคีภัย
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อยางม่ันคงเพือ่ทําการควบคุมและดับลงไป
ท้ังนี ้ปริมาณฟองโฟมท่ีจะไหลลงมาคลุม

อันตรายข้ึนอยูกับเคร่ืองผลิตโฟมท่ีเลือก ใชซึ่ง
ใหอัตราไหลของฟองโฟม (ลูกบาศกฟตุตอนาที)
แตกตางกันไปตามระดับระดับแรงดันท่ีชองดูด
(Inlet Pressures)

พืน้ทีเ่สีย่งทีค่วรจะใชระบบโฟมอัตรา
ขยายตวัสงู

 หองบรรทุกสินคาบนเรือ
 โรงเกบ็อากาศยาน
 พื้นท่ีเก็บวัสดุ/ของเสยีอันตราย
 พื้นท่ีบรรจุและจัดเก็บของเหลวไวไฟ
 พื้นท่ีเก็บถังบรรจุของเหลวไวไฟ
 พืน้ท่ีคลังสนิคาท่ีจดัเกบ็เชือ้เพลิง อาทิ

มวนกระดาษ ยางรถยนต วัสดุติดไฟได ฯลฯ
ปริมาณมาก

นอกจากนีย้งัติดต้ังเพือ่ปกปองพืน้ท่ีผลิต/
บรรจ/ุจดัเกบ็แกสธรรมชาติเหลว (LNG) ซึง่โฟม
อัตราขยายตัวสงูจะยบัยัง้และควบคุมไอสารท่ีเกดิ
จากแกสร่ัวไหล โฟมท่ีคลุมผิวหนาเชื้อเพลิงจะ
ลดปริมาณและความเขมขนของไอสารท่ีแกส

ออกซเิจนลดตํ่าลงซึง่ทําใหกระบวนการสนัดาป
ไมสามารถเกิดข้ึนอยางตอเนื่องได

3. กลไกทําความเย็นเชื้อเพลิงของโฟม
อัตราขยายตัวสูงจะเกิดข้ึนเม่ือฟองโฟมสัมผัส
ความรอนแลวแตกตัวออกแลวน้าํในสวนผสมโฟม
จะปลอยออกมาสมัผสัผวิหนาเชือ้เพลิงท่ีรอนจดั
โดยความตึงผวิท่ีลดลงของน้าํจากฟองโฟมจะทะลุ
ผานผิวเชื้อเพลิงลึกลงไปขางในซึ่งเชื้อเพลิงจะ
เปยกและชื้น โดยจะทําใหเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ
Class A เยน็ลงเร็วกวาน้าํธรรมดา การทําความ
เยน็เชือ้เพลิงดังกลาวเปนการทําใหวัตถท่ีุกาํลัง
ลุกไหมมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิจุดติดไฟของ
ตัวเอง เชือ้เพลิงจงึไมสามารถลุกไหมตอไปและ
ดับลงไปในท่ีสุด

สําหรับระยะเวลาการปลอยโฟม ตาม
หลักการแลวตองปลอยสวนผสมโฟมกบัน้าํออกมา
ใหพอเพยีงกบัพืน้ท่ีหรือปริมาตรของสวนปดลอม
ท่ีตองการปองกนัหรือระงบัเหตุเพลิงไหมตามท่ี
ออกแบบไว ระบบตองทํางานตอเนือ่งอยางนอย
25 นาที หรือผลิตสวนผสมโฟมกบัน้าํได 4 เทา
ของปริมาตรเชื้อเพลิงท่ีมีอยู ท้ังหมด โดยใช
อัตราท่ีนอยกวาเปนเกณฑ แตในทุกกรณีตอง
ปลอยโฟมเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที

National Foam: High Expansion 1-
1 ½ %

โฟมสังเคราะหอัตราขยายตัวสูงสูตรไร
ฟลูออรีน (Fluorine Free) อัตราสวนผสม 1-
1 ½ % (โฟม 1-1.5 สวน ผสมน้ํา 99-98.5
สวนสรางสารสะลายโฟม) สําหรับใชกับระบบ
โฟมปลอยทวมหอง (Total Flooding System)
ดับไฟดวย 2 วิธีคือ ปดกั้นออกซิเจนยับยั้งการ
สันดาปตอเนื่อง และแทรกซึมทําความเย็นถึง
บริเวณใตผิวหนาเชื้อเพลิง

โฟมอัตราขยายตัวสงู National Foam ใช
พลังงานในการสรางฟองโฟมตํ่า ใชไดกับท้ัง

ธรรมชาติเหลวสรางข้ึนมา
เม่ือปลอยโฟมอัตราขยายตัวสูงลงมา

ครอบคลุมหองท่ีเกดิเพลิงไหม จะเกดิกลไกการ
ดับเพลิง 3 ประการไดแก

1. มวลโฟมปริมาณท่ีปลอยลงมาจะเติม
เต็มทุกชองวางในพื้นท่ีเกิดเพลิงไหมและผนึก
พื้นท่ีนั้นปองกันไมใหอากาศ (ออกซิเจน) เขา
ถึงฐานเปลวไฟ ฟองโฟมจะทําใหเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนตอเนือ่งจนกระท่ังไฟดับลงไป

2. ไอน้ําเกิดข้ึนมาจากผลของรังสีความ
รอนจากเพลิงไหมทําใหน้ําในฟองโฟมกล่ันตัว
เปนไอ การเปล่ียนสถานะจากน้าํกลายเปนไอน้าํ
ดังกลาวชวยดูดซบัความรอนไดในปริมาณมาก
อีกท้ังไอน้าํเม่ือรวมตัวกบัอากาศจะทําใหปริมาณ
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อุปกรณชนดิมีรูอากาศ (Air-aspirating Devices)
และชนดิไมมีรูอากาศ (Non Air-aspirating Devices)
เปนโฟมมีผิวหนาลักษณะพิเศษ ระบายน้ําชา
สามารถรักษาคุณภาพของสวนผสมโฟมกบัน้าํไว
ไดนาน เหมาะสาํหรับใชดับเพลิงภายในอาคาร
พื้นท่ีการผลิต คลังสินคา โรงเก็บอากาศยาน
และใชปองกนัเพลิงไหมจากการร่ัวไหลของแกส
ธรรมชาติเหลวโดยการปกคลุมเพือ่ไมใหปลอย
ไอสารไวไฟออกมา

นอกจากนี้ยังใชแทนสารดับเพลิงเปยก
(Wetting Agent) ดับไฟ Class A และถงึแมโฟม
จะถูกออกแบบใหใชกบัอุปกรณโฟมขยายตัวสงู
แตสามารถใชไดกบัอุปกรณโฟมขยายตัวตํ่าและ
อุปกรณโฟมขยายตัวปานกลางไดดวย โดยเฉพาะ
อุปกรณโฟมขยายตัวปานกลางสาํหรับยบัยัง้การ
แพรกระจายของไอสารไวไฟ

โฟมอัตราขยายตัวสูง National Foam มี
สวนผสมของน้าํ 35%-45% สาร 2-Butyoxye-
thanol 25-35% และสารท่ีเปนสทิธบิตัร Alkyl
Ether Sulfate 15 - 25% Alcohol 1-10% และ
Synthetic detergent <1% มีสีเหลืองซีด ความ
ถวงจําเพาะท่ี 77   ํF (25   ํC) 0.99 คา pH 6.9
ความหนืดท่ี 77   ํF (25   ํC) 11 cST อุณหภูมิ
ใชงานตํ่าสุด 35   ํF (2   ํC)

อุณหภูมิใชงานสูงสุด 120  ํ F (49  ํ C)
จุดเยือกแข็ง 23   ํF (-5   ํC) จุดวาบไฟ (Flash
Point) >93.3   ํC (200   ํF) อุณหภูมิจดัเกบ็ 35   ํF
-120   ํF (2   ํC to 49   ํC) อายกุารเกบ็ 15 ป แต
จะตองมีการทดสอบคุณภาพโฟมปละคร้ังตาม
ขอกาํหนดของ NFPA

เนือ่งจากเปนโฟมปลอดสารฟลูออรีน จงึ
มีผลกระทบตอสิง่แวดลอมนอย  อีกท้ังเปนสาร
สลายตัวทางชวีภาพและบาํบดัรวมกบัน้าํเสยีได
อยางไรกต็าม โฟมมีแนวโนมระคายเคืองตอตา
ผิวหนัง จึงควรปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง
และสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสม
เชน ถุงมือ หนากากปองกันตาและใบหนา
อุปกรณปองกันระบบหายใจ ฯลฯ

ความเสถียรทางเคมี โฟมอัตราขยายตัว
สงูมีความเสถยีรทางเคมีท่ีอุณหภูมิปกติ แตควร
หลีกเล่ียงการสมัผสักบัสารท่ีเขากนัไมได ไดแก
วัตถท่ีุมีปฏิกริิยากบัน้าํ โลหะลุกไหมได อุปกรณ
ไฟฟาท่ีมีกระแสไฟฟาเดินอยู ท้ังนี้ จะมีสารท่ี
แตกตัวออกมาหลังจากโฟมทําการดับไฟ เชน
ออกไซดของคารบอน อัลดีไฮด คีโทนส กรด
อินทรีย ซัลเฟอรออกไซด เปนตน

Buckeye High Expansion Foam
Concentrate

เปนโฟมอัตราสวนผสม 2.2% (น้ํายา
โฟม 2.2 สวนผสมกับน้าํ 97.8 สวน สรางสวน
ผสมโฟมหรือสารละลายโฟม) เม่ือใชในสดัสวน
ท่ีถกูตองและเขาเคร่ืองกาํเนดิ โฟมขยายตัวสงูจะ
ใหอัตราขยายตัว 1,000: 1 ทําการดับไฟดวย
วิธีตอไปนี้

1. ใชฟองโฟมปริมาณเติมเขาไปใน
พืน้ท่ีเพือ่กัน้ออกซเิจนไมใหเขาไปสมัผสัเพลิงไหม

2. เนื่องจากฟองโฟมสรางข้ึนจากน้ํายา
โฟมผสมกับน้ํา เม่ือฟองโฟมสัมผัสเปลวไฟ น้ํา
จะกล่ันตัวเปนไอน้ําปริมาณมากซึ่งจะชวยลด
ปริมาณออกซเิจนในบรรยากาศใหเหลือนอยลง
จนไมเพียงพอสําหรับการเผาไหมตอเนื่อง

3. น้ําในสวนผสมโฟมเปนปจจัยสําคัญ
ในการทําใหเพลิงไหมเยน็ลง ซึง่โฟมอัตราขยาย
ตัวปานกลางมีน้ําผสมอยูมากกวาโฟมขยายตัว
สงู แตเนือ่งจากโฟมขยายตัวสงูท่ีปลอยเขาไปใน
พืน้ท่ีเพลิงไหมแตละคร้ังมีปริมาณมากจงึทําให
มีน้ําเพียงพอสําหรับทําความเย็นเชื้อเพลิงใน

พืน้ท่ีจํากดัได
คุณสมบติัโฟมอัตราขยายตัวสงู Buckeye

มีสีเหลืองออน ใส ความถวงจําเพาะ 1.004-
1.024 คา pH 7.0 - 8.0 คาความหนืด 16-
18 pcs เปนสารสลายตัวทางชีวภาพ มีความ
เปนพิษตํ่า และสามารถนําไปบําบัดได อายุ
การเก็บ 20-25 ปท่ีอุณหภูมิ 35  ํ F-120  ํ F
(2   ํC - 49   ํC)

จดุเดนคือ ใหคุณสมบติัเปนสารดับเพลิง
เปยก (Wetting Agent) เม่ือใชกับเชื้อเพลิง
Class A ในกรณมีีการแข็งตัวโดยไมต้ังใจ แตเม่ือ
ละลายแลวสามารถนาํไปใชงานไดอีกคร้ัง น้าํยา
โฟมใชกับโฟมทดแทนผงเคมีแหงได และใชได
กบัท้ังเคร่ืองผลิตโฟมอัตราปานกลางและอัตราสงู

โฟมอัตราขยายตัวสูง Buckeye ใชกับ
อปุกรณผสมโฟมชนดิตอไปนี้

 อุปกรณผสมโฟมชนิดสายดูดโฟม
มือถือหรือประจําท่ี (Fixed or portable in-line
eductors)

 ระบบผสมโฟมชนิ ดท อความดั น
สมดุล [In-Line Balanced Pressure (ILBP)
Pump Pressure proportioning skid]
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 ระบบผสมโฟมชนิดถุงบรรจุโฟมใน
ถังความดันสมดุล (Bladder tank Balanced
Pressure proportioning system)

Ansul JET-X High-Expansion Foam
Concentrate

โฟมสงัเคราะหอยูในบญัชรีายชือ่ไดรับการ
รับรองของ UL มีสวนผสมของสารลดความตึงผวิ
ของน้ําประเภทไฮโดรคารบอน สารทําละลาย
และสารเพิม่ฟองโฟม สาํหรับผลิตสวนผสมโฟม
ท่ีมีอัตราขยายตัว 50:1 -1,000:1 ข้ึนอยูกับ

10%- 20% Butyl Carbitol  2.5%-10% Lauryl
Alcohol 1% - 2.5% สวนผสมอ่ืน 60%-80%

ความเสถียรทางเคมี มีความเสถียรทาง
เคมีท่ีอุณหภูมิปกติ แตควรหลีกเล่ียงการสมัผสั
กบัสารท่ีเขากนัไมได ไดแก โลหะอัลคาไลน กรด
รุนแรง ดางและสารออกซิไดซ สารอันตราย ท่ี
เกดิการแตกตัว เชน ไนโตรเจนออกไซด %(NOx)
ซัลเฟอรออกไซด คารบอนออกไซด

Ansul JET-X ใชดับไฟไดท้ัง Class A
Class B และ LNG ไมวาจะเกิดกลางแจงหรือ

ในรม ใชกับอุปกรณฉีดโฟมชนดิมีรูอากาศ (Air
aspirating) เทานั้น ยกเวน เม่ือใชเปนสารดับ
เพลิงเปยก (Wetting Agent) ดับไฟ Class A

เม่ือใชกบัเคร่ืองผลิตโฟมอัตราขยายตัวสงู
สามารถปลอยโฟมใหทวมหองขนาดใหญและ
พื้นท่ีปดลอมเพื่อดับไฟท่ีเกิดในแนวราบและ
แนวด่ิงพรอมกนั (ไฟสามมิติ) และยงัใชปดคลุม
แกสธรรมชาติเหลว (LNG) ท่ีร่ัวไหลใตลมเพื่อ
ปองกันไมใหลุกติดไฟ รวมท้ังใชควบคุมเหตุ
ฉุกเฉินจากแกสท่ีมีจดุเดือดตํ่า เชน แอมโมเนยี
ไดอีกดวย

Ansul JET-X เม่ือนําสวนผสมโฟมเขา
เคร่ืองผลิตโฟมอัตราขยายตัวสูงจะไดฟองโฟม
อัตราขยายตัว 200:1 ถึง 1,000: 1 อุณหภูมิ
ใชงานอยูระหวาง 35   ํF-120   ํF (2   ํC-49   ํC)

ในการผสมโฟมกบัน้าํเพือ่สรางสารสะลาย
โฟม สามารถทําไดดวยระบบตอไปนี้

 อุปกรณผสมโฟมชนิดสายดูดโฟม
มือถือหรือประจําท่ี (Fixed or portable in-line
eductors)

 ระบบผสมโฟมชนดิทอความดันสมดุล
[In-Line Balanced Pressure (ILBP) Pump
Pressure proportioning skid]

 ระบบผสมโฟมชนิดถุงบรรจุโฟมใน
ถังความดันสมดุล (Bladder tank Balanced
Pressure proportioning system)

 ระบบผสมโฟมชนิดสงโฟมจากทอไป
ผสมกับน้ําในหองผสมโฟมกอนถึงเคร่ืองสูบน้าํ
แลวสงสวนผสมโฟมโปใชงานดวยแรงดันจาก
เคร่ืองสบูน้าํ (Around the pump type proportioner)

ท้ังนี ้อุณหภูมิของโฟมขณะทําการผสมน้าํ
เพือ่สรางสวนผสมโฟมดวยระบบตางๆ ดังกลาว
อยูท่ี 35   ํF to 120   ํF (2   ํC to 49   ํC)

Ansul JET-X ท่ีผลิตจากอุปกรณผลิตโฟม
อัตราขยายตัวสงูจะถกูปลอยลงมาในปริมาณมาก
ต้ังแตพื้นจนถึงเพดานสงผลใหเพลิงไหมหรือ
เชื้อเพลิงท้ังหมดจมอยูใตฟองโฟม โดยน้ําใน
ฟองโฟมจะเปนปจจัยสําคัญในการดับไฟ โดย
การทําความเยน็และทําใหเชือ้เพลิงเปยก อีกท้ัง
ฟองโฟมดวยตัวของมันเองจะเปนตัวขวางกัน้ไมให
ออกซิเจนสัมผัสกับเปลวไฟ และเปนตัวหอหุม
ไอสารรวมถงึอนภุาคเชือ้เพลิงและแกสอันตราย
ไมใหแพรกระจายออกไป

ดังท่ีกลาวไปแลว Ansul JET-X เปนไดท้ัง
โฟมอัตราขยายตัวสงูและโฟมอัตราขยายตัวปาน
กลาง ข้ึนอยูกบัเคร่ืองผลิตโฟมท่ีใช จงึเปนอัตรา

ชนดิอุปกรณผลิตสวนผสมโฟมและความดันใชงาน
ท้ังนี้ โฟมตองผสมกับน้ําบริสุทธิ์เทานั้น โดย
กําหนดอัตราสวนผสมไวท่ี 2% (โฟม 2 สวน
น้ํา 98 สวน) สําหรับผลิตโฟมอัตราขยายตัว
ปานกลางและอัตราขยายตัวสูง

Ansul JET-X มีสนี้าํเงนิใส ความหนาแนน
1.020 g/ml 0.010 ความถวงจาํเพาะ 1.02
คา pH 6.0-7.0 8 จุดเดือด 212   ํF (100   ํC)
ดรรชนีหักเห 1.380  0.015 คาความหนืด
140  30 cps สวนผสมหลักคือ Ethylene Glycol
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สวนผสมโฟมท่ียืดหยุนและใชงานไดกวางขวาง
อัตราขยายตัวอยูระหวาง 50:1 ถึง 1,000: 1
เม่ือใชกบัเคร่ืองผลิตโฟมอัตราขยายตัวปานกลาง
สามารถใชฉีดคลุมของเหลวไวไฟหรือแกสเหลว
ไวไฟเพื่อปดกั้นไอสารเชื้อเพลิงเหลานั้นไมให
เกิดการสันดาป และเนื่องจากมีน้ําผสมอยูใน
ฟองโฟมปริมาณมากจงึใชทําความเยน็เพลิงไหม
ไดเปนอยางดีดวย

เพื่อใหม่ันใจวาอัตราสวนผสมโฟมจะ
สามารถผลิตเปนฟองโฟมอัตราขยายตัวสูงได
ตรงตามท่ีกาํหนดไว Ansul จงึผลิตอุปกรณผลิต
โฟมขยายตัวสูงชนิดเคล่ือนยายได (ANSUL

Portable High-Expansion Foam Generators)
มาเพื่อใชกับโฟม Ansul JET-X โดยเฉพาะ ซึ่ง
สามารถนําไปใชงานตามจดุท่ีมีการร่ัวไหลหรือ
เกิดเพลิงข้ันตนตามจุดตางๆ ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

SKUM High Expansion Foam systems
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงจากประเทศ

สวีเดน อุปกรณผลิตโฟมมีทอปลอยโฟมในตัว
ติดต้ังบริเวณใตเพดาน มีท้ังชนดิดูดอากาศจาก
ภายในหอง (HotFoam System) และชนิดดูด
อากาศจากนอกหอง อัตราสวนผสมโฟมหรือ
น้ํายาโฟมท่ีใชมีอัตราขยายตัวไมเกิน 600:1
โดยฟองโฟมจะผลิตไดจะถกูปลอยลงดานลางใน
ปริมาณมากจนทวมเพลิงไหม/เชื้อเพลิง ฟอง
โฟมจะปดกั้นไมใหอากาศ (ออกซิเจน) สัมผัส
เชื้อเพลิงเพื่อยับยั้งการสันดาป ขณะท่ีน้ําใน
ฟองโฟมจะทําใหเชือ้เพลิงเปยกและเยน็ลงซึง่จะ
ทําใหเพลิงไหมดับลงไปในท่ีสุด

เนื่องจากมีอัตราขยายตัวสูงสุด 600:1
จงึมีน้าํในฟองโฟมในปริมาณเพยีงพอสาํหรับทํา
ความเยน็แตไมมากเกนิไปท่ีจะทําใหวัสดอุปกรณ
เสยีหายจากการใชน้าํดับไฟ จงึเปนขอไดเปรียบ
อยางหนึง่ของโฟมชนดินี้

โฟมอัตราขยายตัวสูงเหมาะสําหรับใช
ปองกนัและระงบัเพลิงไหมในพืน้ท่ีปดขนาดใหญ
เชน คลังสินคา พื้นท่ีจัดเก็บเชื้อเพลิง โรงเก็บ
อากาศยาน หองเคร่ืองจกัร หองหมอแปลง หอง
เคร่ืองกําเนิดไฟฟา อุโมงครอยสายเคเบิล ฯลฯ
ดับไฟไดดีท้ัง Class A และ Class B รวมถงึแกสี
ธรรมชาติเหลว ขอควรระวังในการใชงานโฟม
อัตราขยายตัวสูงคือ โฟมทําใหคนท่ีอยูในฟอง
โฟมขาดอากาศหายใจ อีกท้ังทําใหกดีขวางการ
อพยพ ดังนัน้จงึมีขอแนะนําหามใชในพื้นท่ีท่ียงั
มีคนอยูเปนจาํนวนมาก กอนปลอยโฟมตองเปด

สัญญาณเตือนใหมีการอพยพ กรณีจําเปนตอง
อยูในพืน้ท่ีปลอยโฟมหรือกลับเขาไปจะตองสวม
อุปกรณปองกันสวนบุคคลโยเฉพาะเคร่ืองชวย
หายใจ SCBA

น้ํายาโฟมท่ีใชในระบบ HotFoam ไดแก
Meteor P+ Foam Concentrate ซึ่งเปนโฟม
สังเคราะหผลิตมาใชเปนโฟมอัตราขยายปาน
กลางและอัตราขยายตัวสูง (ข้ึนอยูกับอุปกรณ
ผลิตโฟม และความดันท่ีใช) สามารถใชไดกับ
น้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย

สวนผสมหลักคือ Alkyl Ether Sulphates,
Lauryl Alcohols, Ethanol, Alkyl Sulphate และ
น้ํา คุณสมบัติ: ความหนาแนน 1.03 0. 01
kg/l คา PH 6.5-8.5 จุดวาบไฟ >100  ํ C
อุณหภูมิจดัเกบ็ -5  Cํ ถงึ 45   ํC อุณหภูมิใชงาน
ตํ่าสุด -5   ํC

น้าํยาโฟม Meteor P+ ไมสวนผสมท่ีเปน
อันตราย แตอาจจะระคายตอตาและผวิหนงัเม่ือ
สมัผสั เม่ือสมัผสัน้าํยาโฟมใหลางดวยน้าํสะอาด
ปริมาณมาก หากกลืนเขาไปหามทําใหอาเจยีน
ตองสงใหแพทยดูแล ขณะปฏิบัติงานโฟม ให
สวมชุดคลุมปองกัน พรอมสวมแวนตานิรภัย
และถุงมือ
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