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โฟมขยายตั วสู ง หมายถึ ง น้ํ า ยาโฟม
สังเคราะห (Synthetic Foam Concentrate) ที่
สามารถนําไปสรางสวนผสมโฟม (Foam Solution)
ไดมากถึง 200-1,000 เทาตัวโดยปริมาตร เชน
จากอัตราสวนผสมโฟมหรือน้าํ ยาโฟมขนาดความจุ
1 ลิตร สามารถสรางเปนสวนผสมโฟม (ฟอง
โฟม) บรรจุเต็มถัง 200 ลิตร เรียกวาโฟมอัตรา
ขยายตัว 200: 1 หรือบรรจุเต็มถัง 1,000 ลิตร
เรียกวาโฟมอัตราขยายตัว 1,000: 1
ทัง้ นี้ สวนผสมโฟมทีไ่ ดจากการผสมโฟม
กับน้ําและอากาศอยูที่ประมาณ 200-1,000
เทาตัว ถือวาเปนโฟมสําเร็จ (Finished Foam)
สามารถดับไฟไดตามวัตถุประสงค
ในสรางสวนผสมโฟมจากน้าํ ยาโฟมอัตรา
ขยายตัวสูงตองใชเครือ่ งมือออกแบบมาโดยเฉพาะ
เรียกวา เครื่องสรางฟองโฟมอัตราขยายตัวสูง
(High Expansion Foam Generator) ประกอบ
ดวยสองสวนสําคัญคือตัวดูดโฟม (Eductor) และ
ตัวปลอยโฟม (Pourer) บังคับใหสวนผสมโฟม
กับน้าํ ไหลเขาไปยังพัดลมทํางานดวยแรงดันน้าํ
ซึง่ จะเปาสวนผสมโฟมผานตะแกรงละเอียดเพือ่
สรางฟองโฟมปริมาณมากสําหรับคลุมเพลิงไหม
ทั้งหมดที่อยูในสวนปดลอม เชน อาคาร หรือ
หองตางๆ ซึ่งไฟจะเย็นลงและดับไปในที่สุด

นิยามในมาตรฐาน NFPA 11 Standard
for Low-, Medium-, and High-Expansion
Foam โฟมอัตราขยายตัวสูงจัดอยูในกลุมเดียว
กับโฟมอัตราขยายตัวปานกลาง รวมเรียกวา
โฟมอัตราขยายตัวปานกลางและอัตราขยายตัว
สูง (Medium- and High-Expansion Foam
Concentrate) หมายถึ ง โฟมใช คลุ มผิวหนา
เชื้อเพลิงประเภทไฮโดรคารบอนที่มีอัตราการ
ขยายตั วจากน้ํายาโฟมเปนส วนผสมโฟมโดย
ปริมาตรตั้งแต 20: 1 จนถึง 1,000: 1 โดย
ประมาณ (น้ํายาโฟม 1 สวน กลายเปนโฟม
สําเร็จสําหรับดับไฟ 20-100 สวน ตามอัตรา
ที่ระบุไว)
ขอกําหนดในมาตรฐาน NFPA 11 ระบุให
ใชโฟมอัตราขยายตัวปานกลางและโฟมอัตรา
ขยายตั วสู ง ปกป องอั คคี ภั ยต อไปนี้ ยกเว น
อัคคีภยั ประเภท (4) ใหใชโฟมชนิดอัตราขยาย
ตัวสูงเทานั้น
(1) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงประเภท
วัตถุติดไฟไดทั่วไป (Ordinary combustibles)
(2) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงของเหลว
ติดไฟไดและของเหลวไวไฟ (Flammable and
combustible liquids)
(3) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงผสม (1)

และ (2)
(4) อัคคีภัยเกิดจากเชื้อเพลิงประเภท
ธรรมชาติเหลว (Liquefied natural gas)
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการใช ดังนี้
 หลีกเลี่ยงการใชงาน หากมีแนวโนม
ที่โฟมจะถูกทําลายดวยน้ํา
 โฟมอัตราขยายตัวปานกลาง และโฟม
ขยายตัวสูง ตองไมใชกับอันตรายที่มีลักษณะ
ตอไปนี้ ยกเวนไดรับการประเมินและทดสอบ
แลววาสามารถทําได
(1) สารเคมี เช น เซลลู โลสไนเตรท
ซึ่ งปล อยออกซิเจนและสารสารออกซิไดซอื่ น
ออกมาเพื่อทําใหการเผาไหมดําเนินตอไป
(2) อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาเดิน
อยูในพื้นที่ปดลอม
(3) โลหะทีม่ ปี ฏิกริ ยิ ากับน้าํ เชน โซเดียม
โปแตสเซียม และโซเดียม-โปแตสเซียมอัลลอย
(4) วัตถุที่มีปฏิกิริยารุนแรงกับน้ํา เชน
ไตรเอธิลอะลูมินัม (Triethylaluminum) และ
ฟอสฟอรัส เพนทอกไซด (Phosphorus pentoxide)
(5) แกสเหลวไวไฟ (Liquefied flammable gas)
 ชนิดของระบบ โฟมอัตราขยายตัวปาน
กลางและโฟมขยายตัวสูงใชไดกบั 3 ระบบ ไดแก
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(1) ระบบฉีดทวมหอง (Total flooding
systems)
(2) ระบบฉีดเฉพาะจุด (Local application systems)
(3) อุปกรณผลิตสวนโฟมเคลือ่ นยายได
(Portable foam-generating devices)
 ความปลอดภั ย ต อ บุ คคล ในการใช
โฟมอัตราขยายตัวปานกลางและโฟมขยายตัวสูง
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลผูปฏิบัติ
งาน ผูอยูในพื้นที่เพลิงไหมและผูเกี่ยวของอื่นๆ
ตอไปนี้
 หากเปนไปได ตําแหนงปลอยโฟมที่
อยูติดกับทางออกของอาคาร ตองจัดใหมีการ
อพยพคนตามความเหมาะสม
 การเขาไปในอาคารหลั งจากฉีดโฟม
จนเต็มพื้ นที่ แลว ใหใชสายน้ําฝอยหยาบเพื่ อ
ตัดฟองโฟมใหเปนชองทางเดิน ควรหลีกเลี่ยง
เดินฝาเขาไปในฟองโฟม
 หามสวมหนากากปองกันระบบหายใจ
ชนิดตลับกรองอากาศภายในกองโฟม
 กรณีฉุกเฉินจําเปนตองเขาไปในหอง
ทีฉ่ ีดโฟมไวแลว ใหใชหนากากชวยหายใจ ชนิด
มีถังอากาศในตัว (SBCA) ใชรวมกับสายปอน
อากาศ
 อุปกรณไมมีสิ่งปดลอม ใหตัดกระแส
ไฟฟาเพือ่ ปดระบบบังคับการทํางาน ยกเวนมีสงิ่
ปองกันอันตรายหรือพิสจู นไดวา ไมเปนอันตรายใดๆ
หลังจากปลอยโฟมอัตราขยายตัวสูงเขาไป
ในพื้ นที่ ปกปองจนเต็มอัตราที่ กําหนดไว แลว
โดยทัว่ ไปจะไมอนุญาตใหบคุ คลใดๆ กลับเขาไป
ในพื้นที่นั้นอีก ยกเวนในกรณีตอไปนี้
(1) เข าไปโดยมี จุ ดประสงค เพื่ อการ
ชวยชีวิต

(2) หากจําเป นต อ งกลั บ เข า ไปเพื่ อ
ควบคุ มการลามของเพลิ งไหม ต องมั่ นใจว า
โครงสรางของพืน้ ทีม่ คี วามมัน่ คงแข็งแรง
(3) บุคคลทีเ่ ขาไปทั้งหมดมีการปองกัน
ตัวดังนี้ สวมเครือ่ งชวยหายใจ SCBA ติดอุปกรณ
เตือนความปลอดภัยสวนบุคคล (PASS) ไวทตี่ วั
และเปดการทํางานไว รวมทั้งติดตอกับคนอื่น

ตลอดเวลาทางเสนเชือกหรือสายสูบ หัวหนาทีม
ตองใชตะขอเพื่อนําทางในแตละกาว เคลื่อนตัว
ชาๆ และมีความหนักแนนที่ สัมผัสปลายเทา
อาจใชวธิ คี ลานเขาแตอาจทําใหไมสามารถรับรู
ความรอนขณะอยูในฟองโฟมที่สูง 3-4 ฟุต
(4) ปดการทํางานของอุปกรณไฟฟาที่
อาจส ง ผลกระทบในพื้ นที่ ป ล อยโฟมทั้ งหมด
ทัง้ นี้ ไมเกีย่ วของกับฟองโฟม แตเปนการปองกัน
ไมใหนกั ดับเพลิงหรือบุคลากรอืน่ ทีเ่ ขาไปในพืน้ ที่
ปลอยโฟมเดินเหยียบหรือสะดุดอุปกรณหรือ
ส วนใดๆ ที่ มี กระแสไฟฟ าไหลผ านจนได รั บ
อันตรายรายแรง
(5) จัดตั้ งหนวยชวยชีวิตเคลื่ อนที่ เร็ว
(RIT) ไวที่ทางเขาซึ่งพรอมปฏิบัติงานไดทันที
(6) กรณีเขาไปเพื่อดับไฟ ใหใชสายสูบ
ติ ดหั วฉี ดน้ําลําตรงโดยฉี ดกวาดไปที่ เพดาน
ขางบนแลวเดินตาม วิธีนี้จะชวยลดความรอน
และไมทําใหฟองโฟมแตกกระจาย

ในการใชงานโฟมอัตราขยายตัวปานกลาง
และโฟมอัตราขยายตัวสูงจะใชวิธีการปลอยลง
มาปกคลุมเพลิงไหม โดยเฉพาะโฟมอัตราขยาย
ตัวสูงจะใชวธิ ีฉีดฟองโฟมเขาไปจนเต็มพืน้ ทีจ่ น
กระทั่งเพลิงไหมจมอยูในฟองโฟม โฟมซึ่งมีน้ํา
เปนสวนผสมจะทําความเย็นเพลิงไหมพรอมกับ
ปดกั้นออกซิเจนไมใหเกิดการสันดาปตอเนื่อง
โฟมอัตราขยายตัวปานกลางและโฟมอัตรา
ขยายตัวสูงมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
ระงับเหตุอคั คีภยั ภายในรม เชน หองเก็บเชือ้ เพลิง
คลังสินคา อาคารจอดอากาศยานและพาหนะ
อื่นๆ โดยทั่วไปจะติดตั้งเปนระบบฉีดทวมหอง
โดยติดตั้งเครื่องกําเนิดโฟมและทอปลอยโฟม
ที่บริเวณพื้นที่ใตหลังคา ทํางานรวมกับระบบ
ตรวจจั บไอสารเชื้ อเพลิ ง หรื อส งผิดปกติ ที่ มี
แนวโนมจะเกิดเพลิงไหม
เมือ่ ระบบตรวจจับพบไอสารไวไฟหรือสิง่
ผิดปกติจะสงสัญญาณเตือนออกมาเพือ่ ใหมกี าร
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อพยพกอนจะมีการบังคับการปลอยโฟมลงมา
ทวมพื้นที่ การบังคับการปลอยโฟมมีทั้งแบบ
อัตโนมัติและแบบควบคุมดวยมือ
โฟมอัตราขยายตัวสูงที่นิยมใชงานทัว่ ไป
มีอตั ราขยายตัวในชวงระหวาง 400:1-600:1
เนือ่ งจากโฟมยังมีนา้ํ หนัก ไมแตกกระจาย หรือ
ปลิวงาย ภายในฟองโฟมมีน้ําเพียงพอสําหรับ
ทําความเย็นเพลิงไหมแตไมมากเกินไปทีจ่ ะทําให
ทรัพยสนิ เสียหาย โฟมทีม่ อี ตั ราขยายตัวต่าํ กวานี้
ฟองโฟมจะมีนา้ํ มากกวาอาจสรางปญหาตอวัสดุ
อุปกรณที่สัมผัสน้ําไมได ขณะที่อัตราขยายตัว
สูงเกิน 600:1 มีแนวโนมฟุง กระจายจนควบคุม
ไมไดอีกทั้งมีน้ําในฟองโฟมนอยเกินไปสําหรับ
การทําความเย็นเชื้อเพลิง ดวยเหตุนี้โฟมอัตรา
ขยายตัวมากกวา 600:1 เชน 1,000:1 จะใชงาน
ภายในพื้นที่ปดลอมเทานั้น
เฉพาะโฟมอัตราขยายตัวสูงเหมาะสําหรับ
ใชดับไฟสามมิติที่ มีความลึกนอกเหนือความ
กวางและความยาว เนื่องจากโฟมจะครอบคลุม
เพลิงไหมในทุกมิตโิ ดยทําหนาทีป่ ด กัน้ ออกซิเจน
ยับยัง้ การสันดาปและการทําความเย็นเชือ้ เพลิง
ดวยฟองโฟมที่มีน้ําเปนสวนผสม
โฟมอัตราขยายตัวสูงจะมีประสิทธิภาพ
ดับไฟเพิม่ ขึน้ เมือ่ ใชกบั ระบบปลอยโฟมทวมหอง
(Total Flooding Systems) ติดตั้งเพื่อปองกัน
พื้ นที่ เสี่ ยงต อการเกิ ดเพลิ งไหม ได แก ห อง
เครื่ องจั กร คลังสินค า ห องหมอแปลงไฟฟา
อุโมงค สถานทีท่ าํ งานใตดนิ โรงเก็บอากาศยาน
ชองเก็บสินคาบนเรือ ฯลฯ
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงชนิดปลอย
ทวมหอง (Total Flooding Systems)
ตามมาตรฐาน NFPA 11 ระบบโฟมอัตรา
ขยายตัวสูงชนิดปลอยทวมหองตองประกอบดวย

เครื่องกําเนิดสวนผสมโฟม (ฟองโฟม) ติดตั้ง
ประจําทีพ่ รอมทอสงน้าํ ยาโฟมและน้าํ เพือ่ สราง
สวนผสมโฟมกับน้าํ ปลอยลงไปในพืน้ ทีป่ ดลอม
หรือบริเวณโดยรอบอันตราย (เพลิงไหมหรือ
เชือ้ เพลิง)
ในการใชงานระบบปลอยทวมหอง ใหใช
ในพืน้ ทีป่ ด ลอมถาวรซึง่ มีอนั ตรายอยูภ ายในโดย
สวนผสมโฟมจะถูกปลอยลงมาโดยรอบอันตราย
จนมีความลึกทีเ่ หมาะสมและใหคงอยูล กั ษณะนัน้
จนกว าจะแน ใจว าสามารถควบคุ มเพลิ งไหม
หรือดับไฟได
ขอกําหนดทัว่ ไป ระบบโฟมอัตราขยายตัว
สู ง ชนิ ดปล อยท วมห องต องออกแบบ ติ ดตั้ ง
ทดสอบและซอมบํารุงตามขอกําหนดมาตรฐาน
(NFPA 11) และตองใชวัสดุอปุ กรณอยูในบัญชี
รายชื่อที่ไดรับการรับรองเทานั้น
ในการปลอยโฟมลงมาทวมเพลิงไหมหรือ
เชื้อเพลิง ชองเปดตางๆ ในหอง จะตองปดโดย
อัตโนมัตกิ อ นมีการปลอยโฟมจากเครือ่ งกําเนิด
โฟม และใหพิจารณาอพยพคนในพื้นที่ปลอย
โฟมดวย
ในกรณี มี ช องเป ดที่ ป ดอั ตโนมั ติ ไม ได
ใหปลอยโฟมชดเชยสวนที่รั่วออกไป

ทั้งนี้ ชองเปดตางๆ ตองทนแรงดันของ
โฟมที่ปลอยลงมาทวมหองไดโดยตองยังคงอยู
ในตําแหนงปดขณะมีการปลอยโฟม
หากใชอากาศขางนอกหองมาทําการสราง
สวนผสมโฟม จะตองมีชอ งระบายอากาศแรงสูง
เพื่อดูดอากาศเขามาในหอง โดยความเร็วของ
แรงลมตองไมเกิน 305 เมตร/นาที (1,000ฟุต/
นาที)
ระบบโฟมอัตราขยายตัวปานกลางหรือ
โฟมขยายตัวสูงชนิดปลอยทวมทอง ตองใชอตั รา
ปลอยทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใหฟองโฟมมีความสูงทวม
อันตราย (เพลิงไหม/เชือ้ เพลิง) กอนความเสียหาย
ที่ยอมรับไมไดจะเกิดขึ้น
สําหรับความลึกของโฟม โฟมทีป่ ลอยลง
ไปที่อันตรายตองมีความลึก (ความสูง) ขั้นต่ํา
เหนือสวนปลายสุดของอันตรายไมนอ ยกวา 1.1
เทา และตองอยูสูงกวาอันตรายในทุกกรณีไม
นอยกวา 0.6 เมตร (2 ฟุต) หากเชื้อเพลิงเปน
ของเหลวติดไฟไดหรือของเหลวไวไฟ ใหเพิ่ ม
ความสูงใหมากกวาที่ระบุไวดังกลาว และตอง
ไมนอ ยกวาอัตราทีไ่ ดจากการทดสอบซึง่ จําลอง
จากสถานการณไฟไหมจริงในพืน้ ทีต่ ิดตัง้ ระบบ
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงชนิดปลอย
เฉพาะจุด (Local Application Systems)
ระบบโฟมอัตราขยายตั วสู งชนิดปลอย
เฉพาะจุด ตองประกอบดวยเครื่องกําเนิดสวน
ผสมโฟม (ฟองโฟม) ติดตัง้ ประจําทีพ่ รอมทอสง
น้าํ ยาโฟมและน้าํ เพื่อสรางสวนผสมโฟมกับน้ํา
ปลอยลงไปยังเพลิงไหมหรือันตรายจากน้ํามัน
หกลนโดยตรงเฉพาะจุดที่ตอ งการ โดยอนุญาต
ใหใชสาํ หรับดับหรือควบคุมเพลิงไหมทเี่ กิดจาก
เชือ้ เพลิงประเภทของเหลวติดไฟไดหรือของเหลว
ไวไฟ แกสธรรมชาติเหลว (LNG) หรือเชือ้ เพลิง
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ประเภท A ทั่วไป ที่ซึ่งอันตรายไมไดอยูพื้นที่
ปดลอมทั้งหมด
สําหรับพืน้ ที่มหี ลายชั้นหรือเปนอัคคีภัย
สามมิตซิ งึ่ ไมสามารถติดตัง้ ระบบปลอยทวมหองได
ใหแยกอันตรายออกเปนสวนๆ แลวใชวิธตี ิดตัง้
การปลอยโฟมเฉพาะสวนนัน้ ๆ เพือ่ ควบคุมและ
จํากัดการลุกลามของเพลิงไหม
ขอกําหนดทัว่ ไป ระบบโฟมอัตราขยายตัว
สู งชนิ ดปล อยเฉพาะจุ ดต องออกแบบ ติ ดตั้ ง
ทดสอบและซอมบํารุงตามขอกําหนดมาตรฐาน
(NFPA 11) และตองใชวัสดุอปุ กรณอยูในบัญชี
รายชื่อที่ไดรับการรับรองเทานั้น

ในการปลอยสวนผสมโฟมลงมาดับไฟหรือ
ควบคุมการลุกไหมของเชือ้ เพลิงทีเ่ ปนของเหลว
หรือของแข็งติดไฟไดหรือไวไฟ ตองปลอยฟองโฟม
ปกคลุมอันตราย อยางนอยใหมีความลึก 0.6
เมตร (2 ฟุต) เปนเวลา 2 นาที โดยสวนผสม
ตองมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใชงานในระบบ
ทั้งหมดเปนเวลาอยางนอย 12 นาที
สําหรับการใชโฟมกับแกสธรรมชาติเหลว
(LNG; Liquefied Natural Gas) ตองพิจารณา
ตามผลการประเมินอันตรายเฉพาะจุดซึง่ รวมถึง
การพิจารณาผลกระทบจากการสัมผัสความรอน
ของอุปกรณที่อยูติดกัน ทั้งนี้ ตองใชการเตือน
และบังคับการทํางานอัตโนมัตหิ ากใชระบบติดตัง้
ประจําที่ ยกเวน เมือ่ ผลการศึกษาทางวิศวกรรม
ระบุวา ไมตอ งใชการปกปองอัตโนมัติ จึงใชระบบ
ควบคุมดวยมือได
อุปกรณผลิตสวนโฟมเคลื่ อนยายได
(Portable Foam-generating Devices)
อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคลือ่ นยายได
เปนเครือ่ งสรางโฟมบังคับการทํางานดวยมือและ
สามารถเคลือ่ นยายได เชือ่ มตอกับสายสูบหรือ

ทอกับสายสูบสําหรับใชเปนตัวจายสวนผสมโฟม
ที่ ผลิ ตได โดยเครื่ องวั ดอั ตราส วนโฟมกั บน้ํา
(Proportioning Equipment) จะรวมหรือแยกกับ
เครือ่ งผลิตสวนผสมโฟมก็ได
อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคลือ่ นยายได
และอุปกรณประกอบตองใชงานและซอมบํารุง
ตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐาน NFPA 11
และตองใชอปุ กรณทอี่ ยูใ นบัญชีรายชือ่ ทีไ่ ดรบั การ
รับรองเทานั้น ทั้งนี้ สามารถใชดับเพลิงไดทุก
ชนิดตามที่ระบุไวในมาตรฐาน NFPA 11
ทั้งนี้ อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคลื่อน
ยายไดที่ยังไมตอสายหรือทอจายสวนผสมโฟม
ตองตัง้ ในทีส่ ามารถเขาถึงไดงา ย และมีสายยาว

มากพอที่ จะเขาถึ งอันตรายที่ อยู ไกลสุ ด โดย
น้าํ ยาโฟมตองเขาถึงไดทนั ทีทจี่ ะใชงาน เงือ่ นไข
สําคัญคือ อุปกรณผลิตสวนผสมโฟมเคลือ่ นยาย
ได ตองไมตั้งอยูในบริเวณที่สัมผัสกับอันตราย
(เพลิงไหม)
สําหรับอัตราและระยะเวลาการปลอยสวน
ผสมโฟมใหพจิ ารณาตามขนาดของอันตราย และ
ในการปลอยโฟมตอเนื่อง สามารถใชอุปกรณ
มากกวา 1 ชุดได
กรณีอุปกรณใชกระแสไฟฟาขับเคลื่อน
ตัวเชือ่ มตอทางไฟฟาของอุปกรณตองกันน้าํ ได
ทัง้ นี้ ในการใชงานอุปกรณผลิตสวนโฟม
เคลือ่ นยายได ตองมีการฝกอบรมบุคลากรเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง คลองแคลว มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ขอมูลทางเทคนิคโฟมอัตราขยายตัวสูง
โฟมอัตราขยายตัวสูงผลิตขึ้นครั้งแรกใน
ชวงตนทศวรรษ 1960 หรือกวาหาสิบปมาแลว
จุดประสงคเพือ่ นําไปใชดบั ไฟในเหมืองถานหิน
ซึง่ จําเปนตองใชระบบทีป่ ลอดภัยตอบุคลากรที่
ทํางานอยูเ หมือง โดยระบบโฟมอัตราขยายตัวสูง
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ตัวปลอยโฟม (Pourer) และตัวดูดโฟม (Eductor)

พัดลมของตัวปลอยโฟม (Pourer) ทํางานดวยแรงดันน้ํา

อุปกรณเครื่องกําเนิดโฟม (Foam Generator) ครบชุด

ตัวปลอยโฟม (Pourer) กําลังผลิตโฟมอัจราขยายตัวสูง

จะถูกปลอยเขาไปในอุโมงคเหมืองจนสุดความ
ยาวพรอมกับปดทางเขาไวเพื่อใหโฟมดับไฟได
อยางมีประสิทธิภาพ
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงเปนใชนา้ํ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ฟองโฟมที่สรางโดยเครื่องผลิต
โฟมจะบรรจุน้ําไว เมื่อเปลวไฟทําใหฟองโฟม
แตกสลาย น้ําก็จะตกลงไปทีไ่ ฟโดยตรง

เปรียบกับระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
(สปริงเคลอร) ซึ่งฉีดฝอยน้ําในอัตรา 1,500
แกลลอนตอนาที แตภายใตสถานการณและ
เงือ่ นไขเดียวกันซึง่ ใหประสิทธิภาพดับไฟเทากัน
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงจะใชน้ําเพียง 400
แกลลอนเทานัน้ แสดงใหเห็นความแตกตางใน
การใชนา้ํ ดับไฟระหวางสองระบบไดอยางชัดเจน
เมือ่ ฟองโฟมอัตราขยายตัวสูงถูกปลอยลง
ไปยังเพลิงไหมหรือเชื้อเพลิง โฟมจะกอตัวเปน
ใยหอหุมแลวทําลายกระบวนการเผาไหมดวย

การขวางกัน้ ออกซิเจนไมใหเขามาเพิม่ เปนการ
ยับยั้งการสันดาปตอเนื่ อง เครื่ องกําเนิดโฟม
อัตราขยายตัวสูงจะสรางกําแพงฟองโฟมขึ้นมา
ภายในเวลาไมกนี่ าที ตัวอยาง ระบบซึง่ สามารถ
เติมโฟมเขาไปในหองเก็บสินคาขนาด 64 x 48
x16.5 ฟุตเพื่อดับไฟไดภายในเวลา 3 นาที มี
การใชนาํ เพียง 234 แกลลอน เพือ่ สรางฟองโฟม
ทีม่ ปี ริมาตร 30,000 ลูกบาศกฟตุ ตามคาขัน้ ต่าํ
นอกจากนี้ การควบคุมการปลอยโฟม
โดยเฉพาะเวลาทีใ่ ชในการปดระบบจะใชประมาณ

15 นาทีซึ่งนับวานอยมากเมื่อเทียบกับระบบ
สปริ ง เคลอร ที่ ใช เวลาป ดระบบยาวนานกว า
เนือ่ งจากตองทํางานดวยมือและตองใชนา้ํ ตอไป
ในปริมาณมาก
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงสามารถดับไฟ
ไดดีทั้งไฟ Class A ที่ไหมกระดาษ ไม เสื้อผา
ยาง และไฟ Class B ที่เกิดจากน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันหลอ สีทาบาน ของเหลวลุกไหมได ฯลฯ
สารเคมีที่ใชทําโฟมอัตราขยายตัวสูง มี
คุณสมบัตไิ มกดั กรอน มีสว นผสมของสารสลาย
ตัวทางชีวภาพ ดังนัน้ การทําความสะอาดจึงทํา
ไดงาย เพียงเปดประตูใหโฟมไหลออกไปขาง
นอกอาคาร โดยอาจใชพัดลมชวยเปาฟองโฟม
เพื่อใหงานเสร็จเร็วขึ้น หรือใชทอดานดูดของ
พัดลมดูดโฟมทีอ่ ยูบ นพืน้ จนหมดแลวทําใหพนื้ แหง
คุณสมบัติโดดเดนประการหนึ่งของโฟม
อัตราขยายตัวสูงคือ การเปนฉนวนกัน้ ความรอน
อีกทัง้ ยังสามรถแทรกตัวลงไปตามรอยแยกหรือ
ชองวางเล็กๆ ของตัวเชื้อเพลิงหรือชั้นเชื้อเพลิง
ไดดีกวาฝอยน้ําจากสปริงเคลอร เนื่องจากฟอง
โฟมจะทวมเชื้ อเพลิงในสถานการณที่ เสมือน
หองนัน้ เต็มไปดวยน้าํ ตัง้ แตพนื้ จนถึงเพดาน
ในกรณีเชือ้ เพลิงเปนแกสธรรมชาติเหลว
ซึง่ เมือ่ ลุกติดไฟจะใหพลังงานความรอนทีเ่ ขมขน
ควบคุมหรือดับไดยากกวาเหตุเพลิงไหมสารเคมี

ชนิดอื่นๆ แตโฟมอัตราขยายตัวสูงสามารถใช
คุณสมบัติในการเปนฉนวนกั้นความรอนเพื่อ
ควบคุมและปองกันการลุกลามดวย 2 แนวทาง
หนึ่ง หากมีการหกรั่วไหลขนาดใหญแตแกสยัง
ไมลุกติดไฟ โฟมจะเพิ่มอัตราการสลายตัวเปน
ไอของแกสโดยลดอัตราสวนผสมของมีเธนลง
ครึ่งหนึ่ง สอง หากแกสลุกติดไฟ โฟมจะคลุม
เพลิงไหมซงึ่ ทําใหสามารถควบคุมไฟและดับลงได
แมดว ยตัวของมันเองมีขอ ดีหลายประการ
แตจะดีทสี่ ดุ ถาทํางานรวมกับระบบหัวกระจายน้าํ
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ดับเพลิง (สปริงเคลอร) โดยใหโฟมฉีดทั้งลง
ขางลางและขึ้ นขางบน คือโปรยลงมาและพุ ง
ขึ้นจากพื้น ในขณะระบบสปริงเคลอรจะโจมตี
เพลิงไหมจากบนลงลาง ดังนั้น สปริงเคลอรจะ
ลดปริ มาณโฟมลงโดยจะทําให โฟมที่ ฉี ดออก
มาเสียไปในอัตรา 2 ลูกบาศกฟุตตอตารางฟุต
จึงตองมีการคํานวณปริมาณโฟมจะตองปลอย
เพิ่ มเติ มเพื่ อชดเชยส วนที่ เสี ยไปจากการใช
สปริงเคลอร เพื่อใหประสิทธิภาพดับเพลิงใน
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด
ตามมาตรฐาน NFPA หากใชระบบโฟม
อัตราขยายตัวสูงรวมกับระบบสปริงเคลอร จะ

ยาวนาน ดับไฟไดดีทั้ง Class A และ Class B
รวมถึงแกสเหลวไวไฟทั้ง 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%
รวมถึงสารผสมของ alkyl sulfates, ethoxylates
และ solvents ที่เปนสิทธิบัตรของผูผลิต ไมมีสี
มีกลิ่ นสารละลายเล็กนอย ความถวงจําเพาะ
1.02 คา PH 6.5 ความหนืด 100pcs
เนือ้ โฟมอัตราสวนผสม 2% (ใชเนือ้ โฟม
2 ส วน น้ํา 98 ส วนเอสร างส วนผสมโฟม)

ตารางแสดงเวลาสูงสุดในการปลอยโฟมทวมเชือ้ เพลิงในพืน้ ทีอ่ นั ตรายตางๆ นับตัง้ แตเริม่ ปลอยโฟม(หนวยเปนนาที)
โครงสรางเหล็กกลาขนาดเบา
หรือไมไดปองกัน
มีสปริงเคลอร ไมมีสปริงเคลอร

อันตราย
ของเหลวไฟไว (จุดวาบไฟต่ํากวา 38◦ C (100◦ F) ความดันไอ
ไมเกิน 276 kPa (40 psia)
ของเหลวติดไฟไดและจุดวาบไฟ 38◦ C (100◦ F) และสูงกวา*
วัสดุติดไฟไดความหนาแนนต่ํา (เชน ยางโฟม พลาสติกโฟม
มวนกระดาษ หรือแผนกระดาษ)
วัสดุติดไฟไดความหนาแนนสูง (เชน มวนกระดาษเหนียว
หรือมวนกระดาษเคลือบมัดรวมกัน)
วัสดุติดไฟไดความหนาแนนสูง (เชน มวนกระดาษเหนียว
หรือมวนกระดาษเคลือบวางแยกกัน)
ยางรถ
วัสดุติดไฟไดบรรจุกลอง ถุง หรือถังไฟเบอร

โครงสรางขนาดใหญ
หรือไดรับการปองกัน หรือทนไฟ
มีสปริงเคลอร ไมมีสปริงเคลอร

3

2
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3

4

3

5

3

4

3+

6

4+

7

5+

8

6+

5

4+

6

5+

7
7

5+
5+

8
8

6+
6+

* ไมรวมสารโพลารโซลเวนท ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 38 ํ C (100 ํ F) อาจตองการอัตราการใชโฟมสูงขึ้น ดู NFPA 30
+ เวลาทีใ่ ชปลอยโฟมใหทวมเชือ้ เพลิงเหลานีเ้ ปนการปลอยโฟมลงมายังชั้นหรือกองเชือ้ เพลิงทีส่ ูงกวา 4.5 เมตร (15 ฟุต) หรือเมื่อไฟ
ลุกลามทะลุกองเชื้อเพลิงอยางรวดเร็ว

ตองใชเวลาปลอยโฟมนานขึน้ เมือ่ เทียบกับพืน้ ที่
ไมมรี ะบบสปริงเคลอรแสดงไวในตาราง ตอไปนี้
ตัวอยางผลิตภัณฑโฟมอัตราขยายตัวสูง
Chemguard Vee Foam High-X
เปนโฟมใหอตั ราขยายตัวสูงสุด 1,000:1
หากผสมน้าํ ในสัดสวนและถูกตอง โดยขึน้ อยูก บั
เครือ่ งผลิตฟองโฟมและระดับแรงดันทีใ่ ชงานดวย
ชือ่ สามัญคือ โฟม Chemguard C2 ใชดบั
ไฟอนกประสงคสําหรับปลอยลงมาทวมพื้นที่
ปกปอง เชน คลังสินคา หองเครื่องจักร โรงเก็บ
อากาศยาน เหมืองแร ฯลฯ สรางฟองโฟมได
ปริมาณมากและมีอายุฟองโฟมปกคลุมอันตราย

อยูใ นบัญชีรายชือ่ ไดการรับรองจาก UL สามารถ
สลายตัวทางชีวภาพ มีความเปนพิษต่ํา น้ําจาก
การดับไฟนําไปบําบัดได อายุการเก็บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
35 ํ F-120 ํ F (1.7 ํ C-49 ํ C) ยาวนานถึง
20-25 ป
ในการผลิตสวนผสมโฟม ใชน้ํายาโฟม

2 สวน ผสมน้ํา 98 สวน (อัตราสวนผสม 2%)
สรางเปนสวนผสมโฟมกับน้าํ หรือสารละลายโฟม
แลวสงไปยังอุปกรณผลิตโฟมขยายตัวสูง (HEFG;
High Expansion Foam Generator) ทีท่ าํ งานดวย
มอเตอรพลังน้ํา ซึ่งหลังจากนั้นสารละลายโฟม
จะถู กฉี ดออกมาด วยหัวฉีดไปยั งตะแกรงชอง
ละเอียดทําจากเหล็กกลาปลอดสนิม พรอมกัน
นัน้ จะเปาลมออกมาผสมกับโฟม ทําใหฟองโฟม
มีปริมาณมากขึ้ น โดยฟองโฟมทั้ งหมดจะถูก
ปลอยจากชองปลอยโฟมลงมายังพืน้ ทีเ่ พลิงไหม
หรือเชื้อเพลิง จากปริมาณน้ํายาโฟมที่ใช 940
แกลลอนจะมีฟองโฟมทวมหองครอบคลุมอัคคีภยั

SAFET Y LIFE 6

มวนกระดาษ ยางรถยนต วัสดุติดไฟได ฯลฯ
ปริมาณมาก
นอกจากนีย้ งั ติดตัง้ เพือ่ ปกปองพืน้ ทีผ่ ลิต/
บรรจุ/จัดเก็บแกสธรรมชาติเหลว (LNG) ซึง่ โฟม
อัตราขยายตัวสูงจะยับยัง้ และควบคุมไอสารทีเ่ กิด
จากแกสรั่วไหล โฟมที่คลุมผิวหนาเชื้อเพลิงจะ
ลดปริมาณและความเขมขนของไอสารที่ แกส

อยางมัน่ คงเพือ่ ทําการควบคุมและดับลงไป
ทัง้ นี้ ปริมาณฟองโฟมทีจ่ ะไหลลงมาคลุม
อันตรายขึ้นอยูกับเครื่องผลิตโฟมที่เลือก ใชซึ่ง
ใหอตั ราไหลของฟองโฟม (ลูกบาศกฟตุ ตอนาที)
แตกตางกันไปตามระดับระดับแรงดันทีช่ องดูด
(Inlet Pressures)
พืน้ ทีเ่ สีย่ งทีค่ วรจะใชระบบโฟมอัตรา
ขยายตัวสูง
 หองบรรทุกสินคาบนเรือ
 โรงเก็บอากาศยาน
 พื้นที่เก็บวัสดุ/ของเสียอันตราย
 พื้นที่บรรจุและจัดเก็บของเหลวไวไฟ
 พื้นที่เก็บถังบรรจุของเหลวไวไฟ
 พืน
้ ทีค่ ลังสินคาทีจ่ ดั เก็บเชือ้ เพลิง อาทิ

ธรรมชาติเหลวสรางขึ้นมา
เมื่ อปล อยโฟมอั ตราขยายตั วสู ง ลงมา
ครอบคลุมหองทีเ่ กิดเพลิงไหม จะเกิดกลไกการ
ดับเพลิง 3 ประการไดแก
1. มวลโฟมปริมาณทีป่ ลอยลงมาจะเติม
เต็มทุกชองวางในพื้นที่เกิดเพลิงไหมและผนึก
พื้นที่นั้นปองกันไมใหอากาศ (ออกซิเจน) เขา
ถึงฐานเปลวไฟ ฟองโฟมจะทําใหเกิดภาวะขาด
ออกซิเจนตอเนือ่ งจนกระทัง่ ไฟดับลงไป
2. ไอน้ําเกิดขึ้นมาจากผลของรังสีความ
รอนจากเพลิงไหมทําใหน้ําในฟองโฟมกลั่นตัว
เปนไอ การเปลีย่ นสถานะจากน้าํ กลายเปนไอน้าํ
ดังกลาวชวยดูดซับความรอนไดในปริมาณมาก
อีกทัง้ ไอน้าํ เมือ่ รวมตัวกับอากาศจะทําใหปริมาณ

ออกซิเจนลดต่าํ ลงซึง่ ทําใหกระบวนการสันดาป
ไมสามารถเกิดขึ้นอยางตอเนื่องได
3. กลไกทําความเย็นเชื้อเพลิงของโฟม
อัตราขยายตัวสูงจะเกิดขึ้นเมื่อฟองโฟมสัมผัส
ความรอนแลวแตกตัวออกแลวน้าํ ในสวนผสมโฟม
จะปลอยออกมาสัมผัสผิวหนาเชือ้ เพลิงทีร่ อ นจัด
โดยความตึงผิวทีล่ ดลงของน้าํ จากฟองโฟมจะทะลุ
ผานผิวเชื้อเพลิงลึกลงไปขางในซึ่งเชื้อเพลิงจะ
เปยกและชื้น โดยจะทําใหเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ
Class A เย็นลงเร็วกวาน้าํ ธรรมดา การทําความ
เย็นเชือ้ เพลิงดังกลาวเปนการทําใหวัตถุที่กาํ ลัง
ลุกไหมมีอุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิจุดติดไฟของ
ตัวเอง เชือ้ เพลิงจึงไมสามารถลุกไหมตอ ไปและ
ดับลงไปในที่สุด
สําหรั บระยะเวลาการปลอยโฟม ตาม
หลักการแลวตองปลอยสวนผสมโฟมกับน้าํ ออกมา
ใหพอเพียงกับพืน้ ทีห่ รือปริมาตรของสวนปดลอม
ทีต่ อ งการปองกันหรือระงับเหตุเพลิงไหมตามที่
ออกแบบไว ระบบตองทํางานตอเนือ่ งอยางนอย
25 นาที หรือผลิตสวนผสมโฟมกับน้าํ ได 4 เทา
ของปริ มาตรเชื้ อเพลิ งที่ มี อยู ทั้ งหมด โดยใช
อัตราที่นอยกวาเปนเกณฑ แตในทุกกรณีตอง
ปลอยโฟมเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที
National Foam: High Expansion 11½ %
โฟมสังเคราะหอัตราขยายตัวสูงสูตรไร
ฟลูออรีน (Fluorine Free) อัตราสวนผสม 11 ½ % (โฟม 1-1.5 สวน ผสมน้ํา 99-98.5
สวนสรางสารสะลายโฟม) สําหรับใชกับระบบ
โฟมปลอยทวมหอง (Total Flooding System)
ดับไฟดวย 2 วิธีคือ ปดกั้นออกซิเจนยับยั้งการ
สันดาปตอเนื่อง และแทรกซึมทําความเย็นถึง
บริเวณใตผิวหนาเชื้อเพลิง
โฟมอัตราขยายตัวสูง National Foam ใช
พลังงานในการสรางฟองโฟมต่ํา ใชไดกับทั้ ง
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อุปกรณชนิดมีรอู ากาศ (Air-aspirating Devices)
และชนิดไมมรี อู ากาศ (Non Air-aspirating Devices)
เปนโฟมมีผิวหนาลักษณะพิเศษ ระบายน้ําชา
สามารถรักษาคุณภาพของสวนผสมโฟมกับน้าํ ไว
ไดนาน เหมาะสําหรับใชดบั เพลิงภายในอาคาร
พื้นที่การผลิต คลังสินคา โรงเก็บอากาศยาน
และใชปอ งกันเพลิงไหมจากการรัว่ ไหลของแกส
ธรรมชาติเหลวโดยการปกคลุมเพือ่ ไมใหปลอย
ไอสารไวไฟออกมา
นอกจากนี้ยังใชแทนสารดับเพลิงเปยก
(Wetting Agent) ดับไฟ Class A และถึงแมโฟม
จะถูกออกแบบใหใชกบั อุปกรณโฟมขยายตัวสูง
แตสามารถใชไดกบั อุปกรณโฟมขยายตัวต่าํ และ
อุปกรณโฟมขยายตัวปานกลางไดดว ย โดยเฉพาะ
อุปกรณโฟมขยายตัวปานกลางสําหรับยับยัง้ การ
แพรกระจายของไอสารไวไฟ
โฟมอัตราขยายตัวสูง National Foam มี
สวนผสมของน้าํ 35%-45% สาร 2-Butyoxyethanol 25-35% และสารทีเ่ ปนสิทธิบตั ร Alkyl
Ether Sulfate 15 - 25% Alcohol 1-10% และ
Synthetic detergent <1% มีสีเหลืองซีด ความ
ถวงจําเพาะที่ 77 ํ F (25 ํ C) 0.99 คา pH 6.9
ความหนืดที่ 77 ํ F (25 ํ C) 11 cST อุณหภูมิ
ใชงานต่ําสุด 35 ํ F (2 ํ C)
อุณหภูมิใชงานสูงสุด 120 ํ F (49 ํ C)
จุดเยือกแข็ง 23 ํ F (-5 ํ C) จุดวาบไฟ (Flash
Point) >93.3 ํ C (200 ํ F) อุณหภูมจิ ดั เก็บ 35 ํ F
-120 ํ F (2 ํ C to 49 ํ C) อายุการเก็บ 15 ป แต
จะตองมีการทดสอบคุณภาพโฟมปละครั้งตาม
ขอกําหนดของ NFPA
เนือ่ งจากเปนโฟมปลอดสารฟลูออรีน จึง
มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอมนอย อีกทัง้ เปนสาร
สลายตัวทางชีวภาพและบําบัดรวมกับน้าํ เสียได
อยางไรก็ตาม โฟมมีแนวโนมระคายเคืองตอตา
ผิวหนัง จึงควรปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง
และสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลที่เหมาะสม
เช น ถุ งมื อ หน ากากป องกั นตาและใบหน า
อุปกรณปองกันระบบหายใจ ฯลฯ

ความเสถียรทางเคมี โฟมอัตราขยายตัว
สูงมีความเสถียรทางเคมีทอี่ ณ
ุ หภูมปิ กติ แตควร
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับสารทีเ่ ขากันไมได ไดแก
วัตถุทมี่ ปี ฏิกริ ยิ ากับน้าํ โลหะลุกไหมได อุปกรณ
ไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาเดินอยู ทั้งนี้ จะมีสารที่
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) เมือ่ ใชในสัดสวน
ทีถ่ กู ตองและเขาเครือ่ งกําเนิด โฟมขยายตัวสูงจะ
ใหอัตราขยายตัว 1,000: 1 ทําการดับไฟดวย
วิธีตอไปนี้
1. ใช ฟ องโฟมปริ ม าณเติ ม เข า ไปใน
พืน้ ทีเ่ พือ่ กัน้ ออกซิเจนไมใหเขาไปสัมผัสเพลิงไหม
2. เนื่องจากฟองโฟมสรางขึ้นจากน้ํายา
โฟมผสมกับน้ํา เมื่อฟองโฟมสัมผัสเปลวไฟ น้ํา
จะกลั่ นตัวเปนไอน้ําปริมาณมากซึ่ งจะชวยลด
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศใหเหลือนอยลง
จนไมเพียงพอสําหรับการเผาไหมตอเนื่อง
3. น้ําในสวนผสมโฟมเปนปจจัยสําคัญ
ในการทําใหเพลิงไหมเย็นลง ซึง่ โฟมอัตราขยาย
ตัวปานกลางมีน้ําผสมอยูมากกวาโฟมขยายตัว
สูง แตเนือ่ งจากโฟมขยายตัวสูงทีป่ ลอยเขาไปใน
พืน้ ทีเ่ พลิงไหมแตละครัง้ มีปริมาณมากจึงทําให
มีน้ําเพียงพอสําหรับทําความเย็นเชื้ อเพลิงใน

พืน้ ทีจ่ ํากัดได
คุณสมบัตโิ ฟมอัตราขยายตัวสูง Buckeye
มีสีเหลืองออน ใส ความถวงจําเพาะ 1.0041.024 คา pH 7.0 - 8.0 คาความหนืด 1618 pcs เปนสารสลายตัวทางชีวภาพ มีความ
เปนพิ ษต่ํา และสามารถนําไปบําบัดได อายุ
การเก็บ 20-25 ปที่อุณหภูมิ 35 ํ F-120 ํ F
(2 ํ C - 49 ํ C)
จุดเดนคือ ใหคณ
ุ สมบัตเิ ปนสารดับเพลิง
เปยก (Wetting Agent) เมื่ อใชกับเชื้ อเพลิง
Class A ในกรณีมกี ารแข็งตัวโดยไมตงั้ ใจ แตเมือ่
ละลายแลวสามารถนําไปใชงานไดอกี ครัง้ น้าํ ยา
โฟมใชกับโฟมทดแทนผงเคมีแหงได และใชได
กับทัง้ เครือ่ งผลิตโฟมอัตราปานกลางและอัตราสูง
โฟมอัตราขยายตัวสูง Buckeye ใชกับ
อุปกรณผสมโฟมชนิดตอไปนี้
 อุ ป กรณ ผ สมโฟมชนิ ด สายดู ด โฟม
มือถือหรือประจําที่ (Fixed or portable in-line
eductors)
 ระบบผสมโฟมชนิ ดท อความดั น
สมดุล [In-Line Balanced Pressure (ILBP)
Pump Pressure proportioning skid]
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ระบบผสมโฟมชนิ ดถุ ง บรรจุ โฟมใน
ถังความดันสมดุล (Bladder tank Balanced
Pressure proportioning system)
Ansul JET-X High-Expansion Foam
Concentrate
โฟมสังเคราะหอยูใ นบัญชีรายชือ่ ไดรบั การ
รับรองของ UL มีสว นผสมของสารลดความตึงผิว
ของน้ําประเภทไฮโดรคารบอน สารทําละลาย
และสารเพิม่ ฟองโฟม สําหรับผลิตสวนผสมโฟม
ที่มีอัตราขยายตัว 50:1 -1,000:1 ขึ้นอยูกับ


ชนิดอุปกรณผลิตสวนผสมโฟมและความดันใชงาน
ทั้งนี้ โฟมตองผสมกับน้ําบริสุทธิ์เทานั้น โดย
กําหนดอัตราสวนผสมไวที่ 2% (โฟม 2 สวน
น้ํา 98 สวน) สําหรับผลิตโฟมอัตราขยายตัว
ปานกลางและอัตราขยายตัวสูง
Ansul JET-X มีสนี า้ํ เงินใส ความหนาแนน
1.020 g/ml 0.010 ความถวงจําเพาะ 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
9

10%- 20% Butyl Carbitol 2.5%-10% Lauryl
Alcohol 1% - 2.5% สวนผสมอืน่ 60%-80%
ความเสถียรทางเคมี มีความเสถียรทาง
เคมีทอี่ ณ
ุ หภูมปิ กติ แตควรหลีกเลีย่ งการสัมผัส
กับสารทีเ่ ขากันไมได ไดแก โลหะอัลคาไลน กรด
รุนแรง ดางและสารออกซิไดซ สารอันตราย ที่
เกิดการแตกตัว เชน ไนโตรเจนออกไซด %(NOx)
ซัลเฟอรออกไซด คารบอนออกไซด
Ansul JET-X ใชดับไฟไดทั้ง Class A
Class B และ LNG ไมวาจะเกิดกลางแจงหรือ

ในรม ใชกับอุปกรณฉดี โฟมชนิดมีรูอากาศ (Air
aspirating) เทานั้น ยกเวน เมื่อใชเปนสารดับ
เพลิงเปยก (Wetting Agent) ดับไฟ Class A
เมือ่ ใชกบั เครือ่ งผลิตโฟมอัตราขยายตัวสูง
สามารถปลอยโฟมใหทวมหองขนาดใหญและ
พื้ นที่ ปดลอมเพื่ อดับไฟที่ เกิดในแนวราบและ
แนวดิง่ พรอมกัน (ไฟสามมิต)ิ และยังใชปด คลุม
แกสธรรมชาติเหลว (LNG) ที่รั่วไหลใตลมเพื่อ
ปองกันไมใหลุกติดไฟ รวมทั้ งใชควบคุมเหตุ
ฉุกเฉินจากแกสทีม่ จี ดุ เดือดต่าํ เชน แอมโมเนีย
ไดอกี ดวย
Ansul JET-X เมื่อนําสวนผสมโฟมเขา
เครื่องผลิตโฟมอัตราขยายตัวสูงจะไดฟองโฟม
อัตราขยายตัว 200:1 ถึง 1,000: 1 อุณหภูมิ
ใชงานอยูร ะหวาง 35 ํ F-120 ํ F (2 ํ C-49 ํ C)
ในการผสมโฟมกับน้าํ เพือ่ สรางสารสะลาย
โฟม สามารถทําไดดวยระบบตอไปนี้
 อุ ป กรณ ผ สมโฟมชนิ ด สายดู ด โฟม
มือถือหรือประจําที่ (Fixed or portable in-line
eductors)
 ระบบผสมโฟมชนิดทอความดันสมดุล
[In-Line Balanced Pressure (ILBP) Pump
Pressure proportioning skid]
 ระบบผสมโฟมชนิ ดถุ ง บรรจุ โ ฟมใน
ถังความดันสมดุล (Bladder tank Balanced
Pressure proportioning system)
 ระบบผสมโฟมชนิดสงโฟมจากทอไป
ผสมกับน้ําในหองผสมโฟมกอนถึงเครือ่ งสูบน้าํ
แลวสงสวนผสมโฟมโปใชงานดวยแรงดันจาก
เครือ่ งสูบน้าํ (Around the pump type proportioner)
ทัง้ นี้ อุณหภูมขิ องโฟมขณะทําการผสมน้าํ
เพือ่ สรางสวนผสมโฟมดวยระบบตางๆ ดังกลาว
อยูที่ 35 ํ F to 120 ํ F (2 ํ C to 49 ํ C)
Ansul JET-X ทีผ่ ลิตจากอุปกรณผลิตโฟม
อัตราขยายตัวสูงจะถูกปลอยลงมาในปริมาณมาก
ตั้ งแตพื้ นจนถึงเพดานสงผลใหเพลิงไหมหรือ
เชื้อเพลิงทั้งหมดจมอยู ใตฟองโฟม โดยน้ําใน
ฟองโฟมจะเปนปจจัยสําคัญในการดับไฟ โดย
การทําความเย็นและทําใหเชือ้ เพลิงเปยก อีกทัง้
ฟองโฟมดวยตัวของมันเองจะเปนตัวขวางกัน้ ไมให
ออกซิเจนสัมผัสกับเปลวไฟ และเปนตัวหอหุม
ไอสารรวมถึงอนุภาคเชือ้ เพลิงและแกสอันตราย
ไมใหแพรกระจายออกไป
ดังทีก่ ลาวไปแลว Ansul JET-X เปนไดทงั้
โฟมอัตราขยายตัวสูงและโฟมอัตราขยายตัวปาน
กลาง ขึน้ อยูก บั เครือ่ งผลิตโฟมทีใ่ ช จึงเปนอัตรา
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สวนผสมโฟมทีย่ ืดหยุนและใชงานไดกวางขวาง
อัตราขยายตัวอยูระหวาง 50:1 ถึง 1,000: 1
เมือ่ ใชกบั เครือ่ งผลิตโฟมอัตราขยายตัวปานกลาง
สามารถใชฉดี คลุมของเหลวไวไฟหรือแกสเหลว
ไวไฟเพื่อปดกั้นไอสารเชื้อเพลิงเหลานั้นไมให
เกิดการสันดาป และเนื่องจากมีน้ําผสมอยูใน
ฟองโฟมปริมาณมากจึงใชทาํ ความเย็นเพลิงไหม
ไดเปนอยางดีดวย
เพื่ อให มั่ นใจว าอั ตราส วนผสมโฟมจะ
สามารถผลิตเปนฟองโฟมอัตราขยายตัวสูงได
ตรงตามทีก่ าํ หนดไว Ansul จึงผลิตอุปกรณผลิต
โฟมขยายตัวสูงชนิดเคลื่อนยายได (ANSUL
Portable High-Expansion Foam Generators)
มาเพื่อใชกับโฟม Ansul JET-X โดยเฉพาะ ซึ่ง
สามารถนําไปใชงานตามจุดทีม่ ีการรัว่ ไหลหรือ
เกิดเพลิงขั้นตนตามจุดตางๆ ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
SKUM High Expansion Foam systems
ระบบโฟมอัตราขยายตัวสูงจากประเทศ
สวีเดน อุปกรณผลิตโฟมมีทอปลอยโฟมในตัว
ติดตัง้ บริเวณใตเพดาน มีทงั้ ชนิดดูดอากาศจาก
ภายในหอง (HotFoam System) และชนิดดูด
อากาศจากนอกหอง อัตราสวนผสมโฟมหรือ
น้ํายาโฟมที่ใชมีอัตราขยายตัวไมเกิน 600:1
โดยฟองโฟมจะผลิตไดจะถูกปลอยลงดานลางใน
ปริมาณมากจนทวมเพลิงไหม/เชื้อเพลิง ฟอง
โฟมจะปดกั้นไมใหอากาศ (ออกซิเจน) สัมผัส
เชื้ อเพลิงเพื่ อยับยั้ งการสันดาป ขณะที่ น้ําใน
ฟองโฟมจะทําใหเชือ้ เพลิงเปยกและเย็นลงซึง่ จะ
ทําใหเพลิงไหมดับลงไปในที่สุด
เนื่องจากมีอัตราขยายตัวสูงสุด 600:1
จึงมีนา้ํ ในฟองโฟมในปริมาณเพียงพอสําหรับทํา
ความเย็นแตไมมากเกินไปทีจ่ ะทําใหวสั ดอุปกรณ
เสียหายจากการใชนา้ํ ดับไฟ จึงเปนขอไดเปรียบ
อยางหนึง่ ของโฟมชนิดนี้
โฟมอั ตราขยายตั วสูงเหมาะสําหรั บใช
ปองกันและระงับเพลิงไหมในพืน้ ทีป่ ด ขนาดใหญ
เชน คลังสินคา พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง โรงเก็บ
อากาศยาน หองเครือ่ งจักร หองหมอแปลง หอง
เครื่องกําเนิดไฟฟา อุโมงครอยสายเคเบิล ฯลฯ
ดับไฟไดดที งั้ Class A และ Class B รวมถึงแกีส
ธรรมชาติเหลว ขอควรระวังในการใชงานโฟม
อัตราขยายตัวสูงคือ โฟมทําใหคนที่อยูในฟอง
โฟมขาดอากาศหายใจ อีกทัง้ ทําใหกดี ขวางการ
อพยพ ดังนัน้ จึงมีขอแนะนําหามใชในพื้นทีท่ ี่ยงั
มีคนอยูเ ปนจํานวนมาก กอนปลอยโฟมตองเปด

สัญญาณเตือนใหมีการอพยพ กรณีจําเปนตอง
อยูใ นพืน้ ทีป่ ลอยโฟมหรือกลับเขาไปจะตองสวม
อุปกรณปองกันสวนบุคคลโยเฉพาะเครื่องชวย
หายใจ SCBA
น้ํายาโฟมที่ใชในระบบ HotFoam ไดแก
Meteor P+ Foam Concentrate ซึ่งเปนโฟม
สังเคราะหผลิตมาใชเปนโฟมอัตราขยายปาน
กลางและอัตราขยายตัวสูง (ขึ้นอยูกับอุปกรณ
ผลิตโฟม และความดันที่ใช) 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
อุณหภูมจิ ดั เก็บ -5 Cํ ถึง 45 ํ C อุณหภูมใิ ชงาน
ต่ําสุด -5 ํ C
น้าํ ยาโฟม Meteor P+ ไมสว นผสมทีเ่ ปน
อันตราย แตอาจจะระคายตอตาและผิวหนังเมือ่
สัมผัส เมือ่ สัมผัสน้าํ ยาโฟมใหลา งดวยน้าํ สะอาด
ปริมาณมาก หากกลืนเขาไปหามทําใหอาเจียน
ตองสงใหแพทยดูแล ขณะปฏิบัติงานโฟม ให
สวมชุดคลุมปองกัน พรอมสวมแวนตานิรภัย
และถุงมือ
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