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“ถังเชื้อเพลิง” ในที่นี้ หมายถึง ถังหรือ
ทีบ่ รรจุลกั ษณะอืน่ ซึง่ ภายในเคยบรรจุวตั ถุไวไฟ
หรือน้ํามันเชื้อเพลิงไว เมื่อตองการซอมบํารุง
ดัดแปลงรูปแบบ หรือกําจัดทิ้ งเปนเศษเหล็ก
มักจะมีการเชื่อม ตัด เจียร หรืองานอื่นๆ ที่กอ
ใหเกิดความรอน สะเก็ดไฟ ประกายไฟ รวมถึง
เม็ดโลหะหลอมซึง่ หากไปสัมผัสกับเศษวัตถุไวไฟ
หรือไอสารเชือ้ เพลิงทีย่ งั หลงเหลืออยูภ ายในถัง
จะเกิดการระเบิดและลุกไหมรุนแรงตามมา
กรณีตัวอยาง มีอุบตั ิเหตุเกิดการระเบิด
ขณะทําการเชื่อมถังเชือ้ เพลิงสองกรณีทที่ าํ ใหมี
ผูเสียชีวิต 3 ราย เมื่อไมนานมานี้
กรณีแรก คนงานสองรายทําการเชือ่ มถัง
ที่เคยบรรจุน้ํามันดีเซลขนาด 150 แกลลอน
(570 ลิตร) แลวเกิดการระเบิด ทั้งคูเสียชีวิต
กรณีทสี่ อง ถังทีเ่ คยบรรจุนา้ํ มันเชือ้ เพลิง
(เบนซิน) ขนาด 500 แกลลอน (1,900 ลิตร)
ระเบิดขณะคนงานรายหนึง่ ทําการเชือ่ ม คนงาน
รายนั้นเสียชีวิตทันที
จากการสืบสวนอุบัติเหตุ กรณีแรกพบวา
ถังน้าํ มันดีเซลมีการปนเปอ นน้าํ มันเบนซินซึง่ แค
มีน้ํามันเบนซินอยูในถังที่ทําการเชื่อมหรือตัด
เพียง 2% ก็ทาํ ใหเกิดการระเบิดได โดยไอน้าํ มัน
ในพืน้ ทีป่ ด เชน ถังบรรจุ จะขยายตัวจนกระทัง่ มี
สวนผสมอยูใ นชวงของการระเบิดและเมือ่ สัมผัส
กับความรอนหรือประกายไฟจากการเชือ่ มหรือ

ตัดทีม่ อี ณ
ุ หภูมถิ งึ จุดวาบไฟของไอสารเชือ้ เพลิง
(Flash Point) จะเกิดการสันดาปอยางรุนแรงจน
ระเบิดออกมา
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานที่เกิด
ความรอน (Hot Work) ทัง้ งานเชือ่ ม งานตัด หรือ
งานเจียรกับถังหรือทีบ่ รรจุตา งๆ ซึง่ อาจมีไอสาร
วัตถุไวไฟหรือฝุน ผงระเบิดไดหลงเหลืออยูข า งใน
อยางนอยใหระมัดระวังในประเด็นดังตอไปนี้
 ถังหรือที่ บรรจุมีโครงสรางภายในซึ่ ง
อาจเปนอุปสรรคขัดขวางตอการทําความสะอาด
หรือไลสว นผสมไวไฟออกมา เชน ขอตอ แผนกัน้
ชองภายใน ฯลฯ ดังนัน้ จึงจําเปนตองใชวธิ กี ารที่
เหมาะสมพรอมกับเพิม่ ความละเอียดรอบคอบ
และจํานวนครัง้ ในการทําความสะอาดกอนทําการ

เชื่อม ตัด เจียร หรืองานเกิดความรอนอื่นๆ
 เพือ
่ ความมัน่ ใจวาถังบรรจุสะอาดและ
ปลอดภัยเพียงพอแลว ใหวัดอัตราสวนผสมไอ
สารไวไฟดวยเครือ่ งตรวจวัดทัง้ กอนและระหวาง
การปฏิบัตงิ าน
 ในกรณี ถังบรรจุบ างชนิดไมส ามารถ
ทําความสะอาดหรือลางน้ํามันออกจนมีสภาพ
ปลอดภัยเพียงพอ ใหเลือกใชวธิ ขี จัดไอสารไวไฟ
(Purging) และลดปริมาณออกซิเจนภายในถัง
(Inerting) ดวยแกสเฉื่อย (Inert Gas) โดยมี
เงือ่ นไขทีต่ องปฏิบัติอยางเครงครัด ไดแก
 ใช วิ ธี ก ารและอุ ป กรณ ที่ ถู ก ต อ งและ
เหมาะสมเทานั้น
 ปริ ม าณออกซิ เจนที่ อยู ใ นถั ง จะต อง
วัดคาดวยอุปกรณตรวจวัดออกซิเจน (Oxygen
Analyser) โดยจะตองรักษาปริมาณออกซิเจน
ในถังใหอยูที่ 0 ระหวางที่มีการปฏิบัติงาน
 ผู ปฏิ บั ติ งานต องมี ความรู ในเรื่ องข อ
จํากัดของกระบวนการไลไอแกสและออกซิเจน
ขอควรจํา “หามคิดเอาเองวาถังบรรจุ
เชื้อเพลิงมีความปลอดภัยแลว เพื่อความมั่นใจ
จะตองทําการตรวจวัดปริมาณสวนผสมไอสาร
เชื้อเพลิงและออกซิเจนดวยอุปกรณที่เชือ่ ถือได
หากผลระบุวาปลอดภัยจึงเริ่มตนทํางานที่เกิด
ความรอน โดยในการทํางานตองทําตามขัน้ ตอน
ที่ กําหนดไว มิ ฉะนั้ นอาจเกิ ดเหตุ ไม คาดฝ น
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ทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได”
กฎขอบังคับความปลอดภัยการทํางาน
ของประเทศอุตสาหกรรมทั้งสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา กอนทําการซอมหรือดัดแปลงถัง ทอ
หรือทีบ่ รรจุนา้ํ มันเชือ้ เพลิงลักษณะใดก็ตาม จะ
ตองมีการชําระลาง ทําความสะอาด หรือใชวิธี
อื่นใดเพื่อใหพื้นที่ภายในปราศจากวัตถุหรือไอ
สารทีจ่ ะทําใหเกิดการระเบิดหรือลุกไหมได โดย
มีขอมูลการจัดการความปลอดภัยในประเด็น
ดังกลาวดังตอไปนี้
หลักการความปลอดภัยในการเชื่อม
ถังบรรจุเชือ้ เพลิง
การเชื่อม การตัด การเจียร หรืองานที่
ทําใหเกิดความรอน (Hot Work) ลักษณะอื่นๆ
กับถังบรรจุเชื้อเพลิง จัดเปนงานอันตรายที่สุด
ประเภทหนึ่งในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ภายในถังหรือที่บรรจุเชื้อเพลิงมีหรืออาจจะมี
ไอสารของวัตถุไวไฟ วัตถุติดไฟได วัตถุที่มีจุด
วาบไฟต่ํา หรือวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู อีกทั้ง
สารเคลือบผิวภายในถังซึ่งเมื่อไดรับความรอน
จะสลายตัวเปนไอสารที่ ลุกไหมไดงาย แมแต
แกสไฮโดรเจนที่เกิดจากกระบวนการกัดกรอน
ก็เปนตัวแปรหนึ่งทีม่ ีแนวโนมจะเกิดการระเบิด
สูงมาก โดยไอสารชนิดตางๆ ดังกลาว หากมี
ส วนผสมในบรรยากาศอยู ในย านการระเบิ ด
(Explosive Range) และมีออกซิเจนในบริเวณ
นัน้ เพียงพอ เมือ่ สัมผัสกับแหลงจุดติดไฟ ไดแก
ความรอนหรือประกายไฟจากการเชือ่ มหรือตัด

ปรับความดันภายในถัง

จะเกิดการสันดาปขึ้นทันที ดวยเหตุที่เปนการ
ลุกไหมฉบั พลันในพืน้ ที่จาํ กัดและมีความดันจึง
เกิดการระเบิดจากภายในออกมาอยางรุนแรง
ตัวชีข้ าดทีจ่ ะบอกไดวา งานเชือ่ มหรืองาน
เกิดความรอนลักษณะอื่นๆ บนตัวถังบรรจุวตั ถุ
ไวไฟ มีแนวโนมจะเกิดการระเบิดหรือไมอยูที่
การจัดการหรือบําบัดถังบรรจุที่เหมาะสมกอน
จะเริ่มตนทํางาน นั่นคือ จะตองมีการถายเท
ชําระลาง ไลแกสและกําจัดออกซิเจนเพือ่ ปองกัน
ไมใหภายในถังหรือที่บรรจุเกิดสวนผสมของไอ
สารเชือ้ เพลิงในระดับเปนอันตรายและบรรยากาศ
ทีม่ อี อกซิเจนเพียงพอสําหรับการเกิดอัคคีภยั และ
การระเบิด เนื่องจากองคประกอบเพลิงไหมจะ
ตองเกิดขึน้ อยางหลีกเลีย่ งไมไดคอื ความรอนสูง
จากการปฏิบัตงิ าน
ปริมาณความรอนเกิดจากการเชือ่ มและ
การตัดโลหะมีสูงมาก แนนอนวา มันสามารถ
จุดติดหรือจุดระเบิดไดเกือบทุกสวนผสมของ
วัตถุไวไฟทีม่ อี ยูใ นถัง นัน่ หมายถึง การมีอยูข อง
ไอสารเชือ้ เพลิงไมวา ชนิดไหนหรือปริมาณเทาใด
ภายในถังลวนเปนความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยเฉพาะ

ภายใตเงื่อนไข “มีออกซิเจนเพียงพอตอการ
สันดาป” การรับประกันการเชื่อมหรือตัดถังที่
เคยบรรจุวตั ถุไวไฟจะไมระเบิด จะตองทําใหสอง
ตัวแปรหมดไปหรือนอยที่สุด ไดแก ไอสารเชื้อ
เพลิงและออกซิเจน ทําไดดวยวิธกี ารที่กลาวไป
แลวขางตน สําคัญที่สุด หลังการบําบัดถังและ
กอนลงมือทํางาน ตองตรวจสอบปริมาณไอสาร
และออกซิเจนดวยอุปกรณทมี่ ปี ระสิทธิภาพ เมือ่
แนใจวาไมความเสีย่ งใดๆ ภายในถังหรือทีบ่ รรจุ
จึงลงมือทําการเชื่อม ตัด เจียร หรืองานที่เกิด
ความรอนลักษณะอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอกําหนดตามกฎหมายความปลอดภัย
งานอุตสาหกรรม
ขอกําหนดตามกฎหมายความปลอดภัย
งานอุตสาหกรรมของประเทศแคนาดา (The
Regulations for Industrial Establishments)
ระบุ ในการซอมแซมหรือดัดแปลงถัง ทอ หรือ
ที่ บรรจุลักษณะอื่ นซึ่ งมีวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด
หรือวัตถุอันตรายอยูภายใน จะตองปฏิบัติตาม
ขัน้ ตอนความปลอดภัยดังตอไปนีอ้ ยางเครงครัด
 ปรับความดันภายในที่บรรจุใหอยูใน
ระดับบรรยากาศกอนปลดสายรัดทีต่ รึงถังหรือ
ที่บรรจุนั้นไว
 ระบายของเหลวภายในออกและทํา
ความสะอาด หรือใชวิธีอื่น เพื่อทําใหวัตถุไวไฟ
วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายในถังหมดไป และ
 ห ามเติ มสารเข าไปใหม ในขณะที่ ยั ง
มีความเสีย่ งอันเกิดจากไอสารและการลุกติดไฟ
ภายในถังหรือที่บรรจุยังคงมีอยู
มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของเมือง
ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา กลาวถึงการเชือ่ ม
ทีบ่ รรจุเชื้อเพลิงไวเชนกัน ดังนี้ “การเชือ่ มหรือ
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การตัดทีบรรจุ
่ เชือเพลิ
้ งทําดวยโลหะตองไมเกิด
ขึ้นจนกวาชองบรรจุและสวนแยกตางๆ ภายใน
จะได รั บการทําความสะอาดจนวั ตถุ ติ ดไฟได
และวัตถุไวไฟหมดไปหรือนอยทีส่ ดุ ซึง่ ตรวจสอบ
ดวยเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพ”
วิธที าํ ใหถงั ปลอดภัยภัยกอนการทํางาน
ทีเ่ กิดความรอน (Hot Work)
ขั้นตอนความปลอดภัยในการเชื่อม ตัด
เจียร หรืองานทีท่ าํ ใหเกิดความรอนลักษณะอืน่
บนถังหรือทีบ่ รรจุเชือ้ เพลิงซึง่ จะนําเสนอตอไปนี้
รวบรวมและเรียบเรียงจากขอกําหนดในกฎหมาย
และมาตรฐานหลายฉบั บที่ บังคั บใช ในสหรั ฐ
อเมริ ก าและแคนาดา ซึ่ ง เน นที่ สาระสําคั ญ
โดยสรุป “กอนทํางานเกิดความรอนกับทีบ่ รรจุ
เชือ้ เพลิงตองทําใหถังวางเปลาและสะอาด หรือ
ทําการบําบัดถังใหปริมาณไอสารและออกซิเจน
ขางในอยูที่ระดับไมมีความเสี่ยงตอการระเบิด
โดยตองทําการวัดคาดวยอุปกรณมปี ระสิทธิภาพ
ซึง่ กระทําโดยบุคลากรผูเ ชีย่ วชาญหรือไดรบั การ
อบรมการใชอุปกรณตรวจวัดแกสมาแลว”
ขั้นตอนบําบัดถังบรรจุเชื่อเพลิงกอน
เชื่อม ตัด เจียร
1. ระบุสงิ่ ทีบ่ รรจุและโครงสรางภายใน
ของทีบ่ รรจุ
กอนการทํางานเกิดความรอนกับถังหรือ
ทีบ่ รรจุเชื้อเพลิง จะตองระบุชนิดวัตถุไวไฟทีอ่ ยู
ภายในใหชัดเจน พึงระลึกไวเสมอ สิ่งอยูขางใน
อาจไมใชแคที่ระบุไวขา งถัง อาจมีการปนเปอน
ดังเชนกรณีน้ํามันดีเซลปนเปอนน้ํามันเบนซิน
เมือ่ ไมสามารถระบุไดแนนอน “อะไร” บรรจุอยู
ขางใน ใหสนั นิษฐานไวกอ นวาเปนวัตถุอนั ตราย
ทําใหเกิดระเบิดได กอนดําเนินการขัน้ ตอนตอไป
สําหรับโครงสรางภายในถังหรือที่บรรจุ
เชื้อเพลิง จะตองระบุออกมาใหไดวามีลักษณะ
อยางไร มีทอ ขอตอ หรือแผนกั้นทีจ่ ุดใดบางซึ่ง
อาจเปนอุปสรรคตอการระบายของเหลวหรือ
ทําความสะอาด ไอสารวัตถุไวไฟหรือออกซิเจน
อาจซอนอยูชองหรือหลืบภายในถังหรือที่บรรจุ

โดยเฉพาะชนิดมีชนั้ รองดานในหรือมีชนั้ เคลือบ
ทั้งนี้เพื่อใหผูทําการบําบัดถังไดรับรูและหาวิธี
เหมาะสมมาดําเนินการ เนือ่ งจากเปาหมายคือ
ทําใหไอสารเอเพลิงและออกซิเจนหมดไป หรือ
เหลือนอยกวาคาจํากัด ไมวาโครงสรางภายใน
ถังมีความซับซอนเพียงใดก็ตาม ซึง่ ในบางกรณี
How to Clean Tanks and Drums
Fill the container with water and
drain it, repeating several times.
This method is suitable only for
water-soluble substances.

Drum or tank should be
completely immersed in
boiling water, with an industrial detergent added,
and boiled for at least half
an hour.

Steaming is particularly
suitable for tanks or drums
which have held oil or grease.

อาจตองถอดสวนประกอบออกเพื่อใหทําความ
สะอาดไดทั่วถึงและงายขึ้น
2. ระบายของเหลวหรือแกสภายในถัง
วัตถุติดไฟไดหรือวัตถุไวไฟที่บรรจุอยูใน
ถังสวนใหญอยูในสถานะของเหลวหรือแกสอัด
เปนของเหลว สิ่งแรกที่จะตองทําในการบําบัด
คือ ระบายวัตถุเหลานัน้ ออกมาใหหมดผานชอง
ระบายทีม่ อี ยูแ ลว หรือใชวธิ ปี ลอดภัยอืน่ ๆ หาก
ไมมีชอง ระบายในตัว
3. ทําความสะอาดถังบรรจุเชือ้ เพลิง
ตองทําความสะอาดถังบรรจุเชือ้ เพลิงดวย
วิธีเหมาะสมตามที่กําหนดไวในมาตรฐานที่ใช
อางอิง อาทิ
 ใชน้ําแทนที่ (Water Displacement)
ในกรณีเชื้อเพลิงเปนของเหลวละลายน้ําได
 ใชเคมีรอน (Hot Chemicals) ซึ่งเปน
สารละลายใหการกัดกรอนสูงและเกิดความรอน
ในระดับที่เหมาะสม ไดแก สารละลายโซเดียม
ไตรฟอสเฟต หรือสารละลายโซดาไฟกับไอน้ํา
ความดันต่าํ หรือใชทงั้ สองอยางรวมกัน อยางไร
ก็ตาม กอนใชวธิ นี ี้ ใหปรึกษาผูผ ลิต/ผูเ ชีย่ วชาญ
วามีความเหมาะสมหรือปลอดภัยหรือไม
4. ตรวจสอบบรรยากาศภายในถัง
หลังจากทําความสะอาด อากาศภายใน
ถังที่ บรรจุตองไดรับการตรวจสอบดวยเครื่ อง
ตรวจวัดเทียบคาแกสติดไฟไดเพื่อใหมั่นใจใน
ความปลอดภัย โดยเครื่องตรวจวัดตองอานคา
ไดต่ํากวาขีดจํากัดขั้นต่ําของการระเบิด (LEL;
Lower Explosive Limit) สําหรับไอสารเชือ้ เพลิง
ชนิดที่มีอยูในถัง หากพบวายังไมเปนตามนั้น
ตองทําความสะอาดซ้าํ อีกครัง้ หนึง่ ทัง้ นี้ การวัด
ปริมาณไอสารตองทําทันทีกอนเริ่มตนทํางาน
ทีเ่ กิดความรอนกับถัง และทําเปนระยะระหวาง
การปฏิบัตงิ าน
5. ลดปริมาณออกซิเจนดวยแกสเฉื่อย
บางสภาพการณและเงื่อนไขการทํางาน
เราไมสามารถขจัดของเหลวอันตรายขางในถัง
ใหหมดไปไดดว ยการระบายและทําความสะอาด
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ตามวิธีที่ไดกลาวไปขางตน เนื่องจากมีขนาด
ใหญเกินไป อีกทัง้ โครงสรางภายในซับซอนหรือ
ผุกรอน ฯลฯ จึงมีแนวโนมจะเกิดไอสารของเหลว
ไวไฟเปนปริมาณมากซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการ
จุดติดไฟเมื่อสัมผัสกับความรอนเกิดจาก การ
เชื่อม ตัด เจียร หรืองานเกิดความรอนอื่นๆ
หากการตรวจวัดไอสารไวไฟภายในถัง
หลังทําความสะอาดระบุ “ยังไมปลอดภัย” หรือ
“ไม สามารถระบุ ผลชัดเจนได ” หรื อแม แต
“ไมสามารถตรวจวัดได” ใหสนั นิษฐานไวกอ น
วาบรรยากาศภายในถังบรรจุที่จะทําการเชื่อม
ตัด เจียร หรืองานเกิดความรอนลักษณะอืน่ ยังมี
อันตรายแฝงอยู การดวนตัดสินใจลงมือทํางาน
ทันที อาจมีความเสี่ยงไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตจากการระเบิดหรือลุกไหมรุนแรง
ในสถานการณ ที่ แม ทําความสะอาดที่
บรรจุเชือ้ เพลิงแลว แตจากการตรวจวัดพบวายัง
ไมสะอาดพอหรือมีไอสารวัตถุอนั ตรายหลงเหลือ
อยู (รวมถึงกรณีไมสามารถตรวจวัดไดหรือไม
มั่นใจผลที่ออกมา) อีกทั้งการทําความสะอาด
ซ้ําไมใชทางเลือกที่เหมาะสม วิธีแกปญหาก็คือ
ใชแก สเฉื่ อยพนเข าไปในผานทอทางเข าดวย
ความดันที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณออกซิเจน
อันเปนวัตถุประสงคหลักซึง่ ผลพลอยไดอาจขจัด
สวนผสมไอสารไวไฟบางชนิดใหมรี ะดับต่าํ กวา
คาขีดจํากัดในการระเบิด (LEL)
กระบวนการใชแกสเฉือ่ ยพนเขาไปในถัง
เพื่ อลดปริมาณออกซิเจนเรียกวา “Inerting”
ตามหลักตัดองคประกอบการเกิดเพลิงไหมออก
ไป (เพลิงไหมจะเกิดขึน้ ไดเมือ่ องคประกอบครบ
ไดแก ความรอน เชือ้ เพลิง ออกซิเจน ซึง่ หลังจาก
สันดาปเปนเปลวไฟเริ่มตนก็จะมีปฏิกิริยาทาง
เคมีทาํ ใหไฟไหมลกุ ลามตอไป) เมือ่ ลดปริมาณ
ออกซิเจนใหเหลือนอยลงจนไมเพียงพอสําหรับ
การสันดาปเทากับตัดออกซิเจนออกไปจากองค
ประกอบการเกิดไฟ แมจะมีเชื้อเพลิงคือไอสาร
เชื้อเพลิงและความรอนจากการเชื่อม ตัด หรือ
เจียร การลุกติดไฟหรือการระเบิดก็ไมเกิดขึ้น
อยางไรก็ดี การลดปริมาณออกซิเจนดวย
วิธี “Inerting” ตองทําโดยผูเ ชีย่ วชาญและปฏิบตั ิ
ดวยความระมัดระวังอยางที่สุด รวมทั้งจะตอง
ใชเทคนิคและอุปกรณมีประสิทธิภาพสูง เพราะ
หากผิดพลาดอาจทําใหเกิดระเบิดหรือไฟไหม
รุนแรงได ทั้งนี้ แกสเฉื่อยที่นิยมใชกันคือ แกส
คารบอนไดออกไซดและแกสไนโตรเจน สําหรับ
แกสคารบอนไดออกไซดมีขอจํากัดการใชงาน

เชน ตองเปนชนิดบรรจุดวยแรงดันต่ํา หามใช
ชนิดที่ เป นถั งดั บเพลิงเพราะมีแรงดนสูงมาก
อาจเกิดไฟฟาสถิตไปจุดระเบิดไอสารเชื้อเพลิง
ขางในถังได ฯลฯ
เปาหมายของการทํา Inerting ดวยแกส
เฉือ่ ยคือ ปริมาณออกซิเจนในถังตองเปน 0 หรือ
ใกลเคียงและตองใหอยูใ นระดับนีต้ ลอดเวลาใน
การทํางานเกิดความรอนกับถั งซึง่ ลําดับขัน้ ตอน
การทํา Inerting ถังเชื้อเพลิงมีดังตอไปนี้

1. ปดชองเปดต างๆ ของถังเชื้ อเพลิง
ทั้งหมด ยกเวนชองเติมและชองระบาย
2. สงแกสเฉื่อยเขาไปในถังผานสายสง
แกสทีต่ อ เขาทางดานลางของถัง สวนทีเ่ ปนโลหะ
ทั้ งหมดของระบบแกสเฉื่ อยตองมีการตอพวง
(Bonding) กับตัวถังบรรจุ
3. เมื่อทําการขจัดออกซิเจน (Inerting)
ดวยแกสคารบอนไดออกไซด ตองใชแบบความ
ดันต่าํ เพือ่ ปองกันการสะสมของไฟฟาสถิต และ
หามใชคารบอนไดออกไซดจากเครื่องดับเพลิง
ชนิดยกหิ้ว ลอเลื่อน และติดตั้งประจําที่ เพราะ
มีความเสีย่ งสูงจะเกิดปรากฏการณดังกลาว
4. ปล อยแก สตอไปเพื่ อใหกระจายตัว
ภายในถังอยางทั่วถึง
5. ตองทําการวัดคาสวนผสมภายในถัง
ทั้ งก อนเริ่ มต นและระหว างการทํางานที่ เกิ ด
ความรอน ปริมาณออกซิเจนใหวัดดวยเครื่อง
วิเคราะหอตั ราสวน (Oxygen Analyser) แตหาก
ใชคารบอนไดออกไซดเปนแกสเฉื่อยในการทํา
Inerting การวัดคาออกซิเจนสามารถใชเครื่อง
วัดปริมาณคารบอนไดออกไซด (CO2 Indicator)
ซึ่งเครื่องวัดแตละชนิดตองมีความเหมาะสมจะ
ใชงาน ไดแก Oxygen Analyser ตองมีมาตรอาน
คาเริ่มที่ 0% สวน CO2 Indicator ตองมีมาตร
อานคาสูงสุดที่ 100% ทั้งนี้ ใหยึดเรื่องความ
ถูกตองและแมนยําของเครือ่ งวัดเปนสําคัญ

สําหรับปริมาณไอสารเชือ้ เพลิงใหวดั ดวย
เครื่องตรวจวัดแกสติดไฟ (Combustible Gas
Detector) แตมคี าํ เตือน หากเปนแบบเซนเซอร
เสนลวดเรงปฏิกริ ยิ า (Catalytic Filament Type)
มักใหผลไมตรงจริงเมื่อทําการวัดขณะปริมาณ
ออกซิเจนในบรรยากาศมีนอ ยกวา 10% ดังนัน้
ระหวางการทํา Inerting ถังหรือทีบ่ รรจุเชือ้ เพลิง
การวัดปริมาณไอสารติดไวไฟดวยเครือ่ งวัดชนิด
ดังกลาวนี้ จําเปนตองนําอุปกรณเสริมพิเศษเขา
มาใชงานรวมดวย มิฉะนั้น คาการวัดที่ไดจะ
ไมมีความนาเชื่อถือ
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