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Victaulic VortexTM Hybrid Fire Extinguishing System

ระบบปองกันอัคคีภัยลูกผสมที่สามารถ
ฉีดสารดับเพลิงลูกผสมออกมาเปนฝอยละเอียด
ภายในพืน้ ทีป่ กปองเพือ่ ดับไฟโดยปราศจากการ
ใชสารเคมีอนั ตราย ฝอยละเอียดของสารดับเพลิง
ลูกผสมทีถ่ กู ฉีดออกมาดวยความเร็วสูงดังกลาวคือ
ไนโตรเจนและเม็ดน้ําละเอียด เปนทางเลือก

การดับไฟที่ทรงประสิทธิภาพสําหรับโรงผลิต
กระแสไฟฟา
นับตั้งแตป 1882 เมื่อโรงผลิตกระแส
ไฟฟาดวยถานหินถือกําเนิดขึน้ มา เจาของกิจการ
ปกป องโรงไฟฟ าของพวกเขาด วยระบบแก ส
คารบอนไดออกไซด ระบบโฟม และระบบอื่น

วิธี ดีที่ สุ ดในการหลีกเลี่ ยงเหตุที่ เกี่ ยวของกับ
เพลิงไหมคอื กําจัดอันตรายทีจ่ ะเปนสาเหตุทาํ ให
เกิดไฟไหม แตเปนเรื่องเปนไปไดยากมาก ไม
งายนักทีส่ ถานประกอบกิจการผลิตไฟฟาจะสราง
มาตรการความปลอดภัยดวยการปองกันไมให
เกิดการลุกติดไฟ เนือ่ งจากการผลิตกระแสไฟฟา
เต็มไปดวยความรอนและการลุกไหมตลอดเวลา
สมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐฯ
(NFPA) ศึกษาคนควาแนวทางความปลอดภัย
ดานอัคคีภัยมานับรอยป จุดมุ งหมายเพื่ อลด
อัตราการบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความเสียหาย
ทางทรัพยสินและเศรษฐกิจที่ เกิดจากไฟไหม
ไฟฟาและอันตรายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน โดยแนวทาง
ของ NFPA ไดรับการพิสูจนแลววาไดผลในทุก
สถานประกอบกิจการ
ถึงแมวาสถานประกอบกิจการจะปฏิบัติ
ตามแนวทางของ NFPA แตโชครายที่แหลงติด
ไฟไดซึ่งถูกกําจัดออกไปแลวก็ยังมีแนวโนมจะ
หลงเหลืออยู เปนเรื่ องที่ เกิดขึ้ นจริงในสถาน
ประกอบการผลิตกระแสไฟฟาซึง่ เสีย่ งตอการเกิด
เพลิงไหมโดยธรรมชาติอยูแลว ทั่วทั้งสถานที่
ประกอบกิจการ หลายกระบวนการผลิตลวน
เกี่ยวของและใชน้ํามันหลอลื่น แกสธรรมชาติ
และวัสดุตดิ ไฟได ทัง้ หมดจะกลายเปนเชือ้ เพลิง
อยางดีเมื่อมีไฟปะทุขึ้น
เครือ่ งกังหันและเครือ่ งกําเนิดกระแสไฟฟา
เกือบทัง้ หมดเปนสาเหตุทาํ ใหเกิดการเผาไหมของ
น้ํามันหลอลื่น ขณะที่แกสแพรกระจายออกมา
จากคอมเพรสเซอรสามารถรัว่ ไหลทําใหเกิดการ
ระเบิด วัตถุไวไฟเคลือ่ นทีผ่ า นทอของหอทําความ
เย็นอาจจุดติดไฟจากแหลงความรอนภายนอกได
เชน หัวเผาหรือปลองควัน การสปารกทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
มีแนวโนมจะเกิดผลกระทบสะสมนําไปสูความ
เสียหายของโครงสรางตัวอาคารหรืออุปกรณ
เลวรายที่สุดคือ การเสียชีวิตของคนงาน
ในทางปฏิบัตจิ ริงของโรงผลิตไฟฟา การ
ขจัดแนวโนมความเสี่ยงใหหมดไปไมสามารถ
ทําไดแมจะมีสภาพแวดลอมที่ควบคุมไวอยางดี
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ที่สุด ดังนั้น เจาของกิจการจึงตองไปใหความ
สําคัญกับระบบดับเพลิงทีเ่ ชือ่ ไดวา ปกปองคนงาน
ไดดีที่ สุด พรอมกับประเมินวาระบบดังกลาว
สามารถทํางานไดจริงหรือไมในสถานประกอบ
กิจการของเขา
ปจจุบัน เจาของโรงไฟฟาตองพิจารณา
ระบบความปลอดภัยอัคคีภยั ทีม่ มี ากมายหลาย
ระบบและเลือกใชระบบใดระบบหนึง่ ในจํานวน
นัน้ ซึง่ พวกเขาก็รวู า การตัดสินใจครัง้ สุดทายเปน
การพิจารณาอยางรอบดาน คํานึงผลไดผลเสีย
ที่ สมดุล รวมถึงคํานึงถึงขอจํากัดของระบบที่
ตัดสินใจเลือกดวย
หลายปทผี่ า นมา หนึง่ ในทางเลือกทีไ่ ดรบั
ความนิยมมากที่สุดสําหรับโรงไฟฟาคือ ระบบ
คารบอนไดออกไซด (CO2) แตเคยมีประวัตเิ สีย
ระบบนีเ้ คยเปนตัวการทําใหคนงานเสียชีวติ ซึง่
โดยธรรมชาติแลว คารบอนไดออกไซดเปนแกส
อันตรายเนื่องจากจะเขาไปแทนที่ออกซิเจนใน
บรรยากาศ ทําใหออกซิเจนมีนอยลง คนงานที่
อยูพ นื้ ทีซ่ งึ่ ระบบคารบอนไดออกไซดกาํ ลังทํางาน
มีโอกาสจะเกิดอาการขาดอากาศหายใจ
เวลาตอมา ฮาลอนไดเขาแทนที่ ระบบ
คารบอนไดออกไซด ฮาลอนเปนสารประกอบ
อินทรียร ะเหยงาย (volatile organic compound)
คลายกับคลอโรฟลูออโรคารบอน (chlorofluorocarbons) ขอแตกตางระหวางคารบอนไดออกไซด
กับฮาลอน (สารฮาโลเจน) คือ ฮาโลเจน โดย
ทั่วไปไมทําใหเสียชีวิต เพียงแตจะทําใหหายใจ
ลําบาก ระคายเคืองตอตาและผิวหนังหากสัมผัส
สารเปนเวลานานอาจทําใหหมดสติ แตที่เปน
ปญหามาก ฮาโลเจนเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
ดวยเหตุทมี่ นั สามารถอยู (ตกคาง) ในบรรยากาศ
โลกเปนเวลานาน และบางสวนจะเขาไปในชั้น
สตราโตสเฟยร (stratosphere) แลวสรางความ
เสียหายตอชัน้ โอโซนสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน
จึงเปนแรงกระตุน ทําใหมกี ารเลิกใชสารฮาโลเจน
สิง่ ทีม่ าทดแทนฮาโลเจนคือสารฮาโลคารบอนซึง่
แมวา จะทําลายชัน้ บรรยากาศนอยลง แตเมือ่ นํา
ไปใชงานก็ยงั มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอมเชนกัน
สารฮาลอนและสารฮาโลคารบอนทีใ่ ชใน
ระบบปองกันเพลิงไหมมีสวนประกอบของสาร
อนินทรียอยูในรูปของแกสซึ่งจะเปลี่ยนไปเปน
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด (HF) เมือ่ สัมผัสความรอน
สารนีเ้ องทีเ่ ปนตัวทําใหไฟดับ ขณะเดียวก็ทาํ ให
เกิดการกัดกรอน สรางความเสียหายแกชนิ้ สวน
อิเล็กทรอนิกส ระดับการกัดกรอนจะขึ้นอยูกับ

ระบบลูกผสมไนโตรเจนฉีดดวยความเร็วสูงกับฝอยน้าํ ละเอียด

อัตราสวนผสมของไฮโดรเจนฟลูออไรด ระยะ
เวลาการสัมผัส อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ และ
สมบัตขิ องอุปกรณทสี่ มั ผัสสาร
ไฮโดรเจนฟลูออไรดเมือ่ รวมกับความชืน้ จะ
มีความกัดกรอนและเปนพิษสูงทําใหผวิ หนังไหม
และทําลายเนือ้ เยือ่ ทีอ่ ยูล กึ ลงไป การหายใจเอา
กรดไฮโดรฟลูออริกเขาไปเพียงเล็กนอยก็ทําให
เสียชีวิตได
ที่แยกวานั้น ระบบคารบอนไดออกไซด
ฮาโลเจน (ฮาลอน) และฮาโลคารบอน ไมมี
ประสิทธิภาพในพืน้ ทีป่ ด ทีไ่ มมนั่ คงซึง่ เปนปกติ
ของโรงไฟฟา การจะทําใหมั่นใจวาโครงสราง
โรงงานมีความสมบูรณแบบทีจ่ ะรองรับระบบใด

ระบบหนึง่ จากทีก่ ลาวไปหมายถึงการใชเงินลงทุน
เพิ่มเปนจํานวนมาก
ระบบป องกั นดั้ งเดิ มที่ ใช กั นอยู ในโรง
ไฟฟาบางแหงพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมี โดย
หันไปใชนา้ํ แทน แตแมวา น้าํ จะลดการปนเปอ น
ของสารเคมีได ทวาน้าํ ยังมีจดุ ออนหลายประการ
ระบบที่ใชน้ําจะมีประสิทธิภาพตองมีแหลงน้ํา
สํารองในบริเวณนัน้ หากไมมีทะเลสาบ สระน้ํา
ทีเ่ ก็บน้าํ หรือหอน้าํ อยูใ กลๆ ก็จาํ เปนตองลงทุน
สรางแหลงน้ําสํารองขึ้นมา นอกจากนี้ ระบบที่
ใชน้ํายังมีผลเสียตามมาหลายอยาง ระบบน้ํา
ดับเพลิงแบบเปด (Deluge System) ซึ่งจําเปน
สําหรับใชดับไฟ สามารถจะสรางความหายแก
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ชิ้ นส วน อุ ปกรณ ไฟฟ าและกลไกต างๆ ของ
อุปกรณได ความสูญเสียที่เกิดจากน้ํา ไมไดมี
เพียงมูลคาของตัวชิ้นสวนอุแปกรณเทานั้น แต
ยังรวมถึงเวลาทีต่ อ งเสียไปกับการทําความสะอาด
ซอมแซมอุปกรณ และการหยุดปรับปรุงสถานที่
ทํางานอีกดวย
แนวคิดใหม
โชคดีที่มีอีกทางเลือกหนึ่ง ทางเลือกที่
กําจัดสารเคมีอันตรายออกไปจากสมการและ
นําพาประสิทธิภาพทีว่ างใจได อีกทัง้ ยังทําความ
สะอาดไดอยางงายดายดวย เปนระบบลูกผสม
(hybrid system) แกสไนโตรเจนฉีดดวยความ
เร็วสูงกับน้ํา ใหผลดีนาพอใจในการใชปองกัน
อัคคีภยั โรงงานผลิตไฟฟา
ระบบทีก่ ลาวถึงโดยพืน้ ฐานประกอบดวย
ถังแกสไนโตรเจนสํารองและถังเก็บน้าํ รวมถึงตัว
ปลอยสัญญาณ (emitters) ติดตั้งไวในพื้ นที่
อันตราย ปริมาณแกสไนโตรเจนทีใ่ ชงานขึ้นอยู
กับความสูงกับขนาดพืน้ ทีป่ ด ทีต่ อ งการจะปกปอง
ระบบมีสองทอแยกกันระหวางทอไนโตรเจนกับ
ทอน้าํ โดยแตละทอมีตวั สงสัญญาณของตัวเองซึง่
สามารถระงับการปลอยสารทีเ่ กิดขึน้ เองได ทัง้ นี้
ตั วปล อยสั ญญาณเที ยบได กั บระบบตรวจจั บ

อั คคี ภัยอั ตโนมั ติซึ่ งสามารถปรับใชเป นแบบ
บังคับดวยมือ (แมนวล)
ระบบปองกันแบบลูกสามารถฉีดสารดับ
เพลิงลูกผสมเขาไปในพื้นที่ตองการปกปองซึ่ง
สามารถดับไฟไดโดยไมมผี ลกระทบตอชัน้ โอโซน
และสิง่ แวดลอม สารดับเพลิงลูกผสมมีลกั ษณะ
ฝอยละเอียดเหมือนกลุมเมฆ เปนเทคโนโลยี
สีเขียวผสมผสานกันระหวางไนโตรเจนกับเม็ดน้าํ
ขนาดเล็กมาก [ขนาด 1 ใน 100 สวนของเม็ดน้าํ
ในระบบหมอกน้ํา (Water mist)] กลไกการ
ดั บเพลิ งดวยสารสองชนิดนี้ เกิ ดขึ้ นพร อมกั น

รูปแบบการฉีดสารจากระบบลูกผสม Victaulic VortexTM

ทํ า ความเย็ น และเจื อ จางออกซิ เ จน ทํ า ให
บรรยากาศบริเวณนัน้ ไมเอือ้ ใหเกิดการสันดาป
เม็ดน้ําขนาดเล็กระดับอะตอมไมเพียงปกคลุม
ผิวหนาเพลิงไหมอยางทัว่ ถึงเทานัน้ แตยงั สามารถ
ดูดซับความรอนไดอีกดวย อนุภาคของทั้งน้ํา
และไนโตรเจนเขาไปยังเพลิงไหมพรอมกับอากาศ
ที่ใชในการลุกไหม ดังนั้นสารดับเพลิงทั้งสอง
ชนิดนีจ้ งึ ดับไฟไดลกึ จนถึงแกนกลางเชือ้ เพลิง
ระบบลูกผสมไนโตรเจน-น้าํ มีขอ ไดเปรียบ
หากติดตั้งในพื้นทีซ่ ึ่งใชวัสดุไมเปนตัวไฟฟา ใน
พื้นที่ซึ่งการทําความสะอาดเศษสารเคมีทําได

ยาก และในบริเวณที่ตองปลอดสารพิษเพื่อให
การทํางานมีความปลอดภัย
ดวยชิน้ สวนประกอบภายใน ระบบจะฉีด
สารดับเพลิงออกมาทันทีทตี่ รวจจับควันหรือไฟ
ได ซึ่งไมเหมือนกับระบบคารบอนไดออกไซด
(CO2) ทีต่ อ งทําการอพยพคนออกไปกอนระบบ
จะเริ่มทํางาน นั่นหมายความวาไฟจะถูกระบุ
ตําแหนงและมีการฉีดสารออกมาอยางรวดเร็ว
คนงานมั่นใจไดวาเมื่อสัมผัสละอองสารจะไมมี
ผลกระทบตอสุขภาพ ที่สําคัญ ในการฉีดดับไฟ
ผิวหนาวัตถุหรือพืน้ อาคารจะไมเปยก เพราะน้าํ
และไนโตรเจนจะกระจายไปในอากาศแทนการ
ปกคลุมผิวหนาเพลิงไหม ดังนั้นหลังจากไฟดับ
จึงทําความสะอาดเพียงเล็กนอยเทานั้น
จุดเดนอีกประการหนึง่ ของระบบทางเลือก
ใหมนคี้ อื สามารถซอมบํารุงระบบไดโดยไมตอ ง
หยุดการทํางาน (ระบบสามารถทํางานอยาง
ตอเนื่องไดแมจะอยูในชวงการซอมบํารุง) ทั้งนี้
ไมมีความเสี่ยงตอทัง้ โรงงานและบุคลากร
การทดสอบระบบ
กอนตัดสินใจเลือกระบบนี้ติดตั้งในโรง
ไฟฟา ตองมีการพิจารณาความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสม รวมถึงตองมีการทดสอบ
การทํางานของระบบดวย
ความท าทายอยู ที่ โรงไฟฟ าเกาจําเป น
จะต อ งเปลี่ ยนระบบฮาลอน ความเก า ของ
โครงสรางอาคารก็เปนอุปสรรคหนึ่ง เนื่องจาก
สวนปดลอมสําหรับฉีดสารทีจ่ ะสรางขึน้ ขาดความ
มัน่ คง การแกปญ
 หาคือสรางระบบทีไ่ มตอ งการ
ความมัน่ คงของสวนปดลอม
ขอกําหนดอยางหนึง่ ในการเปลีย่ นระบบ
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คือ ระบบจะตองสามารถทํางานไดตอเนือ่ งโดย
ไมมกี ารหยุดชะงัก แตการเปลีย่ นระบบฮาลอน
มีงานเพิม่ ขึน้ เพราะจําเปนตองมีการหยุดทํางาน
เนื่องจากตองถอดกังหันและใสกลับเขาไปใหม
และเพือ่ ไมใหเสียเวลาและเสียงบประมาณเพิ่ม
เจาของโรงไฟฟาจะถือโอกาสทําสวนปดลอมที่
ปองกันการรั่วไหลไปพรอมกันดวย
หลังจากทดสอบระบบคารบอนไดออกไซด
ไมประสบความสําเร็จ เจาของโรงไฟฟามองหา
ทางเลือกใหม พวกเขาศึกษาขอมูลสมรรถนะ
ของระบบลูกผสมที่ มีทั้ งน้ําและไนโตรเจนซึ่ ง
สามารถดับไฟไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งๆ ที่

โดยผูพัฒนาระบบนี้เปดเผยวาระบบไดรับการ
รับรองจากโครงการสารดับเพลิงทางเลือกใหม
(SNAP; Significant New Alternatives Policy)
ของสํานักสิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมรืกา (U.S.
Environmental Protection Agency) ในสวนของ
ขอบังคับดานอากาศสะอาด (Clean Air Act) คณะ
กรรมการของ SNAP จะประเมินคาการทําลาย
ชัน้ โอโซนของสารใหมทขี่ อรับการรับรอง จากนัน้
ก็จะตัดสินวาสารใหมนั้นผานเกณฑหรือไม ซึ่ง
ระบบลูกผสมไดรับการรับรองและอยูในบัญชี
รายชือ่ สารทีไ่ ดรั บการยอมรับใหใชทดแทนสาร
ฮาลอน 1301 สําหรับการติดตัง้ แบบฉีดทวมหอง
(total flooding applications)
ความตองการวิธที เี่ หนือกวาในการปองกัน
อัคคีภัยนํา มาซึ่งนวัตกรรมซึ่งไมเพียงแตจะทํา
ให สถานประกอบกิ จการและคนงานมี ความ
ปลอดภัยขึน้ เทานัน้ แตหมายถึงการรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอมดวย การแนะนําเทคโนลีระบบ
ลูกผสมที่ใชงานไดจริงนี้ ผูพัฒนาตองการแก
ปญหาเรือ่ งขอจํากัดของระบบตางๆ ทีม่ ใี ชกนั อยู

หลายคน เลิกสนใจระบบที่ใชน้ําไปแลวเพราะ
มีปญ
 หาเรือ่ งการทําความสะอาดและการรือ้ ฟน
สถานทีห่ ลังจากการดับเพลิง
เมือ่ ทําการทดสอบระบบลูกผสมจนเปน
ทีพ่ อใจ เจาของโรงไฟฟาก็เลือกติดตัง้ ระบบนี้ ซึง่
พวกเขาพอใจในเรือ่ งการลดคาใชจา ยในการซอม
บํารุงและไมมกี ารหยุดชะงักในการทํางาน ระบบ
สามารถทํางานไดตอเนื่องและมีการซอมบํารุง
ยังไมมีระบบปองกันอัคคีภัย
นอยมาก
ความทาทายใหมเพือ่ สิง่ แวดลอม
เนื่องจากโรงไฟฟาเกาตองมีการเปลี่ยน
ระบบลูกผสมไนโตรเจน-น้าํ นอกจากมี
ระบบทีค่ อ นขางยุง ยาก เจาของโรงไฟฟาจึงเลือก
ทีจ่ ะติดตัง้ ระบบลูกผสมในโรงไฟฟาใหมทสี่ ราง ประสิทธิภาพสูงในการดับไฟและไมเปนอันตราย
ขึน้ มาหรือติดตัง้ ในสวนขยายของโรงไฟฟาเกาที่ ตอคนงานแลว ยังมีจุดเดนในเรื่องสิ่งแวดลอม

ในปจจุบัน กลาวกันวา ไมมีระบบใดที่มีความ
สมบูรณสามารถทํางานไดโดยไมมขี อ ขัดของใด
ทุกระบบมีจดุ เดนจุดดอยในตัวเอง เพียงแตคน
จะเลือกใหเหมาะสมกับพื้นที่ที่ตองการปกปอง
ของตัวเองอยางงลงตัวไดอยางไร
ระบบลูกผสมแกปญ
 หาทีร่ ะบบอืน่ มี เชน
ไมตองอพยพกอนฉีดสารดับไฟเหมือนระบบ
คารบอนไดออกไซด ไมตองเสี่ยงจะเกิดความ
เสียหายจากการดับเพลิงเหมือนระบบหัวกระจาย
น้ํา รวมทั้ งไม เป นพิ ษ ต อสิ่ งแวดล อมเหมื อน
ฮาลอน เรียกไดวา ระบบลูกผสมนีก้ า วมาถึงจุดที่
เกือบสมบูรณแบบแลวสําหรับการปองกันอัคคีภยั
โรงไฟฟาทีถ่ อื วาหาระบบทีเ่ หมาะสมไดยากเต็มที

ระบบดับลูกผสม Victaulic VortexTM
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