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นวัตกรรมสารดับเพลิงขนิดลาสุด AVD
(Aqueous Vermiculite Dispersion) ของบริษทั
ดูเปร มิเนอรัลส (Dupre Minerals) ออกแบบมา
เพือ่ใชดับไฟท่ีเกดิจากโลหะติดไฟได โดยเฉพาะ
แม็กนีเซียมท้ังท่ีเปนผงและเปนกอน รวมท้ัง
ลิเธียมไอออนในแบตเตอรี  มีประสิทธิภาพสูง
และเปนทางเลือกท่ีดีกวาเม่ือเทียบกับวิธดัีบไฟ
ประเภท D ท่ีใชกันอยูในปจจุบัน ท้ังนี้ไดมีการ
พิสูจนใหเห็นจริงแลววา AVD เปนสารดับเพลิง
สาํหรับไฟไหมโลหะติดไฟไดโดยเฉพาะอยางยิง่
แม็กนเีซยีมเหนอืกวาสารดับเพลิง Class D ท่ัวไป

AVD คอือะไร
AVD มีชื่อเต็มวา Aqueous Vermiculite

Dispersion คือสารเวอรมิคิวไลตชนดิกระจายน้าํ
เวอรมิคิวไลตเปนสารประกอบซลิิเกตแม็กนเิซยีม
-เหล็ก-อะลูมินมัท่ีมีชัน้ของน้าํแทรกอยู (hydrated
laminar aluminium-iron-magnesium silicates)
สารเวอรมิคิวไลตดิบจะมีชัน้เยือ่บางๆ ท่ีเปนน้าํ
แทรกอยู เม่ือถูกทําใหแตกตัว ไมวาดวยความ
รอนหรือปฏิกริิยาเคมี (หากเปนดวยความรอน
เรียกวาการขยายตัว แตถาเปนปฏิกิริยาเคมีจะ
เรียกวาการหดตัวเปนอนุภาค) ซึ่งชั้นบางๆ
ดังกลาวจะถกูลอกออกมาแลวกลายเปนน้าํ โดย
มีผงละเอียดของเวอรมิคิวไลตลอยอยางอิสระ
อยูในน้าํท่ีถกูขับออกมา สาร AVD ประกอบดวย
เวอรมิคิวไลต 20% น้ํา 80%  มีความหนืด

3,000 cPs (centipoise) เปรียบเทียบกับน้ํา
มีความหนืด 1 cPs นม 3cPs และน้ําเชื่อม
ขาวโพด (แบะแซ) 5,000 cPs ขนาดของ
อนุภาคท่ีเล็กกวาจํานวน 90% (คา D90) คือ
180 ไมครอน (0.18 ม.ม.) มีสมบัติทางเคมี
“ไมไวไฟ” และ “ใหความเปนฉนวนทีด่เีย่ียม”

AVD ทํางานอยางไร
เนื่ องจากจะมีปฏิกิริยาระหวางน้ํากับ

เพลิงไหมจากโลหะติดไฟได น้าํท่ีอยูในสาร AVD
เม่ือเกดิปฏิกริิยากบัเปลวไฟจะถกูปลอยออกมา
ในรูปฝอยละเอียดพิเศษ (Mist) หรือในรูปโฟม
(Foam) ซึง่อนภุาคของสารเวอรมิคิวไลตท่ีอยูใน
ไอละเอียดหรือโฟมจะไปเกาะติดอยูกับผิวหนา
ของโลหะท่ีเปนเชือ้เพลิง จากนัน้จะสรางชัน้ฟลม
เหนอืเปลวไฟ เนือ่งจากชัน้ฟลมดังกลาวนีต้อมา
จะแหงและมีมุมเหล่ือมระหวางตัวชัน้ฟลมดวยกนั
เม่ือมีการซอนกันและผูกติดกันเปนแผนกวาง
ชัน้ฟลมนีจ้งึกลายเปนแผนกัน้ออกซเิจนท่ีมีสมบติั
ไมไหมไฟ ซึ่งสามารถขวางไมใหออกซิเจนใน
บรรยากาศเขามาสัมผัสกับเพลิงไหมได

ระหวางเกิดกระบวนการสรางแผนฟลม
กัน้ออกซเิจนเหนอืเปลวไฟ AVD จะทําความเยน็
ผิวหนาของเพลิงไหมดวยน้ําท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการ
แตกตัว ไฟจะเย็นลงตามลําดับและอยูในการ
ควบคุม วิธกีารดับเพลิงนีจ้ะแตกตางจากการใช
สารดับเพลิง Class D ชนดิอ่ืน ซึ่งใชเวลาดับไฟ

คอนขางชา กวาไฟจะดับหรืออยูในการควบคุม
ใชระยะเวลานาน ในขณะท่ี AVD สามารถดับ
และควบคุมเพลิงไหมไดเร็วกวา

ขั้ นตอนการดั บไฟด วยสาร AVD
(บรรยายใตภาพ)

1. เพลิงไหมท่ีเกิดจากเชื่อเพลิงซึ่งเปน
โลหะติดไฟได เชน แม็กนีเซียม จะเกิดความ
รอนสูงถงึ 3,000   ํC

2. เม่ือฉีด AVD ลงไปบนเพลิงไหม น้าํใน
สวนผสมของ AVD จะทําความเย็นเพลิงไหม

3. เกล็ดเล็กๆ ของสารเวอรมิคิวไลตจะ
สรางแผนกั้นออกซิเจนท่ีมีลักษณะเหมือนกับ
เซรามิกครอบคลุมเหนือเปลวไฟ

4. ฉีดผง AVD เพิ่มเติมลงไปบนแผนกั้น
ออกซิเจนเพื่อใหเกิดการเผาไหมใหน้ําออกมา
ทําความเย็นเปลวไฟ

ขอไดเปรยีบของ AVD
สารดับเพลิง AVD เหมาะสําหรับใชงาน

ในรูปแบบถงัดับเพลิงยกห้ิวและติดต้ังเปนระบบ
ประจาํท่ี ข้ึนอยูกบัปริมาณท่ีตองการใชดับเพลิง
ในบริเวณนั้น แตตามปกติแลว AVD จะใชใน
ปริมาณนอยกวาสารดับเพลิงท่ีใชกันอยูท่ัวไป
เกล็ดของสารเวอรมิคิวไลตท่ีเปนสวนผสมสาํคัญ
ของ AVD จะสรางแผนกั้นระหวางเปลวไฟกับ
อากาศ (ออกซิเจน) นอกเหนือจากการดับไฟ
โดยตรงขณะท่ีสวนผสมท่ีเปนน้าํจะทําความเยน็

Source: A New, Revolutionary Fire Extinguishing Agent, https://ifpmag.mdmpublishing.com/new-revolutionary-fire-extinguishXing-agent/

ข้ันตอนการดับไฟไหมโลหะดวยสาร AVD
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เพลิงไหมไปพรอมกัน
สารดับเพลิง AVD สามารถดับไฟไดจาก

การแตกตัวเปนฝอยน้ําละเอียดพิเศษ (Mist)
หรือเปนโฟม (Foam) ตามความเหมาะสมกับ
การใชงานในแตละสถานท่ี

ท้ังนี้ ปจจุบัน AVD มีรูปแบบการใชงาน
ท่ีไดรับการทดสอบแลว ไดแก

 ขวดดับเพลิงแบบมือถือ (Portable
Extinguisher Bottles)

- เคร่ืองดับเพลิงแบบสะพายหลัง (Back
Pack Extinguishers)

 เคร่ืองดับเพลิงแบบลอเล่ือน (Trolley
Based Extinguishers)

 ระบบเคร่ืองสูบน้ํา (Fire Service
Pump Systems)

 ระบบติดต้ังประจาํท่ี (Fixed Installation)
นอกจากประสิทธิภาพดับไฟท่ีเกิดจาก

โลหะติดไฟไดหรือไฟ Class D แลว สารดับเพลิง
AVD ยงัสามารถดับไฟ Class A โดยเฉพาะท่ีเกดิ
จากเชือ้เพลิงระเภทไมและพลาสติก ซึง่ไมเพยีง
แตจะดับไดอยางรวดเร็ว AVD เทานั้น แตยังมี
ประสทิธภิาพในการปองกนัไฟลุกติดข้ึนมาใหม
ดวยการสรางแผนกัน้ออกซเิจนเพือ่ปองกนัการ
สันดาปท่ีทําใหไฟไหมตอเนื่อง เพลิงไหมจึงถูก
ควบคมใหอยูท่ีจํากัดแลวมอดดับลงไปในท่ีสุด

D) โดยเฉพาะแม็กนีเซียมและลิเธียมไอออน
ในแบตเตอรี บรรจใุนถงัดับเพลิงแบบยกห้ิวและ
ถงัดับเพลิงติดต้ังประจาํท่ี ฉีดออกมาในลักษณะ
ฝอยละเอียดพิเศษ (Mist) หรือในลักษณะโฟม
(Foam) โดยเม่ือฉีดพรมลงไปบนเพลิงไหมโลหะ

บทสรปุ
AVD เปนสารดับเพลิงของเหลวเขมขน

มีสวนผสมของสารเวอรมิคิวไลต 20% กับน้ํา
80% ความหนืด 3,000 cPs (centipoise) ใช
ดับเพลิงไหมท่ีเกดิจากโลหะติดไฟได (ไฟ Class

สวนผสมท่ีเปนน้ําจะทําความเย็น/ลดอุณหภูมิ
ของเพลิงไหมลง ในขณะท่ีเกล็ดหรืออนภุาคของ
เวอรมิคิวไลตจะกอตัวข้ึนเปนของแข็งครอบเหนอื
เปลวไฟเปนตัวกั้นไมใหออกซิเจนเขามาสัมผัส
เปลวไฟ การสนัดาปจงึสิน้สดุพรอมกบัอุณหภูมิ
ของโลหะท่ีลุกติดไฟนัน้เยน็ลงสงผลใหไฟมอดดับ
ภายในระยะเวลาสั้นๆ

AVD เปนเทคโนโลยีสารดับเพลิงชนิด
ใหมสําหรับไฟ Class D ซึ่งไมใชผงแหง (Dry
Powder) ท่ีใชกนัอยูท่ัวไป แตเปนสารเหลวท่ีฉีด
พนออกมาไดอยางนิ่มนวลท้ังในลักษณะฝอย
ละเอียดพิเศษหรือโฟม นอกจากน้ําท่ีมีอยูใน
สวนผสมของ AVD ถงึ 80% แลว ผงละเอียดของ
สารเวอรมิคิวไลตยังมีน้ําผสมอยูในเนื้อสารอีก
สวนหนึง่ดวยซึง่เม่ือสารแตกตัวไมวาจะดวยความ
รอนหรือปฏิกิริยาเคมีก็จะมีน้ําเกิดข้ึนมาอีก
จาํนวนหนึง่ ดังนัน้ AVD จงึโดดเดนมากในเร่ือง
การทําความเยน็เพลิงไหมเพราะมีน้าํปริมาณมาก
ท้ังจากสวนผสมภายนอกและสวนผสมภายใน
ของเนื้อสารเวอรมิคิวไลต

ท่ีสาํคัญคือ เกล็ดหรือผงละเอียดของสาร
เวอรมิคิวไลตเม่ือสัมผัสความรอนจะกอตัวเปน
ของแข็งครอบคลุมเพลิงไหมในลักษณะเหมือน
กบัเซรามิกทําหนาท่ีเปนแผนกัน้ไมใหออกซเิจน
ในบรรยากาศสัมผัสกับเปลวไฟ ลักษณะนี้ไฟ
จะเร่ิมมอดลงกลายเปนเถา แตยงัคงมีความรอน
อยู จงึตองฉีดสารเพิม่เติมลงไปเพือ่ใหเกดิความ
เย็นเพิ่มเติมจนกระท่ังไฟดับสนิทแลวโลหะท่ี
ลุกไหมนั้นกลายเปนของเหลวผสมไปกับสาร
AVD หลังจากนั้นจึงเก็บกวาดทําความสะอาด
ถือวาภารกิจดับไฟสิน้สุดลงไปอยางสมบูรณ


