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“ถังเช้ือเพลิง” ในท่ีนี้ หมายถึง ถังหรือ
ท่ีบรรจลัุกษณะอ่ืนซึง่ภายในเคยบรรจวัุตถไุวไฟ
หรือน้ํามันเชื้อเพลิงไว เม่ือตองการซอมบํารุง
ดัดแปลงรูปแบบ หรือกําจัดท้ิงเปนเศษเหล็ก
มักจะมีการเชื่อม ตัด เจียร หรืองานอ่ืนๆ ท่ีกอ
ใหเกิดความรอน สะเก็ดไฟ ประกายไฟ รวมถึง
เม็ดโลหะหลอมซึง่หากไปสมัผสักบัเศษวัตถไุวไฟ
หรือไอสารเชือ้เพลิงท่ียงัหลงเหลืออยูภายในถงั
จะเกิดการระเบิดและลุกไหมรุนแรงตามมา

กรณตีัวอยาง มีอุบติัเหตุเกดิการระเบิด
ขณะทําการเชื่อมถังเชือ้เพลิงสองกรณีท่ีทําใหมี
ผูเสียชีวิต 3 ราย เม่ือไมนานมานี้

กรณแีรก คนงานสองรายทําการเชือ่มถงั
ท่ีเคยบรรจุน้ํามันดีเซลขนาด 150 แกลลอน
(570 ลิตร) แลวเกิดการระเบิด ท้ังคูเสียชีวิต

กรณทีีส่อง ถงัท่ีเคยบรรจนุ้าํมันเชือ้เพลิง
(เบนซนิ) ขนาด 500 แกลลอน (1,900 ลิตร)
ระเบดิขณะคนงานรายหนึง่ทําการเชือ่ม คนงาน
รายนั้นเสียชีวิตทันที

จากการสืบสวนอุบัติเหตุ กรณแีรกพบวา
ถงัน้าํมันดีเซลมีการปนเปอนน้าํมันเบนซนิซึง่แค
มีน้ํามันเบนซินอยูในถังท่ีทําการเชื่อมหรือตัด
เพยีง 2% กทํ็าใหเกดิการระเบดิได โดยไอน้าํมัน
ในพืน้ท่ีปด เชน ถงับรรจ ุจะขยายตัวจนกระท่ังมี
สวนผสมอยูในชวงของการระเบดิและเม่ือสมัผสั
กบัความรอนหรือประกายไฟจากการเชือ่มหรือ

ตัดท่ีมีอุณหภูมิถงึจดุวาบไฟของไอสารเชือ้เพลิง
(Flash Point) จะเกดิการสนัดาปอยางรุนแรงจน
ระเบิดออกมา

เพื่อความปลอดภัยในการทํางานท่ีเกิด
ความรอน (Hot Work) ท้ังงานเชือ่ม งานตัด หรือ
งานเจยีรกบัถงัหรือท่ีบรรจตุางๆ ซึง่อาจมีไอสาร
วัตถไุวไฟหรือฝุนผงระเบดิไดหลงเหลืออยูขางใน
อยางนอยใหระมัดระวังในประเด็นดังตอไปนี้

 ถังหรือท่ีบรรจุมีโครงสรางภายในซึ่ง
อาจเปนอุปสรรคขัดขวางตอการทําความสะอาด
หรือไลสวนผสมไวไฟออกมา เชน ขอตอ แผนกัน้
ชองภายใน ฯลฯ ดังนัน้ จงึจาํเปนตองใชวิธกีารท่ี
เหมาะสมพรอมกับเพิม่ความละเอียดรอบคอบ
และจาํนวนคร้ังในการทําความสะอาดกอนทําการ

เชื่อม ตัด เจียร หรืองานเกิดความรอนอ่ืนๆ
 เพือ่ความม่ันใจวาถงับรรจสุะอาดและ

ปลอดภัยเพียงพอแลว ใหวัดอัตราสวนผสมไอ
สารไวไฟดวยเคร่ืองตรวจวัดท้ังกอนและระหวาง
การปฏิบัติงาน

 ในกรณีถังบรรจุบางชนิดไมสามารถ
ทําความสะอาดหรือลางน้ํามันออกจนมีสภาพ
ปลอดภัยเพยีงพอ ใหเลือกใชวิธขีจดัไอสารไวไฟ
(Purging) และลดปริมาณออกซิเจนภายในถัง
(Inerting) ดวยแกสเฉ่ือย (Inert Gas) โดยมี
เงือ่นไขท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด ไดแก

 ใชวิธีการและอุปกรณท่ีถูกตองและ
เหมาะสมเทานั้น

 ปริมาณออกซิเจนท่ีอยู ในถังจะตอง
วัดคาดวยอุปกรณตรวจวัดออกซิเจน (Oxygen
Analyser) โดยจะตองรักษาปริมาณออกซิเจน
ในถังใหอยูท่ี 0 ระหวางท่ีมีการปฏิบัติงาน

 ผูปฏิบัติงานตองมีความรูในเร่ืองขอ
จํากัดของกระบวนการไลไอแกสและออกซิเจน

ขอควรจํา “หามคิดเอาเองวาถังบรรจุ
เชื้อเพลิงมีความปลอดภัยแลว เพื่อความม่ันใจ
จะตองทําการตรวจวัดปริมาณสวนผสมไอสาร
เชื้อเพลิงและออกซิเจนดวยอุปกรณท่ีเชือ่ถือได
หากผลระบุวาปลอดภัยจึงเร่ิมตนทํางานท่ีเกิด
ความรอน โดยในการทํางานตองทําตามข้ันตอน
ท่ีกําหนดไว มิฉะนั้นอาจเกิดเหตุไมคาดฝน
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ทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได”
กฎขอบังคับความปลอดภัยการทํางาน

ของประเทศอุตสาหกรรมท้ังสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา กอนทําการซอมหรือดัดแปลงถัง ทอ
หรือท่ีบรรจนุ้าํมันเชือ้เพลิงลักษณะใดกต็าม จะ
ตองมีการชําระลาง ทําความสะอาด หรือใชวิธี
อ่ืนใดเพื่อใหพื้นท่ีภายในปราศจากวัตถุหรือไอ
สารท่ีจะทําใหเกดิการระเบดิหรือลุกไหมได โดย
มีขอมูลการจัดการความปลอดภัยในประเด็น
ดังกลาวดังตอไปนี้

หลักการความปลอดภัยในการเช่ือม
ถงับรรจุเช้ือเพลงิ

การเชื่อม การตัด การเจียร หรืองานท่ี
ทําใหเกิดความรอน (Hot Work) ลักษณะอ่ืนๆ
กับถังบรรจุเชื้อเพลิง จัดเปนงานอันตรายท่ีสุด
ประเภทหนึ่งในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ภายในถังหรือท่ีบรรจุเชื้อเพลิงมีหรืออาจจะมี
ไอสารของวัตถุไวไฟ วัตถุติดไฟได วัตถุท่ีมีจุด
วาบไฟตํ่า หรือวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู อีกท้ัง
สารเคลือบผิวภายในถังซึ่งเม่ือไดรับความรอน
จะสลายตัวเปนไอสารท่ีลุกไหมไดงาย แมแต
แกสไฮโดรเจนท่ีเกิดจากกระบวนการกัดกรอน
กเ็ปนตัวแปรหนึ่งท่ีมีแนวโนมจะเกิดการระเบดิ
สูงมาก โดยไอสารชนิดตางๆ ดังกลาว หากมี
สวนผสมในบรรยากาศอยูในยานการระเบิด
(Explosive Range) และมีออกซิเจนในบริเวณ
นัน้เพยีงพอ เม่ือสมัผัสกับแหลงจุดติดไฟ ไดแก
ความรอนหรือประกายไฟจากการเชือ่มหรือตัด

จะเกิดการสันดาปข้ึนทันที ดวยเหตุท่ีเปนการ
ลุกไหมฉับพลันในพืน้ท่ีจาํกัดและมีความดันจึง
เกิดการระเบิดจากภายในออกมาอยางรุนแรง

ตัวชีข้าดท่ีจะบอกไดวา งานเชือ่มหรืองาน
เกดิความรอนลักษณะอ่ืนๆ บนตัวถังบรรจุวัตถุ
ไวไฟ มีแนวโนมจะเกิดการระเบิดหรือไมอยูท่ี
การจัดการหรือบําบัดถังบรรจุท่ีเหมาะสมกอน
จะเร่ิมตนทํางาน นั่นคือ จะตองมีการถายเท
ชาํระลาง ไลแกสและกาํจดัออกซเิจนเพือ่ปองกนั
ไมใหภายในถังหรือท่ีบรรจุเกิดสวนผสมของไอ
สารเชือ้เพลงิในระดับเปนอันตรายและบรรยากาศ
ท่ีมีออกซเิจนเพยีงพอสาํหรับการเกดิอัคคีภัยและ
การระเบิด เนื่องจากองคประกอบเพลิงไหมจะ
ตองเกดิข้ึนอยางหลีกเล่ียงไมไดคือความรอนสงู
จากการปฏิบัติงาน

ปริมาณความรอนเกดิจากการเชือ่มและ
การตัดโลหะมีสูงมาก แนนอนวา มันสามารถ
จุดติดหรือจุดระเบิดไดเกือบทุกสวนผสมของ
วัตถไุวไฟท่ีมีอยูในถงั นัน่หมายถงึ การมีอยูของ
ไอสารเชือ้เพลิงไมวาชนดิไหนหรือปริมาณเทาใด
ภายในถังลวนเปนความเสี่ยงท้ังสิ้น โดยเฉพาะ

ภายใตเงื่อนไข “มีออกซิเจนเพียงพอตอการ
สันดาป” การรับประกันการเชื่อมหรือตัดถังท่ี
เคยบรรจวัุตถไุวไฟจะไมระเบดิ จะตองทําใหสอง
ตัวแปรหมดไปหรือนอยท่ีสุด ไดแก ไอสารเชื้อ
เพลิงและออกซเิจน ทําไดดวยวิธกีารท่ีกลาวไป
แลวขางตน สําคัญท่ีสุด หลังการบําบัดถังและ
กอนลงมือทํางาน ตองตรวจสอบปริมาณไอสาร
และออกซเิจนดวยอุปกรณท่ีมีประสทิธภิาพ เม่ือ
แนใจวาไมความเสีย่งใดๆ ภายในถงัหรือท่ีบรรจุ
จึงลงมือทําการเชื่อม ตัด เจียร หรืองานท่ีเกิด
ความรอนลักษณะอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ขอกําหนดตามกฎหมายความปลอดภยั
งานอตุสาหกรรม

ขอกําหนดตามกฎหมายความปลอดภัย
งานอุตสาหกรรมของประเทศแคนาดา (The
Regulations for Industrial Establishments)
ระบุ ในการซอมแซมหรือดัดแปลงถัง ทอ หรือ
ท่ีบรรจุลักษณะอ่ืนซึ่งมีวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด
หรือวัตถุอันตรายอยูภายใน จะตองปฏิบัติตาม
ข้ันตอนความปลอดภัยดังตอไปนีอ้ยางเครงครัด

 ปรับความดันภายในท่ีบรรจุใหอยูใน
ระดับบรรยากาศกอนปลดสายรัดท่ีตรึงถังหรือ
ท่ีบรรจุนั้นไว

 ระบายของเหลวภายในออกและทํา
ความสะอาด หรือใชวิธีอ่ืน เพื่อทําใหวัตถุไวไฟ
วัตถรุะเบดิ หรือวัตถอัุนตรายในถงัหมดไป และ

 หามเติมสารเขาไปใหมในขณะท่ียัง
มีความเสีย่งอันเกดิจากไอสารและการลุกติดไฟ
ภายในถังหรือท่ีบรรจุยังคงมีอยู

มาตรฐานการปองกันอัคคีภัยของเมือง
ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา กลาวถงึการเชือ่ม
ท่ีบรรจุเชื้อเพลิงไวเชนกนั ดังนี ้“การเชือ่มหรือ

ปรับความดันภายในถัง
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การตัดท่ีบรรจเุชือ้เพลิงทําดวยโลหะตองไมเกดิ
ข้ึนจนกวาชองบรรจุและสวนแยกตางๆ ภายใน
จะไดรับการทําความสะอาดจนวัตถุติดไฟได
และวัตถไุวไฟหมดไปหรือนอยท่ีสดุซึง่ตรวจสอบ
ดวยเคร่ืองวัดท่ีมีประสิทธิภาพ”

วธิทีาํใหถงัปลอดภยัภยักอนการทาํงาน
ทีเ่กิดความรอน (Hot Work)

ข้ันตอนความปลอดภัยในการเชื่อม ตัด
เจยีร หรืองานท่ีทําใหเกดิความรอนลักษณะอ่ืน
บนถงัหรือท่ีบรรจเุชือ้เพลิงซึง่จะนาํเสนอตอไปนี้
รวบรวมและเรยีบเรยีงจากขอกําหนดในกฎหมาย
และมาตรฐานหลายฉบับท่ีบังคับใชในสหรัฐ
อเมริกาและแคนาดา ซึ่ งเนนท่ีสาระสําคัญ
โดยสรุป “กอนทํางานเกิดความรอนกับท่ีบรรจุ
เชือ้เพลิงตองทําใหถังวางเปลาและสะอาด หรือ
ทําการบาํบดัถงัใหปริมาณไอสารและออกซเิจน
ขางในอยูท่ีระดับไมมีความเสี่ยงตอการระเบิด
โดยตองทําการวัดคาดวยอุปกรณมีประสทิธภิาพ
ซึง่กระทําโดยบคุลากรผูเชีย่วชาญหรือไดรับการ
อบรมการใชอุปกรณตรวจวัดแกสมาแลว”

ขั้นตอนบําบัดถังบรรจุเช่ือเพลิงกอน
เช่ือม ตัด เจียร

1. ระบุสิง่ทีบ่รรจุและโครงสรางภายใน
ของทีบ่รรจุ

กอนการทํางานเกดิความรอนกบัถงัหรือ
ท่ีบรรจุเชื้อเพลิง จะตองระบุชนิดวัตถุไวไฟท่ีอยู
ภายในใหชัดเจน พึงระลึกไวเสมอ สิ่งอยูขางใน
อาจไมใชแคท่ีระบุไวขางถัง อาจมีการปนเปอน
ดังเชนกรณีน้ํามันดีเซลปนเปอนน้ํามันเบนซิน
เม่ือไมสามารถระบไุดแนนอน “อะไร” บรรจอุยู
ขางใน ใหสนันษิฐานไวกอนวาเปนวัตถอัุนตราย
ทําใหเกดิระเบดิได กอนดําเนนิการข้ันตอนตอไป

สําหรับโครงสรางภายในถังหรือท่ีบรรจุ
เชื้อเพลิง จะตองระบุออกมาใหไดวามีลักษณะ
อยางไร มีทอ ขอตอ หรือแผนกั้นท่ีจุดใดบางซึ่ง
อาจเปนอุปสรรคตอการระบายของเหลวหรือ
ทําความสะอาด ไอสารวัตถไุวไฟหรือออกซเิจน
อาจซอนอยูชองหรือหลืบภายในถงัหรือท่ีบรรจุ

อาจตองถอดสวนประกอบออกเพื่อใหทําความ
สะอาดไดท่ัวถงึและงายข้ึน

2. ระบายของเหลวหรอืแกสภายในถงั
วัตถติุดไฟไดหรือวัตถุไวไฟท่ีบรรจุอยูใน

ถังสวนใหญอยูในสถานะของเหลวหรือแกสอัด
เปนของเหลว สิ่งแรกท่ีจะตองทําในการบําบัด
คือ ระบายวัตถเุหลานัน้ออกมาใหหมดผานชอง
ระบายท่ีมีอยูแลว หรือใชวิธปีลอดภัยอ่ืนๆ หาก
ไมมีชอง ระบายในตัว

3. ทาํความสะอาดถงับรรจุเช้ือเพลงิ
ตองทําความสะอาดถงับรรจเุชือ้เพลิงดวย

วิธีเหมาะสมตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานท่ีใช
อางอิง อาทิ

 ใชน้ําแทนท่ี (Water Displacement)
ในกรณีเชื้อเพลิงเปนของเหลวละลายน้ําได

 ใชเคมีรอน (Hot Chemicals) ซึ่งเปน
สารละลายใหการกดักรอนสงูและเกดิความรอน
ในระดับท่ีเหมาะสม ไดแก สารละลายโซเดียม
ไตรฟอสเฟต หรือสารละลายโซดาไฟกับไอน้ํา
ความดันตํ่า หรือใชท้ังสองอยางรวมกนั อยางไร
กต็าม กอนใชวิธนีี ้ใหปรึกษาผูผลิต/ผูเชีย่วชาญ
วามีความเหมาะสมหรือปลอดภัยหรือไม

4. ตรวจสอบบรรยากาศภายในถงั
หลังจากทําความสะอาด อากาศภายใน

ถังท่ีบรรจุตองไดรับการตรวจสอบดวยเคร่ือง
ตรวจวัดเทียบคาแกสติดไฟไดเพื่อใหม่ันใจใน
ความปลอดภัย โดยเคร่ืองตรวจวัดตองอานคา
ไดตํ่ากวาขีดจํากัดข้ันตํ่าของการระเบิด (LEL;
Lower Explosive Limit) สาํหรับไอสารเชือ้เพลิง
ชนิดท่ีมีอยูในถัง หากพบวายังไมเปนตามนั้น
ตองทําความสะอาดซ้าํอีกคร้ังหนึง่ ท้ังนี ้การวัด
ปริมาณไอสารตองทําทันทีกอนเร่ิมตนทํางาน
ท่ีเกดิความรอนกบัถัง และทําเปนระยะระหวาง
การปฏิบัติงาน

5. ลดปริมาณออกซิเจนดวยแกสเฉ่ือย
บางสภาพการณและเงื่อนไขการทํางาน

เราไมสามารถขจัดของเหลวอันตรายขางในถัง
ใหหมดไปไดดวยการระบายและทําความสะอาด

โดยเฉพาะชนดิมีชัน้รองดานในหรือมีชัน้เคลือบ
ท้ังนี้เพื่อใหผูทําการบําบัดถังไดรับรูและหาวิธี
เหมาะสมมาดําเนินการ เนือ่งจากเปาหมายคือ
ทําใหไอสารเอเพลิงและออกซิเจนหมดไป หรือ
เหลือนอยกวาคาจํากัด ไมวาโครงสรางภายใน
ถงัมีความซบัซอนเพียงใดกต็าม ซึง่ในบางกรณี

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

Fill the container with water and
drain it, repeating several times.
This method is suitable only for
water-soluble substances.

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

How to Clean Tanks and Drums
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ตามวิธีท่ีไดกลาวไปขางตน เนื่องจากมีขนาด
ใหญเกนิไป อีกท้ังโครงสรางภายในซบัซอนหรือ
ผกุรอน ฯลฯ จงึมีแนวโนมจะเกดิไอสารของเหลว
ไวไฟเปนปริมาณมากซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการ
จุดติดไฟเม่ือสัมผัสกับความรอนเกิดจาก การ
เชื่อม ตัด เจียร หรืองานเกิดความรอนอ่ืนๆ

หากการตรวจวัดไอสารไวไฟภายในถัง
หลังทําความสะอาดระบ ุ“ยังไมปลอดภยั” หรือ
“ไมสามารถระบุผลชัดเจนได” หรือแมแต
“ไมสามารถตรวจวดัได” ใหสนันษิฐานไวกอน
วาบรรยากาศภายในถังบรรจุท่ีจะทําการเชื่อม
ตัด เจยีร หรืองานเกดิความรอนลักษณะอ่ืน ยงัมี
อันตรายแฝงอยู การดวนตัดสนิใจลงมือทํางาน
ทันที อาจมีความเสี่ยงไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตจากการระเบิดหรือลุกไหมรุนแรง

ในสถานการณท่ีแมทําความสะอาดท่ี
บรรจเุชือ้เพลิงแลว แตจากการตรวจวัดพบวายงั
ไมสะอาดพอหรือมีไอสารวัตถอัุนตรายหลงเหลือ
อยู (รวมถึงกรณีไมสามารถตรวจวัดไดหรือไม
ม่ันใจผลท่ีออกมา) อีกท้ังการทําความสะอาด
ซ้ําไมใชทางเลือกท่ีเหมาะสม วิธีแกปญหาก็คือ
ใชแกสเฉ่ือยพนเขาไปในผานทอทางเขาดวย
ความดันท่ีเหมาะสมเพื่อลดปริมาณออกซิเจน
อันเปนวัตถปุระสงคหลักซึง่ผลพลอยไดอาจขจดั
สวนผสมไอสารไวไฟบางชนิดใหมีระดับตํ่ากวา
คาขีดจาํกัดในการระเบดิ (LEL)

กระบวนการใชแกสเฉ่ือยพนเขาไปในถงั
เพื่อลดปริมาณออกซิเจนเรียกวา “Inerting”
ตามหลักตัดองคประกอบการเกดิเพลิงไหมออก
ไป (เพลิงไหมจะเกดิข้ึนไดเม่ือองคประกอบครบ
ไดแก ความรอน เชือ้เพลิง ออกซเิจน ซึง่หลังจาก
สันดาปเปนเปลวไฟเร่ิมตนก็จะมีปฏิกิริยาทาง
เคมีทําใหไฟไหมลุกลามตอไป) เม่ือลดปริมาณ
ออกซเิจนใหเหลือนอยลงจนไมเพยีงพอสาํหรับ
การสนัดาปเทากบัตัดออกซเิจนออกไปจากองค
ประกอบการเกิดไฟ แมจะมีเชื้อเพลิงคือไอสาร
เชื้อเพลิงและความรอนจากการเชื่อม ตัด หรือ
เจียร การลุกติดไฟหรือการระเบิดก็ไมเกิดข้ึน

อยางไรกดี็ การลดปริมาณออกซเิจนดวย
วิธ ี“Inerting” ตองทําโดยผูเชีย่วชาญและปฏิบติั
ดวยความระมัดระวังอยางท่ีสุด รวมท้ังจะตอง
ใชเทคนคิและอุปกรณมีประสทิธภิาพสงู เพราะ
หากผิดพลาดอาจทําใหเกิดระเบิดหรือไฟไหม
รุนแรงได ท้ังนี้ แกสเฉ่ือยท่ีนิยมใชกันคือ แกส
คารบอนไดออกไซดและแกสไนโตรเจน สาํหรับ
แกสคารบอนไดออกไซดมีขอจํากัดการใชงาน

เชน ตองเปนชนิดบรรจุดวยแรงดันตํ่า หามใช
ชนิดท่ีเปนถังดับเพลิงเพราะมีแรงดนสูงมาก
อาจเกิดไฟฟาสถิตไปจุดระเบิดไอสารเชื้อเพลิง
ขางในถังได ฯลฯ

เปาหมายของการทํา Inerting ดวยแกส
เฉ่ือยคือ ปริมาณออกซเิจนในถงัตองเปน 0 หรือ
ใกลเคียงและตองใหอยูในระดับนีต้ลอดเวลาใน
การทํางานเกดิความรอนกบัถ ังซึง่ลําดับข้ันตอน
การทํา Inerting ถังเชื้อเพลิงมีดังตอไปนี้

สาํหรับปริมาณไอสารเชือ้เพลิงใหวัดดวย
เคร่ืองตรวจวัดแกสติดไฟ (Combustible Gas
Detector) แตมีคําเตือน หากเปนแบบเซนเซอร
เสนลวดเรงปฏิกริิยา (Catalytic Filament Type)
มักใหผลไมตรงจริงเม่ือทําการวัดขณะปริมาณ
ออกซเิจนในบรรยากาศมีนอยกวา 10% ดังนัน้
ระหวางการทํา Inerting ถงัหรือท่ีบรรจเุชือ้เพลิง
การวัดปริมาณไอสารติดไวไฟดวยเคร่ืองวัดชนดิ
ดังกลาวนี ้จาํเปนตองนาํอุปกรณเสริมพเิศษเขา
มาใชงานรวมดวย มิฉะนั้น คาการวัดท่ีไดจะ
ไมมีความนาเชื่อถือ
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1. ปดชองเปดตางๆ ของถังเชื้อเพลิง
ท้ังหมด ยกเวนชองเติมและชองระบาย

2. สงแกสเฉ่ือยเขาไปในถังผานสายสง
แกสท่ีตอเขาทางดานลางของถงั สวนท่ีเปนโลหะ
ท้ังหมดของระบบแกสเฉ่ือยตองมีการตอพวง
(Bonding) กบัตัวถังบรรจุ

3. เม่ือทําการขจัดออกซิเจน (Inerting)
ดวยแกสคารบอนไดออกไซด ตองใชแบบความ
ดันตํ่าเพือ่ปองกนัการสะสมของไฟฟาสถิต และ
หามใชคารบอนไดออกไซดจากเคร่ืองดับเพลิง
ชนิดยกห้ิว ลอเล่ือน และติดต้ังประจําท่ี เพราะ
มีความเสีย่งสงูจะเกดิปรากฏการณดังกลาว

4. ปลอยแกสตอไปเพื่อใหกระจายตัว
ภายในถังอยางท่ัวถึง

5. ตองทําการวัดคาสวนผสมภายในถัง
ท้ังกอนเร่ิมตนและระหวางการทํางานท่ีเกิด
ความรอน ปริมาณออกซิเจนใหวัดดวยเคร่ือง
วิเคราะหอัตราสวน (Oxygen Analyser) แตหาก
ใชคารบอนไดออกไซดเปนแกสเฉ่ือยในการทํา
Inerting การวัดคาออกซิเจนสามารถใชเคร่ือง
วัดปริมาณคารบอนไดออกไซด (CO2 Indicator)
ซึ่งเคร่ืองวัดแตละชนิดตองมีความเหมาะสมจะ
ใชงาน ไดแก Oxygen Analyser ตองมีมาตรอาน
คาเร่ิมท่ี 0% สวน CO2 Indicator ตองมีมาตร
อานคาสูงสุดท่ี 100% ท้ังนี้ ใหยึดเร่ืองความ
ถูกตองและแมนยาํของเคร่ืองวัดเปนสาํคัญ


