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CAFS Extinguisher11
เครืองด ับเพลิงชนิดโฟมแบบลากจูง / แบบสะพายหล ัง

โฟมทีใช ้สําหรับดับเพลิงทีมีความรุนแรง ทีอาจเกิดจากสารเคมีของเหลวทีติดไฟ (flammable liquid) ในโรงงานอุตสาหกรรมเชือเพลิงเหลว โรงงานทีใช ้ตัวทํา
ละลายอินทรียเ์ ครืองบินโดยสาร แท่นเจาะนํ ามัน เป็ นต ้น เมือเกิดไฟไหม ้ขึน พนักงานดับเพลิงต ้องดับไฟได ้อย่างรวดเร็ว น ้อยกว่า 5 นาที เพือลดการสูญเสียชีวต
ิ
ิ ของโรงงานและหน่วยงานทีเกียวข ้อง เทคโนโลยีการดับเพลิงเบืองต ้นของโฟมดับเพลิง มาเป็ นทางเลือก เพือป้ องกันอันตรายจากเพลิงไหม ้ (fire hazard) ที
ทรัพย์สน
อาจเกิดขึน ถังดับเพลิงโดยทัวไปนันมีหลายชนิดหลายประเภท ซึงมีขด
ี จํากัดในการใช ้งานแตกต่างกันไป แต่ในบทความนีเราจะมาพูดถึงถังดับเพลิงว่ามีวธิ ก
ี ารและ
ความสําคัญอย่างไร

โฟมด ับเพลิงในภาพที 1 คือ คอลลอย์ ทีเป็ นฟองก๊าซขนาดเล็กทีมีผนังเป็ นฟิ ลม
์ ของเหลวของสารละลายลดแรงตึงผิวทีมารวมตัวอย่างมันคง มีความหนาแน่นน ้อย
กว่านํ าและนํ ามัน จึงสามารถปกคลุมในแนวราบได ้โดยการเคลือนทีอย่างอิสระเหนือผิวหน ้าของเหลวทีกําลังลุกไหม ้ แล ้วกลายเป็ นแผ่นกว ้างไล่อากาศออกจากบริเวณทีมี
เพลิงไหม ้ พร ้อมขวางกันไอสารไวไฟไม่ให ้สัมผัสกับอากาศทีอยูร่ อบๆ เปลวไฟ แม ้ว่าจะมีลมแรงมีเปลวไฟหรือเกิดความร ้อนสูง โฟมดับเพลิงก็จะไม่ถก
ู ทําลายลงไปโดย
ง่ายอีกทังสามารถจะฉีดซําลงไป ฟองโฟมดับเพลิงบางส่วนเกิดความเสียหายขณะดับเพลิง ประสิทธิภาพของโฟมดับเพลิงจึงขึนอยูก
่ บ
ั กลไกการดับเพลิง ในภาพที 2
ทีมีอยู่ 5 ข ้อ ดังนี
1.ลดอุณหภูมท
ิ ผิ
ี วของเชือเพลิงเหลวให ้ตํากว่าอุณหภูมข
ิ องจุดติดไฟ (ignition point) เอง จึงสามารถลดอุณหภูมข
ิ องไอเชือเพลิงทีเกิดขึนหรือผลิตภัณฑ์ไพโรไลซีส
(pyrolysis product)
2. ทําให ้เกิดแนวขวางกันเชิงกายภาพระหว่างผิวเชือเพลิง เหลวและอากาศ
3. ขจัดก๊าซออกซิเจน หรือทําให ้ก๊าซออกซิเจนเจือจางจากอากาศบริเวณรอบๆ เปลวไฟ
4. เจือจางปริมาณเชือเพลิงเหลวด ้วยสารเฉือย
5. ลดปริมาณของอนุมล
ู อิสระทีทําให ้เกิดการเผาไหม ้ ในทางปฎิบต
ั น
ิ ันเราใช ้สารก๊าซฮาโลเจน
แต่ถ ังด ับเพลิงชนิดโฟมและแบบทวไปย
ั
ังมีขด
ี จําก ัดอยูใ่ นตารางนีจะเปรียบเทียบก ับ ถ ังด ับเพลิงรุน
่ ใหมRosenbauer CAFS
ถ ังด ับแบบทวไปท
ั
งแบบชนิ
ั
ดถ ังโฟม,CO2, ผงเคมี

ถ ังด ับเพลิง Rosenbauer CAFS

1. ถังดับเพลิงชนิดโฟมและถังดับเพลิงชนิดอืน มีระยะในการฉีด 2-3 เมตรเท่านัน

1. Rosenbauer CAFS มีระยะฉีดที 7 เมตร

2. ถังดับเพลิงทัวไปมีเวลาในการฉีดดับเพลิงเพียงแค่15-18 วินาที

2. มีเวลาการทํางาน 54 วินาที

3. ถังเพลิงชนิดโฟมโดยทัวไปใช ้นํ ายาโฟมทีมีอต
ั ราการขยายฟองเพียง20เท่า

3. Rosenbauer CAFS สามารเลือกใช ้นํ ายาโฟมทีมีอต
ั ราขยายได ้ถึง 200 เท่า

4. การเก็บรักษาของถังดับเพลิงทัวไปมีระยะ 5-10 ปี

4. Rosenbauer CAFS ภายในบรรจุนํายาดับเพลิงแยกออกจากนํ าจึงเก็บรักษา
ได ้ถึง 20 ปี

5. มีหน ้าตัดสเปรย์จากหัวฉั ดแคบ
6. ถังแต่ละชนิดจะเลือกสามารถเลือกสารดับเพลิงได ้แค่ชนิดเดียวเท่านัน

5. หน ้าตัดของละอองสเปรย์ทฉี
ี ดไปมีบริเวณกว ้าง

7. สารเคมีทใช
ี ้ดับเพลิงส่วนใหญ่เป็ นอันตรายต่อสิงแวดล ้อม

6. เลือกนํ ายาได ้ทัง AFFF 1% และ3%

8. มีแรงดันในการฉีดตําซึงในบางครังก็ไม่เพียงพอต่อการดับต ้นเพลิง

7. Rosenbauer CAFS สามารถเลือกใช ้นํ ายาทีเป็ นมิตรต่อสิงแวดล ้อม

9. ถังดับเพลิงแต่ละชนิดมีการใช ้งานทีแตกต่างกัน ต ้องใช ้งานอย่างระมัดระวัง
ผู ้ใช ้งานต ้องมีความรู ้พอสมควร เพือไม่ให ้เกิดอันตรายในการใช ้งาน

8. ใช ้แรงดันสูงถึง200 bar สามารถดับต ้นเพลิงได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. ง่ายต่อการใช ้งานและรักษา สามารถเติมส่วนผสมนํ ายาได ้หลายครังไม่จํากัด

ทางบ.เอ็นเทคฯ ขอแนะนําถ ังด ับเพลิงชนิดโฟม 2 รุน
่ ด ังนีค่ะ
Poly Trolley SL35/SL50

Poly Portex SL10

• สามารถใช ้ดับไฟได ้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B
• พร ้อมใช ้งานได ้ 54 วินาที
• อัตราการฉีดโฟม 27 ลิตรต่อนาที ทีแรงดัน 7 บาร์
• ระยะในการฉีดแนวระนาบ 16 เมตร แนวดิง 10 เมตร
• ช่วงอุณหภูมใิ ช ้งาน - 20 °C ถึง + 50 °C
• มีล ้อเลือนเพือสะดวกในการเคลือนย ้าย
• ออกแบบตามมาตรฐาน EN 1866-1 และ 96/98/EG

• สามารถใช ้ดับไฟได ้หลายประเภท เช่น ไฟประเภท A ไฟประเภท B
• พร ้อมใช ้งานได ้ 54 วินาที
• อัตราการฉีดโฟม 10 ลิตรต่อนาที แรงดัน 7 บาร์
• ระยะในการฉีดแนวระนาบ 10 เมตร แนวดิง 6 เมตร
• ช่วงอุณหภูมใิ ช ้งาน - 20 °C ถึง + 50 °C
• ได ้รับการรับรองมาตรฐาน EN 3-7
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