การเลือกฉนวนเพื่อลดอุบัติเหตุจากอัคคีภัยในโรงงาน
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บทคัดยอ : การเลือกฉนวนเพื่อลดความเสี่ยงอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมเปนสิ่งที่ตองคําหนึ่งถึงเสมอในงาน
ออกแบบ เนื่องจากในปจจุบันไมไดมีการพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใชงานในแงการปองกันอัคคีภัย
ขอบเขตของการวิจัยจะพิจารณาเฉพาะ Hot Insulation และ Cold Insulation ปจจัยที่นํามาพิจารณา คือ การเลือก
ฉนวนที่เหมาะสมกับการใชงานและเหมาะสมกับประเภทของโรงงานโดยพิจารณาสวนประกอบและวัสดุของ
ฉนวนเปนหลัก และคุณสมบัติการปองกันไฟไหม ขั้นตอนการเลือกฉนวนที่เหมาะสม โดยศึกษาคุณสมบัติทาง
อุณหพลศาสตร (Thermodynamic Property) ของฉนวนที่มีอยูในทองตลาด, ศึกษาผลการทดสอบคุณสมบัติของ
ฉนวนที่เกี่ยวกับการปองกันไฟไหมและ การนําไปใชงาน
ผลการวิจัย จากการเก็บขอมูลและการทดสอบทําใหเราสามารถสรุปเปนขอควรปฎิบัติในการออกแบบ,
เลือกใชฉนวนอยางปลอดภัย และ ถูกตองตามหลักเศษรฐศาสตร กลาวคือ ในระหวางการใชงาน ควรมีการ
ตรวจสอบอุปกรณใหอยูในสภาพปกติไมมีการรั่วซึมของสารเคมี, ในขั้นตอนการออกแบบ ควรเลือกใชอุปกรณ
ที่มีรอยตอนอยที่สุด หรือ ปองกันการรั่วได 100%, ควรเลือกใชฉนวนชนิดที่ไมเกิดการลามไฟและสามารถดับ
ไดดวยตัวมันเอง และ ควรเลือกใชฉนวนชนิดที่ไมดูดซึมเพราะหากเกิดการรั่วขึ้นจะสามารถสังเกตุเห็น และ
แกไขไดทันเวลา
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Selection of Insulation Against the Fire for a Factory
Selection of insulation to reduce the risk of fire combustion in factory must be of concerned at the plant’s
designing stage. It became one of the main areas of concern since the usage of insulation has not been
properly considered in an aspect of fire protection for the usual safety practice which basically being practiced
these days. Scope of study is covered merely on Hot and Cold Insulation. Factors to be discussed are the
insulation selection from appropriateness of usage towards the kind of plant/factory with primary concern of
its components and materials against the characteristic of fire protection. Process of fire protection selection
is to examine the thermodynamic property of insulations in the market and to analyse on their results of fire
incombustible, as well as its applications. Results of the study from data collection and laboratory tests convey
the summary of design fundamental for the selection of insulation safety and economical principles. The

essential practices are classified into 2 categories related to the maintenance of application and the design
works. Area of concern during the application is to determine that there must be zero leakage of chemical
substance(s). At the designing stage, the equipment must be selected with the least involvements of welded
joints/connections or it must be 100% leakage-proofs.
The insulation must be selected based on the criteria of non-ignitable and self-distinguished material. In
addition to this, the characteristic of insulation on absorption must be taken into account wherein the nonabsorbent insulation is preferred. This is in order to enable us to visualise the leakage and/or timely control of
any leakage situation that may occur.
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