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INTRODUCTION:  YOUR GUIDE TO
HANDLING FLAMMABLE LIQUIDS SAFELY

Except in rare cases of natural catastrophes, every �re is preventable. 
That’s why there’s RedBook.

Inside you’ll �nd explanations of the equipment and methods you 
can use to help minimize the chance of �res caused or spread by 
ignition of �ammable and combustible liquids. The information 
will help you prevent disastrous �res and crushing losses of lives 
and property. 

There is a technical distinction between “�ammable” and 
“combustible”  liquids (see page 30). However, both classes burn 
readily and intensively, are explosive under certain conditions, and 
if not properly contained, can spread �re rapidly and uncontrollably.  
In this guide the term “�ammable liquids” will be used to cover both 
�ammable and combustible classes.

Safe handling and storage of these �ammable liquids require 
the use of approved equipment and practices. These have been 
established by the National Fire Protection Association (NFPA),
FM Global (FM), Underwriters Laboratories Inc. (UL), state and 
local safety codes, and are what the Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) standards require. (All the safety 
equipment featured in this guide is cataloged  in Justrite®  product 
literature available upon request.)

Be Safe
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หองสำหรับจัดเก็บสารเคมีที่เปนของเหลวติดไฟไดงาย คือหัวขอ
ของสถานประกอบการใหมีการกอสราง ระบบการจัดการ 
และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณตางๆที่ไดตามมาตรฐานของ  
NFPA และมาตรฐาน OSHA วิธีการงายๆสำหรับการขนถายเท
สารเคมีออกจากถัง คือการอาศัยหลักแรงโนมถวงของโลก โดยการ
วางถังจัดเก็บสารเคมีตามแนวนอน แลวทำการติดตั้งอุปกรณตางๆ 
เชน กอกเซฟตี้ วาลวนิรภัย ที่ตัวถังกอนการใชงานเสมอ โดยถัง-
จัดเก็บสารเคมีจะตองถูกวางลงบนอุปกรณที่สามารถกักเก็บสารเคมี
ที่หกรั่วไหลจากการถายเท หรือหากมีการใชปมดูดสารเคมีขึ้นมาใชงาน 
ก็ควรมีอุปกรณรองรับการหกรั่วไหลไวดานลางเสมอ และสิ่งที่หามลืม
โดยเด็ดขาด คือจะตองมีการเชื่อมตอระหวางอุปกรณแตละชนิดเขา-
กับระบบของสายดินเสมอ เนื่องจากกระบวนการขนถายสารเคมีดังกลาว 
อาจเกิดไฟฟาสถิตสะสม และสงผลกระทบกอใหเกิดประกายไฟลุก
ไหมขึ้น ได

Safe Drum Storage and Dispensing



Above: Approved safety faucets incorporate an internal �ame arrester which 
prevents �ashback of �re into the drum.

Above: Vacuum relief is manually controlled on a drum vent installed on a 
horizontally-positioned drum. Pressure relief is automatic.
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Drum Faucets กอกเซฟตี้

กอกเซฟตี้ที่ตอกับถังเก็บสารเคมีไวไฟ 
ไดรับการพิสูจนแลววาสามารถปองกัน
เปลวไฟที่จะลุกลามเขาภายถัง ในขณะที่
มีการใชงานอยู โดยภายในกอกจะมี 
flame arresters ทำหนาที่ในการปองกัน
โดยการกระจายความรอนออกจากจุดๆเดียว
อยางรวดเร็ว สงผลใหความรอนที่สะสมไมเพิ่ม
สูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่สามารถลุกติดไฟได  
กอกเซฟตี้ของ Justrite มีความแข็งแรงคงทน 
เนื้อวัสดุทำดวยทองเหลือง วัสดุสำหรับดัน 
ปด-เปด ทำจาก Stainless Steel ดานที่เชื่อม
ตอกับถังเปนเกลียวบิดหมุนเพิ่มความแข็งแรง
มากยิ่งขึ้น กอกเซฟตี้มีขนาด ¾นิ้วตามมาตรฐาน
สากลของ NPT และไดการรับโดย FM  
เกลียวของกอกเซฟตี้สามารถปรับยืดหยุนได 
หากพบวามีการรั่วไหลเกิดขึ้น โดยที่ตัวเกลียว
สามารถตอพวงกับสายดิน กอกเซฟตี้ขนาด
ดังกลาวสามารถเปดกวางไดถึง 2 นิ้วเพื่อ
รองรับสารที่มีความหนืดมากๆ (น้ำมันหลอลื่น
ที่มีคาความหนืด 30W)

ลวดตัวนำไฟฟาสถิตที่ตอพวงระหวางกอก
กับถังควรมีปลายยึดจับรูปตัว C ปลายสาย
อีกดานควรจะเปนรูปปากจระเข และควรจะมี
ความยาวที่พอดีไมสั่นยาวจนเกินไป



 

 

                                                                                                                                                      
                           

Pop-up gauge warns
when drum is nearly full.

Fill gauge 
reveals 
remaining 
liquid left 
in drum.

Handy
accessories: drum
cradle, siphon
adaptor with faucet spill tray .

Drum caddy makes it easy to move 
heavy drums.

Above: Vent on a vertically stored drum provides automatic 
relief of both pressure and vacuum. A nonsparking
drum wrench safely opens tight bungs.
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Drum  Venting
ถังบรรจุของเหลวติดไฟงายจำเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีวาลวระบายเพื่อลดความดันภายในถัง  
และความรอนจากภายนอกที่กระทำกับตัวถัง 
และปองกันการเกิดสุญญากาศ ในขณะถายเท
สารเคมี  ความดันภายในถังที่สะสมอยูนั้น 
หากเกิดกรณีเพลิงไหมจะเปนสาเหตุใหความ
อันตรายเพิ่มมากขึ้นจากการระเบิดของถัง
เมื่อถังที่เก็บสารเคมีไดรับการติดตั้งวาลว
ระบายแลว วาลวระบายจะตองเริ่มทำการระบาย
ความดันที่อยูในถัง เมื่อความดันเพิ่มขึ้นจนถึง 
5 ปอนด ตอ ตารางนิ้ว (0.35 บาร) และจะหยุด
เมื่อความดันภายในถังปกติ ในกรณีการเกิดสภาวะ
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ความดันภายในจะเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วกวาปกติ สปริง-โหลดของวาลว
ระบายจะเปดออกเพื่อลดความดันใหอยูในระดับปกติ 

วาลวระบายที่ FM รองรับจะมี 2 ระบบ โดย
เมื่อภายในถังเก็บสารเคมีมีความดันเพิ่มขึ้น
จะตองสามารถระบายความดันที่เพิ่มขึ้น
แบบอัตโนมัติและแบบปรับดวยมือ

Drum  Accessories  
การเคลื่อนยายถังเก็บสารเคมีที่มีขนาด 
600 lbs (272 kg) สามารถใชอุปกรณ
สำหรับการเคลื่อนยายและปองกันการ
หกรั่วไหลในตัวเอง (Spill Containment
Caddy ) หากเปนถังที่มีน้ำหนักมากกวา 
800 lbs (363 kg) ใหใชเปน Drum Cradle 
แทน เพื่อความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะใช  
Fill Gauge  เปนตัววัดระดับปริมาณของ
สารเคมีที่ใชไปที่อยูในถัง ในลักษณะนอนราบ
กับพื้น และ Pop-up gauge ในลักษณะ
ของถังที่ตั้งขึ้น 
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Cabinets are designed and 
constructed to limit the internal 
temperature to not more than 
325 °F (163 °C) when subjected 
to a 10-minute �re test using the 
standard time-temperature curve 
as set forth in the NFPA 251.

To protect people and property from �re risks associated with 
volatile liquids, store �ammable fuels, solvents, and chemicals  
in specially designed �re resistant safety cabinets. All Justrite 
safety cabinets meet OSHA and NFPA speci�cations, and most 
are independently tested and approved by FM Global.
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ในปจจุบันพบวาธุรกิจหลายๆธุรกิจ มีโอกาสที่จะใชสารที่ติดไฟไดงาย 
ไมวาจะเปนในสวนของโรงงานงานผลิต หรือโรงงานแปรรูป หอง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร หรือแมกระทั่งธุรกิจโฆษณาก็ตาม ทำให
สถานประกอบการตางๆ มีความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหมได
ตลอดเวลา ทั้งเวลาในขณะที่ทำงาน และเวลาหลังเลิกงาน 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถถูกลดลงได โดยการจัดเก็บสารเคมี
ดังกลาวใหปลอดภัยไดโดยการจัดเก็บลงในอุปกรณที่ไดมาตรฐาน
สากลที่กำหนด

ตูนิรภัยเปนอุปกรณแรกๆที่จะทำการปกปองสารเคมีไวไฟ ใหปลอดภัย
จากไฟที่รุกรามที่เกิดขึ้น และยังปกปองบุคคล และทรัพยสินที่ไดรับ
อันตรายจากการลุกไหมของสารไวไฟที่จัดเก็บไว ทั้งนี้ยังชวยยืดระยะ
เวลาการคนหาและปฐมพยาบาลบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดขึ้น
ในขณะนั้น 

Safety  Cabinet  Design  

การออกแบบตูนิรภัยจะตองไดรับการรับรองจาก NFPA 30,และภายใต
ขอกำหนดของ OSHA ตางๆ  โดยตัวตูตองทำดวยเหล็กหนาประมาณ 
1 mm สองชั้นซอนกัน โดยผนังที่ซอนกันจะตองมีระยะหางประมาณ 
1-1/2” (38mm) ไมวาจะเปนในสวนของดานขางลาง ดานบนสุด ประตู
ทั้งหมดจะเปนโครงสรางดังกลาว ขอตอตางๆจะถูกเชื่อมและตอกย้ำดวย
หมุด ประตูจะตองยึดติดดวยบานพับตลอดแนวของตัวตู และจะตองมี
กลอนยึดสามจุด ฐานประตูจะถูกทำใหสูงขึ้นจากดานลางสุดอยางนอย 
2”(51mm) 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานของ NFPA  และOSHA, ซึ่งหนวยงานอิสระ
ที่ไดรับอนุญาต เชน FM และ UL ได จัดตั้งวิธีการทดสอบ ประสิทธิภาพ 
ของตูเก็บสารเคมีไวไฟ โดยภายในตูจะตองผานการทดสอบที่อุณหภูมิ 
325 °F(163 °C)
เปนเวลา 10 นาที อุณหภูมิและเวลาถูกกำหนดตามมาตรฐาน NFPA 251
(มาตรฐานของการตานทาน ไฟ ของอาคารกอสราง และวัสดุ)

Venting  

ตูนิรภัยภัยจะมีชองระบายอากาศ ซึ่งชองดังกลาวจะฝงตัวกระจาย
ความรอน  โดยทั่วไปจะถูกติดตั้งอยูดานบนและดานลางของแตละ
ขางกับตัวตู อยางไรก็ตามขอกำหนดของ NFPA  30 ชองระบาย
อากาศจะตองมีฝาปด เนื่องจากจะตองปองกันเปลวไฟที่อาจทำ
อันตรายตอสารเคมี และอุปกรณที่จัดเก็บภายในตู รวมทั้งไอระเหย
ที่ทำอันตรายตอบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในบริเวณนั้นๆ 

Grounding  
ทุกครั้งที่มีการติดตั้งตูเก็บสารเคมีไวไฟควรจะทำการติดตั้งสาย
ดินเสมอ เพื่อปองกันการเกิดประกายไฟจากไฟฟาสถิต

ตูนิรภัยสำหรับเก็บสารเคมีอันตราย
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ปฏิบัตตามกฏของ OSHA
29 CFR 1910.106
และ NFPA Code 30,
section 9.5

ผานมาตรฐาน
FM Global

ประตูเหล็กกลา 2 ชั้นหนาชั้นละ 18-gauge (1mm)
และชองวางของอากาศขนาด 1-1/2” เพื่อปองกันเพลิง

มือจับสามารถใชรวมกับกุญแจ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ชั้นวางภายในออกแบบใหเอียงไปทางดานหลังปองกันสารเคมี
รั่วไหล ตามมาตรฐาน ANSI และรับน้ำหนักไดถึง 159 กิโลกรัม

ชั้นวางปรับไดตามความตองการ และไมเลื่อนไหลดวยระบบล็อกพิเศษ

มีสลักสำหรับเพิ่มสายดิน เพื่อปองกันไฟฟาสถิตย

มีชองระบายอากาศ 2 ชองเพื่อปองกันการเกิดเพลิงไหม

ชองขนาด 51 mm เพิ่มความปลอดภัยจากการรั่วไหล  

ขาตั้งปรับระดับได เพื่อเพิ่มความมั่นคงของตัวตู และปองกันการ
ไหลลนของสารเคมี

เชื่อมปดสนิทรอบดานเพื่อการใชงานที่ยาวนาน การ
ปกปองเพลิงสูงสุด และกันอากาศผาน

แถบเตือนวัสดุกันไฟแบบสะทอนแสง ที่เห็นไดชัดเจน

ขอบประตูโคงมนปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

ประตูปดอัตโนมัติ ออกแบบพิเศษใหปดสนิท เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ จากความไมตั้งใจ และเมื่ออุณหภูมิภายในสูงกวา 
74 องศาเซลเซียส ประตูก็จะปดอัตโนมัติ 

สลักประตู 3 จุด ทำจากสแตนเลส ปองกันความรอน

ตูนิรภัยใหความปลอดภัยไดอยางไร?
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THE SELF-CLOSING STYLE OF DOORS IS REQUIRED IN CERTAIN
STATES WHICH FOLLOW AN ADOPTED FIRE CODE SUCH AS THE

INTERNATIONAL FIRE CODE (IFC) OR NFPA 1, UNIFORM FIRE CODE.
Contact local jurisdictions for speci�c requirements.

Below are samples. List is not all inclusive.
100% adopted  throughout the state: Alaska, Idaho, Oregon, California, 
Montana, Utah, Hawaii, Nevada, Washington.
10% to 90% adopted  throughout the state: Arizona, Indiana, Iowa, 
Minnesota, New Mexico, South Dakota, Colorado, Missouri, North 
Dakota, Texas, Illinois, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Wyoming

ตูนิรภัยมีสี ขนาด และ รูปทรงจัด แบบประตู วัสดุ
ของตัวตู นอกจากเลือกตูที่ตรงตามความตองการแลว 
ยังตองพิจารณาในเรื่องของตูที่ผานมาตรฐาน NFPA, 
OSHA และ FM 

Chemical Characteristics
นอกจากปจจัยตางๆขางตนแลวยังตองพิจารณาลักษณะ
คุณสมบัติทางเคมีจาก Material Safety Data Sheet 
(MSDS) เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การจัดเก็บ และยังตองทำการการ ฝกอบรมผูปฏิบัติงาน
ใหมีความชำนาญในการใชงานเปนอยางดี ปจจัยหนึ่งใน
การเลือกตูคือวัสดุของตัวตูเอง เปนตนวา สารเคมี มีฤทธิ์
เปนกรดแตไมไวไฟควรเลือกใชตูที่ทำจาก polyethylene  
หรือทำจากไม เนื่องจากวัสดุดังกลาวจะทนทานตอการ
กัดกรอนไดดี สำหรับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนเล็กนอยแต
ติดไฟไดงาย แนะนำใหใชตูเหล็กเพราะเหล็กจะทนทานตอ
เปลวไฟที่เกิดขึ้น และการเลือกสีของตูที่ถูกตองจะจัดระเบียบ 
และการจำแนกชนิดของสารแตละประเภทออกจากกัน

การพิจารณาเลือกตูนิรภัย

สีเหลืองสำหรับ ของเหลวติดไฟงาย สีเขียวสำหรับสารเคมี และยาฆาแมลง

สีแดงสำหรับ สี, หมึก ที่เปนของ
เหลวติดไฟงาย

สีน้ำเงินสำหรับ สารกัดกรอน

สีเงินสำหรับอุปกรณหองแลป

สีขาวหรือเทาสำหรับวัตถุดิบเหลือใช
หรือใชเปนล็อกเกอรภายนอกอาคาร
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Capacity Factors      
OSHA ไดมีการกำหนดชนิด และประเภทของสารเคมี
ที่ตองจัดเก็บไวภายในตูนิรภัย โดยเจาของภาครัฐหรือ
บริษัทประกันบางรายอาจจะยึดหลักของ OSHA 
มาประเมินความเสี่ยงของสถานที่นั้น ๆ นอกจากชนิด
ที่กำหนดไวปริมาณของสารที่ทำการจัดเก็บก็เปนสิ่ง
สำคัญในการพิจารณาเชนกัน 
Justrite ผลิตตูจัดเก็บสารเคมีตั้งแตขนาด  4 ถึง 
120 แกลลอน (15 ถึง 454 ลิตร) ทั้งนี้ OSHA 
ไดกำหนดระดับของสารไวไฟออกเปน Class 
โดย Class  I เปนของเหลวที่ติดไฟไดงายสามารถ
จัดเก็บไดไมเกิน 60 แกลลอน ( 227 ลิตร) Class II 
จัดเก็บไดไมเกิน 120 แกลลอน และ Class  III ใหจัด
เก็บอยูในตูเดี่ยวๆ อยางไรก็ตามในป 2008 เวอรชันของ 
NFPA 30ระบุ วา ปริมาณ ของ Class I, II และ IIIA 
สามารถจัดเก็บไดไม เกิน120 แกลลอน อยางไรก็ตาม
นอกจากขอกำหนดขางตนแลวยังคงตองคำนึงถึง
กฎหมายของแตพื้นที่ที่สถานประกอบการไดจัดตั้ง

Security  and  other  Safety  Considerations  
ตูนิรภัยทั้งหมดสามารถล็อคในลักษณะ double lock 
(ตัวตูและแบบแมกุญแจ ) และปายแสดงเครื่องหมาย
เตือนตางๆที่ทำจากวัสดุเรืองแสงในที่มืด ตู Justrite 
มาดวยการรับประกัน การใชงานที่ 10 ป



Transfer – Safety Cans for Liquid Transfer

ACCEPTED UNDER CARB TITLE 13
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Safety cans เปนอุปกรณการเก็บและการแจกจายที่ OSHA กำหนดใหใชในสถานประกอบการที่มีสารเคมีไวไฟใชงาน 
คุณสมบัติของ Safety cans 
1.มีความแข็งแรงทนทานไมรั่วซึมงาย ทนทานการสึกหรอจากการใชงานไดดี  
2.ชองถายสารเคมีตองเปดออกโดยอัตโนมัติ เมื่อความดันภายในถังมีมากกวา 3 ถึง 5 psig ( 0.2 ถึง 0.35 บาร) 
3.ตองมีตัวปองกันสารเคมีไวไฟจากเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากภายนอก 
4.ชองถายสารเคมีจะตองสามารถปดไดเองอัตโนมัติเมื่อมีการเติมหรือถายเทสารเคมี
Safety cans ที่มาตรฐาน OSHA รับรองจะตองมีลักษณะเปนสีแดงคาดดวยแถบสีเหลือง และมีคุณสมบัติสามารถปองกันสารเคมี
ที่มีจุดวาบไฟต่ำที่ 80°F (27°C) 

Safety cans ของ Justrite มีหลายชนิดทั้งชนิด Type I และ Type II ชนิดที่เปนโลหะหรือพลาสติก และชนิดที่สามารถตอกอก
เพิ่มเติมใชในหอง Lab ปฏิบัติการ โดยมีขนาดบรรจุสูงสุด 5แกลลอน( 19 ลิตร) ภายในชองการเติมหรือการถายเทสารเคมีสามารถ
ปองกันอันตรายจากเปลวไฟโดยจะมี Flame arrester ที่ทำหนาที่กระจายความรอนอยางรวด โดยที่ Flame arrester จะผลิตจาก-
เสนลวดถักทอเปนตาขายรูปทรงกระบอกและยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความรอนไดดียิ่งขึ้นดวยการวางซอนทับกัน 2 ชั้น  
และใหความมั่นใจในคุณภาพกับผูใชงานโดยการรับรองจากสถาบันนานาชาติทั้ง  UL FM และ ULC (แคนาดา)ทั้งยัง
ใหการรับประกันนานถึง 10 ป



The �re triangle demonstrates the three basic elements that must 
be present simultaneously to support a �re. These elements are 
the “legs” of a �re triangle. A safety can is designed to speci�cally  
eliminate one or more of the elements needed for a �re to start: 
heat, oxygen and fuel. 

Triangle Leg:  Is Controlled by:

Heat  Flame Arrester, Self-close Lid
Fuel  Self-close Lid, Leaktight Gasketed Lid
Oxygen  Leaktight Gasketed Lid

Oxygen

Hea
t Fuel

yellow – diesel oilred – gasoline

blue – kerosene

green – oil
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Styles of Safety cans
ชนิดของ Safety cans สามารแบงออกไดหลายชนิด
ขึ้นอยูกับระดับความปลอดภัยที่ถูกจำกัดดวยลักษณะ
ของการออกแบบชองการเติมหรือการถายเท

การจำแนกสีของ Safety cans จะแบงตามชนิดของสารเคมีไวไฟตามมาตรฐาน 
OSHA กำหนดให 
สีแดงใชกับ      น้ำมันเบนซิน
สีเหลืองใชกับ  น้ำมันดีเซล
สีน้ำเงิน.ใชกับ  น้ำมันกาด
สีเขียวใชกับ น้ำมันทั่วไป
(เทียบกับสารเคมีที่ออกฤทธิ์ใกลเคียง)

Type II Hybrid D.O.T Safety cans 
ชองการเติมหรือการถายเทแยกออกจากกันโดยผาน
ชองทางเดียวกันและเพิ่มการดปองกันคอถังเพื่อปองกัน
ความเสียขณะขนสง

Type I Safety cans 
ชองการเติมหรือการถายเททางเดียวกัน

Type II Safety cans 
ชองการเติมหรือการถายเทแยกออกจากกัน 
โดยชองทางการเติมจะมีขนาดเล็กกวา

Type II Hybrid Safety cans 
ชองการเติมหรือการถายเทแยกออกจากกันโดยผาน
ชองทางเดียวกัน

Safety cans Type I 
ออกแบบมาใหใชกับงานหลายประเภทเชน การขนยาย การจัดเก็บ และการแจกจาย โดยมี
ขนาดตั้งแต 1 pint (0.5 l) จนถึง 5 gallons (19 l) โดยที่วัสดุที่เปนโลหะจะมีหลายขนาด 
สวนวัสดุที่เปนพลาสติกชนิด polyethylene จะมีเฉพาะขนาดที่ใชงาน 



Bonding wire connects 
dispensing can to
receiving containers.

Grounding wire connected to 
an electrical ground, such as 
a water pipe or ground strip.

Proper grounding and bonding techniques safely prevent static 
discharge and the potential for explosion and �re.

What makes a safety can safe?

Cutaway view of
a Type I safety can.

Leaktight, gasketed lid controls
vapors and guards against dangerous spillage. 

Spring loaded, it closes automatically
after �lling or pouring.

Free swinging, rounded carry
handle pulls back to open lid

Positive pressure relief cap

Flame Arrester

Yellow belly band with warning

Approved container: FM, UL, ULC Listed

TRANSFER
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Safety cans Type II 
จะมีทอตอสำหรับแจกจายเพื่อใหการถายเทของสารเคมีเปนไปอยาง
ราบรื่น โดยจะมีชองเปดสองดาน  ดานหนึ่งจะมีไวถายเทสารเคมี 
และอีกดานหนึ่งไวสำหรับเติมสารเคมีและลดความเปนสุญญากาศ
ภายในถังขณะถายเท โดยสามารถเลือกทอไดทั้งขนาด 5/8"( 16mm )
หรือ1"( 25mm )

Metal Laboratory Cans
Safety cans ชนิดที่เปนโลหะที่ใชในหอง lab ควรใชในการจัดเก็บ
สารเคมีประเภท Solvent และควรจะมีขนาด 1, 3 และ5แกลลอน 
(4, 11 และ19 ลิตร)เหมาะสำหรับการจัดเก็บในชั้นเล็กๆ 
และหากมีสารเคมีในปริมาณที่มากควรใชขนาดที่มีความจุ 5 แกลลอน 
(19 ลิตร) โดยเปนชนิดที่สามารถเทเอียงและตอกับกอกได หากจะ
ปองกันการหกรั่วไหลที่สมบูรณควรมีทอสำหรับแจกจายเพิ่มเติม 

สายปองกันไฟฟาสถิตย
พรอมคลิปหนีบ

ปองกันเพลิง

แถบสีเหลือง

ชองจายสารเคมี

ฝาปองกันการรั่วไหล

ชองสำหรับเติมสารเคมี
และทางอากาศเขา
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Nonmetallic Safety Cans
Safety cans ที่เปนพลาสติกจะมีสวนที่เปนสื่อนำ
ชนิดคารบอนอยูภายในคอถังโดยอยูรอบระหวาง 
Flame arrester กับคอถัง เพื่อนำกระแสของไฟฟา-
สถิตที่เกิดขึ้นภายในถัง และจะตองผลิตจากพลาสติก
ชนิด polyethylene และ Flame arrester จะตอง
ทำจาก Stainless steel ซึ่งสามารถทนสารเคมี
ประเภทกัดกรอนไดดีกวาโลหะ

สื่อนำไฟฟาประเภท
คารบอน บริเวณ
คอถัง

การใชสายดิน
กับถังแบบ
nonmetallic
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Nonmetallic
กระปองทรง oval
ที่ไดรับความนิยม

สำหรับสถานที่เก็บ
ที่มีขนาดจำกัด



Justrite Safety Can Compatibility Chart
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Can Material

Warning: This char
and is not a substitute for the user clearly understanding 
the nature and proper use of the chemicals being used, 
area hygiene and environmental conditions, and the laws 
governing use. Check with the chemical manufacturer for 
more infor
chemical concentrations may impact suitability and 
compatibility.  This chart is not a guarantee, express or 
implied, of  use and Justrite assumes no responsibility  
for the use or misuse of this information.

© 2008 Justrite Mfg. Company, L.L.C.

Acetic Acid  NR  Good  Good

Acetone  Poor Fair  Good

Acetonitrile  Fair  Good  Fair

Aniline  Good  Good  Good

Benzene  Fair  Fair  Good

Cyclohexane  Good  Fair  Poor

Cyclohexanone  Good  NR  Poor

Ethanol  Good  Good  Good

Ethyl Acetate  Good  Fair  Good

Ethyl Ether  Good  Fair  Good

Ethylene Glycol  Good  Good  Good

Fuel Oil  Good  NR  Good

Gasoline  Good  Fair  Good

Heptane  Good  Poor Good

Hexane  Good  NR   Good

Hydrochloric Acid 37%  NR  Good  NR

Isopropyl Alcohol 70%  NR  Good  Good

Kerosene  Good  NR  Good

Methanol  Good  Good  Good

Methyl Ethyl Ketone  Good  Fair  Good

Methyl Isobutyl Ketone  Good  Fair  Poor

Methylene Chloride  NR  NR  Good

Pentane  Good  NR  Good

Petroleum Ether  Good  Poor Good

Toluene  Good  Fair  Good

Trichloroethylene  NR  NR  Good

Turpentine  Poor Poor Good

Xylene  Good  Fair  Good
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NR = Not Recommended
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The dispensing 
tray top of

a plunger can 
incorporates a 

perforated metal 
�ame arrester. 
Pressing down 

pumps liquid up 
from the can for 
safe moistening 

of cleaning rags.

Round
bench-style

wash tank
has fusible link

device to close lid 
in case of �re.

Perforated, 
spring-loaded 

dasher tray
covers the

opening of a 
bench can.

Accessory basket 
holds small parts 

for immersing 
into cleaning 

solvent.

Self-closing, foot-operated lid
on a Justrite rinse tank
contains �ammable vapors,
snu�s out �ash �re.

USE
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การชำระลางดวยสารเคมีไวไฟ ดวยความปลอดภัย

ปจจุบันไดมีการใชของเหลวติดไฟเพิ่ม
มากขึ้นโดยบางครั้งใชในการทำความ
สะอาดในกระบวนการผลิตตางๆ ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
มากขึ้น  OSHA จึงไดกำหนดอุปกรณ
ที่ใชใสสารเคมีตองมีมาตรฐานและรับ-

รองโดย FM 

กระปองจายสารเคมี 
(Plunger cans)
เปนอุปกรณจายสารเคมีที่ทำใหมีความ
ปลอดภัยในการทำความสะอาดชิ้นสวน
และอุปกรณตางๆ โดยจะประกอบดวย 
สปริงกดเพื่อรองรับถาดจายสารเคมี 
และตัวปองกันการติดไฟ โดยการใชงาน
จะนำผามากดที่ถาดจายสารเคมีเพื่อปม
สารเคมีจากกระปอง สวนสารเคมีที่เกิน
ออกมาจะไหลกลับสูกระปองจายเอง 
ตัวกระปองทำจากเหล็กกัลวาไนซ 
หรือโพลีเอทาลีน โดยกระปองจะมี
หลากหลายขนาด มีทั้งสีแดงและเหลือง
ใหเลือกเพื่อการใชงานกับสาร

ถังลางทำความสะอาด (Rinse and 
cleaning tanks)
ถังทำความสะอาดจะมี 2 แบบ คือ flFlfloor 
กับ bench โดยแบบ floor จะบรรจุสารเคมีได 
11 แกลอน (42 ลิตร) และ 22 แกลอน 
(84 ลิตร) และจะมีฝาเปด-ปดในตัว ทำงาน
โดยการเหยียบบารที่เทา และมีระบบเช็คลม
เพื่อปองกันอันตรายเมื่อเปดฝาถังคางไว 
ถังแบบ bench จะมีลักษณะเปนถังกลม
ขนาด 8 แกลอน (30 ลิตร) ทั้งสองแบบ
มีลักษณะที่เหมือนกันคือฝาถังจะใชการ
เหยียบบารเพื่อเปด-ปด และเมื่อถังไดรับ
ความรอนมากถึง 165 องศาฟาเรนไฮน 
(74 องศาเซลเซียส) ฝาถังจะปดอัตโนมัติ 
เพื่อปองกันการเกิดอันตราย 

การใชงานของถังลางทำความสะอาดจะใช
ลางไดทั้งชิ้นสวนอุปกรณทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ โดยเมื่อใสชิ้นสวนลงในถาด-
ชิ้นสวนจะถูกเขยาเพื่อลางสิ่งสกปรกจน
สะอาดแลวยกขึ้นเองอัตโนมัติ สวนชิ้น-
สวนใหญๆจะตองลางทีละชิ้น 

การเติมสารเคมีที่ใชทำความสะอาด
และการลางทำความสะอาดสารเคมีตอง
ทำอยางระมัดระวังดวย safety container 
โดยปกติการเติมสารเคมีจะใช safety can 
ในการเติม

ภาชนะแบงสารเคมี (Dispensing 
container)
ใชสำหรับแบงสารที่สามารถติดไฟได กระปอง
ทำจากโพลีเอทีลีน สวนหัวฉีดทำจากสแตน-
เลสสตีล ภาชนะแบงสารเคมีจะใชสำหรับ
งานในพื้นที่ที่ยากแกการเขาถึง ซึ่งการใช-
งานทำไดงายโดยบีบขวดสารเคมีก็จะเขา
ทำความสะอาดชิ้นสวนไดทันที



 

 

 

 

 

 

Safety vent provides
automatic pressure
and vacuum relief.

Grounding
wire connects 
drum to earth 
ground.

Fusible link melts under
�re conditions to close cover.

Bonding wire 
connects can 
to funnel.

Spill platform 
keeps drum 
o� �oor 
and catches 
incidental 
drips. For EPA 
compliant
spill control, 
larger sump 
capacity
pallets are 
available.

Built-in �ame
arrester prevents 
�re intrusion.
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การจัดเก็บสารเคมีที่ใชแลว
(Safety waste accumulation)

การจัดเก็บและกำจัดสารเคมีที่สามารถติดไฟไดนั้น
เปนฯสิ่งที่สำคัญเนื่องจากการจัดเก็บหรือกำจัด
ที่ไมถูกตองนั้นเปนสวนที่จะทำใหเกิดอันตราย
จากไฟได ของเหลวที่ติดไฟไดนั้นควรมีวิธีการจัดเก็บ
ที่ถูกตองตามกระบวนการดวย safety container 
การจัดเก็บและกำจัดสารไวไฟที่ไมไดมาตรฐานนั้น
เปนตนเหตุของการเกิดความเสียหายจากไฟซึ่งได
กลาวไวใน OSHA

การกำจัดสารเคมี (Flammable liquid 
disposal)
ถังกำจัดสารเคมีใชสำหรับเก็บสารไวไฟ ซึ่งถัง
จะตองมีสายดินและสายเชื่อมตอระหวางถังเก็บ
กับถังที่นำมาเท ควรใชถังที่ไดมาตรฐานการจัดเก็บ
โดยเฉพาะ ซึ่งจะชวยใหปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจาก
กรวยใสสารเคมีจะมีตัวกระจายความรอนรูปทรง
กระเปนตัวปองกันการติดไฟจากสภาวะภายนอก 
(เชน การสปารคไฟ , ไฟฟาสถิต) และสามารถ
เปดเพื่อเติมสาร และปดเพื่อชวยลดการระเหย
ของไอสารเคมีได และยังมีระบบปองกันในกรณี
ที่ลืมเปดฝากรวยทิ้งไวจนทำใหเกิดความรอนสูง 
เพื่อปองกันการติดไฟฝากรวยจะสามารถปดได
อัตโนมัติเมื่อเกิดความรอนที่ 165 องศาฟาเรนไฮน 
(74 องศาเซลเซียส) เพื่อเปนการปองกันฝากรวย
จะสามารถล็อคได โดยทอที่ติดกับกรวยจะมีความ-
ยาว 6 นิ้ว (152 มิลลิเมตร) หรือ 32 นิ้ว 
(813 มิลลิเมตร) ซึ่งจะชวยใหสารเคมีไหลไดดีขึ้น 
ถาในกรณีที่สารเคมีมีความหนืดจะใชขนาด 33 นิ้ว 
กรวยขนาดเล็กจะสามารถรองรับสารเคมีไดปริมาณ 
5 แกลอน (19 ลิตร )



 

Large diameter safety 
drum funnels come in 
di�erent tube lengths 
for easy collection of 
waste solvents without 
spills and mess.

HPLC can accessories o�er added convenience and protection. A
manifold option safely collects waste from multiple machines; an
accessory �lter provides important hazardous vapor and odor control.
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กระปองกำจัดสารเคมี (Safety disposal cans)
กระปองจะมีตั้งแตปากกระปองใหญจนถึงเล็กเพื่อปองกันการหกของสาร
เคมีระหวางใชงาน ฝาจะเปดปดไดงายภายในมีตัวกระจายความรอน 
(Flame arrester) และสามารถระบายออกไดอัตโนมัติเพื่อปองกัน-
การระเบิด  กระปองมีใหเลือก 2 ขนาด คือ 2 และ 5 แกลอน 

กระปองกำจัดสารเคมีแบบมีสายสงผาน (Safety dis-
posal cans with quick disconnect fittings)
ใชสำหรับการทำงานที่ตองการจายสารเคมีใกกับเครื่องทดสอบ 
HPLC โดยกระปองจะมีสายสงเสนเล็กทำจากสแตนเลสสตีล
หรือโพลีเอทีลีนตอระหวางกระปองกับเครื่องทดสอบ HPLC 
ซึ่งเปนระบบปดและยังทำหนาที่เปนวาลวเพื่อปองกันการระเหย
หรือการรั่วไหลระหวางกระบวนการ justrite มีใหเลือก 3 ขนาด 
คือ 1,2 และ 5 แกลอน ซึ่งการเลือกใชขึ้นอยูหนางาน



Cover closes when pedal is 
released to reduce oxygen 
supply and prevent �re.

Air ports circulate air
and disperse heat.

Di�erent color cans help segregate waste rags. Self-closing drum cover with fusible link.
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Disposal of solvent 
soaked rags

ถังทิ้งของบนเปอนน้ำมัน 
(Oily waste cans)
ใชสำหรับทิ้งผา หรืออื่นๆที่ปนเปอนสารไวไฟหรือ
มีความเสี่ยงที่จะติดไฟได เชน ทินเนอร, น้ำมัน 
เปนตน และยังสามารถปองกันการเกิดไฟซึ่งอาจ
เกิดจากการเผาไหม หรือจากกนบุหรี่ได
ระบบฝาปดของถังจะชวยปองกันการติดไฟจาก-
ภายนอกได ถาเกิดการติดไฟในระหวางที่เปดฝา
สามารถดับไฟไดโดยการปดฝาถังลง
ปริมาณของที่ทิ้งในถังเปนปจจัยหนึ่งในการเกิด
ความรอนซึ่งเปนสาเหตุของการติดไฟ ดังนั้นเพื่อ
ใหเกิดความปลอดภัยจึงควรทิ้งขยะในถังอยาง-
นอยที่สุดวันละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานความ-
ปลอดภัย OSHA
ถังถูกออกแบบใหมีรูระบายดานลางเพื่อชวยในการ
ระบายความรอน

ฝาครอบถัง (Safety drum covers)
ใชสำหรับเปด-ปดถัง โดยที่ฝาถังจะมี fusible 
link ซึ่งจะทำงานในกรณีที่มีความเสี่ยงหรือเกิด-
ไฟขึ้นจะทำใหฝาถังปดอัตโนมัติ สวนของวงแหวน
ไดผานการทดสอบความปลอดภัยจาก EPA และ 
NESAM
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Cease-Fire
ทำงานอยางไร
1. เมื่อเกิดการติดไฟ
2. เกิดการหมุนเวียน
   อากาศภายใน
3. ออกซิเจนเกิดการ
   เผาไหม และไฟ
   ดับลง

Flammable waste collection
กระปองเก็บสารเคมีที่ใชทำความสะอาด (safety drain cans) ใชสำหรับเก็บสารเคมีที่ใชลาง-
ถังจากถังลาง (cleaning tanks , bench) โดยมีกรวยขนาดใหญเพื่อปองกันการหกของสารเคมี 
ตรงฐานจะสามารถปองกันการติดไฟได มี 2 ขนาด คือ 3และ 5 แกลอน

Disposal of 
non-oily waste
Cease-Fire Waste Receptacles
ใชสำหรับทิ้งสิ่งที่อาจทำใหเกิดการติดไฟเชน 
กระดาษ กนบุหรี่ หรืออื่นๆที่ไมมีน้ำมันปนเปอน 
ระบบภายในถังจะทำหนาที่ตัดออกซิเจนออก
ทำใหไฟดับลงเองโดยถังจะมีหลายขนาดใหเลือก
ใชงาน



26

OUTDOOR
APPLICATIONS

ตูเก็บถังบรรจุสารเคมี (Outdoor 
hazardous material storage)
ใชสำหรับเก็บถังซึ่งจะปองกันถังจากแสงแดด 
ฝน หิมะ และสภาพอากาศอื่นๆซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยา
กับสารเคมีและกอใหเกิดอันตรายได โดยตูเก็บ
จะตองมีมาตรฐานที่ปองกันการรั่วไหลซึ่งจะทำให-
เกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอมได
การใชตูเพื่อจัดเก็บถังสารเคมีจะตองมีโครงสราง
ที่ปลอดภัยแกการเก็บสารเคมีซึ่งเปนสารติดไฟได
ตามมาตรฐาน FM Global, the National Fire 
Code และ Environmental protection 
Association โดยการจัดเก็บจะขึ้นอยูกับกฏหมาย
การจัดเก็บสารเคมีดวย ผูใชงานควรศึกษาเกี่ยวกับ
กฏหมายในพื้นที่นั้น ตูจะมีหลายขนาด ซึ่งเก็บได
ตั้งแต 2-14 ถัง

ถังเขี่ยบุหรี่ (Cigarette litter)
ใชสำหรับทิ้งกนบุหรี่ เพื่อทำใหพื้นที่แลดูสะอาด โดย
รูปทรงจะชวยตัดปริมาณออกซิเจนซึ่งเปนปจจัยหนึ่ง
ในการติดไฟ ดังนั้นจึงชวยในการดับไฟจากกนบุหรี่ได

ถังเขี่ยบุหรี่
นวัตกรรมในการ
ดับไฟไดในตัว เพื่อ
ลดความเสี่ยงตอ
การเกิดเพลิงไหม

ตองแนใจ วาวัสดุ

ที่คุณจัดเก็บนั้นถูกตอง

ตามกฏหมายของ

ทองถิ่นที่คุณอยู
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TECHNICAL

 

Oxygen
Hea

t Fuel

The Fire Triangle

Examples:

Heat
Mechanical sparks, static 
electric discharge, open �ame, 
smoking, frictional heat, lightning
Fuel
A.  Solids: paper, wood, plastic,
 fabric
B.  Liquids: �ammable liquids,
 vapor such as gasoline,
 cooking oil, nail polish  
 remover
C.  Gases: natural gas,
 propane, butane

Oxygen  Air

H
ea t Fuel

All three legs of 
the triangle must 
be present for a 

�re to start.

Removing any one  leg
of the �re triangle stops
a �re from starting.

ของไอเชื้อเพลิงที่เปน % ในอากาศ ซึ่งสามารถ

จุดติดไฟไดเรียกวา “คาต่ำสุดของไอเชื้อเพลิง 

(Lower Flammable Limit)” และปริมาณสูงสุด

ของไอเชื้อเพลิงที่เปน % ในอากาศซึ่งสามารถจุดติด

ไฟไดเรียกวา “คาสูงสุดของไอเชื้อเพลิง (Upper -

Flammable Limit)” ซึ่งสารเชื้อเพลิงแตละชนิด

จะมีคาต่ำสุดและคาสูงสุดของไอเชื้อเพลิงแตกตางกันไป 

1.2 จุดวาบไฟ (Flash Point) คืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุด 

ที่สามารถทำใหเชื้อเพลิงคายไอออกมาผสมกับอากาศ

ในอัตราสวน ที่เหมาะสมถึงจุดที่มีคาต่ำสุดถึงคาสูงสุด

ของไอเชื้อเพลิง เมื่อมีประกายไฟก็จะเกิดการติดไฟ 

เปนไฟวาบขึ้นและก็ดับ 

1.3 จุดติดไฟ (Fire Point) คืออุณหภูมิของสารที่เปน

เชื้อเพลิงไดรับความรอน จนถึงจุดที่จะติดไฟไดแตการ-

ติดไฟนั้นจะตองตอเนื่องกันไป โดยปกติความรอนของ 

Fire Point จะสูงกวา Flash Point ประมาณ 7 

องศาเซลเซียส

1.4 ความหนาแนนไอ ( Vapor Density ) คืออัตรา

สวนของน้ำหนักของสารเคมีในสถานะกาซตอน้ำหนัก

ของอากาศเมื่อมีปริมาณเทากัน ความหนาแนนไอ ใชเปน

สิ่งบงบอกใหทราบวากาซนั้นจะหนักหรือเบากวาอากาศ

ซึ่งใชเปนขอมูลในการควบคุมอัคคีภัย 

2.ออกซิเจน(Oxygen) อากาศที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา นั้นมี

กาซออกซิเจนเปนองคประกอบ ประมาณ 21 % แตการ-

 

ความจริงเกี่ยวกับไฟที่คุณควรรู

“ไฟ” เปนปฏิกิริยาเคมีชนิดหนึ่งหรือที่เรารูจักกัน

คือ “การเผาไหม” ซึ่งเปนปฏิกิริยารวมระหวาง

องคประกอบ 3 สิ่ง คือ เชื้อเพลิง (Fuel) ออกซิเจน 

(Oxygen) และ ความรอน (Heat) ในสภาวะ

ที่เหมาะสมแลวใหพลังงานออกมาในรูปของพลังงาน

ความรอนและพลังงานแสงสวาง ซึ่งองคประกอบ

ของไฟนั้นแสดงโดยใชรูปสามเหลี่ยมของไฟ 

นอกเหนือจากองคประกอบดังกลาวมาแลว จะตอง

มีปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) ของการ

สันดาป กลาวคือ เมื่อเชื้อเพลิงไดรับความรอน

จากการเกิดกาซหรือไอที่ผิวมากพอที่จะติดไฟได 

และมีออกซิเจนในอากาศไมต่ำกวารอยละ 16 

ไฟก็จะติดขึ้น โมเลกุลของเชื้อเพลิงจะแตกตัวเปน

โมเลกุลที่มีขนาด เล็กลงๆ จนแปรสภาพเปนกาซ

แลวลุกไหมตอเนื่องกันไปเปนลูกโซ ซึ่งสามารถแสดง

องคประกอบของการเผาไหม เปนรูปปรามิดของไฟ 

แตเมื่อปฏิกิริยาลูกโซขาดตอนลงเมื่อใด การสันดาป

ก็จะหยุดลง 

ดังนั้นองคประกอบในการเผาไหมมีอยู 4 องค-

ประกอบ คือ 

1. เชื้อเพลิง (Fuel) คือ วัตถุใดๆ ก็ตามที่สามารถ

ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนไดอยางรวดเร็วในการเผา-

ไหม เชน กาซ ไม กระดาษ น้ำมัน โลหะ พลาสติก 

เปนตน เชื้อเพลิงที่อยูในสถานะกาซจะสามารถลุก-

ไหมไฟได แตเชื้อเพลิงที่อยูในสถานะของแข็งและของ-

เหลวจะไมสามารถลุกไหมไฟได ถาโมเลกุลที่ผิวของ

เชื้อเพลิงไมอยูในสภาพที่เปนกาซ การที่โมเลกุลของ

ของแข็งหรือของเหลวนั้นจะสามารถแปรสภาพ 

กลายเปนกาซไดนั้นจะตองอาศัยความรอนที่แตกตาง

กันตามชนิดของเชื้อเพลิงแตละชนิด ความแตกตาง

ของลักษณะการติดไฟของเชื้อเพลิงดังกลาวขึ้นอยู

กับคุณสมบัติ 4 ประการ ดังนี้

1.1 ความสามารถในการติดไฟของสาร 

(Flamablility Limitts)  

เปนปริมาณไอของสารที่เปนเชื้อเพลิงในอากาศที่มี

คุณสมบัติซึ่งพรอมจะติดไฟไดในการเผาไหมนั้น

ปริมาณไอเชื้อเพลิงที่ผสมกับอากาศนั้นจะตองมี

ปริมาณพอเหมาะจึงจะติดไฟได โดยปริมาณต่ำสุด

เผาไหมแตละครั้งนั้นจะตองการออกซิเจนประมาณ 16 %

เทานั้น ดังนั้นจะเห็นวาเชื้อเพลิงทุกชนิดที่อยูในบรรยากาศ

รอบ ๆ ตัวเรานั้นจะถูกลอมรอบดวยออกซิเจน ซึ่งมี

ปริมาณเพียงพอสำหรับการเผาไหมยิ่งถาปริมาณออก-

ซิเจนยิ่งมากเชื้อเพลิงก็ยิ่งติดไฟไดดีขึ้น และเชื้อเพลิงบาง

ประเภทจะมีออกซิเจนในตัวเองอยางเพียงพอที่จะทำให

ตัวเองไหมไดโดยไมตองใชออกซิเจนที่อยูโดยรอบเลย 

3. ความรอน (Heat) 

ความรอน คือ พลังงานที่ทำใหเชื้อเพลิงแตละชนิดเกิด

การคายไอออกมา 

4. ปฎิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) 

หรือการเผาไหมอยางตอเนื่อง คือ กระบวนการเผาไหม

ที่เริ่มตั้งแตเชื้อเพลิงไดรับความรอนจนติดไฟเมื่อเกิดไฟขึ้น 

หมายถึง การเกิดปฏิกิริยา กลาวคืออะตอมจะถูกเหวี่ยง-

ออกจากโมเลกุลของเชื้อเพลิง กลายเปนอนุมูลอิสระ 

และอนุมูลอิสระเหลานี้จะกลับไปอยูที่ฐานของไฟอยาง

รวดเร็ว ทำใหเกิดเปลวไฟ 

การทำงานของอุปกรณปองกันไฟ

อุปกรณปองกันไฟจะถูกออกแบบมาเพื่อตัดองคประกอบ

ของการเกิดไฟตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวเพื่อดับไฟ 

อุปกรณในการจัดเก็บสารไวไฟมีหลากหลาย เชน 

safety cans, safety cabinets, กระปองจายสารเคมี, 

กระปองลางุปกรณ และอื่นๆ

โดยอุปกรณจัดเก็บสวนมากจะมีอุปกรณที่ชวยลดความรอน 

(fflame arrester) เพื่อลดการระเหยเปนไอของสารไวไฟ

ซึ่งจะกอใหเกิดการติดไฟได สวนแบบที่เปนเสนลวด 

(wire mesh) ไอจะสามารถออกมาไดแตจะปองกันการ-

ติดไฟภายในถังบรรจุได สวนถังจะมีฝาซึ่งเปนสวนหนึ่ง-

ในการชวยตัดออกซิเจนซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของการ

ติดไฟ
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Chart 1:  Classi�cation By Flash Point De�nition

Flammable
Liquid

Combustible
Liquid

Class III B

Class III A

Class II

Class IC

200 °F (93.3 °C)

140 °F (60 °C)

100 °F (37.8 °C)

73 °F (22.8 °C)

Class IB  Boiling Point
100 °F or above 

Class IA  Boiling Point
less than100 °F

Chart 2:  Typical Flammable/Combustible Liquids

Lubricating Oil, Turbine, 
Hydraulic Brake/Trans Fluid

Class IIIB
(at or above 200 °F) 

Class IIIA
(at or above 140 °F) 

Class II
(at or above 100 °F) 

Class IC
(at or above 73 °F) 

Class IB
(below 73 °F) 
(boils at or above 100 °F) 

Class IA
(below 73 °F) 
(boils below 100 °F) 

Classi�cation Chemical Flash Point Boiling Point

Heavy Fuel Oil No. 6
Aniline

Mineral Spirits
Kerosene (Fuel Oil No.1)

Xylene
Turpentine

Methyl ethyl ketone
Acetone
Gasoline

Pentane
Ethyl Ether

 400°F (204°C)
250-450°F (121-232°C)

150-270°F (66-132°C)
 158°F (70°C)

 104°F (40°C)
100-162°F (38-72°C)

 63°F (17°C)
 95°F (35°C)

 16°F (-9°C)
 -4°F (-20°C)
-45 - -36°F (-43 - -38°C)

 <-40°F (<-40°C)
 -49°F (-45°C)

364°F (184°C)

300°F (149°C)
304-574°F (151-304°C)

292°F (144°C)
300°F (149°C)

176°F (80°C)
133°F (56°C)
100-400°F (38-204°C)

97°F (36°C)
95°F (35°C)

Chart 3:  Explosive Range of Flammables

Fuel Oil No.1  410 °F
(Class II)  (210 °C) 

Xylene 867 °F
(Class IC)  (463 °C)

Gasoline  536-583 °F
(Class IB)  (280-456 °C)

Pentane 500 °F
(Class IA)  (260 °C)

Liquid
and Ignition  
Temperature Lean Mixture Rich Mixture

1%  5%  9%

.7  5.0

.9  6.7

1.4  7.6

1.5  7.8

ระดับของสารเคมีที่ติดไฟได (Classifications, fl
Flammable and combustible liquids)
สารไวไฟจะมีจุดวาบไฟที่อุณหภูมิต่ำกวา 100 องศาฟาเรนไฮน 
(37.8 องศาเซลเซียส) และมีความดันไอไมเกิน 40 ปอนด/ตารางนิ้ว 
ที่ 100 องศาฟาเรนไฮน  สวนสารที่สามารถติดไฟไดจะมีจุดวาบไฟที่
สูงกวา 100 องศาฟาเรนไฮน (37.8 องศาเซลเซียส) รายละเอียดตาม
ตารางที่ 1

ไอน้ำ (vapor)
เมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลของสารจะมีความเร็วและอัตราเรงใน
การเคลื่อนที่สูงขึ้น เมื่อมีพลังงานสูงในระดับหนึ่งโมเลกุลจะสามารถ
หลุดจากผิวหนามาเปนไอน้ำได ซึ่งเมื่อเปนกรณีของสารไวไฟเมื่อเกิด
ไอขึ้นในอากาศจะทำใหเกิดการติดไฟหรือการระเบิดไดขึ้นอยูกับ
สภาวะแวดลอม

จุดวาบไฟ (flash point)
คืออุณหภูมิที่ต่ำที่สุดในการทำใหโมเลกุลของสารหลุดเปนไอใน
ปริมาณที่พอเหมาะซึ่งจะทำใหเกิดการติดไฟกับออกซิเจนในบรร-
ยากาศได ตัวอยางของสารไวไฟแสดงตามตารางที่ 2

จุดติดไฟ (ignition temperature)
คืออุณหภูมิต่ำสุดที่แกสหรือของเหลวไวไฟ รวมตัวกับอากาศ แลวเกิด
ความรอนดวยตัวมันเอง จนลุกเปนไฟไดเอง โดยไมตองอาศัยการจุด
ดวยประกายไฟ  โดยปกติแลวในบรรยากาศของออกซิเจน จะมีจุด
ติดไฟไดเองต่ำกวาในบรรยากาศ ของอากาศและของเหลว 

ชวงการติดไฟ (Flammable range)
คือเปอรเซนตของไอในอากาศโดยปริมาตรที่สามารถกอใหเกิดการ
ติดไฟได ตัวอยางในตารางที่ 3 เชนแกสโซลีนซึ่งมีชวงการติดไฟ
ระหวาง 1.4 เปอรเซนต และ 7.6 เปอรเซนต ซึ่งแสดงใหเห็นวาทุก-
ความเขมขนของไอแกสโซลีนในอากาศในชวงเปอรเซนตที่กำหนด
สามารถติดไฟไดที่อุณหภูมิของจุดวาบไฟ โดยอุณหภูมิของจุดติดไฟ
จะมีชวง 500-800 องศาฟาเรนไฮน (260-426.6 องศาเซลเซียส) 
ชวงการติดไฟจะอางอิงจากความดันและอุณหภูมิมาตรฐาน ซึ่งทำ-
ใหอาจเกิดความแปรปรวนไดถาความดันและอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 
การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจะทำใหชวงการติดไฟกวางขึ้น สวนความ-
ดันจะขึ้นอยูกับชนิดของสารนั้น แตโดยสวนมากแลวเมื่ออุณหภูมิ
ต่ำลงจะทำใหชวงการติดไฟแคบลง
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De�nitions 
Relating to Flammable Liquids Safety Procedures and Equipment

Approved:  Unless otherwise indicated, approved or listed by at least one of the 
following nationally recognized testing laboratories:  Underwriters Laboratories Inc., 
FM Global.

Bonding:  Provision of metal to metal contact, usually by wire, between two
containers to prevent generation of static electrical sparks. 

Control Area:   A building or portion of a building within which �ammable and
combustible liquids are allowed to be stored, dispensed, and used or handled in 
quantities that do not exceed the maximum allowable quantity.

FM Global (FM):   A nationally recognized independent testing laboratory established 
by the insurance industry to which manufacturers submit their products for evaluation 
of ability to meet safety requirements under intended use.  Products meeting these 
requirements are “FM approved.”

Grounding:   Provision of contact between container and the earth, usually by
wire, to prevent generation of static electric sparks.

Inside Liquid Storage Area:   A room or building used for the storage of liquids
in containers or portable tanks, separated from other types of occupancies.

Listed:  Equipment, materials, or services included in a list published by an
organization that is acceptable to the authority having jurisdiction and concern with 
the evaluation of products or services, that maintains periodic inspection of production 
of listed equipment or materials or periodic evaluation of services, and whose listing 
states that either the equipment, material, or service meets appropriate designated 
standards or has been tested and found suitable for a speci�ed purpose.

Maximum Allowable Quantity (MAQ):  For the purposes of NFPA 30, the quantity of 
�ammable and combustible liquid permitted in a control area. See NFPA 30 Table 9.6.1.

NFPA Code 30:   The code developed by NFPA to cover the safe storage and handling 
of �ammable and combustible liquids.

OSHA 1910.106 Standards:  Requirements established by the Department of Labor, 
Occupational Safety and Health Administration for conformance to the Occupational 
Safety and Health Act in 1970.

Spontaneous Combustion:  Self-ignition resulting from a chemical reaction and 
temperature buildup in waste material.

Underwriters Laboratories (UL):  A nationally recognized independent testing laboratory 
to which manufacturers submit their products for evaluation of ability to meet safety 
requirements under intended use.  Products meeting requirements are “UL Listed.”

Table 9.6.1 from NFPA 30, 2008 edition*  
Source: Table 34.1.3.1 of NFPA 5000, 2006 edition.)
Notes:
(1) Quantities are permitted to be increased 100 percent where stored in approved �ammable 
liquids storage cabinets or in safety cans in accordance with the �re code. Where Note 2 also 
applies, the increase for both notes is permitted to be applied accumulatively.
(2) Quantities are permitted to be increased 100 percent in buildings equipped throughout with 
an automatic sprinkler system installed in accordance with NFPA 13, Standard for the Installation 
of Sprinkler Systems.  Where Note 1 also applies, the increase for both nots is permitted to be 
applied accumulatively.
(3) Containing not more than the maximum allowable quantity per control area of Class 1A, Class 
1B, or Class 1C �ammable liquids, individually.
(4) Quantities are not limited in a building equipped throughout with an automatic sprinkler 
system installed in accordance with NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems

*see page 39

MAQ of Flammable and Combustible Liquids per Control Area

Liquid Class(es) gal L Notes

Flammable
liquids

Combustible
liquids

 IA 30  115  1,2

 IB & IC  120  460  1,2
 IA, IB, IC  120  460  1,2,3
 combined   

 II 120  460  1,2

 IIIA 330  1,265  1,2
 IIIB 13,200  50,600  1,4

Quantity

.

ความถวงจำเพาะ (specific gravity)
ความถวงจำเพาะ คืออัตราสวนระหวางความหนาแนนของสสารหนึ่งๆ 
ตอความหนาแนนของน้ำ เมื่อทั้งสองอยางมีอุณหภูมิเทากัน ความถวง
จำเพาะจึงเปนปริมาณที่ไรมิติ (ไมมีหนวย) วัตถุที่มีความถวงจำเพาะ
มากกวาหนึ่ง หมายความวาวัตถุนั้นมีความหนาแนนมากกวาน้ำ ดังนั้น
วัตถุนั้นจะจมน้ำ (โดยไมนับผลจากแรงตึงผิวของน้ำ) ในทางตรงขาม 
หากความถวงจำเพาะนอยกวาหนึ่ง วัตถุนั้นจะลอยน้ำ

ความดันไอ (Vapor pressure)
 ความดันไอ (vapor pressure) คือ ความดัน (ถาไอถูกผสม-
ดวยกาซอื่น เรียก ความดันยอย) ของไอ (ไอนี้เกิดจากโมเลกุลหรืออะตอม
หนีจากของเหลวหรือของแข็ง) ที่อุณหภูมิกำหนดสำหรับสารเฉพาะ 
มีความดันที่ซึ่งไอของสารนั้นอยูในจุด สมดุล กับสถานะที่เปน ของเหลว 
หรือของแข็ง ของมัน นี่คือ ความดันไอสมดุล (equilibrium vapor pressure)

หรือ ความดันไออิ่มตัว (saturation vapor pressure) ของสาร ที่อุณหภูมินั้น
คำวาความดันไอบอยครั้งเขาใจวาเปน ความดันไออิ่มตัว สารที่มีความดันไอสูง
ที่อุณหภูมิปกติเราเรียกภาวะการณนี้วาระเหย (volatile)

จุดเดือด (Boiling point)
คือจุดที่อุณหภูมิของสารที่เปนความดันไปมีคาเทากับควมดันบรรยากาศ

ความหนาแนนไอ (Vapor density)
ความหนาแนนเปนการวัดมวลตอหนึ่งหนวยปริมาตร ยิ่งวัตถุมีความหนาแนน
มากขึ้น มวลตอหนวยปริมาตรก็ยิ่งมากขึ้น ในการปองกันอัคคีภัยจะเปนการ
เปรียบเทียบมวลตอหนวยปริมาตรของแกสบริสุทธิ์เทียบกับอากาศที่อุณหภูมิ
เดียวกัน ซึ่งถาความหนาแนนมีคามากกวา 1 จะแสดงวาแกสนั้นหนักกวาอากาศ 
ถาเกิดการรั่วไหลแกวจะลงไปในระดับที่ต่ำกวา และเมื่อเกิดการติดไฟขึ้นไฟจะ
สามารถลุกลามไดอยางรวดเร็วจนขึ้นไปถึงจุดกำเนิดของแกส
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