แนวทางเพื่อป้องกันอัคคีภยั

ทางานกับผลิตภัณฑ์ โฟมพอลิยูริเทน
ระหว่ างการก่ อสร้ างใหม่ การปรั บปรุ ง
และการซ่ อมแซม

แนวทางเพื่อป้องกันอัคคีภยั

อัคคีภัยเป็ นเรื่ องพึงต้ องกังวลอย่ างยิ่ งระหว่ างที่ดาเนินโครงการก่ อสร้ าง ซ่ อมแซม
หรื อปรั บปรุ ง เนื่ องจากวัสดุ อาจอยู่ใกล้ แหล่ งจุ ดติดไฟ ยกตัวอย่ างเช่ น
อาจมีความเป็ นไปได้ ท่ ีโฟมพอลิยู รีเทน/พอลิไอโซไซยานู เรตอยู่ใกล้ กับเปลวไฟจากการเ
ชื่อม ท่ อตัด และแหล่ งจุ ดติดไฟอื่ นจากผู้ปฎิ บัติงานด้ านอื่ นที่ทางานร่ วมกันตามลาดับ
ขัน้ ตอนการก่ อสร้ างบางขัน้ ตอน
แม้ ว่าอัคคีภัย ที่เกี่ยวข้ องกับ โฟมพอลิยูรีเทน/พอลิไอโซไซยานู เ รตที่เกิดขึน้
OSHA กำหนดว่ำ
ระหว่ างการก่ อสร้ างนัน้ พบได้ ไม่ บ่อยนัก แต่ ก็เป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ได้ จ ริ ง
”งำนร ้อน”คือกำรตรึงด ้วยหมุด ข้ อ ควรระวั งเพื่ อ ความปลอดภั ย ต่ อ ไปนี ้
่ มกำรตัดด ้วยไฟหรือกำรดำเนิน กล่ า วถึ งผลิ ต ภั ณฑ์ กั บ โฟมพอลิ ยู รี เ ทน/พอลิ ไ อโซไซยานู เ รตซึ่ งใช้ งานในช่ วงของ”งานร้ อ น
กำรเชือ
งำนอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับไฟหรือทำให ้เกิ ”เท่ า นั น
้ โดยข้ อควรระวังเหล่ านีจ้ ะเสนอแนะแนวงทางปฎิบัติ
ดเกิดประกำยไฟ(ดู29
CFR
§ ในบริ เ วณงานก่ อ สร้ างเพื่ อ ช่ วยป้ องกั นอุ บั ติ เ หตุ อั นอาจเกิ ด ขึ น
้
1910.252a)
อย่ างไรก็ตามหากเกิดอัคคีภัยขึน้ และไม่ สามารถดับได้ ในทันที
ผู้ปฎิ บัติงานต้ องอพยพคนจากบริ เวณนั น้ โดยไม่ ชักช้ า
ทัง้ นีแ้ นวทางหรื อคาแนะนาในเอกสารฉบับนีไ้ ม่ สามารถแทนที่คาชีแ้ นะจากนายจ้ าง
งานที่ต้องทาMSDS
“งานร้และค
อน”าแนะนาการใช้ ผลิตภัณฑ์ ได้
OSHA กาหนดว่ า “งานร้ อน” คือ การตรึ งด้ วยหมุด การเชื่อม การตั ดด้ วยไฟ หรื อการดาเนิ นงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับไฟหรื อทาให้ เกิดประกายไฟ (ดู 29 CFR § 1910.252 A)


OSHA แถลงว่ าหนังสืออนุ ญาตสาหรั บการทา “งานร้ อน”
ต้ องออกให้ โดยบุ คคลผู้ได้ รับการแต่ งตัง้ จากฝ่ ายจัดการและต้ องออกให้ ภายหลังจากเสร็ จ สิน้ การ
ประเมิน “งานร้ อน” แล้ ว โดย OSHA ยังได้ กาหนดอีกว่ าบุคคลที่ทา “งานร้ อน”
ต้ องไม่ ได้ รับอนุ ญาตให้ ทาการประเมินหรื อออกใบอนุ ญาตสาหรั บการทางานร้ อนให้ แ ก่ ผ้ ูอ่ ืน



ศึกษางานด้ านอื่น ๆ ที่มีการดาเนิ นการในบริ เวณเดียวกันอย่ างละเอียดรอบคอบ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในเรื่ องที่เ กี่ยวกับคุณสมบัติทางไฟของกับโฟมพอลียูรีเทน/พอลิไอโซไซยานยูเ
รต อ้ างถึงเอกสารจากผู้ผลิตเพื่อให้ ทราบข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัย



หากสามารถกระทาได้ ให้ ทา “งานร้ อน” ในบริ เวณที่กาหนดไว้ ซ่ ึงปราศจากวัสดุติดไฟง่ าย



หาก “งานร้ อน” ต้ องทาในบริ เวณที่มีวัสดุติดไฟง่ าย ให้ เคลื่อนวัสดุ ท่ ีติดไฟได้ ง่ายนั น้ ออกห่ างจาก
“งานร้ อน” อย่ างน้ อย 35 ฟุต ดังที่ OSHA ได้ กาหนด
หากไม่ สามารถเคลื่อนย้ ายวัสดุติ ดไฟง่ ายนั น้ ได้ ให้ คลุมวัสดุติดไฟง่ ายนัน้ ด้ วยวัสดุ หน่ วงไฟ



จัดให้ มีการเฝ้าระวังเพลิงตามที่ OSHA กาหนด (ดู 29 CFR § 1910.252( A)(2)( III))
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เมื่อวัสดุติดไฟง่ ายที่เป็ นองค์ ประกอบของอาคารหรื ออยู่ภ ายในอาคารอยู่ใกล้ บริ เวณปฏิบัติ
งานร้ อนมากกว่ า 35 ฟุต



ผ น ัง ห ร ื อ พื น้ ที ่ เ ป ิ ด อ ยู ่ ภ า ย ใ น ร ั ศ ม ี 35

ฟ ุต

เปิ ดให้ เห็นวัสดุติดไฟง่ ายในบริ เวณใกล้ เคียงรวมถึงบริ เวณที่ซ่อนอยู่ในผนั งหรื อพื น้


ว ัส ด ุต ิด ไ ฟ ง ่ า ย อ ยู ่ ป ร ะ ช ิด ก ับ ด ้ า น ต ร ง ข ้ า ม ข อ ง ส ่ ว น กั น้ ผ น ัง เ พ ด า น
หรื อหลังคาที่น่าจะติดไฟได้ หรื อ



หลัก เกณฑ์ อ่ื น ๆ ที่ใ ช้ ไ ด้ ดัง ที่ OSHA แสดงรายการไว้ ภ ายใต้ 29 CFR § 1910.252A
(การป้องกันและปกป้องจากอัคคีภัย)

ผู้รับจ้ าง
จัดประชุมเรื่ องความปลอดภัย ของงานร่ วมกับผู้ทางานด้ านอื่น ๆ ทัง้ หมดเพื่อพัฒนาแผนความปลอดภัยก่ อน
ระหว่ าง และภายหลังจากการใช้ งานพอลิยูรีเทน/พอลิไ อโซไซยานยูเรต
ทบทวนคาแนะนาการติดตัง้ โฟมจากผู้ผลิตเพื่อให้ ทราบถึงคาแนะนาเพื่อความปลอดภัย


สาหรั บในโครงการปรั บปรุ งและซ่ อมแซม
ให้ กาหนดว่ ามีผลิตภัณฑ์ โฟมพอลิยูรีเทน/พอลิไอโซไซยานู เรตอยู่ หรื อไม่ ก่อนทา “งานร้ อน”
หากพบว่ ามี ผลิตภัณฑ์ โฟมอยู่
ให้ ดาเนินการตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยเช่ นเดียวกับที่ใ ช้ สาหรั บ งานก่ อสร้ างใหม่


หากเกิดเพลิงไหม้ ซงึ่ ไม่ส
ามารถดับได้ ในทันที
ให้ อพยพออกจากบริ เว
ณนันโดยไม่
้
ชกั ช้ า

หากมีการติดตัง้ โฟมฉนวนใกล้ บริ เวณที่อาจเป็ นแหล่ งจุดติดไฟ
อาจจาเป็ นต้ องจัดให้ มีการเฝ้าระวังเพลิงดังที่ได้ กาหนดตาม 29 CFR § 1910.145 และ 29 CFR §
1910.252



ห้ ามสูบบุหรี่ ในบริ เวณงาน



จัดตารางเวลาสาหรั บติดตัง้ กาแพงกันความร้ อนตามข้ อกาหนดให้ เ ร็ วที่สุดเท่ าที่จะเป็ นไปได้ ในทางปฏิ
บัติ



กันผู้ปฏิบัติงานด้ านอื่นจากบริ เวณที่จะติดตัง้ กาแพงกันความร้ อนจนกระทั่งได้ ติดตัง้ กาแพงกันความร้ อ
นสาหรั บโฟมนัน้ แล้ ว
หากผู้ปฏิบัติงานด้ านอื่นจาเป็ นต้ องทางานในบริ เ วณนั น้ ก่ อนเริ่ มติ ดตัง้ กาแพงกันความร้ อน
ควรต้ องพิจารณาว่ าจาเป็ นต้ องจั ดให้ มีการเฝ้าระวังเพลิงหรื อไม่ (ดู หัวข้ อ งานที่ต้องทา “งานร้ อน”
ในส่ วนที่พูดถึงการเผ้ าระวังเพลิง)

สาหรับผู้รับจ้ างพ่นโฟมพอลิยรู ี เทน


ให้ ทบทวนคาแนะนาการติดตัง้ ของผู้ผลิตโฟมที่เกี่ย วข้ องกับความหนาของโฟมที่พ่นในแต่ ละรอบ
เนื่องจาก SPF
อาจไหม้ หรื อติดไฟหากพ่ นเร็ วเกินไปเพื่อให้ ได้ ความหนาตามต้ องการหรื อพ่ นหนาเกินไปในแต่ ละร
อบ

สาหรับการปฎิบตั ิงานทุกด้ าน
หากเกิดเพลิงไหม้ ซ่ ึงไม่ สามารถดั บได้ ในทันที ให้ อพยพออกจากบริ เวณนั น้ โดยไม่ ชักช้ า


จัดหาอุปกรณ์ ดับเพลิงที่เหมาะสมในจานวนที่เพียงพอและติดตั ง้ ในบริ เวณที่เข้ าถึงได้ สะดวก
บุคลากรที่ใช้ อุปกรณ์ ดับเพลิงต้ องได้ รับการอบรมการใช้ งานอุปกรณ์ ดับเพลิงนั น้ (บันทึก :
โดยทั่วไปแล้ วสาหรั บโฟมพอลิยูรีเทน
และพอลิไ อโซไซยานูเรตต้ องใช้ คาร์ บอนไดออกไซด์ และสารเคมีแ ห้ งในการดับเพลิง)
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หลีกเลี่ยงการสะสมขยะประเภทวัสดุติดไฟง่ ายในปริ มาณมาก(ยกตัวอย่ างเช่ นขอบโฟมและกระดา
ษ)



ห้ ามสูบบุหรี่ ในบริ เวณงาน

ข้ อมูลการป้องกันอัคคีภยั เพิม่ เติม
สาหรั บ โฟมพอลิยูรีเ ทนและพอลิ ไอโซไซยานยูเรตแบบแข็งหากติ ดไฟจะปล่ อยผลิตภัณฑ์ จ ากการสันดาปหล
ายชนิดออกมา เช่ น ควันและก๊ าซต่ าง ๆ ซึ่งอาจก่ อให้ เกิดการระคายเคือง ไวไฟ และ/หรื อ
เป็ นพิษก๊ าซหลักที่เป็ นผลจากการสันดาปคือก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซ่ ึงก็เป็ นเ
ช่ นเดียวกับหากวัสดุอิ นทรี ย์อ่ ืน ๆ เช่ น ไม้ ติดไฟ


แนวทางเพื่อป้องกั นอัคคีภัยสาหรั บการใช้ งานโฟมฉนวนพอลิยูรีเทนหรื อ
พอลิไอโซไซยานยูเ รตแบบแข็งในการก่ อสร้ างอาคาร
CENTER FOR THE POLYURETHANES INDUSTRY
http://www.polyurethane.org/s_api/sec.asp?CID=1649&DID=11363



ฉนวนกั นความร้ อนสาหรั บอุต สาหกรรมพ่ นโฟมพอลิยูรีเ ทน
SPRAY POLYURETHANE FOAM ALLIANCE
http://www.sprayfoam.org/downloads/pdf/AY%20126.pdf



การป้องกันอัคคีภัยระหว่ าการเชื่อม การตัด และงานร้ อนอื่นๆ
NATIONAL FIRE PREVENTION ASSOCIATION
http://www.nfpa.org/aboutthecodes/AboutTheCodes.asp?DocNum=51B



กฎข้ อบังคับ ของ OSHA 29 CFR § 1910.252 มาตรฐานการเชื่อม การตัด และการทาประสาน
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=
9853



ข้ อแนะนาเทคนิ คในการพ่ นโฟมพอลิยูรีเทน – การคายความร้ อน กับ ความหนา
Spray Polyurethane Foam Alliance
http://www.sprayfoam.org/uploads/pages/4480/Tech%20Tip%20Exotherm.pdf

บันทึกทางกฎหมาย: เอกสารแนะนาแนวทางฉบับนีไ้ ด้ จัดเตรี ยมขึน้ โดย AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL’S CENTER
FOR THE POLYURETHANES INDUSTRY

โดยมีวัตถุป ระสงค์ เ พื่ อให้ ค วามรู้ ท่ ัวไปแก่ ผ้ ู ประกอบอาชีพ ที่อ าจเกี่ ยวข้ องกั บการติดตัง้ โฟมพอลี ยูรีเ ทนในโครงการก่ อ
สร้ างใหม่ ปรั บปรุ ง หรื อซ่ อมแซม
เอกสารฉบั บนี ไ้ ม่ มีป ระสงค์ เพื่ อ ใช้ แทนการฝึ กอบรมเชิงลึ กหรื อข้ อกาหนดเฉพาะในการก่ อสร้ างและไม่ มี ป ระสงค์ เพื่ อ
เป็ นคู่ มือการทางานหรื อเป็ นคาแนะนาแนวทางโดยละเอีย ด
บุคคลทุก คนที่ เกี่ ยวข้ องในโครงการก่ อ สร้ างที่มีก ารใช้ งานโฟมพอลิ ยูรี เ ทนมีภ าระหน้ า ที่ข องแต่ ละบุ คคลเป็ นอิสระต่ อ
กั นในการประกั นว่ าการปฏิ บัติงานในส่ วนของตนเป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อ บังคั บ แห่ งรั ฐ บาลกลาง
กฎหมายและระเบียบข้ อ บังคั บ แห่ งรั ฐ และกฎหมายและระเบีย บข้ อ บังคับท้ องถิ่ น
ทัง้ นี ค้ วรปรึ กษาที่ ปรึ ก ษาทางกฎหมายในเรื่ องต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องกั บเรื่ องดังกล่ า ว
คาแนะนาที่ใ ห้ ไว้ นีเ้ ป็ นคาแนะนาโดยทั่ว ไปดังนั น้ บริ ษัท แต่ ละบริ ษั ทอาจมี แนวทางปฏิ บัติของตนในส่ วนที่เกี่ ยวข้ องกั บ
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งานเฉพาะอย่ างโดยอิงกั บเงื่อนไขแวดล้ อมตามจริ ง
การปฏิ บัติได้ จริ งและประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บัติงานในบางลั กษณะ
และเศรษฐกิ จและความเป็ นไปได้ ใ นเชิงเทคโนโลยี ทัง้ โดย AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL’S CENTER FOR THE
POLYURETHANES INDUSTRY และ ผู้ อานวยการ เจ้ าหน้ า ที่ พนั กงาน ผู้ รั บจ้ างช่ วง ที่ปรึ กษา หรื อผู้ ท่ ีได้ รับ มอบหมาย
มิได้ ให้ การรั บ ประกั น หรื อการรั บ รองใด ๆ ทัง้ โดยแจ้ งชัด และโดยนั ย
ในความถูกต้ องหรื อ ความสมบูรณ์ ข องข้ อมูลที่ ได้ แ สดงในเอกสารแนะนาแนวทางฉบั บนี ้ ทัง้ นี ้ AMERICAN CHEMISTRY
COUNCIL หรื อ บริ ษัทสมาชิก ใด ๆ ไม่ ย อมรั บ ในความรั บผิ ดหรื อ ความรั บผิ ดชอบที่เกิ ดจากการใช้ หรื อ ใช้ ผิด
หรื อผลจากการใช้ หรื อการใช้ ผิด นั น้ ของข้ อมูล ใด ๆ ขั น้ ตอนวิธีการ ข้ อสรุ ป ความเห็น ผลิ ตภัณ ฑ์
หรื อการะบวนการที่ได้ เปิ ดเผยในเอกสารแนะนาแนวทางเหล่ า นี ้ ไม่ มีการรั บ ประกั น ;
การรั บประกั นโดยนั ยว่ า สามารถขายได้ หรื อ ความเหมาะสมสาหรั บการใช้ งานในวัตถุ ประสงค์ ห นึ่ งให้ ยกเว้ นไว้ อย่ างชั
ดแจ้ ง
งานชิน้ นี ไ้ ด้ รั บความคุ้ม ครองโดยลิ ขสิ ท ธิ์

แนวทางเพื่อป้องกันอัคคีภัย
ทางานกับผลิตภัณฑ์ โฟมพอลิยูริเทน

ระหว่างการก่อสร้ างใหม่ การปรับปรุ ง และการซ่อมแซม

ประชุม :
จัดการประชุมร่ วมกับผู้
ปฎิบัติงานด้ านอื่น

ติดประกาศ :
ติดป้ายเตือนที่
บริ เณงาน
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เคลื่อนย้ าย :
เคลื่อนย้ ายวัสดุ ติดไฟง่ ายอ
อกจากบริ เวณ
”งานร้ อน”

กาบัง :
กาบังวัสดุติดไฟง่ ายด้
วยผ้ าคลุ มไฟหรื อผ้ าค
ลุมเชื่อม

遮盖：
使用防火毯或电
焊防护毯遮盖可
燃物品。
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เฝ้าระวัง :
จั ดให้ มีการเฝ้าระวังเพลิงหาก
จาเป็ นจั ดหาเครื่ องดับเพลิงที่
เหมาะสมและโทรศั พท์ ไว้ ในบริ เวณใกล้ เคีย
ง อพยพออกจากบริ เวณนั น้ หาก
ไม่ สามารถดับไฟได้ ในทันที

ปกป้อง :
ปกป้องโฟมที่ติดตัง้ แล้ วด้
วยกาแพงความร้ อน เช่ น
แผ่ นยิบซีมหนาครึ่ งนิ ว้ ใน
ทันทีท่ ีทาได้
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