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บทนา
3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid เป็ นทางเลือกแทนฮาลอนรุน
่ ใหม่ท่ใี ห้ประสิทธิภาพที่โดดเด่น มีความปลอดภัยสูง

และมีโปรไฟล์ดา้ นสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
•
•
•
•

ค่าแสดงระดับการทาลายโอโซนเป็ นศูนย์
ตกค้างในบรรยากาศเพียง 5 วัน
ศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อน <1
มีความปลอดภัยสูงสาหรับพืน้ ที่ท่มี ีการใช้งาน

นา้ ยาป้องกันอัคคีภยั Novec 1230 ทาจากสารเคมีท่เี ป็ นกรรมสิทธิ์ของ 3เอ็ม ที่เรียกว่าฟลูออโรคีโตน ชื่อทางเคมีแบบเต็มสาหรับ
สารประกอบนีค้ ือ โดเดคะฟลูออโร-2-เมทิลเพนทัน-3-วัน การตัง้ ชื่อ ASHRAE ของสาร ซึ่งเป็ นวิธีท่กี าหนดในมาตรฐานสารสะอาด NFPA
และ ISO 14520 คือ FK-5-1-12
Novec 1230 fluid มีการผสมผสานที่เป็ นเอกลักษณ์ของความปลอดภัย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่า และประสิทธิภาพในการดับไฟ ซึ่งทาให้

เป็ นสารเคมีทดแทนฮาลอนเพียงสารเดียวที่นาเสนอเทคโนโลยีท่ยี ่งั ยืนและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวสาหรับการป้องกันอัคคีภยั เป็ นพิ เศษ

คุณสมบัตทิ างกายภาพ
นา้ ยา Novec 1230 ถูกนาไปใช้ในสถานะก๊าซ แต่เป็ นของเหลวที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง ซึ่งไม่นาไฟฟ้าทัง้ ในสถานะของเหลวและก๊าซ แรงดันเบรกดาวน์
ของไอนา้ ยา Novec 1230 ภายใต้สภาวะอิ่มตัวที่ 1 atm อุณหภูมิ 21⁰C ที่ ช่องว่างอิเล็กโทรดขนาด 2.7 มม. คือ 15.6kV ซึ่งเป็ นเกือบ
2.3

เท่าของไนโตรเจนแห้ง แรงดันเบรกดาวน์ของนา้ ยา Novec 1230 ที่เป็ นของเหลวภายใต้สภาวะเดียวกันคือ 48 kV

คุณสมบัติของนา้ ยา Novec 1230 นัน้ ใกล้เคียงกับนา้ ยาทางเลือกแทนฮาลอนรุน่ แรกหลายประการโดยมีขอ้ ยกเว้นหลักประการหนึ่งคือ
สารประกอบนีเ้ ป็ นของเหลวในอุณหภูมิหอ้ ง จุดเดือดของนา้ ยา Novec 1230 คือ 49.2⁰C ซึง่ หมายความว่าผลิตภัณฑ์นมี ้ ีความดันไอต่ากว่า
สารสะอาดชนิดอื่น ซึ่งเป็ นก๊าซที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง
นา้ ยา Novec 1230 มีการระเหยที่ความร้อนต่ามาก โดยต่ากว่านา้ ประมาณ 25 เท่า และมีความดันไอที่สงู กว่านา้ 12 เท่า ซึ่งทาให้นา้ ยา
Novec 1230 ระเหยเร็วกว่านา้ 50 เท่า และช่วยให้สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นก๊าซอย่างรวดเร็ว เมื่อถูกปล่อยผ่านหัวฉีดในระบบที่
ได้รบั การออกแบบอย่างเหมาะสม นา้ ยา Novec 1230 จะกลายเป็ นไออย่างรวดเร็วและกระจายอย่างสม่าเสมอทั่วทัง้ พืน้ ที่ท่ไี ด้รบั การป้องกัน

คาอธิบายคุณสมบัติ
ไม่ใช่สาหรับใช้เป็ นข้อมูลจาเพาะ ค่าทัง้ หมดที่อณ
ุ หภูมิ 25⁰C (77⁰F) เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
น้ายา Novec 1230

คุณสมบัติ
สูตรทางเคมี
นา้ หนักโมเลกุล
จุดเดือดที่ 1 atm
จุดเยือกแข็ง
อุณหภูมิวิกฤต
ความดันวิกฤต
ปริมาตรวิกฤต
ความหนาแน่นวิกฤต
ความหนาแน่น ของเหลวอิ่มตัว
ความหนาแน่น ก๊าซที่ 1 atm
ปริมาตรจาเพาะ ก๊าซที่ 1 atm
ความร้อนจาเพาะ ของเหลว
ความร้อนจาเพาะ ไอระเหยที่ 1 atm
ความร้อนจากการระเหยที่จดุ เดือด
ความหนืดของของเหลวที่ 0⁰C/25⁰C
ความดันไอ
ความเป็ นฉนวนโดยเทียบเคียง 1 atm (N2=1.0)

CF3CF2C(O)CF(CF3)2
316.04
49.2⁰C (120.6⁰F)
-108.0⁰C (-162.4⁰F)
168.7⁰C (335.6⁰F)
18.65 bar (270.44 psia)
494.5 cc/mole (0.0251 ft3/lbm)
639.1 kg/m3 (39.91 lbm/ft3)
1.60 g/ml (99.9 lbm/ft3)
0.0136 g/ml (0.851 lbm/ft3)
0.0733 m3/kg (1.175 ft3/lb)
1.103 kJ/kg⁰C (0.2634 BTU/lb⁰F)
0.891 kJ/kg⁰C (0.2127 BTU/lb⁰F)
88.0 kJ/kg (37.9 BTU/lb)
0.56/0.39 เซนติสโตรก
0.404 bar (5.85 psig)
2.3

คุณสมบัตทิ างกายภาพ (ต่อ)
ถึงแม้ว่านา้ ยา Novec 1230 จะมีสถานะเป็ นของเหลวที่อณ
ุ หภูมหิ อ้ ง แต่ความดันไอของนา้ ยาก็มากเพียงพอที่จะทาให้สารมีความเข้มข้น
ของไอดับเพลิงในอากาศที่เหมาะสม ที่ 25⁰C นา้ ยา Novec 1230 สามารถผลิตไอระเหยปริมาตรความเข้มข้นสูงถึง 39 เปอร์เซ็นต์ก่อนถึง
จุดอิ่มตัว การดับเพลิงสาหรับการใช้งานทั่วไปจะกาหนดความเข้มข้นในช่วง 4.5 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ต่อปริมาตรของพืน้ ที่ป้องกัน ความแตกต่าง
อย่างมากระหว่างความเข้มข้นที่กาหนดและความเข้มข้นที่จดุ อิ่มตัวควบคุมไม่ให้เกิดการควบแน่นของไอ

น้ายา Novec 1230
ความดันไอ vs อุณหภูมิ
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ความเข้มข้นทีก่ าหนด
จะดับไฟโดยการกาจัดความร้อนออกจากไฟ เช่นเดียวกับสารทางเลือกแทนฮาโลคาร์บอนฮาลอนอื่น เมื่อปล่อยออกมา นา้ ยา
Novec 1230 จะสร้างก๊าซที่ผสมเข้ากับอากาศ ส่วนผสมของสาร/อากาศนีม
้ ีความร้อนมากกว่าอากาศเพียงอย่างเดียว ความจุความร้อน
ที่สงู ขึน้ หมายถึงส่วนผสมของก๊าซนีจ้ ะดูดซับพลังงาน (ความร้อน) มากขึน้ สาหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่ละระดับ ที่ความเข้มข้นที่กาหนด
ส่วนผสมของสาร/อากาศจะดูดซับความร้อนเพียงพอที่จะทาให้เสียสภาพที่จาเป็ นสาหรับการเผาไหม้ท่จี ะเกิดขึน้ ปริมาณความร้อนจากไฟ
ที่สญ
ู เสียไปยังสภาพแวดล้อมจะเพิ่มขึน้ เมื่อมีสารอยู่ ซึ่งทาให้โซนการเผาไหม้เย็นลงจนถึงจุดที่ไฟดับ นา้ ยา Novec 1230 มีความจุความร้อน
สูงสุดในบรรดาสารทางเลือกแทนฮาลอนที่มีวางจาหน่ายทั่วไป ซึง่ ทาให้มีความเข้มข้นในการดับไฟต่าสุดสาหรับเชือ้ เพลิงที่กาหนด ความเข้มข้น
ที่กาหนดสาหรับสารติดไฟ Class A มีค่าอย่างน้อย 4.5 vol% สาหรับค่ากาหนดตามมาตรฐาน UL 2166 ในสหรัฐอเมริกา ความเข้มข้นที่
กาหนดขัน้ ต่าที่แตกต่างกันอาจจาเป็ นในประเทศอื่นๆ ตามการอนุมตั ิในท้องถิ่น
Novec

ของเหลวเป็ นแก๊ส - มีการทางานอย่างไร
แผนภูมิต่อไปนีแ้ สดงให้เห็นว่านา้ ยา Novec 1230 สามารถระเหยได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงความเข้มข้นที่กาหนดและที่คาดการณ์ไว้
มีการใช้นา้ เพื่อเปรียบเทียบ เนื่องจากพฤติกรรมการระเหยของนา้ เป็ นสิ่งที่เข้าใจได้งา่ ย แม้จะไม่มลี กั ษณะเฉพาะเหมือนของเหลวหลายชนิด
หน่วยการวัดของแกนด้านซ้ายมือแสดงความดันไอของของเหลวบริสทุ ธิ์ในบรรยากาศ หน่วยการวัดของแกนด้านขวามือแสดงความเข้มข้นใน
สถานะก๊าซของนา้ ยา Novec 1230 หรือนา้ โดยสมมติพฤติกรรมของก๊าซและสารทาละลายที่เหมาะสมของส่วนผสมกับอากาศที่แรงดันอากาศ
รวม 1 atm (สถานะของเหลวถือว่าเป็ นสถานะบริสทุ ธิ์) นอกจากนี ้ มีการตีเส้นขอบเขตขึน้ เพื่อแสดงช่วงความเข้มข้นของนา้ ยา Novec 1230
ที่ 4.5-10vol% แบบปกติสาหรับการดับเพลิงหรือการลดความเร็วการเกิดปฏิกิรยิ า การพล็อตเส้นแสดงให้เห็นว่าที่อณ
ุ หภูมิหอ้ ง 20⁰C (68⁰F)
นา้ ยา Novec 1230 จะสร้างไอระเหย 32vol% ซึง่ สูงกว่าความเข้มข้นของสารดับเพลิงทั่วไปสาหรับวัสดุ เมื่อระเหยแล้ว สารจะไม่มีแรงผลัก
ดันให้ไอระเหยควบแน่นเป็ นของเหลว เว้นแต่วา่ ส่วนผสมของไอระเหย/อากาศจะถูกบีบอัดหรือทาให้เย็นกว่าจุดนา้ ค้าง อันที่จริงแล้ว ความดัน
ไอระเหยของนา้ ยา Novec 1230 ยังสามารถดับเพลิงด้วยความเข้มข้น 5vol% ที่อณ
ุ หภูมิต่าถึง –16⁰C (3⁰F) ได้ นา้ ไม่สามารถดับเพลิงที่
ความเข้มข้น 5vol% ในอากาศได้จนกว่าอุณหภูมจิ ะสูงกว่า 33⁰C (91⁰F)
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ความเข้มข้นของความอิ่มตัวในอากาศสาหรับน้ายา Novec 1230 และน้า

กราฟต่อไปนีแ้ สดงตัวอย่างของคุณสมบัติเฉพาะที่แยกความแตกต่างของนา้ ยา Novec 1230 จากสารอื่นๆ ในช่วงอุณหภูมิท่กี ว้าง วัสดุท่มี ีจดุ
เดือดสูงเช่น นา้ ยา Novec 1230 เมื่อถูกอัดด้วยไนโตรเจนในถังบรรจุ จะไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญในแรงดันในการเก็บรักษาเหมือนก๊าซที่
มีจดุ เดือดต่ากว่า หมายเหตุ ความแตกต่างของความดันสาหรับนา้ ยา Novec 1230 มีเพียง 10 bar ในขณะที่ก๊าซที่มจี ดุ เดือดต่าบางชนิดอาจมี
ความแตกต่างถึง 33 bar ในช่วงอุณหภูมิเท่ากัน ความหนาแน่นในการเติมสูงสุดสาหรับนา้ ยา Novec 1230 นัน้ มากกว่าก๊าซที่มจี ดุ เดือดต่ากว่า
1.8 เท่าที่อณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ -40°C ถึง 80°C ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญในการใช้งานที่คาดว่าจะมีอณ
ุ หภูมิท่หี ลากหลาย เช่น สายการบินทหาร แท่นขุดเจาะ
นา้ มัน หรือบนเรือที่อาจเข้าสู่น่านนา้ เขตร้อนหรือเขตอาร์กติก

HFC

ความดันเกจ

อุณหภูมิ ความดันถังอัดที่
แรงดันสูงที่

อุณหภูมิ (C)
ที่มา: NFPA 2001 และแล็บ 3เอ็ม

การใช้งานทั่วไป
นา้ ยา Novec 1230 สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการฉีดท่วมระบบภายใน การยับยัง้ การระเบิด และลดความเร็วการเกิดปฏิกิรยิ าในพืน้ ที่ต่อไปนี:้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ห้องไร้เสียงสะท้อน
ศูนย์ขอ้ มูล/ห้องเซิรฟ์ เวอร์
ห้องปฏิบตั ิการ
เรือเดินทะเล
ที่จดั เก็บเวชระเบียน
การทหาร
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
นา้ มันและก๊าซ
ห้องพ่นสี
ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงาน
โทรคมนาคม
การขนส่ง

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
เมื่อปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม มีหลายวิธีท่สี ารประกอบอินทรียจ์ ะถูกกาจัดออกจากชัน้ บรรยากาศ กรณีศกึ ษาเกี่ยวกับนา้ ยา Novec 1230 สามารถ
ระบุถึงอัตราการสลายตัวในชัน้ บรรยากาศด้วยกลไกการกาจัดและผลกระทบต่อการตกค้างในชัน้ บรรยากาศของสารนีไ้ ด้ ความสามารถในการ
ละลายนา้ ที่ต่ามากและการแบ่งตัวเข้ากับนา้ ในสถานะของเหลวที่ระดับต่าของนา้ ยา Novec 1230 ถือเป็ นกระบวนการไฮโดรไลซิส (การสลาย
พันธะด้วยนา้ ) ในชัน้ บรรยากาศซึง่ เป็ นกลไกการกาจัดที่สาคัญ การกักเก็บในชัน้ บรรยากาศหลักสาหรับสาร Novec 1230 คือ โฟโตลิซิส
(การกระตุน
้ ให้เกิดปฏิกิรยิ าเคมีโดยพลังงานแสง) ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการดูดซับพลังงานที่ความยาวคลื่นใกล้เคียงกับ UV ได้ดี ทาให้มีการตกค้าง
ในชัน้ บรรยากาศที่สนั้ มาก อัตราการโฟโตลิซิสในชัน้ บรรยากาศและกลไกการสลายตัวของสารประกอบนี ้ ได้รบั การตรวจสอบโดยกลุ่มวิจยั สอง
กลุ่มที่แตกต่างกัน1,2 อัตราการโฟโตลิซิสของฟลูออโรคีโตนจะตกค้างในชัน้ บรรยากาศประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 3เอ็ม
ที่พบว่าการตกค้างในชัน้ บรรยากาศของนา้ ยา Novec 1230 นัน้ อยู่ท่ี 5 วัน

ค่าแสดงระดับการทาลายโอโซน
นา้ ยา Novec 1230 ซึ่งไม่มีคลอรีนหรือโบรมีน มีค่าแสดงระดับการทาลายโอโซนเป็ นศูนย์

ศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
ศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) เป็ นดัชนีท่ใี ห้การวัดสัมพัทธ์ของผลกระทบต่อสภาพอากาศที่อาจเกิดขึน้ เนื่องจากสารประกอบ
ที่ทาหน้าที่เป็ นก๊าซเรือนกระจกในชัน้ บรรยากาศ GWP ของสารประกอบที่กาหนดโดย Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
ถูกคานวณเป็ นการแผ่รงั สีแบบรวมเนื่องจากการปลดปล่อยสารประกอบดังกล่าว 1 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับภาวะโลกร้อนจาก CO ปริมาณ
1 กิโลกรัม
2

ศักยภาพสาหรับนา้ ยา Novec 1230 ที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศถูกจากัดด้วยการตกค้างในบรรยากาศที่สนั้ มาก และศักยภาพในการ
ทาให้เกิดภาวะโลกร้อนต่า มีการคานวณว่าค่า GWP ของ Novec 1230 มีค่าน้อยกว่า 1 โดยใช้วิธี IPCC 2013 และกรอบเวลารวม 100 ปี 3
รวมทัง้ ผลกระทบโดยตรงจากนา้ ยาและผลกระทบทางอ้อมจากการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ Taniguchi 1 และ D’Anna 2 ได้สรุปไว้ว่า
“ศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อนของสารประกอบนัน
้ มีนอ้ ยมาก”

ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซ GHG
อุตสาหกรรมป้องกันอัคคีภยั มีความก้าวหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเสียเป็ นอย่างมากจากระดับที่ค่อนข้างสูงในช่วงที่ใช้ฮาลอน อย่างไรก็ตาม
ค่า GWP ที่สงู ของ HFC ในการใช้งานดังกล่าวรวมกับฐานการติดตัง้ ที่เพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง
ระบบป้องกันอัคคีภยั ขนาดปกติแบบใช้ครัง้ เดียวที่มี HFC นัน้ มีความสาคัญในตัวระบบเอง โดยอ้างอิงกับระบบ Halon 1301 ขนาดปกติท่ี
บรรจุสารเคมีขนาด 200 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับระบบขนาดเทียบเท่าที่ใช้ ตัวอย่างเช่น สาร HFC-227ea จะบรรจุสารเคมีถงึ 347 กิโลกรัม
ค่า GWP ที่ 3350 มีผลเท่าการปล่อย CO ถึง 1,160,000 กิโลกรัมเมื่อมีการปล่อยสาร HFC นีอ้ อกมา ซึ่งเทียบเท่ากับการปล่อยมลพิษ
จากรถยนต์ท่วั ไปที่วิ่งตลอดทัง้ ปี ในสหรัฐอเมริกา 240 คัน
2

การฉีดสารของระบบป้องกันอัคคีภยั โดยใช้นา้ ยา Novec 1230 แทนสารดับเพลิง HFC ส่งผลให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนยั สาคัญ
เนื่องจาก GWP ที่ลดลงอย่างมาก การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยนา้ ยา Novec 1230 จะลดลงมากกว่า 99.9% เมื่อเทียบกับ HFC
ใดๆ ที่ใช้ในการป้องกันอัคคีภยั ด้วยเหตุนี ้ นา้ ยา Novec 1230 จึงเป็ นตัวเลือกที่มี GWP ต่า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการใช้งาน
การป้องกันอัคคีภยั และช่วยในการส่งเสริมเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช่สาหรับใช้เป็ นข้อมูลจาเพาะ ข้อมูลอืน่ ทัง้ หมดที่ไม่ใช้ของนา้ ยา Novec 1230 ได้รบั การรวบรวมมาจากแหล่งที่ได้รบั การเผยแพร่

คุณสมบัติ
ค่าแสดงระดับการทาลายโอโซน
ศักยภาพในการทาให้เกิดภาวะโลกร้อน
การตกค้างในบรรยากาศ (ปี )
(ใช่/ไม่ใช่)
1
2

0.0

4.0

12.0

0.0

0.0

<1

1750

6290

3170

3350

0.019

16

65

28.2

38.9

ใช่

ไม่มีคาตอบ

ไม่มีคาตอบ

ไม่ใช่

ไม่ใช่

องค์การอุตนุ ิยมวิทยาโลก (WHO) 1998 วิธีการที่ได้มาจากแบบจาลอง
วิธีการจาก Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2013, 100 Year ITH

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัยของนา้ ยา Novec 1230 ได้รบั การประเมินอย่างละเอียดจากการทดสอบความเป็ นพิษทัง้ แบบเฉียบพลันและแบบได้รบั ติดต่อกัน
มีการทดสอบทางพิษวิทยาฉบับเต็มกับสารประกอบนีแ้ ล้ว ในแต่ละกรณี นา้ ยา Novec 1230 นัน้ มีความเป็ นพิษต่ามาก และมีความปลอดภัย
ในการใช้งานเป็ นสารดับเพลิงสะอาด การทดสอบที่สาคัญของนา้ ยา Novec 1230 ได้ดาเนินการที่หอ้ งปฏิบตั ิการอิสระที่แสดงในตารางต่อไปนี ้

ผลการทดสอบความเป็ นพิษ
คุณสมบัติ
แบบเฉียบพลันโดยการสูดดม 4 ชม.
การกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณช่วงทรวงอก
ความเป็ นพิษต่อผิวหนังแบบเฉียบพลัน
การทดสอบ Ames
การระคายเคืองผิวหนังในระยะแรก
การระคายเคืองต่อตาในระยะแรก
ความเป็ นพิษต่อช่องปากแบบเฉียบพลัน
การกระตุ้นเส้นประสาทบริเวณผิวหนัง
การศึกษาการสูดดม 28 วัน
ความผิดปกติของโครโมโซม

ปลอดสารพิษในทางปฏิบตั ิ (LC50 > 100,000 ppm)
ไม่ใช่สารกระตุน้ (NOAEL = 100,000 ppm)
ความเป็ นพิษตา่ (LD50 > 2000 mg/kg)
เป็ นลบ
ไม่ระคายเคือง
ระคายเคืองเล็กน้อย
ความเป็ นพิษตา่ (LD50 > 2000 mg/kg)
ไม่ใช่สารกระตุน้ ผิวหนัง
NOAEL จากการศึกษานี:้ 4,000 ppm
เป็ นลบ

ระดับไม่มีอาการไม่พึงประสงค์ท่สี งั เกตเห็นได้ (NOAEL) กับอาการความเป็ นพิษเฉียบพลันใดๆ ที่ปลายอวัยวะอยู่ท่ี 10 เปอร์เซ็นปริมาตร
(100,000 ppmv) ในอากาศ ด้วย NOAEL ที่ 10% มีมติวา
่ นา้ ยา Novec 1230 ไม่เพียงแต่ปลอดภัยสาหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านัน้
แต่ยงั ให้ความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่กาหนดทั่วไปของระบบป้องกันอัคคีภยั ความเข้มข้นที่กาหนดทั่วไปในช่วง 4.5 ถึง 5.9
เปอร์เซ็นต์ปริมาตรนัน้ ส่งผลให้คา่ ความปลอดภัยอยู่ท่ี 69% ถึง 122%

การสลายตัวด้วยความร้อน
มากกว่า 90% ของการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารฮาโลคาร์บอน เช่น นา้ ยา Novec 1230 สามารถปกป้องทรัพย์สิน Class A รวมถึงอาคาร
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ความต่อเนื่องของการดาเนินงานเป็ นสิ่งสาคัญยิง่ และสินทรัพย์ประเภทดังกล่าว
ซึ่งโดยทั่วไปมักมีสวิตช์อเิ ล็กทรอนิกส์และแผงวงจร ไม่สามารถทนได้แม้ไฟปานกลาง ดังนัน้ การออกแบบระบบจึงต้องควบคุมขนาดเพลิงไหม้
ให้เล็กที่สดุ
ระดับของสาร HF ที่เกิดขึน้ จากไฟที่ดบั ด้วยนา้ ยา Novec 1230 นัน้ จะใกล้เคียงกับนา้ ยาชนิดอื่นที่ทาปฏิกริยาทางกายภาพกับสารฮาโลคาร์บอน
การปฏิบตั ิดา้ นอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ระบบดับเพลิงที่ใช้ตวั เลือกแทนฮาโลจีเนตเททฮาลอนถูกออกแบบมาเพื่อลด
การเกิดการสลายตัวทางความร้อน และหลีกเลี่ยงการเพิ่มอันตรายจากพิษจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ (อันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์)

ความเข้ากันได้ของวัสดุ
ความเข้ากันได้ของโอริงกับนา้ ยา Novec 1230
เวลาที่สมั ผัส: 1 อาทิตย์ท่ี 25⁰C, 100⁰C
ประเภทยาง
อุณหภูมทิ ี่
สัมผัส
25⁰C
นีโอพรีน

มีการเปลี่ยนแปลง
ความแข็งแบบ Shore

% การเปลี่ยนแปลง

% การเปลี่ยนแปลง

100⁰C

-1.8
-2.2

-0.06
+2.3

-1.2
+0.8

ยางบิวทิล

25⁰C
100⁰C

-2.7
-4.0

+0.2
+4.3

+0.1
+4.2

ฟลูออโรอีลาสโตเมอร์

25⁰C
100⁰C

-6.2
-12.6

+0.7
+9.5

+0.6
+10.6

EPDM

25⁰C
100⁰C

-4.7
-5.7

+0.6
+3.3

+0.3
+2.4

ซิลิโคน

25⁰C
100⁰C

ไม่มีคาตอบ
-5.4

+3.1
+6.0

+2.8
+5.1

ไนไทรล์

25⁰C
100⁰C

-0.7
+2.5

-0.3
+4.6

-0.5
+0.7

ผลกระทบของนา้ ยา Novec 1230 ต่อโลหะต่างๆ
โลหะ
อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6262 T6511
อัลลอยด์ทองเหลือง UNS C36000
เหล็กสแตนเลสประเภท AISI 304L
เหล็กสแตนเลสประเภท AISI 316L
ทองแดง UNS C12200
ASTM A 516 คาร์บอนสตีลเกรด 70

น้าหนัก

ปริมาตร

ผลกระทบ
A
A
A
A
A
A

ไม่มกี ารเปลีย่ นสีซ่งึ เกิดจากความเสียหายของของเหลวหรือโลหะทีอ่ ณ
ุ หภูมิทรี่ ะบุ การสัมผัสขัน้ ต่า 10 วัน ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 48⁰C
3เอ็ม มีขอ
้ มูลมากมายเกี่ยวกับความเข้ากันได้กบั วัสดุตา่ งๆ สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนบริการด้านเทคนิคของ 3เอ็ม ในพืน้ ที่ของคุณ
A

ระเบียบข้อบังคับ
เมื่อทาการจาหน่ายนา้ ยา Novec 1230 จะต้องมีการลงทะเบียนรวมสารเคมีในภูมิภาคหรือประเทศ ตัวอย่างเช่น ในญี่ปนุ่ สารเคมีจะต้องได้รบั
การรับรองจาก METI และในสหภาพยุโรป ต้องได้รบั การรับรองจาก ELINCS ก่อนที่จะนาเข้าสารเคมี การรับรองด้านกฎระเบียบในท้องถิ่น
และการลงทะเบียนรายการสารเคมีของประเทศสาคัญ ตารางต่อไปนีแ้ สดงการรับรองการลงทะเบียนสารเคมีท่สี าคัญแปดรายการ

การรับรองการลงทะเบียนสารเคมี
สารเคมี: โดเดคะฟลูออโร-2-เมทิลเพนทัน-3-วัน
CAS#: 756-13-8

ประเทศ/ภูมิภาค
สหรัฐอเมริกา (TSCA)
แคนาดา (CDSL)
สหภาพยุโรป (ELINCS)
ออสเตรเลีย (AICS)
ญี่ปุ่น (METI)
เกาหลี (KECI)
จีน (IECSC)
ฟิ ลิปปิ นส์ (PICCS)

สถานะ
จดทะเบียนแล้ว
จดทะเบียนแล้ว
EC# 436-710-6

จดทะเบียนแล้ว

METI# (2)-4024
KECI# 2002-3-2022

จดทะเบียนแล้ว
จดทะเบียนแล้ว

นอกจากนีย้ งั ได้รบั การรับรองจาก German Hygiene Institute และ Swiss BUWAL ด้วย ในสหรัฐอเมริกา นา้ ยา Novec 1230 ได้รบั การอนุมตั ิ
จากโปรแกรม EPA Significant New Alternatives Policy (SNAP) เพื่อใช้แทนฮาลอนในการใช้งานทัง้ แบบฉีดท่วมและฉีดต่อเนื่อง

การรับรองทางอุตสาหกรรม
ระบบดับเพลิงที่บรรจุนา้ ยา Novec 1230 นัน้ มีวางจาหน่ายทั่วโลก รายการระบบที่สาคัญและการรองรับที่มีนา้ ยา Novec 1230 เป็ นองค์ประกอบ
รวมอยูใ่ นตารางต่อไปนี ้ การจาแนกส่วนประกอบได้รบั การรับรองจาก Underwriters Laboratories, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ FM Global
รวมถึง LPCB, VdS และ CNPP ในสหภาพยุโรป นอกจากนี ้ German Amtliche Prüfstelle ได้รบั รองระบบที่ใช้นา้ ยา Novec 1230 แม้ว่า
การรับรองจาก SSL ในออสเตรเลียจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่การรับรองอื่นๆ ของ AsiaPac ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ
การรับรองและมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
Underwriters Laboratories Inc (ULI)
Underwriters Laboratories CA (ULC)
FM Global (FM)

คณะกรรมการป้องกันการสูญเสีย (LPCB)
ห้องปฏิบตั ิการบริการทางวิทยาศาสตร์ (SSL) หรือที่เรียกว่า Certifire Pty Ltd
VdS Schadenverhütung (VdS)
Centre National de Prévention et de Protection (CNPP)

สถาบันอัคคีภยั เกาหลี (KFI)

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
เกาหลี

นา้ ยา Novec 1230 รวมอยูใ่ น NFPA 2001 รุน่ 2018 มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาดและมาตรฐาน ISO 14520 รุน่ 2015-16 ระบบ
ดับเพลิงที่มตี วั กลางเป็ นก๊าซ ในแต่ละมาตรฐานมีการอ้างอิงโดยการตัง้ ชื่อ ASHRAE ทั่วไป FK-5-1-12
การรับรองและมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
American Bureau of Shipping (ABS)
Australian Maritine Safety Agency
Bureau Veritas (BV)
Canadian Coast Guard
Danish Maritime Authority (DMA)
Det Norske Veritas (DNV)
Germanischer Lloyd (GL)
Icelandic Maritime Administration
Inland/Sea going acceptance (BZI)
Lloyd’s Register of Shipping (LR)
Maritime and Coastguard Agency (MCA)
Marine Merchant Approval
Nippon Kaiji Kyokai (NK)
Polish Register of Shipping
Registro Italiano Navale (RINA)
Shipping Authority Acceptance – Inland/Sea going
United States Coast Guard (USCG)
Marine Equipment Directive (MED) Module B

นานาชาติ
ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศส
แคนาดา
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
เดนมาร์ก
ไอซ์แลนด์
เบลเยียม
นานาชาติ
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
ญี่ปนุ่
โปแลนด์
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป

การวางจาหน่ายในเชิงพาณิชย์
ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดงั้ เดิมอิสระ (OEM) ได้ลงทุนอย่างมากเพื่อให้ได้รบั การรับรองที่จาเป็ นและทาการจาหน่ายระบบฉีดท่วมด้วยนา้ ยา Novec 1230
ข้อมูลสาหรับ OEM เหล่านีส้ ามารถเข้าถึงได้ท่เี ว็บไซต์นา้ ยา Novec 1230 ที่ 3M.com/novec1230fluid
การพัฒนาระบบฉีดท่วมโดยรวมเป็ นความพยายามระยะสัน้ ของบริษัทเหล่านี ้ ทุกบริษัทได้ลงทุนอย่างหนักเพื่อทดสอบระบบของตนกับ
ระเบียบวิธีการทดสอบที่ได้รบั การยอมรับและเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตน การพัฒนาล่าสุดได้ขยายไปสู่การใช้งานสารสะอาดทางทหารและ
ความชานาญพิเศษ รวมถึงเครื่องดับเพลิงแบบพกพา

การใช้น้ายา Novec 1230 - ข้อมูลทั่วไป
นา้ ยา Novec 1230 เป็ นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ท่จี ดั ทาโดย 3เอ็ม ด้วยความตัง้ ใจและวัตถุประสงค์สาหรับการใช้งานในระบบป้องกันอัคคีภยั
ที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็ นสารดับเพลิงสะอาดในการใช้งานฉีดท่วมโดยรวมและฉีดต่อเนื่อง HCFC และ HFC ถือว่าเป็ นตัวเลือกทดแทนฮาลอน
อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็ นสารเคมีชนิดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในธุรกิจดับเพลิงที่มกี ารควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สินที่สาคัญที่
ต้องการการปกป้องประสิทธิภาพสูง ตามที่ได้รบั การตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมของสหรัฐแล้ว นา้ ยา Novec 1230
นัน้ ได้รบั การผลิต จัดหา สนับสนุน และรับรองโดยเฉพาะสาหรับการใช้งานดังกล่าวเท่านัน้ และไม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้ในการใช้งานเพื่อป้องกัน/
ยับยัง้ สิ่งอื่นที่ไม่ใช่เพลิง นา้ ยา Novec 1230 ไม่ได้รบั การรับรองสาหรับการใช้งานแบบแช่แบตเตอรี่

การใช้น้ายา Novec 1230 – แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน
นา้ ยา Novec 1230 ในระบบดับเพลิงแบบเหนือศีรษะที่ออกแบบและติดตัง้ ตามมาตรฐาน ISO 14520 หรือ NFPA 2001 สามารถดับไฟ
Class A, B และ C ได้
ในพืน้ ที่ท่มี ีการจัดเก็บหรือใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมอิออน เจ้าของอาจเลือกที่จะติดตัง้ ระบบดับเพลิงโดยใช้นา้ ยา Novec 1230 เพื่อดับไฟเสริม
ที่อยู่นอกแบตเตอรี่ การดับไฟเชือ้ เพลิง Class A, B และ C ในพืน้ ที่ใกล้กบั แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนสามารถช่วยป้องกันแบตเตอรีจ่ ากความร้อน
สูงเกินไป และอาจมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันการเกิดความร้อนจากแบตเตอรี่
นอกจากนี ้ แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนอาจเกิดการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ท่มี ีอยู่ในแบตเตอรี่ ซึง่ อาจติดไฟได้ เจ้าของอาจเลือกที่จะติดตัง้ ระบบ
ดับเพลิงโดยใช้นา้ ยา Novec 1230 เพื่อดับไฟภายนอกแบตเตอรี่ท่เี กิดจากการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งเป็ นสารอันตราย Class B
เพื่อความชัดเจน นา้ ยา Novec 1230 ที่ใช้ในระบบป้องกันอัคคีภยั ฉีดท่วมทัง้ ระบบที่ออกแบบมาสาหรับการดับเพลิงคลาส A, B และ C ไม่
สามารถหยุดการระบายความร้อนได้เมื่อเริ่มทางาน ประโยชน์เพิ่มเติมของกลไกการดับเพลิง อุปกรณ์ หรือระบบจัดส่งที่ใช้นา้ ยา Novec 1230
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความร้อนจากแบตเตอรี่ลิเธียมอิออนที่เรียงกัน ขึน้ อยู่กบั คุณสมบัติของแบตเตอรี่และระบบ ซึ่งรวมถึงปั จจัยที่นอกเหนือ
จากความรูห้ รือการควบคุมของ 3เอ็ม รวมทัง้ การออกแบบแบตเตอรี่ สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ และระดับความเข้มข้นของนา้ ยา Novec 1230
ซึ่งเป็ นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น ดังนัน้ ผูผ้ ลิตระบบป้องกันอัคคีภยั มีหน้าที่รบั รองแต่เพียงผูเ้ ดียวว่า ความสามารถของระบบในการป้องกัน
เหตุการณ์แบตเตอรี่ลิเธียมอิออนที่เรียงกันเกิดความร้อนสูงเกินไป เป็ นจริงและแม่นยา

บรรจุภัณฑ์และการวางจาหน่าย
ปั จจุบนั นา้ ยา Novec 1230 มีจาหน่ายในแบบถังบรรจุขายส่ง (IBCs) 2425 ปอนด์ (1100 กก.), ถังกลม 661 ปอนด์ (300 กก.) และถังตัวอย่าง
11 ปอนด์ (5 กก.)
ถังบรรจุนา้ ยา Novec 1230 ทรงกระบอกอัดด้วยไนโตรเจนแรงดันสูงมีแรงดันแตกต่างกันน้อยกว่า 150 psi (10.3 bar) ในช่วงอุณหภูมิ 250⁰F
(120⁰C) นอกจากนี ้ การขนส่งทางอากาศยังทาได้โดยไม่มีขอ
้ จากัดของตัวเลือกทดแทนก๊าซ เนื่องจากมีการบรรจุใน IBC และถังกลม

ทรัพยากรและการจาหน่าย
นา้ ยา Novec 1230 ได้รบั การสนับสนุนจากทรัพยากรด้านการขาย เชิงเทคนิค และการบริการลูกค้าทั่วโลก โดยมีหอ้ งปฏิบตั ิการบริการด้าน
เทคนิคในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปนุ่ ลาตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผูใ้ ช้จะได้รบั ประโยชน์จากพืน้ ฐานเทคโนโลยีท่กี ว้างขวางของ
3เอ็ม และให้ความใส่ใจกับปั ญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
นโยบาย OEM และแนวทางการออกแบบอุปกรณ์ท่คี รอบคลุมได้ถกู จัดทาขึน้ สาหรับการดัดแปลงแก้ไขระบบ ผูต้ ิดตัง้ และผูผ้ ลิตอุปกรณ์เพื่อ
รองรับนา้ ยา Novec 1230
สาหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับนา้ ยา Novec 1230 ในสหรัฐอเมริกา หรือสาหรับชื่อของตัวแทนจาหน่ายที่ได้รบั อนุญาตในท้องถิ่น
โปรดติดต่อไปที่ฝ่ายวัสดุตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3เอ็ม ได้ท่ี 800 810 8513
สาหรับสานักงานของ 3เอ็ม ทั่วโลก และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ 3m.com/novec1230fluid
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กลุ่มแบรนด์
3M™ Novec™

แบรนด์ Novec เป็ นเครื่องหมายสาหรับผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ที่เป็ นกรรมสิทธิ์หลากหลายชนิด แม้วา่ แต่ละผลิตภัณฑ์
จะมีสตู รเฉพาะและคุณสมบัติดา้ นประสิทธิภาพของตัวเอง แต่ผลิตภัณฑ์ Novec ทัง้ หมดได้รบั การออกแบบมา
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านโซลูช่นั ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในการใช้งานเฉพาะทางอุตสาหกรรม
ซึ่งรวมถึงการทาความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยความแม่นยา การถ่ายเทความร้อน การป้องกันอัคคีภยั
การเคลือบป้องกัน การระบายความร้อนด้วยการแช่ โซลูช่นั การทดแทนสื่อฉนวนขัน้ สูง และการใช้สารเคมีชนิดพิเศษ
หลายอย่าง

3M™ Novec™ น้ายาเชิงวิศวกรรม

3M™ Novec™ น้ายาทาความสะอาดชนิดสเปรย์

3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid

3M™ Novec™ น้ายาเคลือบผิวเกรดอิเล็กทรอนิกส์

3M™ Novec™ สารลดแรงตึงผิวอิเล็กทรอนิกส์

3M™ Novec™ ก๊าซฉนวน

เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย: โปรดตรวจสอบเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยก่อนการใช้งาน
ระเบียบข้อบังคับ: สาหรับข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี ้ โปรดติดต่อตัวแทน 3เอ็ม ของคุณ
ข้อมูลด้านเทคนิค: ข้อมูลด้านเทคนิค คาแนะนา และข้อความอืน่ ๆ ที่อยู่ในเอกสารนีไ้ ด้มาจากการทดสอบหรือประสบการณ์ท่ี 3เอ็ม มองว่า
เชื่อถือได้ แต่ไม่รบั ประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว
การใช้ผลิตภัณฑ์: ปัจจัยหลายอย่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 3เอ็ม และขึน้ อยูก่ บั ความรูแ้ ละการควบคุมของผูใ้ ช้โดยเฉพาะ อาจส่งผล
ต่อการใช้และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ในการใช้งานเฉพาะได้ ด้วยปั จจัยหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานและ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ผูใ้ ช้มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการประเมินผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม และพิจารณาว่าสมควรกับวัตถุประสงค์เฉพาะ
และเหมาะสมกับวิธีการใช้งานของผูใ้ ช้หรือไม่
การรับประกัน การเยียวยาทีจ่ ากัด และข้อจากัดความรับผิดชอบ: 3เอ็ม รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม แต่ละผลิตภัณฑ์ตรงตามข้อกาหนด
ของผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ที่บงั คับใช้ในช่วงเวลาที่ 3เอ็ม จัดส่งผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จะมีการระบุการรับประกันเพิ่มเติมไว้ในบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์
3เอ็ม หรือเอกสารกากับผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ไม่รบ
ั ประกันหรือมีเงื่อนไข แสดง หรือแสดงโดยนัยใดๆ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการรับประกันหรือมี
เงื่อนไขที่แสดงโดยนัยใดๆ ของการค้า หรือความเหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการรับประกันหรือมีเงื่อนไขที่แสดงโดยนัยใดๆ ที่
เกิดขึน้ จากการเจรจาทาความตกลง ภาษีศลุ กากร หรือธรรมเนียมการค้า หาก
ผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม ไม่สอดคล้องกับการรับประกันนี ้ ตัวเลือกการเยียวยาเพียงอย่างเดียวของ 3เอ็ม คือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ 3เอ็มหรือ
คืนเงินค่าซือ้ สินค้า
การจากัดความรับผิดชอบ: ยกเว้นในกรณีท่ผี ิดตามกฎหมาย 3เอ็ม จะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ จาก
ผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ หรือเป็ นผลสืบเนื่อง โดยไม่คานึงถึงทฤษฎีทางกฎหมายที่ยืนยัน รวมถึงการ
รับประกัน สัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือความรับผิดโดยเคร่งครัด

ฝ่ ายโซลูช่นั วัสดุอิเล็กทรอนิกส์
3M Center, Building 224-3N-11
St. Paul, MN 55144-1000
โทรศัพท์ 1-800-251-8634
แฟกซ์ 651-778-4244
3M.com/Novec1230fluid

3เอ็ม

และ Novec เป็ นเครื่องหมายการค้าของบริษัท 3เอ็ม
เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทัง้ หมดเป็ นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
โปรดนากลับมาใช้ซา้
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