FIRE PUMP

Standards in Industrial Plants 2021
"Fire"

is a disaster and unexpected event that no one wants to encounter as when fire breaks out,
what then becomes lost cannot be taken back including property, valuables, or various goods. This is
especially the case in factory and warehouse fires. These buildings are for business operations and where
machinery and high-value products are located. They may also include business information that cannot
be evaluated, valued and replaced.
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Prevention and suppression of fire within an industrial plant according to international standards and
announcements of the Ministry of Industry in relation to fire pumps and accessories typically involve a
number of standards such as NFPA 20, NFPA 13, NFPA25 and NFPA72. In relation to fire pumps however
the system standard requirement relates to:

Maximum demand for extinguishing water flow

It is also necessary to note the NFPA 13
(Standard for Installation of Sprinkler
System) and NFPA 14 (Standard for
Installation of Standpipe and Hose System)
standards which consist of:

• Sprinkler System Demand

16

“ไฟไหม” เปนภัยรายและเหตุไมคาดฝนที่ใครก็ไมอยากเจอ เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหมข�้นแลว สิ�งที่สูญเสียไปไมสามารถนำ
กลับมาได ทั้งทรัพยสิน ของมีคา หร�อสินคาตาง ๆ โดยเฉพาะการเกิดไฟไหมในโรงงาน และคลังสินคา ซึ่งเปนอาคารสำหรับ
ทำงาน ทำธุรกิจ เปนที่ตั้งของเคร�่องจักรมูลและสินคามูลคาสูง นอกจากนี้อาจรวมไปถึงขอมูลทางธุรกิจที่ไมสามารถประเมินคา
ได การปองกันและระงับอัคคีภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล และประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
ปกติแลวเคร�่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณประกอบจะเกี่ยวของกับมาตรฐานหลายตัว เชน NFPA 20, NFPA 13, NFPA25,
NFPA72 แตสิ�งที่เคร�่องสูบน้ำดับเพลิงจำเปนที่จะตองทำให ไดตามความตองการของระบบคือ
ความตองการการไหลของน้ำดับเพลิงสูงสุด

Fire Driver

จำเปนตองดูมาตรฐาน NFPA 13 (Standard for
Installation of Sprinkler System) และ NFPA
14 (Standard for Installation of Standpipe
and Hose System) ประกอบดวย

• Sprinkler System Demand

Pump Controller

Pump Driver

• Standpipe System Demand

ตูควบคุมเคร�่องสูบน้ำดับเพลิง
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NFPA 20 (Standard for the Installation of Stationary pump for Fire Protection) is the standard for
installing fire pumps for fire protection. Fire pumps can be divided into 2 types as follows:
ในสวน NFPA 20 มาตรฐานการติดตั้งเคร�่องสูบน้ำดับเพลิงสำหรับการปองกันอัคคีภัย
จะสามารถแบงเคร�่องสูบน้ำดับเพลิงเปน 2 ประเภทดังนี้

1.

ความตองการแรงดันน้ำดับเพลิงสูงสุด

เคร�่องสูบน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA20
มีสวนประกอบหลัก 3 สวนคือ

Fire pumps according to the NFPA20
standard have three main components:

ชุดขับเคลื่อน หร�อตนกำลังขับปม

• Hydrant System Demand

PUMPS AND VALVES ASIA

ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 2564

ตัวเร�อนปม

• Standpipe System Demand

NFPA
20

Maximum fire water pressure requirement

มาตรฐาน เคร�่องสูบน้ำดับเพลิง

CENTRIFUGAL FIRE PUMP เคร�่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดแรงเหว�่ยงหนีศูนย

This is the most popular fire pump as it has a range of sizes
with flow rates that can be also adjusted in multiple ranges.
It can increase the pressure by spinning water through the
impeller and can handle large quantities of water.
The main types of this fire pump are:
1.1 Horizontal Split- Case
1.2 In-line Pump
1.3 End Suction Pump
1.4 Multistage Multiport Pump
1.5 Vertical Turbine Pump

เปนเคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงที่ไดรบั ความนิยมมากทีส่ ดุ โดยมีชว งของขนาดและ
อัตราการไหลไดหลายชวง สามารถเพ�ม� แรงดันโดยการปน น้ำผานตัวใบพัด
(Impeller) ซึง่ สามารถรองรับน้ำปร�มาณมากในขณะทีเ่ พ�ม� แรงดัน โดยชนิด
ของเคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงชนิดนีจ้ ะมีหลักๆ 5 แบบคือ
1.1 เคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงแบบสปลิทเคส (Horizontal Split- Case)
1.2 เคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงแบบอินไลน (In-line Pump)
1.3 เคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงแบบเอนด ซัคชัน่ (End Suction Pump)
1.4 เคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงแบบมัลติสเตท (Multistage Multiport Pump)
1.5 เคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร ไบนแกนตัง้ (Vertical Turbine Pump)

* The Vertical Turbine Pump is the only pump approved by
NFPA20 which can start with negative suction pressure.
However, many places install this fire pump horizontally
with a primary water tank which is considered to be
incorrect and does not meet with the standard.

*โดยเคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงแบบเทอร ไบนแกนตัง้ (Vertical Turbine Pump) เปน
ปม ชนิดเดียวทีอ่ นุญาตโดย NFPA20 ซึง่ สามารถเร�ม� ตนดวยแรงดันดูดติดลบดวย
แตเรายังเห็นหลายแหงติดตัง้ Fire pump แบบแนวนอนแลวใชถงั ลอน้ำ
(Primary tank) อยูซ ง่ึ ถือวาผ�ดมาตรฐาน

Another standard that needs to be addressed is the fire alarm system code for a fire pump: NFPA 72 (National Fire Alarm and
Signaling Code). The new NFPA 25, 2020 edition addresses NFPA 72 as follows:
The electrically operated sprinkler differs from the normal sprinkler in that it operates not via a glass tube that responds to heat or solder
but by a heat detector and an electrically actuated water release mechanism. It is controlled by a control panel which determines the
location and number of nozzles that will operate in the event of fire – under the category “Fire Safe, Safety First".
Fire prevention measures are a must for operators or factory management.

• Hydrant System Demand

2.

POSITIVE DISPLACEMENT PUMP เคร�่องสูบน้ำดับเพลิงแบบปร�มาตรแทนที่เชิงบวก

This fire pump captures a specific pump volume of water per cycle and
reduces the water gap to allow water to replenish the water volume of
the inside of the pump continuously. This can thus create high
pressure and a constant water flow rate.
Driver Unit or Pump Driver according to NFPA 25
(Standard for the Inspection, Testing and Maintenance of Water-Based
Fire Protection System) can be divided into 2 types:
1. Fire pump using an Electrical Motor Driver to run continuously
for not less than 10 minutes by performing a test on a monthly
basis running without water flow. The exception allowed is a
building's fire pump that has a higher performance than the local
firefighter's pump or a vertical axis type fire pump
2. Fire water pump using a Diesel Engine Driver to operate
continuously for at least 30 minutes.
The performance tests are undertaken both weekly and annually
and qualified personnel must be stationed at the pump during the
entire time the pump operates. But, if you look at the pump in isolation
without looking at the other elements, it may not be in complete NFPA
compliance, such as in a fire pump room. According to NFPA 13, all
diesel engine pump types must install a sprinkler system because it is
potentially in a very dangerous occupied area – as per Group 2 (Extra
Hazard Group 2 occupancy).

เปนเคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงโดยการจับปร�มาตรจำเพาะของน้ำตอ
การหมุนรอบของปม และลดชองวางของน้ำเพ�อ่ ใหนำ้ เขาไป
แทนทีใ่ นปร�มาตรของภายในปม อยางตอเนือ่ ง ซึง่ จะสามารถ
สรางแรงดันไดสงู แตใหอตั ราการไหลของน้ำทีค่ งที่

ชุดขับเคลื่อน หร�อตนกำลังขับ (Pump Driver)
ตาม NFPA 25 (Standard for the Inspection, Testing
and Maintenance of Water-Based Fire Protection
System) สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ
1. เคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงที่ใชมอเตอร ไฟฟาขับเคลือ่ น (Electrical Motor Driver) ใหทำการเดินเคร�อ่ งตอเนือ่ ง
เปนเวลาไมนอ ยกวา 10 นาที โดยการทดสอบเดินเคร�อ่ งแบบไมมกี ารไหลใหทดสอบเปนประจำทุกเดือน
ยกเวนเคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงของอาคารทีม่ สี มรรถนะสูงกวาเคร�อ่ งสูบน้ำของเจาหนาทีด่ บั เพลิงทองถิน� หร�อ
เปนเคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงชนิดแกนตัง้
2. เคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิงที่ใชเคร�อ่ งยนตดเี ซลขับเคลือ่ น (Diesel Engine Driver) ใหทำการเดินเคร�อ่ งตอเนือ่ ง
เปนเวลาไมนอ ยกวา 30 นาที
โดยการทดสอบสมรรถนะมีทง้ั แบบประจำสัปดาหและประจำป ตองมีบคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมประจำทีเ่ คร�อ่ ง
สูบน้ำตลอดเวลาทีเ่ คร�อ่ งสูบน้ำทำงานแตถา ดูแตเคร�อ่ งสูบน้ำอยางเดียวโดยไมดอู งคประกอบอืน่ อาจจะไมครบองค
ประกอบ NFPA อยางเชนในหองเคร�อ่ งสูบน้ำดับเพลิง ถาเปนชนิดเคร�อ่ งยนตดเี ซลอยางไรก็ตอ งติด Sprinkler
ตาม NFPA 13 เพราะวาเปน พ�น้ ทีค่ รอบครองอันตรายมากกลุม 2 (Extra Hazard Group 2 occupancy)

อีกมาตรฐานที่จำเปนตองกลาวถึง คือ รหัสระบบแจงเหตุเพลิงไหมสำหรับ Fire pump คือ NFPA 72 (National Fire Alarm and Signaling
Code) โดยระบบใหมใน NFPA 25 ฉบับป 2020 จะพ�ดถึง NFPA 72 ดังนี้
สปร�งเกลอรที่ทำงานดวยระบบไฟฟาแตกตางจากสปร�งเกลอรทั่วไปตรงที่ทำงานโดยระบบตรวจจับไมใชหลอดแกวที่ตอบสนองตอความรอนหร�อ
บัดกร� โดยสปร�งเกลอรแตละตัวมีเคร�่องตรวจจับความรอนที่ระบุตำแหนงไดและตัวกระตุนที่ทำงานดวยไฟฟาจะปลอยกลไกการฉีดน้ำ เมื่อสั่งโดยแผง
ควบคุมไฟที่ระบุตำแหนง แผงควบคุมจะกำหนดตำแหนงและจำนวนหัวฉีดที่จะทำงานในเหตุการณ ไฟไหม เขาขาย “ดับเพลิงกอนปลอดภัยกอน”
การมองหาว�ธีปองกันไฟไหมจึงเปนมาตรการที่ผูประกอบการ หร�อผูบร�หารโรงงานตองตระหนักอยูเสมอ
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