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ปฏริยิาทีค่วบคมุไมไ่ดท้ ีเ่กดิจากการปนเป้ือน

เหตกุารณท์ี่ 1: ทอ่ทีม่กีากสารออรก์านคิจาก

กระบวนการกลั่นและของเหลวทีถ่า่ยมาจากระบบระบาย
ของกระบวนการผลติบรรจอุยูม่วีาวล์ปิดไวเ้พือ่ตัดแยก
ระบบ  ตัวทอ่มลีวดไอน ้าพันไว ้(steam-traced) เพือ่
ป้องกนัไมใ่หก้ากแข็งตัว ระหวา่งหยดุการผลติในชว่ง
วนัหยดุ ทอ่เกดิระเบดิขึน้ (รปูที่ 1a และ 1b) ไมม่ใีคร
ไดร้ับบาดเจ็บเนือ่งจากไมม่คีนอยูใ่นตกึ เกดิความ
เสยีหายเพยีงเล็กนอ้ย

เหตกุารณท์ี่ 2: พบวา่รถแทง้คบ์รรจเุมทาคลลิคิเอ

ซดิ (MAA)  ทีข่นสง่มาทางรถไฟมอีณุหภมูสิงูและวาวล์
นริภยัเปิดระบายความดันในถงั มกีารอพยพคนออกจาก
บรเิวณดังกลา่ว และหลังจากนัน้ไมน่านก็เกดิระเบดิขึน้ 
รถแทง้คแ์ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีงไดร้ับความเสยีหายอยา่ง
มาก ( รปูที ่ 2a และ 2b) เหตกุารณน์ีไ้มม่ไีดร้ับบาดเจ็บ 
เนือ่งจากผูค้นไดอ้พยพออกไปจากพืน้ทีแ่ลว้

อ้างอิง: เหตุการณ์ที่ 1 – Hendershot, et al., Process Safety Progress 22 (1), pp. 48-56 (2003). เหตุการณ์ที่ 2 – Anderson and Skloss, Process Safety Progress 11 (3), pp. 151-156 (1992).
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อบุตัเิหตสุว่นใหญเ่กดิขึน้จากหลายสาเหต ุการปนเป้ือนเป็นสาเหตหุนึง่ทีส่ง่ผลท าใหเ้กดิเหตกุารณ์ทัง้ 2 นีข้ ึน้ 
เหตกุารณท์ี ่1: ระบบควบคมุอณุหภมูขิองเสน้ลวดไอน ้าทีใ่ชพั้นทอ่เพือ่ใหค้วามรอ้น (steam tracing ) เสยี ท าใหท้อ่มี

อณุหภมูสิงู ทีอ่ณุหภมูนิีไ้มค่วรเกดิการสลายตัวและระเบดิ แตว่า่กากสารออรก์านคิอยูใ่นทอ่ปนเป้ือนกบัน ้าประมาณ 1% ซึง่
มาจากไอน ้าจากถังในกระบวนการผลติควบแน่นในระบบระบาย (vent) และไหลลงมาในถังเก็บกาก ผลทดสอบจากหอ้ง
แลปยนืยันวา่น ้าปรมิาณเทา่นีล้ดอณุหภมูทิีท่ าใหเ้กดิการสลายตัวของกากสารออรก์านคิลง 100°C ซึง่อณุหภมูทิีส่งูจากระบบ

ควบคมุอฯุหภมูเิสยี สงูพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการสลายตัวของกากสารออรก์านคิ

เหตกุารณท์ี่ 2: สาร Crude MAA มกีรดแกจ่ากกระบวนการผลติเป็นสว่นประกอบซึง่กดักร่อนแสตนเลส โลหะทีถ่กูกดักร่อน

ปนเป้ือนและเพิม่แนวโนม้ในการที ่MAA จะเกดิโพลเีมอรไ์รเซชนั  ปกต ิMAA ตอ้งถกูเก็บในรถแทง้คท์ีม่สีารเคลอืบ แตว่า่ใน
เหตกุารณ์นี ้รถแทง้คท์ีใ่ชเ้ป็นรถแสตนเลสทีไ่มไ่ดเ้คลอืบ และโรงงานไมไ่ดเ้ตมิสารยับยัง้การเกดิโพลเีมอรไ์รเซชนัใน
ปรมิาณทีก่ าหนดลงใน crude MMA ซึง่สารยับยัง้จะท าให ้MAA เสถยีรขึน้โดยหยดุการเกดิโพลเีมอรไ์รเซชนัทีเ่กดิขึน้อยา่ง
ชา้ ๆ, ซึง่เกดิขึน้ไดถ้งึสารนีไ้มม่กีารปนเป้ือน โลหะทีป่นเป้ือนจากรถแทง้คท์ีถ่กูกดักร่อนอาจเร่งใหเ้กดิโพลเีมอรไ์รเชชนัและ
ความเขม้ขน้ของสารยับยัง้ทีน่อ้ยลงท าให ้MAA ไมเ่สถยีร สง่ผลใหเ้กดิโพลเีมอรไ์รเซชนัทีค่วบคมุไม่ไดแ้ละเกดิระเบดิใน
ทีส่ดุ

1a

1b

2a

2b

 เมือ่คณุตรวจสอบขอ้มลุความปลอดภัย ( เอกสารขอ้มลูความปลอดภัย, ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน หรอื อืน่ ๆ ) ส าหรับสารตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้น
โรงงาน ใสใ่จกับปฏกิริยิาอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้เชน่ การสลายตัว และ โพลเีมอรไ์รเซชนั จากการปนเป้ือน ระวังเป็นพเิศษส าหรับ
สารปนเป้ือนใด ๆ ทีม่ใีชใ้นโรงงานของคณุ  

 สารปนเป้ือนบางอยา่งพบไดท้ั่วไป – สนมิ, น ้า, สารแลกเปลีย่นความรอ้น, สารหลอ่ลืน่, โลหะและสารอืน่จากทอ่และอปุกรณ์ทีถ่กูกัด
กรอ่น ตอ้งทราบวา่สารปนเป้ือนทีพ่บไดท้ั่วไปนีเ้ป็นสารทีค่วรระวังในกระบวนการผลติของคณุหรอืไม ่

 ตระหนักวา่สารปนเป้ือนปรมิาณเพยีงเล็กนอ้ยสามารถท าใหเ้กดิปฏกิรยิาอันตรายขึน้ได ้
 ปฏบัิตติามขัน้ตอนการปฏบัิตงิานเพือ่หลกีเลีย่งการปนเป้ือนในโรงงานและอปุกรณ์ตา่ง ๆ เอาใจใสเ่ป็นพเิศษในการตรวจสอบสารตา่ง ๆ 

วา่เป็นสารทีถ่กูตอ้งกอ่นทีจ่ะขนถา่ยเขา้ไปยังถังเก็บ หรอื อปุกรณ์ในโรงงานอืน่ ๆ 
 เมือ่ท างานซอ่มบ ารงุในโรงงานของคณุ ตอ้งใหแ้น่ใจวา่คณุเลอืกใชวั้สดทุีถ่กูตอ้งส าหรับทกุชิน้สว่นงาน 
 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บรรจุภัณฑท์ีค่ณุใช ้(แกลลอน ถัง รถแทง้ค ์ตูร้ถไฟ และอืน่ ๆ ท าจากวัสดทุีถ่กูตอ้ง 
 ตอ้งมั่นใจวา่ทอ่ ถัง และ บรรจุภัณฑอ์ืน่ ๆ ทีค่ณุใชส้ะอาด “สะอาด” คอื ไมม่ตีะกอน ของตกคา้ง สนมิ หรอื สารปนเป้ือนอืน่ ๆ ตามที่

ระบไุวใ้นขัน้ตอนการปฏบัิตงิานของโรงงานคณุส าหรับการใชง้านในแตล่ะประเภท
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