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การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยหลายอยา่ง ประกอบกนั ท าใหเ้กดิระเบดิข ึน้

ในเดอืน กนัยายน 2555 ทีโ่รงงานอตุสาหกรรมในเมอืง ฮเิมจ ิประเทศญีปุ่่ น ถังเก็บกรดอครลิคิขนาด 70 ลบ.ม เกดิระเบดิ

และไฟไหม ้มพีนักงานดบัเพลงิเสยีชวีติ 1 ราย มผีูไ้ดร้ับบาดเจ็บ 36 คน – เป็นต ารวจ 2 นาย, พนักงานดบัเพลงิ 24 คน และ
คนงานอกี 10 คน ตวัถังเสยีหายทัง้หมดและโรงงานเกอืบทัง้หมดเสยีหายอยา่งมาก (รปู 1) แตไ่มม่ผีลกระทบรนุแรงตอ่ชมุชน
และสิง่แวดลอ้ม

ถังใบนีเ้ป็นถังพักระหวา่งหอกลั่น 2 หอทีใ่ชก้ลั่นกรดอครลิคิใหบ้รสิทุธิ ์ แตเ่ดมิถังนีใ้ชง้านทีค่วามจุเต็มถัง สารทีอ่ยูใ่นถังถกู

ท าใหเ้ย็นและผสมกนัโดยป๊ัมจากกน้ถังไปยงัดา้นบนของถัง หลังจากนัน้ในชว่งด าเนนิการผลติปกต ิมกีารลดระดบัของในถังลง
เหลอืต า่กวา่ระดบัของขดลวดท าความเย็น และไมม่กีารป๊ัมของกลับขึน้ไปดา้นบนของถังอกีตอ่ไป แตป๊ั่มกลับไปทกีน้ถัง ทีจุ่ด
ตดิตัง้มาตรวัดระดบัในถังแทน ( รปูที ่2 ) 

ขณะทีเ่กดิเหตรุะเบดิขึน้ โรงงานก าลังท าการทดสอบอปุกรณ์ถัดจากหอกลัน่ท าใหต้อ้งมกีารหยดุถา่ยของออกจากถังนี ้

ปรมิาณของในถังคอ่ย ๆ เพิม่สงูขึน้จนถังระดบัเดมิทีเ่คยบรรจุ โดยทีไ่มม่กีารป๊ัมกลับไปยงัดา้นบนของถัง กรดอครลิคิทีอ่ยูเ่หนอื
ขดลวดท าความเย็นไมไ่ดรั้บการผสมและท าใหเ้ย็น เชือ่วา่อณุหภมูขิองกรดอครลิคิทีเ่ตมิเขา้มาอยูต่ า่กวา่อณุหภมูทิีท่ าใหเ้กดิโพ
ลเีมอไรเซชนัเมือ่มสีารยบัยัง้การเกดิปฏกิริยิาอยู ่อยา่งไรก็ตาม อณุหภมูใินถังเพิม่สงูขึน้ โดยเฉพาะดา้นบน ความดนัในถังสงู
เกนิและเกดิระเบดิขึน้ในทีส่ดุ 

www.iomosaic.com

 แตเ่ดมิใชน้ ้ารอ้นหลอ่ถังเพือ่ป้องกันสารในถังแข็งตัว แตม่กีารเปลีย่นไป
ใชไ้อน ้า (steam) 

 มกีารถอด วาวล์ดักไอน ้า (steam trap) ออกไปท าใหก้ารควบคมุ
อณุหภมูทิ าไดไ้มด่ ี

 กรดอครลิคิทีอ่ยูด่า้นบนไมไ่ดถ้กูผสมกับอครลิคิทีเ่ย็นกว่าทีเ่ตมิเขา้มา
ในถังใหม ่ท าใหด้า้นบนมอีณุหภมูสิงู

 กรดอครลิคิสามารถเกดิปฏกิริยิาคายความรอ้นขึน้ไดเ้อง 2 แบบ – ได
เมอรไ์รเซชนั และ โพลเีมอไรเซชนั สารยับยังการเกดิโพลเีมอรไ์รเซ
ชนัไมไ่ดห้ยดุปฏกิริยิาไดเมอรไ์รเซชนั จากผลการทดลองพบวา่ความ
รอ้นจากปฏกิริยิาไดเมอรไ์รเซชนัท าใหอ้ณุหภมูสิงูขึน้มากพอทีจ่ะท าให ้
เกดิปฏกิริยิาโพลเีมอรไ์รเซชนัทีค่วบคมุไมไ่ด ้

 ไมม่กีารตระหนักถงึอันตรายจากความรอ้นทีเ่กดิจากปฏกิริยิาไดเมอรไ์ร
เซชนั จงึไมม่กีารป๊ัมกลับไปยังดา้นบนของถัง

 ในถังไมม่เีครือ่งวัดอณุหภมูติดิตัง้อยู ่รูว้า่มปัีญหาเกดิขึน้ครัง้แรกจาก
การทีส่ังเกตเุห็นไอของกรดอครลิคิพุง่ออกมาจากทอ่ระบายดา้นบนของ
ถัง

 อยา่ท าการเปลีย่นแปลงใด ๆ แมแ้ตท่ีค่ณุคดิวา่เป็นการ
เปลีย่นแปลงเพยีงเล็กนอ้ย โดยไมไ่ดป้ฏบัิตติามขัน้ตอน
การจัดการการเปลีย่นแปลง (MOC) ในโรงงานของคณุ

 หากคณุเห็นการเปลีย่นแปลงใด ๆ ในโรงงาน สอบถามวา่
ไดม้กีารทบทวนการเปลีย่นแปลงนัน้ตามระบบ MOC แลว้
หรอืไม ่หากวา่มแีลว้แตค่ณุยังไมไ่ดร้ับแจง้เกีย่วกับการ
เปลีย่นแปลงนัน้ บอกหัวหนา้งานใหร้ับทราบ คณุตอ้งไดร้ับ
การแจง้เกีย่วกับทกุการเปลีย่นแปลงหากการเปลีย่นแปลง
นัน้มผีลกระทบกับการท างานของคณุ

 หากมสีิง่ใดแตกตา่งไปจากการด าเนนิงานตามปกต ิเช็คกับ
ขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน หรอื สอบถามหัวหนา้งานวา่ตอ้ง
ปฏบัิตอิยา่งไร

 การเปลีย่นแปลงเพยีงเล็กนอ้ยหลายอยา่ง ประกอบกัน 
สามารถท าใหเ้กดิอบัุตเิหตทุีม่ผีลกระทบใหญโ่ต ตอ้งมกีาร
ระบทุกุการเปลีย่นแปลงและตอ้งมกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งที่
มตีอ่ทัง้ระบบและจัดการอยา่งเหมาะสม

Courtesy of Nippon Shokubai

Photo 1:  Destroyed AA Tank

Reference: Nippon Shokubai Co., Ltd. Himeji Plant Explosion and Fire at Acrylic Acid Production Facility Investigation Report March 2013.

Drawing 2:  Only the bottom of the tank was cooled, the liquid above  became hot

http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.aiche.org/ccps/
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/
http://www.iomosaic.com/

