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ในปี พ.ศ. 2542 เหตกุารณ์ไฟฟ้าขดัขอ้งขณะทีย่ังมคีวามดนัไอน ้าอยู ่
ท าใหถ้ังความดนัหลายถังในระบบ digestion/flash ของสารอลมูนิาสเลอรี
เกดิความเสยีหายอย่างรุนแรงจากความดนัทีส่งูเกนิ ถังเกดิระเบดิจากการ
ขยายตวัของเหลวทีเ่ดอืดกลายเป็นไอ (BLEVE) คลืน่ความดนัและการ

ร่ัวไหลของสารกดักร่อนทีร่อ้นท าใหม้ผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 29 ราย – หลายคน
ทพุพลภาพ ความเสยีหายทัง้หมดมลูคา่หลายสบิลา้นดอลลารส์หรัฐ โชคดี
ทีไ่มม่ผีูเ้สยีชวีติ

โรงงานถกูออกแบบใหม้รีะบบป้องกนัหลายชัน้ แตใ่นวนัทีเ่กดิเหต ุระบบ
ป้องกนัหลายอยา่งใชง้านไมไ่ด ้: 

1. ระบบควบคมุความดนัอยูใ่นโหมด manual เพือ่ใหโ้อเปอเรเตอร์
สามารถเพิม่ความดนัในการผลักสารสเลอรีอ่อกไปกอ่นจะแข็งตวั 

2. ระบบ interlock เมือ่ความดนัสงูถกู bypass เพือ่เพิม่ความยดืหยุ่นให ้
โอเปอเรเตอรส์ามารถเพิม่ความดันใหส้งูกวา่คา่ทีอ่อกแบบไวไ้ด ้

3. วาวล์ระบายความดนัถกูปิดไว ้เพราะวาวล์ร่ัวหลงัจากวาวล์เปิดเพื่อ
ระบายความดนั กอ่นหนา้นี ้

 ระบบหยดุการท างานเมือ่ความดนัสงู หรอื ระบบป้องกนัความปลอดภัย
อืน่ ๆ ไมค่วรถกู bypass โดยไมม่กีารปฏบิตัติามขัน้ตอนทีร่ะบไุว ้(เชน่ 
กรณีทีต่อ้งปิดการใชง้านระบบความปลอดภัยในชว่ง start up) หรอื
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการจัดการการเปลีย่นแปลงแบบชัว่คราว (MOC) ซึง่
อาจใชใ้นการจัดการ การ bypass ระหวา่งทีม่กีารซอ่มแซมบางสิง่
บางอยา่งในชว่งเวลาสัน้ ๆ ตราบเทา่ที ่มกีารน ามาตรการอืน่มาใช ้

ชัว่คราวเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามเสีย่งเพิม่สงูขึน้
 ไมใ่ชเ่รือ่งผดิปกตทิีว่าวล์ระบายความดนัจะไม่กลบัเขา้สูต่ าแหน่งเดมิ

โดยสมบรูณ์หลงัจากทีม่ันเปิดเพือ่ระบายความดนัทีส่งูเกนิไปแลว้
 การปิดวาวล์ทีอ่ยูด่า้นลา่งวาวล์ระบายความดนัท าใหค้วามเสีย่งเพิม่ขึน้

อยา่งมนัียส าคญัและควรท าอย่างนีเ้ฉพาะกรณีทีม่กีารประเมนิวธิกีาร
ลดผลกระทบทกุอย่างอย่างถว้นถีแ่ลว้ โดยทัว่ไป “ ชอ้ปฏบิตัใินการท า
ใหร้ะบบการปลอดภัยใชง้านไมไ่ด(้ Safety system impairment 
standard) ” จะก าหนดใหม้กีาร ตดิป้าย บนัทกึ และ แจง้ใหห้ัวหนา้
งานทราบ เป็นตน้

 โดยทัว่ไประบบป้องกนัของคณุจะถกูใชง้านจรงิเนือ่งจาก “ความ
ผดิปกตใินกระบวนการผลติ” นอ้ยกวา่ปีละครัง้ หากมากกวา่นี ้เป็นไป
ไดว้า่อาจมปัีญหาจากการออกแบบกระบวนการผลติของคณุ

 ท าความเขา้ใจอนัตรายหลัก ๆ ทีม่ใีนโรงงาน
ของคณุ

 เขา้ใจระบบส าคัญทีใ่ชป้้องกนัอนัตรายเหลา่นัน้
และตอ้งใหม้ัน่ใจวา่ระบบใชง้านไดต้ลอดเวลา

 แจง้ใหห้วัหนา้งานทราบหากคณุตอ้ง
ด าเนนิการผลติขณะทีร่ะบบป้องกนัความ
ปลอดภยัส าคัญใชง้านไมไ่ด ้ (bypassed, 
impaired) อยูบ่อ่ย ๆ 

 อยา่ท าใหร้ะบบควบคมุอตัโนมตั ิinterlock

หรอื วาวล์ระบายความดันใชง้านไมไ่ด ้
 ถา้ไมม่ทีางเลอืกอืน่ขณะทีต่อ้งท าการซอ่ม

บ ารงุ ใชข้ัน้ตอนการจัดการการเปลีย่นแปลง
แบบชัว่คราวในการจัดการกรณีทีร่ะบบความ
ปลอดภยัใชง้านไมไ่ดใ้นชว่งเวลาสัน้ ๆ โดย
ตอ้งแจง้ใหผู้ท้ีไ่ดร้ับผลกระทบรับทราบดว้ย

 ใหม้ัน่ใจวา่มกีารพจิารณาเกีย่วกบั ระบบ
ควบคมุและระบบป้องกนัทีไ่มน่่าเชือ่ถอื
(unreliable) เมือ่มกีารท าวเิคราะหอ์นัตราย
กระบวนการผลติ 

อา้งองิ :  MSHA Report of incident on July 5, 1999 MSHA 
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หลังจากเกดิ BLEVE

โรงงานคุน้ชนิกบัการปิดระบบความปลอดภัยเพือ่ใหก้ารผลติสามารถด าเนนิตอ่ได ้ดว้ยเหตผุลวา่กระบวนการผลติมี
แนวโนม้ทีจ่ะแข็งตวัหากสเลอรไีมม่กีารเคลือ่นตวัอยูต่ลอดเวลา (ดว้ยความดนัจากไอน ้า) เมือ่ไฟฟ้าดบับางสว่น ความดนัใน
ระบบเพิม่สงูขึน้ และเมือ่ interlock เมือ่ความดนัสงูและวาวล์ระบายความดนัหลายตัวใชง้านไม่ได ้ท าใหค้วามดนัเพิม่สงูขึน้
จนถงึระดบัทีไ่มป่ลอดภัย

ใชง้านอปุกรณ์ไมใ่หเ้กนิขดีจ ากดัของอปุกรณ์นัน้เสมอ – ดว้ยระบบป้องกนัตา่ง ๆ ทีพ่รอ้มใชง้าน นีค่อืสิง่ส าคญัที ่CCPS 
ก าหนดใหเ้ป็น 1 ใน 20 หัวขอ้ของโปรแกรมความปลอดภัยกระบวนการผลติตามระดบัความเสีย่ง (Conduct of Operations).
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