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ระบบทําความเย็นท่ีใชแอมโมเนียเปน
สารทําความเยน็ท่ีปลอดภัยตองมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้

1. ระบบทาํความเยน็และอปุกรณสวนควบ
ตองอยูในสภาพท่ีสมบูรณปลอดภัยเพียงพอใน
การใชงาน เชน ไมมีการผุกรอน การร่ัวซึม มี
การตรวจสอบความปลอดภัยในการใชงานอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง โดยวิศวกรท่ีมีความชาํนาญ และ
มีแผนบาํรุงรักษาอยางตอเนื่อง

2. ภาชนะรับแรงดันในระบบทําความเย็น
เชน ถงัพกัน้าํยา(Receiver Tank) ถงัแยกน้าํมัน
(Oil Separator) เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน
แบบเปลือกและทอ (Shell and Tube Heat
Exchangers) Intercooler Tank Accumulator
Tank หอทําน้ําแข็งหลอด (Tube Ice) เปนตน
ตองไดรับการออกแบบคํานวณ และสรางให
แข็งแรง ถูกตองตามหลักวิศวกรรม

3. ระบบทําความเย็นตองมีอุปกรณ
ครบถวน ดงันี้

3.1 คอมเพรสเซอรทุกตัวตองติดต้ัง
 วาลวสกัดทางดูด (Suction Stop Valve)

 วาลวสกดัทางสง (Discharge Stop Valve)
 วาล วกันกลับทางส ง (Discharge

Check Valve)
 สวิทชตัดความดันตํ่า (Low Pressure

Cutout switch)
 สวิทชตัดความดันสูง (High Pressure

Cutout switch)
 ถาคอมเพรสเซอรใชปมน้ํามัน ตองมี

สวิทชตัดความดันน้ํามันตํ่า (Low Oil Pressure
Cutout Switch)

 อุปกรณวัดความดันดานดูด ดานสง
และความดันของปมน้ํามันคอมเพรสเซอร

 หากระบบทอแอมโมเนียมีการติดต้ัง
วาลวสกัดหัวทาย จะตองติดต้ังอุปกรณระบาย
ความดันในสวนท่ีถูกสกัด เพื่อปองกันไมให
ทอแตกจากการขยายตัวของแอมโมเนียเหลว
(Liquid Expansion)

3.2 ป มแอมโมเนี ย (Refrigerant
Pumps) ตองติดต้ังวาลวสกดัดานดูดและดานสง

3.3 อุปกรณดูระดับของเหลว
 มีการติดต้ังวาลวสกัดหัวทายชนิดมี
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วาลวกนักลับในตัวเพือ่ลดอันตรายเม่ือหลอดแกว
แตก และตองมีแผนกั้นท่ีแข็งแรงกันกระแทก
ลอมรอบตลอดความยาวของหลอดแกว

3.4 การระบายอากาศท่ีหองเคร่ืองจักร
แอมโมเนีย

 ตองมีลักษณะโปรง ถายเทอากาศไดดี
หากปดทบึตองติดต้ังพัดลมระบายอากาศทีเ่พียงพอ

3.5 อุปกรณระบายความดัน (Pressure
Relief Device)

 ตองติดต้ังล้ินนริภัยแบบเปนเด่ียวหรือ
คู (Dual Safety Valve) หรืออุปกรณระบายความ
ดันชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมบนภาชนะรับความดัน

 เคร่ืองแลกเปล่ียนความรอน ถังแยก
น้ํามัน ถังถายน้ํามันทุกใบและ ณ จุดตาง ๆ  ใน
ระบบทําความเย็นท่ีจําเปนตองมี เพื่อปองกัน
การแตกร่ัวจากความดันเกิน พรอมตอทอ

จากหองเคร่ืองไปบริเวณใชงานอ่ืน ตองไมเดิน
ทอแอมโมเนยีหรืออุปกรณของระบบในชองทาง
เดินนัน้ และตองไมมีสิง่กดีขวางในชองทางเดิน

 วาลวถายน้าํมันตองเปนแบบปลอยปด
(Loaded Valve)

 ตองติดตัง้อปุกรณตรวจจับไอแอมโมเนีย
(Ammonia Detector) ท่ีหองเคร่ืองและหอง
ปฏิบัติงานท่ีคนงาน อยางนอยหองละ 1 ชุด

5. การเตรยีมพรอมรบัภาวะฉกุเฉนิ
5.1 ตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลไดแก ถุงมือ หนากาก รองเทา และ
ชุดท่ีใชสําหรับปองกันแอมโมเนียหรืออุปกรณ
อ่ืนท่ีจาํเปน เชน เคร่ืองชวยหายใจ รวมถงึอุปกรณ
ในการระงับอุบัติภัยท่ีเหมาะสม เก็บไวในท่ี
สามารถหยิบใชไดอยางสะดวก และตองอยูใน
สภาพพรอมใชงาน

5.2 ควรจัดหาระบบฉีดน้ําเปนฝอยเพื่อ
ใชเปนมานน้าํปองกนักาซแอมโมเนยีไมใหแพร
กระจายเปนอันตรายตอคนท่ีอยูในบริเวณโดย
รอบท่ีเกิดเหตุ

5.3 ควรจัดทําแผนฉุกเฉินแอมโมเนีย
ร่ัวไหล โดยแผนฉุกเฉินประกอบดวยการระงับ
เหตุอยางถกูตองตามหลักวิชาการ การอพยพพ
คนงาน การฟนฟสูภาพภายหลังเกดิเหตุ รายชือ่
เบอรโทรศัพทของผูประสานงานหรือผูเชีย่วชาญ
และใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินเปนประจํา
อยางนอยปละ 1 คร้ัง

6. การจัดการเมือ่แอมโมเนยีรัว่ไหล
6.1 คนงานท่ีไดรับการฝกซอมแกปญหา

ภาวะฉุกเฉินพรอมอุปกรณปองกัน เชน ชุด
ปองกันสารเคมี หนากากปองกันแอมโมเนีย
แวนตา ถงุมือ เปนตน อยางนอย 2 คน เขาพืน้ท่ี

ระบายลงน้ําท่ีมีปริมาณเพียงพอในการดูดซับ
แอมโมเนีย (น้ํา 8.344 ลิตรตอแอมโมเนีย 1
กโิลกรัม)

 วาลวระบายความดันทุกตัว ตองต้ังคา
ความดันเร่ิมเปดไมเกนิกวาคาความดันออกแบบ
ของระบบหรืออุปกรณ

4. ขอกําหนดทัว่ไป
 ตองจัดใหมีผูควบคุมระบบทําความ

เย็นท่ีมีความรู ความชํานาญ ในการควบคุม
ระบบ โดยเฉพาะท่ีสามารถควบคุมหรือแกไข
ระบบทําความเยน็เม่ือเกดิกรณมีีการร่ัวไหลของ
แอมโมเนียได

 วาลวสกัดหลักตาง ๆ ในระบบวาลว
เมนแอมโมเนยีเหลว วาลวสกดัเมนทอกาซรอน
เพื่อใชดีฟอรสท (ละลายน้ําแข็ง) วาลวเมนปด
น้ํายาเหลวจากปมแอมโมเนีย วาลวตัดตอปม
แอมโมเนีย ตองอยูในท่ีเขาถึงไดสะดวกและมี
ปายชื่อบอกชัดเจน เพื่อสะดวกในการปดวาลว
สกัดกรณีเกิดการร่ัวไหลของแอมโมเนีย

 ถามีชองทางออกเพียงชองทางเดียว



3SAFET Y LIFE

เพือ่หาจดุร่ัวไหลและวิเคราะหสถานการณวาจะ
หยุดเดินเคร่ืองไดหรือไม พรอมปดวาลวสกัด
น้ํายาหัวทายจุดท่ีเกิดการร่ัวไหลเพื่อปองกัน
การร่ัวไหลเพิ่ม อีกท้ังฉีดน้ําเปนฝอยคลุมพื้นท่ี
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของกาซแอมโมเนีย
หากจดุร่ัวไหลไมสามารถปดวาลวสกดัได ใหใช
กระสอบปานคลุมแลวใชน้ําฉีดคลุม ทําการ
อพยพบุคคลท่ีไมเกี่ยวของไปในพื้นท่ีปลอดภัย
(บริเวณเหนอืลม) พรอมแจงประสานหนวยงาน
ตอบโตภาวะฉุกเฉินในพื้นท่ีใหเขามาระงับหรือ
แกไขสถานการณตอไป

6.2 ตรวจสอบหาผู ได รับบาดเจ็บใน
บริเวณท่ี เกิดเหตุเพื่ อทําการปฐมพยาบาล
เบื้องตน และนําสงโรงพยาบาลตอไป

6.3 ระวังอยาใหน้ําท่ี ใชฉีดคลุมกาซ

สาเหตุ
 ใชทอแบบมีตะเข็บไมไดมาตรฐาน
 มีกอนน้ําแข็งตกคางอยู ภายในทอ

ฟรีสเซอรและได รับความเย็นซ้ําจนเกิดการ
ขยายตัวดันทอฟรีสเซอรจนบวมและแตก

ขอนะนาํการปองกันการเกิดอบัุตเิหตุ
 เลือกใชทอแบบไมมีตะเข็บท่ีถูกตอง

ตามมาตรฐาน

 ใหระมัดระวังข้ันตอนการละลายน้าํแข็ง
ออกใหหมดในแตละรอบ ตองหม่ันสงัเกตลักษณะ
ของน้าํแข็งหลอดวามีสขีาวรูตันหรือออกชาหรือไม
หรือตรวจสอบจากปริมาณน้ําแข็งท่ีออกมา
ในแตละรอบวามีปริมาณเทาไหร หากพบวา
ปริมาณน้าํแข็งออกนอยหรือไมหมด ใหคอยกด
ละลายน้ําแข็งซ้ํา หรือต้ังเวลาละลายน้ําแข็งให
นานข้ึน โดยเฉพาะชวงมีอากาศเย็นจะมีปญหา
เร่ืองน้ําแข็งออกไมหมดบอยมาก ตองเอาใจใส
เปนพเิศษ

7.2 กรณถีงัพกัแอมโมเนยี (Accumulator
Tank) ระเบดิ

สาเหตุ
 ไมมีการออกแบบ คํานวณและรับรอง

อยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม อีกท้ังวัสดุท่ีใช
สรางไมเหมาะสม

 ข้ันตอนการเชื่อมโลหะไมถกูตองตาม
หลักวิศวกรรม

 การซอมแซมการร่ัวซึมของแนวเชื่อม
ไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม

ขอเสนอแนะในการปองกันการเกิด
อบัุตเิหตุ

 การติดต้ั งระบบทําความเย็นท่ี ใช
แอมโมเนียเปนสารทําความเย็น และการสราง
ภาชนะรับแรงดันในระบบทําความเย็นตองมี
การออกแบบ คํานวณ ควบคุมข้ันตอนการสราง
อยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม โดยมีการ
รับรองจากวิศวกร

 การซอมแซมอุปกรณ โดยเฉพาะสวน
ท่ีรับแรงดันตองดําเนินการอยางถูกตองตาม
หลักวิศวกรรมภายใตการควบคุมของวิศวกร

แอมโมเนียไหลลงแหลงน้ําสาธารณะ โดยตอง
มีบอกกัเกบ็น้าํดังกลาวเพือ่บาํบัดกอนปลอยลง
แหลงน้ําสาธารณะ

7. ขอควรระวงัจากกรณศีกึษาอบัุตเิหตุ
เก่ียวกับระบบทาํความเย็นทีใ่ชแอมโมเนยีเปน
สารทาํความเย็น

7.1 กรณีทอฟรีสเซอรของหอทําน้ําแข็ง
หลอดบวมแตก


