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ระบบทําความเย็นที่ ใชแอมโมเนียเปน
สารทําความเย็นทีป่ ลอดภัยตองมีองคประกอบ
ดังตอไปนี้
1. ระบบทําความเย็นและอุปกรณสว นควบ
ตองอยูในสภาพทีส่ มบูรณปลอดภัยเพียงพอใน
การใชงาน เชน ไมมีการผุกรอน การรั่วซึม มี
การตรวจสอบความปลอดภัยในการใชงานอยาง
นอยปละ 1 ครัง้ โดยวิศวกรทีม่ คี วามชํานาญ และ
มีแผนบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
2. ภาชนะรับแรงดันในระบบทําความเย็น
เชน ถังพักน้าํ ยา(Receiver Tank) ถังแยกน้าํ มัน
(Oil Separator) เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน
แบบเปลือกและทอ (Shell and Tube Heat
Exchangers) Intercooler Tank Accumulator
Tank หอทําน้ําแข็งหลอด (Tube Ice) เปนตน
ตองได รับการออกแบบคํานวณ และสรางให
แข็งแรง ถูกตองตามหลักวิศวกรรม
3. ระบบทําความเย็นตองมีอุปกรณ
ครบถวน ดังนี้
3.1 คอมเพรสเซอรทุกตัวตองติดตัง้
 วาลวสกัดทางดูด (Suction Stop Valve)

วาลวสกัดทางสง (Discharge Stop Valve)
 วาล ว กั น กลั บ ทางส ง (Discharge
Check Valve)
 สวิทชตัดความดันต่ํา (Low Pressure
Cutout switch)
 สวิทชตัดความดันสูง (High Pressure
Cutout switch)
 ถาคอมเพรสเซอรใชปมน้ํามัน ตองมี
สวิทชตัดความดันน้ํามันต่ํา (Low Oil Pressure
Cutout Switch)
 อุปกรณวัดความดันดานดูด ดานสง
และความดันของปมน้ํามันคอมเพรสเซอร
 หากระบบทอแอมโมเนียมีการติดตั้ง
วาลวสกัดหัวทาย จะตองติดตั้งอุปกรณระบาย
ความดั นในส วนที่ ถู กสกัด เพื่ อป องกั นไมให
ทอแตกจากการขยายตัวของแอมโมเนียเหลว
(Liquid Expansion)
3.2 ป มแอมโมเนี ย (Refrigerant
Pumps) ตองติดตัง้ วาลวสกัดดานดูดและดานสง
3.3 อุปกรณดูระดับของเหลว
 มี ก ารติ ดตั้ ง วาล วสกั ดหั วท ายชนิ ดมี
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วาลวกันกลับในตัวเพือ่ ลดอันตรายเมือ่ หลอดแกว
แตก และตองมีแผนกั้นที่แข็งแรงกันกระแทก
ลอมรอบตลอดความยาวของหลอดแกว
3.4 การระบายอากาศที่หองเครื่องจักร
แอมโมเนีย
 ตองมีลก
ั ษณะโปรง ถายเทอากาศไดดี
หากปดทึบตองติดตัง้ พัดลมระบายอากาศทีเ่ พียงพอ
3.5 อุปกรณระบายความดัน (Pressure
Relief Device)
 ตองติดตัง้ ลิน
้ นิรภัยแบบเปนเดีย่ วหรือ
คู (Dual Safety Valve) หรืออุปกรณระบายความ
ดันชนิดอื่นที่เหมาะสมบนภาชนะรับความดัน
 เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ถังแยก
น้ํามัน ถังถายน้ํามันทุกใบและ ณ จุดตาง ๆ ใน
ระบบทําความเย็นที่จําเปนตองมี เพื่อปองกัน
การแตกรั่ ว จากความดั น เกิ น พร อมต อ ท อ

ระบายลงน้ําที่มีปริมาณเพียงพอในการดูดซับ
แอมโมเนีย (น้ํา 8.344 ลิตรตอแอมโมเนีย 1
กิโลกรัม)
 วาลวระบายความดันทุกตัว ตองตัง้ คา
ความดันเริม่ เปดไมเกินกวาคาความดันออกแบบ
ของระบบหรืออุปกรณ
4. ขอกําหนดทัว่ ไป
 ต องจั ดให มี ผู ควบคุ มระบบทําความ
เย็นที่ มีความรู ความชํานาญ ในการควบคุม
ระบบ โดยเฉพาะที่สามารถควบคุมหรือแกไข
ระบบทําความเย็นเมือ่ เกิดกรณีมกี ารรัว่ ไหลของ
แอมโมเนียได
 วาลวสกัดหลักตาง ๆ ในระบบวาลว
เมนแอมโมเนียเหลว วาลวสกัดเมนทอกาซรอน
เพื่อใชดีฟอรสท (ละลายน้ําแข็ง) วาลวเมนปด
น้ํายาเหลวจากปมแอมโมเนีย วาลวตัดตอปม
แอมโมเนีย ตองอยูในที่เขาถึงไดสะดวกและมี
ปายชื่อบอกชัดเจน เพื่อสะดวกในการปดวาลว
สกัดกรณีเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย
 ถ ามีช องทางออกเพีย งชองทางเดี ยว

จากหองเครื่องไปบริเวณใชงานอื่น ตองไมเดิน
ทอแอมโมเนียหรืออุปกรณของระบบในชองทาง
เดินนัน้ และตองไมมีสงิ่ กีดขวางในชองทางเดิน
 วาลวถายน้า
ํ มันตองเปนแบบปลอยปด
(Loaded Valve)
 ตองติดตัง้ อุปกรณตรวจจับไอแอมโมเนีย
(Ammonia Detector) ที่ หองเครื่ องและหอง
ปฏิบัติงานที่คนงาน อยางนอยหองละ 1 ชุด
5. การเตรียมพรอมรับภาวะฉุกเฉิน
5.1 ตองจัดหาอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลไดแก ถุงมือ หนากาก รองเทา และ
ชุดที่ใชสําหรับปองกันแอมโมเนียหรืออุปกรณ
อืน่ ทีจ่ าํ เปน เชน เครือ่ งชวยหายใจ รวมถึงอุปกรณ
ในการระงั บอุ บั ติ ภั ยที่ เหมาะสม เก็ บไว ในที่
สามารถหยิบใชไดอยางสะดวก และตองอยูใน
สภาพพรอมใชงาน
5.2 ควรจัดหาระบบฉีดน้ําเปนฝอยเพื่อ
ใชเปนมานน้าํ ปองกันกาซแอมโมเนียไมใหแพร
กระจายเปนอันตรายตอคนที่อยูในบริเวณโดย
รอบที่เกิดเหตุ

5.3 ควรจัดทําแผนฉุกเฉินแอมโมเนีย
รั่วไหล โดยแผนฉุกเฉินประกอบดวยการระงับ
เหตุอยางถูกตองตามหลักวิชาการ การอพยพพ
คนงาน การฟน ฟูสภาพภายหลังเกิดเหตุ รายชือ่
เบอรโทรศัพทของผูป ระสานงานหรือผูเ ชีย่ วชาญ
และให มี การฝ กซ อมแผนฉุ ก เฉิ นเป นประจํา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
6. การจัดการเมือ่ แอมโมเนียรัว่ ไหล
6.1 คนงานทีไ่ ดรบั การฝกซอมแกปญ
 หา
ภาวะฉุ กเฉินพร อมอุ ปกรณป องกัน เช น ชุ ด
ปองกันสารเคมี หนากากปองกันแอมโมเนีย
แวนตา ถุงมือ เปนตน อยางนอย 2 คน เขาพืน้ ที่
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ใหระมัดระวังขัน้ ตอนการละลายน้าํ แข็ง
ออกใหหมดในแตละรอบ ตองหมัน่ สังเกตลักษณะ
ของน้าํ แข็งหลอดวามีสขี าวรูตนั หรือออกชาหรือไม
หรื อตรวจสอบจากปริ มาณน้ํ า แข็ ง ที่ ออกมา
ในแตละรอบวามีปริมาณเทาไหร หากพบวา
ปริมาณน้าํ แข็งออกนอยหรือไมหมด ใหคอยกด
ละลายน้ําแข็งซ้ํา หรือตั้งเวลาละลายน้ําแข็งให
นานขึ้น โดยเฉพาะชวงมีอากาศเย็นจะมีปญ
 หา
เรื่องน้ําแข็งออกไมหมดบอยมาก ตองเอาใจใส
เปนพิเศษ
7.2 กรณีถงั พักแอมโมเนีย (Accumulator
Tank) ระเบิด
สาเหตุ
 ไมมีการออกแบบ คํานวณและรับรอง
อยางถูกตองตามหลักวิศวกรรม อีกทั้งวัสดุทใี่ ช
สรางไมเหมาะสม
 ขั้นตอนการเชื่อมโลหะไมถก
ู ตองตาม
หลักวิศวกรรม
 การซอมแซมการรั่วซึมของแนวเชื่อม
ไมเปนไปตามหลักวิศวกรรม
ข อเสนอแนะในการป องกั นการเกิ ด
อุบตั เิ หตุ
 การติ ด ตั้ งระบบทํ า ความเย็ น ที่ ใช
แอมโมเนียเปนสารทําความเย็น และการสราง
สาเหตุ
ภาชนะรับแรงดันในระบบทําความเย็นตองมี
 ใชทอแบบมีตะเข็บไมไดมาตรฐาน
การออกแบบ คํานวณ ควบคุมขัน้ ตอนการสราง
 มี ก อ นน้ํ า แข็ ง ตกค า งอยู ภ ายในท อ
ฟรี สเซอร และได รั บ ความเย็ นซ้ํา จนเกิ ดการ อย างถู ก ต องตามหลั ก วิ ศ วกรรม โดยมี ก าร
รับรองจากวิศวกร
ขยายตัวดันทอฟรีสเซอรจนบวมและแตก
 การซอมแซมอุปกรณ โดยเฉพาะสวน
ขอนะนําการปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุ
ที่ รับแรงดันตองดําเนินการอยางถูกตองตาม
 เลือกใชทอแบบไมมี ตะเข็ บที่ ถูก ตอง
หลักวิศวกรรมภายใตการควบคุมของวิศวกร
ตามมาตรฐาน


เพือ่ หาจุดรัว่ ไหลและวิเคราะหสถานการณวา จะ
หยุดเดินเครื่องไดหรือไม พรอมปดวาลวสกัด
น้ํายาหัวท ายจุดที่ เกิดการรั่ วไหลเพื่ อปองกัน
การรั่วไหลเพิ่ม อีกทั้งฉีดน้ําเปนฝอยคลุมพื้นที่
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของกาซแอมโมเนีย
หากจุดรัว่ ไหลไมสามารถปดวาลวสกัดได ใหใช
กระสอบป านคลุ มแล วใช น้ําฉี ดคลุ ม ทําการ
อพยพบุคคลที่ไมเกี่ยวของไปในพื้นที่ปลอดภัย
(บริเวณเหนือลม) พรอมแจงประสานหนวยงาน
ตอบโตภาวะฉุกเฉินในพื้นทีใ่ หเขามาระงับหรือ
แกไขสถานการณตอไป
6.2 ตรวจสอบหาผู ได รั บ บาดเจ็ บ ใน
บริ เ วณที่ เกิ ด เหตุ เพื่ อทํา การปฐมพยาบาล
เบื้องตน และนําสงโรงพยาบาลตอไป
6.3 ระวั ง อย าให น้ํา ที่ ใช ฉี ดคลุ มก าซ

แอมโมเนียไหลลงแหลงน้ําสาธารณะ โดยตอง
มีบอ กักเก็บน้าํ ดังกลาวเพือ่ บําบัดกอนปลอยลง
แหลงน้ําสาธารณะ
7. ขอควรระวังจากกรณีศกึ ษาอุบตั เิ หตุ
เกีย่ วกับระบบทําความเย็นทีใ่ ชแอมโมเนียเปน
สารทําความเย็น
7.1 กรณีทอฟรีสเซอรของหอทําน้ําแข็ง
หลอดบวมแตก
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