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در ماه جوالي سال  1948تانكر محتوي دي متيل اتر ) (DMEبه
تاسيساتي در شهر لودوينگشافن آلمان وارد مي شود .اين تانكر در حدود
 10ساعت زير نور خورشيد بوده و متخصصين بر اين باورند كه مخزن
تانكر از محل جوش ها باز شده است .در اثر نشتِ  DMEابر بخار تشكيل
و بدنبال آن انفجار رخ داده و در حدود  200نفر كه در نزديكي محل بودند
كشته شدند 4000 .نفر نيز مجروح شدند كه اكثريت آنها به دليل مواجهه با
مواد سمي ناشي از تخريب تاسيسات بوده است( .شكل )1
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در ماه جوالي سال  1978مخزن يك تانكرِ حامل پروپيلن سوراخ شده و
پس از نشت گاز ،آتش سوزي رخ مي دهد .اين اتفاق در محلي توريستي
نزديك به شهر تاراگونيا واقع در كشور اسپانيا به وقوع مي پيوندد .در اثر
اين حادثه عالوه بر راننده 217 ،نفر كشته و  200نفر ديگر نيز به شدت
دچار سوختگي شدند( .شكل )2
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معموال اين نوع حوادث به علت بارگيري بيش از حد گاز مايع رخ مي دهند.
در حادثه اول اشتباهاً ظرفيت اسمي تانكر طبق مشخصات حك شده ،بيش
از ظرفيت واقعي تانكر درج شده بود و در حادثه دوم علت احتمالي خطاي
انساني در هنگام بارگيري تانكر بوده است.

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟
 ميزان انرژي ذخيره شده در ظروف تحت فشار
بستگي به اندازۀ ظرف ،درجه حرارت ،فشار و ماهيئت
محتويات – گاز مايع شده يا گاز متراكم -دارد .از
افزايش انرژي به دليل مواجهه با حرارت ناشي از
شرايط محيطي پيشگيري كنيد.

آيا مي دانستيد؟




 موارد ايمني را در مورد ظروف محتوي گاز مطالعه
كرده و توصيه هاي آن را بكار گيريد.



 نشريه  ،Beaconماه هاي اكتبر و دسامبر سال 2006
را درباره ايمني سيلندرهاي گاز مطاله كنيد.



 اگر ظرفي را از گاز مايع پر مي كنيد ،اطمينان يابيد كه
بيش از حد پر نشده باشد.

 احتماالً در منزل خودتان از گاز مايع جهت سيستم
گرمايش يا پخت و پز استفاده مي كنيد .گازهاي مايعِ
قابل اشتعال در فندك ها و قوطي هاي اسپري نيز
وجود دارند .همانند محيط كار مراقبت هاي الزم را
هنگام استفاده از اين وسايل در نظر بگيريد و اطمينان
حاصل نمائيد كه تمامي افراد خانواده نيز با خطرات
اين وسايل آشنايي داشته باشند.

گازهايي چون نيتروژن ،اكسيژن و آرگون در درجه حرارت خيلي پائين و يا در
دماي محيطي و تحت فشار (چندين هزار  Psiو يا صدها  )Barبصورت مايع حمل
و يا نگهداري مي شوند.
گازهاي ديگر مانند آمونياك ،كلر ،دي اكسيد سولفور ،وينيل كلرايد ،پروپانLPG ،
و دي متيل اتر ) (DMEدر دماي محيطي و فشار متوسط متراكم و به شكل مايع
در آمده و معموالً به صورت گاز مايع حمل و يا نگهداري مي شوند.
دانسيته مايع نسبت به گاز بيشتر است بنابراين در ظروف و مخازن با حجم
يكسان مقدار محتويات مايع متراكم شده نسبت به گاز متراكم شده ،بيشتر است.
به عنوان مثال مقدار محتويات سيلندر گاز آرگون در فشار  29( 2900 psiبار) و
سيلندر حاوي پروپان مايع در فشار  8( 116 psiبار) يكسان است.
گازهاي مايع همانند ساير مايعات در مواجهه با حرارت منبسط مي شوند.
همزمان با منبسط شدن مايع ،فضاي مورد نياز براي بخارات كاهش مي يابد .اگر
ظرف كامالً با مايع پر شده و در معرض حرارت قرار گيرد به علت افزايش فشار
ناشي از انبساط حرارتي مايع ،پارگي ديواره ظرف اتفاق خواهد افتاد .افزايش
جزيي درجه حرارت مي تواند انبساط حرارتيِ مايع و بدنبال آن فشار بسيار
زيادي را توليد كند .نتيجه پارگي ديوارۀ ظروف تحت عنوان انفجار ناشي از
انبساط و جوشش مايع ) (BLEVEناميده مي شود( .به نشريه  Beaconدر
تاريخ آگوست  2013و نوامبر  2009مراجعه كنيد).

خطرات گازهاي مايع را دست كم نگيريد!
نشريه  Beaconمعموال به زبانهاي آفريقايي ،عربي ،كاتالوني ،چيني ،چک اسلواكي ،دانماركي ،هلندي ،انگليسي ،فليپيني ،فرانسوي ،آلماني ،يوناني ،گجراتي ،عبري ،هندي ،مجارستاني ،اندونزيايي،
ايتاليايي ،ژاپني ،كره اي ،مااليي ،ماراتي ،مونگوليايي ،فارسي ،لهستاني  ،پرتغالي ،رمانيايي ،روسي ،اسپانيائي ،سوئدي ،تلوگو ،تايلندي  ،تركي ،اردو و ويتنامي در دسترس ميباشد.
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