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جوالئی 1948میں انک ڈائی مبھانل ایبھر ) (Dimethyl etherسے بھرا ٹی نک
ے
ے سے دھوپ میں کھڑا ر ہٹ
جرمنی کی انک فیکبری میں پہنچا۔ کہا جانا ہے کہ دس گھنٹ
کی وجہ سے اسکا ونلڈ ٹوٹ گنا۔ تقری نا دو سو ہالکتیں ہوئیں جن میں سب ہی ڈائی مبھانل
ے میں ہونے والے دھماکے کی وجہ سے بھیں۔ جار سو کے
ایبھر کے اجراج کے ٹننج
قریب لوگ زخمی بھی ہونےجس میں سے زنادہ ئعداد ی ناہ شدہ نالیٹ سے جارج ہونے
والی زہرنلی گیس کی وجہ سے بھی۔

1

جوالئی  1978میں دوسرا واقعہ ٹبراگونا،استین کے قریب انک تقریحی مقام پر ٹیش آنا جس
میں پرونلین ) (Propyleneسے بھرا ٹی نک بھٹ گنا اور جارج ہونے والی گیس سے
آگ بھڑک ابھی -اس دھماکے میں ڈراییور سمیت  217اقراد جان یحق ہونےاور 200
ج
ے۔
لوگ ھلس گٹ

2

ے
ے وا ق ع
دوٹو ں جادنات کی وجہ ٹی نکوں میں ما ئع گیس کا جد سے زنادہ بھرا ہونا بھا۔ پہل
میں ٹی نک کی معلومائی نلیٹ پر ٹی نک کی جد مقدار غلط لکھی گنی بھی اور دوسری طرف
غ
ے کا سبب ینی۔
ٹی نک بھرنے وقت انسائی لطی وا ق ع

ک نا آپ کو معلوم ہے؟
 ناٹبروجن ،آکسنجن اور آرگان حیسی گیسوں کو ایتہائی کم درجہ جرارت پر ما ئع کی جالت میں نا بھر ٹبروئی درجہ
جرارت پر ہزاروں  psiپرنشر میں کمبرنسڈ ) (Compressedگیس کی صورت میں النا اور رکھا جانا
ہے.
 دنگر گیسں حیسا کہ اموی نا ،کلورین ،شلقر ڈائی اکسانڈ ،وی نانل کلورانڈ LPG ،اور ڈائی مبھانل ایبھر جو کہ
پرنشر اور ٹبروئی درجہ جرارت پر ما ئع ہونے ہیں کو عموما ما ئع کی جالت میں ینچا اور رکھا جانا ہے۔

ے ہیں؟
آپ ک نا کر سکٹ

 پرنشراپزڈ ک نٹیبروں میں ٹوانائی کا ایحصار ان کے شاپز ،درجہ

جرارت ،پرنشر اور ان میں موجود مواد کی جالت پر ہونا ہے منال
کے طور پر کنڈٹیسڈ لنکوڈ نا کمبرنسڈ )(Compressedگیس ۔ ان
ک نٹیبروں کو ٹبروئی جرارت سے یچا کر ان میں ٹوانائی کے پڑھاؤ کو



روکا جا شکنا ہے۔
ج
ی
س
م
ے
گیس ک نٹیبروں کی فنی ات قار یسن کو ا ھی طرح پڑھیں ،اور د یٹ
ے طرتقہ کار کی ٹبروی کریں۔
گٹ
اگر آپ کسی ک نٹیبر میں ما ئع گیس بھریں ٹو جد مقدار سے زنادہ
بھرنے سے گرپز کریں۔
اکیوپر اور دسمبر  2006کے ی نکن پڑھ لیں ،وہ گیس س نلنڈر سیفنی
کے نارے میں ہیں۔
آپ کے گھر میں بھی ما ئع گیس موجود ہو سکنی ہے -منال
ے۔ آنش گبر ما ئع گیس الٹبروں میں بھی نائی
 ،LPGہیبر اور جو لہ

 ما ئع گیس سے بھرے ک نٹیبر میں کمبرنسڈ ) (Compressedگیس کے ک نٹیبر سے زنادہ مادہ موجود ہونا
ے
ہے ،ئعنی ما ئع کی ڈنسنی زنادہ ہوئی ہے -منال  2900psigپرنشر پر آرگان گیس کا سنلنڈر اسی حنٹ
 116psigپرنشر پر لنکوت قانڈ ) (Liquefiedپروئین کے سنلنڈر حی نا مادہ رکھنا ہے۔

م ب
ے پر ھنلنی ہے۔ اس بھنالؤ سے ی ند ک نٹیبر میں یچارات
 ما ئع گیس بھی دنگر ما ئع کی طرح جرارت لٹ
ے پر بھٹ جاۓ گا-
ے جگہ کم ہو جائی اور اگر ک نٹیبر ٹوری طرح بھر جانے ٹو مزند جرارت ملٹ
کے لٹ

 درجہ جرارت میں معمولی اضافے سے ما ئع کا بھنالؤ سنلنڈر میں ایتہائی زنادہ پرنشر ی نا شکنا ہے۔ سنلنڈر
ب
جائی ہے۔ روزمرہ زندگی میں ھی ان اس ناء کو احی ناط سے استعمال
ے کا ٹننجہBoiling Liquid Expanding Vapor Explosion۔)(BLEVEہونا
کے بھنٹ
ہے-
کنا کریں ،اور یہ ت قین کرلیں کہ آپ کے گھر والے ان
کےخ طرات سے واقف ہیں.


ما ئع گیس کےخ طرات کو کبھی ن طرانداز مت کریں!!
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