
Στις 5:30 το πρωί, στις 19 Νοεµβρίου 1984 ξέσπασε µια µεγάλη 
φωτιά και µια σειρά εκρήξεων σε ένα terminal αποθήκευσης και 
διακίνησης υγραερίου (LPG) στο San Juan Ixhuatepec, στην Πόλη 
του Μεξικού. Περίπου 600 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περίπου 7.000 
τραυµατίστηκαν και 200.000 άνθρωποι εκκένωσαν την περιοχή, ενώ 
το terminalκαταστράφηκε. Οι εκρήξεις καταγράφηκαν από ένα 
σεισµογράφο 20 χλµ µακριά, και η µεγαλύτερη έκρηξη  που 
κατέγραψε ήταν 0,5 Ρίχτερ. Οι περισσότεροι θάνατοι και 
τραυµατισµοί σηµειώθηκαν στην τοπική  κοινωνία- άνθρωποι που 
έµεναν σε ακτίνα 130 µέτρων από το terminal.

Η αιτία του ατυχήµατος δεν µπόρεσε να καθοριστεί µε βεβαιότητα 
επειδή οι εγκαταστάσεις καταστράφηκαν και δεν υπήρχαν αναφορές 
από µάρτυρες. Πιστεύεται ότι διέρρευσε LPG από µια δεξαµενή ή µια 
γραµµή σε ένα κλειστό χώρο. Οι ατµοί του LPG σχηµάτισαν 
εύφλεκτο νέφος αερίων ύψους περίπου 2 µέτρων. Το νέφος αναφλέγη
πιθανόν από πυρσό εδάφους (ground flare).

Υπάρχουν στοιχεία ότι κάποιες δεξαµενές στην εγκατάσταση 
µπορεί να είχαν υπερχειλίσει, προκαλώντας διασπορά του LPG προς 
τον πυρσό εδάφους. Η αρχική διαρροή µπορεί να προήλθε από την 
υπερχείλιση ή την αύξηση της πίεσης µιας από τις δεξαµενές.

Πολλές αιτίες συνέβαλαν στην καταστροφή, όπως ο σχεδιασµός 
του terminal (πχ. ακατάλληλη απόσταση µεταξύ δεξαµενών, 
ανεπαρκής ανίχνευση αερίων, έλλειψη συστηµάτων παθητικής 
πυροπροστασίας), η καταστροφή του συστήµατος πυρασφάλειας από 

Τι µπορούµε να κάνουµε

Να προσέχουµε τα συστήµατα ασφάλειας της µονάδας µας, ώστε να µας 
«προσέχουν» και αυτά!
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Παρόλο που υπήρχαν πολλοί σχεδιαστικοί 
παράγοντες που συνέβαλαν στην καταστροφή, 
αναφέρεται επίσης ότι η επιτροπή ασφάλειας της 
εγκατάστασης είχε διαπιστώσει έναν αριθµό 
λειτουργικών προβληµάτων στην ασφάλεια πριν 
το συµβάν:
� Το housekeeping ήταν ανεπαρκές
� 30-40 % του εξοπλισµού ασφάλειας, ακόµα 

και συστήµατα καταιονισµού ήταν µη 
λειτουργικά ή bypassed

� Ένα ασφαλιστικό έλειπε στη γραµµή 
διανοµής LPG (manifold)

� Οι µετρητές πίεσης ήταν ανακριβείς και σε 
κακή κατάσταση.

Γνωρίζουµε ότι…
� Να γνωρίζουµε τις επιπτώσεις ενός πιθανού περιστατικού στο 

εργοστάσιό µας και τα συστήµατα ασφάλειας που υπάρχουν για να 
προλάβουν ή να καταστείλουν το γεγονός.

� Να αναφέρουµε για επισκευήόλες τις αστοχίες των συστηµάτων 
ασφάλειας.

� Να ελέγχουµε ότι όλα τα ασφαλιστικά επιθεωρούνται και 
συντηρούνται όπως απαιτείται από τις διαδικασίες.

� Να συζητάµε µε τους µηχανικούς ασφάλειας και παραγωγής πώς 
µπορούµε να µειώσουµε την επικινδυνότητα, ακόµα και µε πιθανό 
σταµάτηµα, αν ο κρίσιµος εξοπλισµός ασφάλειας δεν λειτουργεί 
σωστά.

� Να θυµόµαστε ότι το ανεπαρκές housekeeping σε ένα εργοστάσιο 
είναι συχνά ένα σύµπτωµα κακής κουλτούρας ασφάλειας. Να 
φροντίζουµε τη µονάδα µας και όλο τον εξοπλισµό, ειδικά τον 
εξοπλισµό ασφάλειας. 

τις εκρήξεις, η ανεπαρκής συντήρηση του εξoπλισµού ασφάλειας και ο µεγάλος αριθµός κατοίκων κοντά στο terminal.


