
 ايالت St. Louis در واقع گاز كپسول توزيع و شارژ تاسيسات در 2005 ژوئن در
 يك در .داشت وجود گاز كپسول هزاران تاسيسات اين در .داد رخ سوزي آتش ميسوري

 آتش گاز، تخليه با همزمان و كرده عمل پروپيلن كپسول يك ايمني شير گرم بسيار روز
 ساير و كرده سرايت تاسيسات بخشهاي ديگر به دقيقه 4 مدت در حريق .شد شروع

 حتي و كرده ترك را تاسيسات محل بسرعت افراد تمام .كردند انفجار به شروع كپسولها
 در افراد از يكي چه اگر .شوند وارد حادثه محل به كه نكردند سعي نشاني آتش كاركنان

 داد دست از را خود جان دود با مواجهه و آسم داشتن بدليل تاسيسات اين همسايگي
 آسيبي حادثه محل ترك بدليل كنندگان مراجعه يا و تاسيسات كاركنان از يك هيچ ولي

 .نديدند

 هيدورسولفيد شامل محصولي نيوجرسي ايالت در صنعتي واحد يك 1995 آوريل در
 بنزآلدئيد كمي مقدار و (است جامد مواد تمامي) پتاسيم كربنات آلومينيوم، پودر سديم،

 مي انجام مكعبي متر 6 كن مخلوط ماشين يك در مواد اين اختالط .كرد مي توليد را مايع
 ابتدا .است داده رخ گرمازا واكنشي محيط، در آب وجود دليل به زياد احتمال به .شد

 سعي و برگشته محيط به نفر چند مدتي از بعد ولي كردند ترك را ساختمان كاركنان
 پنج و شد منفجر كن مخلوط كار، اين انجام حين در .كنند خالي را كن مخلوط تا كردند

 ديگر نفر چهار و (بودند كن مخلوط اتاق در كه نفراتي) دادند دست از را خود جان نفر
 .شدند مجروح نيز
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 !آگاه باش چه اتفاقي ممكن است در واحد رخ دهد، چه زماني بايد محل را ترك كني و چه زماني بايد به پناهگاه برويد
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  حرارت واكنش شامل خطرناك بسيار شرايط تا كردند مي سعي چون ديدند آسيب بشدت كاركنان شد داده توضيح كه اول حادثه دو در
 مي فكر آنها زياد احتمال به .كنند كنترل را اشتعال قابل بخارات از زيادي مقادير شدن آزاد و كن مخلوط داخل در انتظار قابل غير زاي

  كاركنان سوم حادثه در .نگرفتند نظر در را آن خطرات يا و نداشتند كافي اطالعات ولي كنند جلوگيري حادثه پيشرفت از توانند مي كه كردند
  كاركنان، از يك هيچ بنابراين .كردند حفظ حريق تا را ايمن فاصله نيز نشانان آتش و كردند ترك را تاسيسات بسرعت كنندگان مراجعه و

  ممكن زماني چه كه دانيد نمي شما دهد رخ عملياتي ظروف در انتظاري قابل غير واكنش اگر .نديدند آسيب نشانان آتش و كنندگان مراجعه
  حرارت منبع يك به تنها دارد وجود اشتعال قابل بخار زيادي مقادير كه زماني .شود ظروف پارگي و انفجار باعث شده توليد فشار است
 شرايط طرح از .نياندازيد خطر به را خود حادثه محل در ماندن با هرگز داد رخ شما واحد در شرايطي چنين اگر .دهد رخ انفجار تا است نياز

 محل به يا كرده ترك را حادثه محل بايستي زماني چه باشيد هوشيار .كنيد شركت آن تمرينات در و بوده آگاه خود تاسيسات اضطراري
 .برويد پناهگاه  در ايمن

 درب اشتباهاً نويز ايلي ايالت در كلرايد وينيل پلي واحد كاركنان از يكي 2004 آوريل در
 فشار تحت مونومر كلرايد وينيل و بوده واكنش مرحله در راكتور .كرد باز را راكتور يك

 ساختمان داخل در سمي كلرايد وينيل اشتعال قابل بخارات از وسيعي ابر .داشت قرار
 تا كردند اي بيهوده تالش و نكرده ترك را محل شيفت سرپرست و كاركنان .شد پراكنده

 حرارت منبع به بخارات رسيدن با باالخره .كنند جلوگيري اشتعال قابل مواد رهايش از
 بر مجروح سه و كشته پنج حادثه اين .رفت بين از كامل بطور واحد و داده رخ انفجار

 جزء كند جلوگيري بخارات  بيشتر رهايش از كرد مي سعي كه اپراتوري .گذاشت جاي
 مراجعه 2013 ژوئن مورخ Beacon نشريه به بيشتر اطالعات براي .بود حادثه متوفيان

 .كنيد
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