
Τον Ιούνιο του 2005 εκδηλώθηκε φωτιά σε εγκατάσταση εµφιάλωσης και 
διακίνησης αερίων στο St. Louis, Missouri. Η εγκατάσταση περιείχε χιλιάδες φιάλες 
εύφλεκτων αερίων. Το ασφαλιστικό µιας φιάλης προπυλενίου άνοιξε µια πολύ ζεστή 
ηµέρα, και το διαρρέον αέριο αναφλέχθηκε ξεκινώντας τη φωτιά. Η φωτιά διαδόθηκε 
ακαριαία σε όλη σχεδόν την εγκατάσταση µέσα σε 4 λεπτά, προκαλώντας έκρηξη και 
των υπόλοιπων φιαλών. Όλα τα άτοµα στην εγκατάσταση εκκένωσαν το χώρο αµέσως, 
και η πυροσβεστική δε δοκίµασε να εισέλθει. Παρόλο που προκλήθηκε θάνατος ενός 
περιοίκου από κρίση άσθµατος λόγω καπνού, δεν συνέβησαν άλλοι θάνατοι 
εργαζοµένων και επισκεπτών, αφού διέφυγαν αµέσως.

Τον Απρίλιο του 1995, ένα εργοστάσιο στο New Jersey παρασκεύαζε µίγµα 
προϊόντων το οποίο περιείχε όξινο θειικό νάτριο, σκόνη αλουµινίου, ανθρακικό 
κάλιο (όλα στερεά) και µια µικρή ποσότητα βενζαλδεύδης (υγρό). Το µίγµα 
ετοιµάστηκε σε δοχείο 6 κυβικών µέτρων. Συνέβη µια εξώθερµη αντίδραση πιθανώς 
από την ανάµιξη µε νερό. Οι εργαζόµενοι εκκένωσαν το κτίριο, αλλά αργότερα 
αρκετοί εργαζόµενοι επέστρεψαν για να προσπαθήσουν να αδειάσουν το δοχείο. Ενώ 
έκαναν αυτή τη δουλειά το δοχείο εξερράγη προκαλώντας 5 θανάτους (όλοι 
βρίσκονταν στο δωµάτιο µε το δοχείο) και τραυµατίζοντας 4 άλλους. 
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Στα πρώτα δύο συµβάντα που περιγράφτηκαν, οι εργαζόµενοι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να 
ανταποκριθούν σε ένα έκτακτο περιστατικό, όπως η µη αναµενόµενη εξώθερµη αντίδραση σε ένα δοχείο, ή µεγάλη 
διαρροή εύφλεκτου αερίου εντός ενός κτιρίου. Είναι πιθανό να σκέφτηκαν ότι µπορούν «να σώσουν την κατάσταση», 
αλλά είτε δεν είχαν αρκετές πληροφορίες, ή δεν µπορούσαν να υπολογίσουν τον κίνδυνο. Στο τρίτο συµβάν,  οι 
εργαζόµενοι και οι επισκέπτες εκκένωσαν αµέσως την εγκατάσταση, οι πυροσβέστες παρέµειναν σε ασφαλή απόσταση 
από τη φωτιά και έτσι δεν υπήρξε κανένας θάνατος µεταξύ εργαζοµένων, επισκεπτών και πυροσβεστών. 
Αν συµβεί µια απρόβλεπτη αντίδραση σε ένα δοχείο, δε γνωρίζουµε πότε ακριβώς η αντίδραση µπορεί να αναπτύξει 

πίεση αρκετή ώστε να προκληθεί διάρρηξη του δοχείου. Όταν υπάρχει µεγάλη διαρροή εύφλεκτου αερίου, το µόνο που 
χρειάζεται για να αναφλεγεί είναι µια σπίθα. Αν κάτι αντίστοιχο συµβεί στην περιοχή µας, προέχει η ασφάλεια των 
ανθρώπων και η µη έκθεση κανενός σε κίνδυνο. Να γνωρίζουµε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασής µας, να 
συµµετέχουµε σε ασκήσεις και να γνωρίζουµε πότε πρέπει να αποµακρυνθούµε ή να καταφύγουµε σε ασφαλές µέρος. 

Τον Απρίλιο του 2004 ένας χειριστής σε ένα εργοστάσιο πολυ-βίνυλοχλωριδίου
στο Illinois άνοιξε µια βάνα σε λάθος αντιδραστήρα.Αυτός ήταν στη φάση της 
αντίδρασης και περιείχε µονοµερές βίνυλοχλωρίδιο υπό πίεση.  Ένα µεγάλο νέφος 
εύφλεκτου και τοξικού βίνυλοχλωριδίου σχηµατίστηκε στο κτίριο. Οι χειριστές και 
ο εργοδηγός της βάρδιας προσπαθούσαν µάταια να σταµατήσουν τη διαρροή και 
δεν εκκένωναν το χώρο. Το εύφλεκτο νέφος ακολούθησε ανάφλεξη και έκρηξη, 
καταστρέφοντας το εργοστάσιο.Αποτέλεσµα 5 θάνατοι (µαζί µε τους χειριστές που 
προσπαθούσαν να σταµατήσουν τη διαρροή) και 3 τραυµατίες. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε στο Beacon του Ιουνίου 2013. 


