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แกส๊เหลว
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ในเดอืน ก.ค. 2491 รถทีบ่รรจสุาร ไดเมทลิอเีทอร ์(DME) เขา้

มาถงึโรงงานในเมอืง Ludwigshafen ประเทศเยอรมัน รถจอดตาก
แดดอยูป่ระมาณ 10 ชัว่โมง ขณะนัน้เชือ่กนัวา่รอยเชือ่มทีต่ะเข็บ
ตวัถังแตกออก มผีูเ้สยีชวีติ 200 ราย เกอืบทัง้หมดเกดิจากการระเบดิ
ของกลุม่ไอของสาร DME ซึง่เป็นสารไวไฟทีร่ั่วออกมา และอกีเกอืบ 
4000 รายไดรั้บบาดเจ็บ ซึง่สว่นใหญเ่กดิเนือ่งจากสมัผัสกบัสารเคมี
ทีเ่ป็นพษิซึง่ร่ัวไหลจากอปุกรณ์ทีไ่ดรั้บความเสยีหายจากแรงระเบดิ                         

( รปูที ่ 1)

ในเดอืน ก.ค. 2521 รถทีใ่ชข้นสง่โพรพลินีแตกออก ท าให ้

แกส๊ทีร่ั่วออกมาเกดิจดุตดิไฟ เหตกุารณ์นีเ้กดิในพืน้ทีพ่กัผอ่น
ชว่งวันหยดุใกลก้บัเมอืง Tarragona ประเทศสเปน เหตรุะเบดิ

ท าใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 217 ราย รวมถงึคนขบัรถดว้ย นอกจากนีย้งั
มผีูไ้ดรั้บบาดเจ็บสาหัสจากแผลไฟไหมอ้กีเกอืบ 200 ราย                
( รปูที ่2 ) 

สาเหตรุว่มของทัง้ 2 เหตกุารณ์นี ้คอื บรรจแุกส๊เหลวในถัง

มากเกนิไป ในเหตกุารณ์แรก แผน่ป้ายทีต่ัวถังระบคุวามจขุอง
ถังเกนิกวา่คา่จรงิทีถ่งัรับได ้ในเหตกุารณ์ที ่2 อาจเกดิจาก
ความผดิพลาดของคนทีท่ าการบรรจแุกส๊ลงถงั

คณุสามารถท าอะไรได ้?คณุทราบหรอืไม?่
 พลงังานในถังบรรจอุดัความดนัขึน้อยูก่ับ

ขนาด อณุหภมู ิความดนั และ สถานะของ
สารในถังนัน้ – เป็นของเหลวทีค่วบแน่น หรอื
เป็นกา๊ซอดัความดนั หลกีเลีย่งไมใ่หถ้ังบรรจุ
ไดรั้บความรอ้มเพิม่จากสิง่แวดลอ้มเพือ่ไมใ่ห ้
พลงังานในถังเพิม่ขึน้กวา่เดมิ

 อา่นขอ้มลูความปลอดภัยของถังบรรจกุา๊ซที่
คณุใชง้านและปฏบิตัติามขัน้ตอนทีแ่นะน า

 ถา้คณุบรรจแุกส๊เหลวลงถัง ตอ้งใหม้ั่นใจวา่
คณุไมเ่ตมิมันจนมากเกนิไป 

 อา่น Beacon ฉบบั ต.ค. และ ธ.ค. 49 ซึง่
กลา่วถงึความปลอดภัยในการใชถ้ังก๊าซ

 คณุอาจใชแ้กส๊เหลวทีบ่า้น – เชน่ เป็น
เชือ้เพลงิในการป้ิงยา่ง เครือ่งท าความรอ้นใน
บา้น หรอื เตา แกส๊เหลวไวไฟอาจอยูใ่นรูป
ของไฟแชค็ หรอื กระป๋องสเปรย ์ใชง้านสิง่
เหลา่นีด้ว้ยความระมัดระวงัใหเ้หมอืนกับตอน
อยูท่ีท่ างาน และตอ้งใหม้ั่นใจวา่ครอบครัว
ของคณุเขา้ใจอนัตรายเหลา่นีด้ว้ย 

 แกส๊ เชน่ ไนโตรเจน ออกซเิจน และ อารก์อน ถกูขนสง่และจัดเก็บ
ในรูปของของเหลวทีอ่ณุหภมูติ า่มาก หรอื ในรูปของแกส๊อดัความดนั
ทีอ่ณุหภมูหิอ้งและความดนัหลายรอ้ยเทา่ของบรรยากาศ (bars)

 แกส๊อืน่ ๆ เชน่ แอมโมเนยี คลอรนี ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไวนลิคลอ
ไรด ์โพรเพน แอลพจี ีและ ไดเมทลิอเีทอร ์(DME) ควบแน่นเป็น
ของเหลวทีอ่ณุหภมูหิอ้งภายใตค้วามดนัสงูปานกลาง และ โดยทั่วไป
จะจัดเก็บและขนสง่ในรูปของแกส๊เหลว 

 ในถังขนาดเดยีวกนั ถังทีบ่รรจขุองเหลวทีค่วบแน่นจะมนี ้าหนัก
มากกวา่ถังทีบ่รรจแุกส๊อดัความดนั – ของเหลวมคีวามหนาแน่น
มากกวา่ เชน่ ถังบรรจแุกส๊อารก์อนทีค่วามดนั 200 บาร ์มนี ้าหนัก
เทา่กบัโพรเพนเหลวทีบ่รรจใุนถังขนาดเดยีวกนัทีค่วามดนั 8 บาร์
เทา่นัน้ 

 แกส๊เหลว มลีกัษณะเหมอืนของเหลวอืน่ ๆ สว่นใหญ ่คอื ขยายตวั
เมือ่ไดรั้บความรอ้น เมือ่ของเหลวขยายตวั ชอ่งวา่งภายในถังปิดจะ
ลดลง ถา้ถังใบนัน้มขีองเหลวบรรจอุยูเ่ต็มและไดรั้บความรอ้นอยา่ง
ตอ่เนือ่ง ถังอาจแตกไดจ้ากความดันทีเ่กดิจากของเหลวขยายตัว 
การขยายตวัเนือ่งจากการไดรั้บความรอ้นของของเหลว (Thermal 

expansion ) สามารถท าใหค้วามดนัเพิม่ขึน้อยา่งมากแมอ้ณุหภูมิ

เพิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ย และอาจสง่ผลท าใหถ้ังบรรจแุตกเนือ่งจากเกดิ
การระเบดิจากของเหลวทีเ่ดอืดขยายตวั – BLEVE ( Beacon ฉบบั 
พ.ย. 52 และ ส.ค. 56 ).
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