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Topic STATIC ELECTRICITY FROM FLOWING LIQUIDS 
 

Back ground: 
 

We heard explosions in storage tanks and explosions in tank trucks, ignited by static sparks. The static was 

formed by the flow of a non-conducting liquid, and the spark discharges occurred between the body of the 

liquid and the metal containers (or filling arms). 
 

If a conducting liquid such as acetone or methanol flows into an ungrounded metal container, the container 

acquires a charge from the liquid and a spark may occur between the container aid grounded metal that is 

nearby, as in the following incidents.  
 

Case Studies: 
 

(a) Acetone was regularly drained into a metal bucket. One day the operator hung the bucket on the drain 

valve instead of placing it on the metal surface below the valve (Figure 15-1). The handle of the bucket 

was covered with plastic.  

When acetone was drained into the bucket a static charge accumulated on the acetone and on the 

bucket. The plastic prevented the charge from flowing to earth via the drain pipe, which was grounded. 

Finally a spark passed between the bucket and the drain valve and the acetone caught fire. Even if the 

bucket had been grounded, it would still have been bad practice to handle a flammable (or toxic or 

corrosive) liquid in an open container. It should have been handled in a closed can to prevent spillages.  

Closed cans, however, will not prevent ignition by static electricity, as the following incidents show. 

 

 

 

 

 

 

 

(b) A man held a 10-L metal container while it was being filled with acetone. When he tried to close the 

valve in the acetone line, the acetone ignited, and the fire spread to other parts of the building. 

The man was wearing insulating (crepe rubber) shoes, and it is believed that a static charge accumulated 

on the acetone, the can and the man. When he put his hand near the valve, a spark jumped from him to 

the valve, which was grounded, and ignited the acetone vapor. 

(c) Metal drums were occasionally filled with vinyl acetate via a 2” diameter rubber hose. There was no 

means for grounding the drum, and the rubber hose did not reach to the bottom of the drum; the liquid 

splashed down from a height of 0.6 m. A few minutes after filling started, a violent explosion occurred, 

and the ends of the drum were blown out. One end hit a man in the legs breaking both of them, and the 

other end broke other man’s ankle. He was burned in the fire and died a few days later. Note that, the 

operation had been carried out a number of times before conditions were right for an explosion to occur. 

(d) Explosions have occurred because external paint prevented grounding of a drum or internal linings 

prevented grounding of the contents. As with tanks, explosions can also occur in grounded drums 

containing liquids of low conductivity if a static charge accumulates on the liquid and passes to a 

grounded conductor, such as a filling pipe. Some incidents that have occurred are most likely when; The 

liquid has a low conductivity (<50 pS/m) and low minimum ignition energy (<1 d). 

*The vapor-air mixture in the drum is close to the optimum for an explosion. This usually occurs about 

midway between the lower and upper explosive limits. 

“Electrical grounding systems are a known human health hazard.”  
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విషయం  పరవహ ంచే ద్రవల న ండ ిస్ా టిక్ ఎలక్టాా నిక్ 

 

చరితర: 
రసయనక ట్యాంక్ తుల్వాల్ు మరియు ట్యాంక్ టరకుుల్ల్ో పేల్ుళ్లు , సా ట్క్ స్క్స్ుద వారార మాం ినటలు  ల్ేవార పేలినటలు  మనము వాంటలన్రాము. 
పేల్ుడుకు గల్ కరణము స్ిర వదయయత్ (సా ట్క్ స్క్స్ు) గ గురితాంచబ ినవిా. స్ిరవిధ్ ాత్ ఉతపతి్ర వహక రహ త ద్రవ పదారదం యొకక పరవహం 
మరియు లోహ కంట ైనర్ మద్ా స్పర్క జనించడం వలన కలిగింది.  
అస్టోన్ ల్ేవార మెథన్రల్ ల్వాంట్ దరవ వారరా ల్ు ఒక గరౌ తుడ ాంగ్ ల్ేతు మెటల్ కాంట ైనరలు  రవహిసయత నాటుయ  ే, కంట ైనర్ దార వము న ండి ఛార్్ ను ంద్ త ంది 
మరియు ఈ క్ట్రంది సంఘటనల వలెనే సమీపంలోని కంట ైనర్ సహాయక గరర నేద డ్ మెటల్ మధ్ా ఒక స్పర్క ఏరపడవచ ు. 
 

ఆపద్లు వరగీకరణ:  
(ఎ) ఎస్టోన్ తరచూ ఒక మెటల్ బకెట్ ల్ోకి తీసయకొనయట జరుగుచయనావాి. ఒక రలజు ఆరేటక్స్ బకేటలనయ ఇనయ బల్ుప ై వ ాంచయటకు బదయల్ు, వల్ా 
యొకు ప ికి బకెటలా వాల్వడవెాస్ నయ (చితరాం 15-1). ఆ బకెట్ యొకు హయాం ిల్ తృు స్ాక్ ేో చ సరు.  
ఎస్టోన్ బకెట్ ల్ోకి తృరుత ాండగ ఎస్టోన్ మరియు బకెట్ ప ై స్ిరమైెన ఛరక్్స్ ఏర్ ిాంవాి. నుా స్ాక్ తొడుగు స్ిర విద్ ాత్ భూమిలోక్ట్ డైై్న్  ైప్ దాార 
పరవహ ంచకుండా నిరోదించంది. చివరికి బకెట్ మరియు  ై్నై్ వల్ా మరియు అస్టోను  మధయ ఒక స్క్స్ు ఉదబవాంచినవిా.   
 

బకెట్ గరౌ తుడ ాంగ్ చ స్న్ట్కీ, బహిరాంగ కాంట ైనరలు  మాండగల్ (ల్ేవార వషూరిత ల్ేవార తితువాయు) దరవతుా తురాహిాంచడాం ఇ్ట్కీ చ్డు దధతిగ 
ఉాంటలాంవాి. దరవవారరధల్నయ ముస్వ నా కాంట ైనరుల్ో వడుట వారార దరవము ఒల్కకుాం ర ఉాండవచయు.  
అయ  ే, మూస్వాస్న డబ్బల్ు స్త రవదయయత్ వారార ఏర్   మాంటల్నయ తురలధిాంచవ , ఈ కిౌాంవాి సాంఘటనల్ వారార ే్ల్ుసయకోవచయు.  
 

 

 

 

 

 

 

(బి) ఎస్టోన్తత  తుాం ిన 10 లీటరు మెటల్ కాంట ైనరుా ఒక వయకిత వడుచయన్రాడు. అతనయ అస్టోన్ ల్ ైన్తు  వల్ా తు  మూస్వాయ రతుకి 
రయతిాాంచిన ్డు, అస్టోన్ మాండటాం జరిగిాంవిా మరియు భవనాం యొకు ఇతర భ్గల్కు అగిా వయపాంచిాంవిా. ఆ వయకిత ఇనయుల్ేట్ాంగ్ 
(ముడతల్ుగల్ రబబరు) షూల్నయ ధరిాంచరడు అస్టోన్ డబ్బ మరియు వయకితప ై స్త రవదయయత్ వ నాటలు  గురితాంచరరు. అతన  వల్్ సమీపంలో తన 
చేత్రని  టిానపపపడు, ఒక స్పర్క అతనిి న ండి వల్్ వరకు పరవహ ంచంది. ఇది గరర నేద డ్, మరియు అస్టోన్ ఆవిరిని మండించంది.  
 

(స్) మెటల్ డరముు  అ ్డ ్డు 2” రబబరు గొటాాం వారార వన్ ైల్ అస్టేట్ ేో తుాంబ రడ య. డరమ్ తు స్త రవదయయత్ వసర్నకు ఎటలవాంట్ సధనమూ 
ల్ేదయ, మరియు రబబరు గొటాాం డరమ్ అడుగుకు చ రుకోల్ేదయ; దరవాం 0.6 మీటరు ఎత త  నయాం ి వొకుసరిగ  ిాంవిా. తుాం ట తృర రాంభాంచిన కొతుా 
తుమిషల్ తరువత, ఒక ప దా పేల్ుడు జరిగిాంవాి, మరియు డరమ్ యొకు బ్గల్ు ఎగిరి బయట  రడ య. డరముు యొకు ఒక చివర భ్గాం రెాండు 
కళ్ళకు తగల్డము వారార కళ్లళ వరిగయ మరియు మరల భ్గాం తగిలి వారొక మతుష చీల్మాండ వరిగిాంవాి. అతనయ అగిాల్ో కలిు చాంబ రడ డు 
మరియు కొతుా రలజుల్ తరాత మరణ ాంచరడు. గమతుాంచాం ి, ేలుడు సంభవిస ి ని పరిస్ిత లకు ముంద్  యిటువంటివి చాలాస్రలా  చేస్రల.  
(d) ేలుడు సంభవించడానిక్ట్ గల క్టరణం డరముుయొకక బాహా  యింటింగ్ మరియు డరముు లోపలి ను ర స్ి ర విధ్ ాత్ జరగకుండా నిరోదించాయి. 
ట్యాంకుల్ మవవిారిగ, తకుువ వహకత గల్ దరవల్ు కలిగివ నా డరముు (గరౌ తుడ ాంగ్ చ యబ ివ న్రా) ల్ోల్ దరవాంప ై స్త ర వధయయత్ తృర ర గు ి ఒక 
గరౌ నాా్డ్ కాండకారుా చ రుకోవడాం వారార పేల్ుడు సాంబవాంచిాంవిా. దరవ వహకతాాం తకుువగ వ ాంటే (50 pS/m) మరియు తకుువ కతూస జాల్న శకిత 
(1 కాంటే తకుువ) యటలవాంట్ సాంఘటనల్కు కరణరల్ు.  
* వయు-గలి మిశ్రమం ేలుడు క్టోసం వంఛనీయంగ వపనిపపడు ఇది స్ధారణంగ దిగువ మరియు ఎగువ ేలుడు పరిమిత ల మధ్ా 
సంభవిస ి ంది.  

"ఎలక్ట్ాాకల్ గరర ండ్ స్సామ్స్ ఒక త్లిస్న మానవ ఆరోగా పరమాద్ం".  
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