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CÁC TAI NẠN TRONG NGÀNH KHÍ GẦN ĐÂY 

1. Vụ nổ bình Oxy lỏng ngày 12/12/2019 tại công ty Cổ phần Lilama 69-3 ( Tứ kỳ, Hải 

Dương) 

 

 
 

Nhà máy xảy ra sự việc 

Chiều 12/12 tại Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 – Công ty Cổ phần Lilama 69/3 tại xã 

Quang Phục xảy ra vụ nổ bình oxy hóa lỏng khiến 2 người chết, 4 người bị thương. khi các 

công nhân đang làm việc tại một khu nhà xưởng của Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69/3 

thì vụ tai nạn lao động xảy ra khi một bình khí ô xy hóa lỏng phát nổ khiến 2 người chết, 3 

người bị thương.  

 Link video vụ nổ: http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/xa-hoi/them-mot-nan-nhan-tu-vong-

trong-vu-no-tai-nha-may-lilama-693-302626.html 
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                       Hiện trường vụ nổ 

                    ( Nguồn: Báo Dân Trí) 

2. Nổ bình khí Oxy tại Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Hỷ Vân 

 

Vụ nổ xảy ra ngày 30/10/2019 tại xưởng sản xuất chiết nạp khí oxy thuộc công ty TNHH 

Khí Công Nghiệp Hỷ Vân ( Cụm Công Nghiệp Cầu Gáo, thôn Đại Phùng, xã Đan 

Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội). Vụ nổ khiến 2 người tử vong, một người bị 

thương rất nặng 

 

Công ty đã đóng cửa sau khi vụ việc xảy ra 

( Nguồn theo Báo Đời sống và Pháp luật ) 

 

 

 

 

 

Hiện tại Công ty đã đóng cửa sau khi xảy ra sự việc 
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 Link video vụ nổ: https://soha.vn/clip-khoanh-khac-binh-oxy-phat-no-lua-bung-len-

kinh-hoang-khien-2-nguoi-tu-vong-20191102090030005.htm 

3. Nổ bình Oxy trước bệnh viện ung thư 

Ngày 5/8/2019, sau khi chiếc xe chở bình oxy va chạm với 3 chiếc xe khác trước cổng 

viện nghiên cứu Ung thư (thủ đô Cairo, Ai Cập). Hàng chục xe cứu hỏa đã được điều đến 

hiện trường để dập lửa. Các bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên trong Viện đã lập tức sơ tán. 

Nhiều xe hơi đậu ngoài cổng viện bị thiêu rụi. Tòa nhà của viện nghiên cứu Ung thư bị hư 

hại nhẹ.Số người thiệt mạng đã tăng lên 17 người, và số người bị thương chạm ngưỡng 32 

người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện trường vụ nổ 

https://soha.vn/clip-khoanh-khac-binh-oxy-phat-no-lua-bung-len-kinh-hoang-khien-2-nguoi-tu-vong-20191102090030005.htm
https://soha.vn/clip-khoanh-khac-binh-oxy-phat-no-lua-bung-len-kinh-hoang-khien-2-nguoi-tu-vong-20191102090030005.htm
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4. Nổ bình khí Hydro tại Hải Phòng 

Tại Thành Phố Hải Phòng ngày 18/2/2015 do một số người dân bơm khí hidro vào bóng 

bay gây nổ bình khí nén, khiến nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự 

việc trên là do sơ suất trong khi nạp tạp chất vào bình tạo khí để bơm bóng bay kinh 

doanh.Trong khi, các loại bình nén khí Hydro hầu hết là bình cũ, tái chế, không qua kiểm 

tra định kỳ của cơ quan chức năng nên nhiều bình nén khí có kim đo áp suất sai lệch, dẫn 

đến bóng bay bị bơm thường quá căng, dễ phát nổ. 

 

 

 

 

 

Nhiều xe hơi bị thiêu rụi 

 

Hiện trường vụ nổ bình khí nén 

( Theo Báo Việt ) 
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5. Nổ bình khí Axetylen tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viên Nguyên  

Vụ việc đau lòng xảy ra ngày 19/05/2014 tại kho của Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Viên Nguyên ở Cụm Công nghiệp Tân An (TP. Buôn Ma Thuột) khiến 3 người 

tử vong. 

 

Một phần hiện trường nơi xảy ra vụ nổ 

 

                       Các mảnh vỡ của bình khí acetylen 
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Áp suất vụ nổ lớn đến nỗi khiến các tấm kính của khu nhà ăn tập thể công ty, cách hiện 

trường gần 50m vỡ vụn. Mảnh vỡ phần trên của bình khí được tìm thấy cách hiện trường 

hơn 100m. Vụ nổ trên là do bình khí Acetylene phát nổ, bình acetylene này đã quá cũ và 

không được kiểm định an toàn và bị xì ngay mối hàn cũ và gây nên vụ nổ trên. 

( Nguồn: Theo báo Daklak ) 

6. Xe khách nổ bình Oxy tại tỉnh Nghệ An 

Sáng 18/02/2014, chiếc xe khách chạy vào TP. Vinh thì có một phòng khám tư nhân gửi 

bình ô xy đi nạp khí, đến chiều, khi chiếc xe quay về lấy chiếc bình. Khi vừa đưa bình lên xe 

chạy được khoảng 1km thì chiếc bình phát nổ.  

Do áp lực quá lớn nên phụ xe bị thổi bay ra ngoài, chiếc xe khách mất lái đâm vào xe tải  

Về nguyên nhân gây nổ bình ôxy trên xe, một cán bộ điều tra cho biết chiếc bình ôxy được 

đặt nằm ngang trên sàn, phía sau chân ghế lái xe, gần nguồn nhiệt là máy xe nên khi phát nổ 

đã hất văng lái xe ra ngoài. “Có thể ôxy được bơm vào bình quá nhiều so với quy định, vỏ 

bình quá hạn sử dụng. Khi có lực ma sát giữa vỏ bình và sàn xe cộng thêm nhiệt nóng từ 

máy của xe bốc lên khiến chiếc bình phát nổ, dẫn tới tai nạn”. 

 

 

Hiện trường khám nghiệm chiếc xa 

( Theo Báo An Ninh Thủ Đô) 
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7. Nổ bình khí Nito khiến hai người bị bỏng nặng tại Hải Phòng 

Tại cơ sở tái chế nhôm số 1/3, thuộc tổ dân phố 1B, phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải 

Phòng), xảy ra vụ nổ khí nitơ làm chủ cơ sở  và một công nhân đang làm việc tại đây bị 

bỏng nặng. 

Nạn nhân bị bỏng trên 20% nên đã được chuyển lên Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) tiếp 

tục chữa trị. Nạn nhân còn lại bị nhẹ hơn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Y học 

Hải Quân. 

Vụ nổ gây thiệt hại toàn bộ khối lượng tôn lợp của cơ sở và các cửa kính của nhiều nhà dân 

xung quanh. 

 

Hiện trường vụ nổ 

          Công ty Cổ Phần Cryotech Việt Nam chúng tôi hiểu và luôn đề cao an toàn là số một 

trong sản xuất cũng như đảm bảo an toàn trong sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Tiêu 

chí của Công ty chúng tôi:  

“ An toàn, chất lượng tốt, thời gian giao hàng nhanh, giá phù hợp “ 
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