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Hieronder volgen de problemen met het technische ontwerp, de bedrijfsvoering, de 
noodvoorzieningen en het bedrijfsmanagement op een rij.  
In een volgend hoofdstuk zijn deze aspecten geplaatst in het kader van 
procesveiligheid en de beheersing ervan.  
 
Inherente (on)veiligheid 
- De keuze van een Sevin productieroute waarbij het nodig was forse hoeveelheden 
MIC op te slaan was een onveilige keuze. Er was een alternatieve route waarbij het 
geproduceerde  MIC direct werd omgezet in Carbaryl. Onder andere Bayer gebruikte 
zo’n proces. Deze route is echter duurder. 
- De grootte van de opslagcapaciteit van het MIC was niet in overeenstemming met 
de noodzaak van flexibiliteit in de productie. Er was teveel MIC in opslag, dat 
daardoor ook lang in opslag was. Enerzijds de grote hoeveelheid en anderzijds het 
risico van een reactie in de tank bij langdurige opslag verhoogde het risico in Bhopal.  
- De overheadcondensor van de MRS-still (MIC-destillatiekolom) gebruikt water 
(‘brine’) als koelmedium op een hogere druk dan de MIC-zijde van de condensor. 
Dat betekent dat ieder lek (hoe klein ook) onmiddellijk leidt tot verontreiniging van 
MIC met water. Dit is inherent onveilig.  
- De ontwerpcapaciteit van de Vent Gas Scrubber (VGS) was onvoldoende voor 
calamiteiten situaties. Was alleen bedoeld om reguliere procesverstoringen en 
afblazen voor onderhoud op te vangen.  
- De ventheaders waren van koolstofstaal. In het geval van terugstroming zouden er 
roetdeeltjes in de tank kunnen komen (katalysator voor runaway reactie). Er waren 
geen terugslagkleppen aanwezig.  
- Het installeren van de connectie tussen de beide ventheaders zonder de risico’s 
ervan te onderzoeken. Het betrof een ontwerpmodificatie. De afsluiter in de 
jumperline was open omdat de Proces Vent Header (PVH) in onderhoud was.  
 
Gebrekkige instrumentatie en beveiligingen 
• Er was geen controlemogelijkheid van de zuiverheid (evt. waterlekkage van 

condensor) van de geproduceerde MIC. In hun fabriek in Virginia (USA) heeft 
UC die mogelijkheid wel (aparte buffertank). 

• De temperatuurmeting en alarmering (TIA) op de tank heeft vanaf het begin niet 
(goed) gefunctioneerd. 

• De in het ontwerp opgenomen beveiliging TDRA (Temperature Difference 
Recording Alarm) is nooit daadwerkelijk geïnstalleerd.  

• Er is geen drukalarm (H/L) aanwezig op de MIC tank. 
• De instrumentatie was niet betrouwbaar, omdat er te weinig werd gecontroleerd/ 

getest. 
 

 
 
 



Bedrijfsvoering 
• Het wassen met water van de filterveiligheidsklep uitlaatleidingen vond reeds 

geruime tijd plaats zonder het plaatsen van een blindflens. Dit was niet volgens 
de werkinstructie.  

• Het uitgebruik nemen van het freon/koelsysteem. De freon was afgetapt voor 
gebruik elders in de fabriek om economische redenen. Het niet meer koelen van 
de MIC tank is een belangrijk risicoverhogend aspect. 

• Door onvoldoende/ onjuiste controle van de destillatie kon er teveel chloroform 
en fosgeen in de MIC aanwezig zijn. 

• Bij ploegwisselingen werd onvoldoende informatie overgedragen. 
• Onvoldoende leren van incidenten: tussen 1981 en 1984 vonden 6 ongevallen 

plaats op de fabriek (2 ernstige fosgeen lekkages, één dodelijk slachtoffer, 25 
gewonden). 

• Er was nalatigheid bij onderhoud, waardoor veel aanwijzingen van 
systeemcondities niet of niet juist werkten en veel leidingen en kleppen in slechte 
staat verkeerden. 
 

Noodvoorzieningen 
• De Flare Tower was niet aangesloten. Deze was waarschijnlijk in onderhoud 

vanwege problemen met betrekking tot het aanhouden van de vlam. Ook hier 
geldt dat het veiligheidsysteem hierdoor degradeert.  

• De circulatie van natronloog in de VGS was gestopt (waarschijnlijk al in oktober 
1984). Het was de bedoeling deze te starten in geval van nood. De VGS kon niet 
gestart worden, de pomp was defect. Ook was er onvoldoende loog aanwezig. 
Het uitzetten van de continue loogcirculatie degradeert een belangrijk 
veiligheidsysteem.   

• De operators waren onvoldoende op de hoogte over hoe te handelen bij grote 
calamiteiten. Er waren geen oefeningen van calamiteitenafhandeling. 

• Er was geen MIC gas detectiesysteem aanwezig. Reuk en irritatie treedt pas op 
bij waarden die al als gevaarlijk worden gekenschetst.  

• De aanwezige watersproeier was niet ontworpen voor de hoogte waarop MIC 
ontsnapte.  

• De omwonenden werden niet gewaarschuwd, omdat de externe sirene van de 
interne sirene was afgekoppeld. 

• Effecten werden vergroot doordat de omwonenden en de artsen niet op de 
hoogte waren van de toxische effecten van MIC en hoe het behandeld kon 
worden.  
 

Personeel 
• De productie was in 1981 nog maar 50% van ontwerp. Er heeft toen een 

personeelsreductie plaatsgevonden van 35%. Het onderhoudspersoneel werd 
teruggebracht van 6 naar 2 mensen. Een maand voor de ramp werd het niet 
nodig meer geacht dat er ook ‘s nachts een onderhoudsman aanwezig was.  

• Op16 november 1984 was er een herschikking van de samenstelling van de 
ploegen. Dat leidde ertoe dat van de mensen die de waterwasoperatie 
uitvoerden, er niet één getraind was voor de MIC unit. 

• Het verloop onder de getrainde mensen was groot. Op 5 november 1984, 
werden vijf operators overgeplaatst van de Sevin unit naar de MIC unit.  

• Ze moesten de unit draaien na 20 dagen training. 



 


