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Ten geleide

Soms maken we dingen mee die bepalend zijn voor alles wat we daarna zullen doen.
Voor Chris Pietersen waren dat zijn betrokkenheid bij de onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van twee grote industriële rampen. De explosie bij PEMEX in Mexico
en de giframp bij Union Carbide in India brachten Chris niet alleen in contact met de
harde werkelijkheid van rampen, maar ook met het maatschappelijke en politieke
spel dat daarop volgt. Een spel waarin het niet zelden meer over economische belangen lijkt te gaan, dan over de slachtoffers en hoe verder toekomstig leed te voorkomen. Voor Chris Pietersen betekende dit het begin van een levenslange carrière in
risicomodellering, analyse en beleidsadvies.
Chris Pietersen beschrijft 25 jaar na deze ongevallen indringend hoe het er toen aan
toeging. Wie de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid weleens beluisterd
heeft, zal onthutst zijn hoe weinig op dat punt schijnt te zijn veranderd. Nog steeds is
het moeilijk feitenonderzoek, en dan vooral het trekken van lessen voor de toekomst,
uit de sfeer van belangenbehartiging te houden. Ook nu nog lijken ethische overwegingen bij beslissingen over de aanvaardbaarheid van activiteiten, locatiekeuze en
risico’s aanzienlijk minder belangrijk dan materiële kostenoverwegingen.
Het boek dat voor u ligt beschrijft wat er met de lessen van Mexico City en Bhopal in
de kwart eeuw die daarop volgde is gebeurd en het lezen van dit boek kan daarom
voor ieder die met risicobeheersing te maken heeft, binnen en buiten de procesindustrie, een leerzame ervaring zijn.
Prof.dr. B.J.M. (Ben) Ale
Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft.

Ten tijde van de rampen in Mexico City en Bhopal in 1984 werkte Ben voor het Directoraat Generaal
Milieubeheer op het gebied van de risicoanalyse en risicobeheersing. Hij heeft een belangrijke rol
gespeeld in het definiëren en implementeren van het Nederlands beleid op het gebied van Industriële
Veiligheid, met name het ruimtelijke ordening aspect (externe veiligheid).
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Verantwoording
Waarom is het zinvol om stil te staan bij het feit dat eind 1984 twee enorme rampen
plaatsvonden? Dat is bijna een generatie geleden, alles is veranderd in de wereld.
Er zijn intussen nog diverse ernstige rampen met gevaarlijke stoffen gebeurd en de
inzichten over industriële veiligheid zijn drastisch veranderd. Bovendien werd er (ook
toen) vaak gehoord: het zijn Derde Wereldrampen, die gebeuren hier niet. Ik herinner
me dat bij een presentatie in Duitsland voor de LPG-branche (volle zaal, zo’n 100
mensen) van ons onderzoek naar de ramp in Mexico City een gedeelte van de zaal
vond dat het geen relevant onderwerp was. In Europa stond veiligheid hoger in het
vaandel. Het bestuur kwam in het geweer toen ik voorstelde om dan maar te stoppen
met de presentatie.
Wie is er geïnteresseerd in een boek over deze oude koeien uit de sloot? De vraag is
of het wel oude koeien zijn. Voor een deel is dat zo natuurlijk. Maar de discussie over
veiligheid van installaties met gevaarlijke stoffen woedt nog even hevig. Het gaat ook
vaak over dezelfde aspecten die we hebben gezien bij de ramp in Mexico City en de
tragedie1 in Bhopal. Er zijn echter goede redenen om die rampen niet te vergeten.
Hieronder wordt daar nader op in gegaan.
De industrie en overheden hebben belangrijke lessen geleerd uit de rampen. Maar:
hebben we ze ook onthouden? Deze rampen konden ontstaan doordat er in de
bedrijven én door overheden breed gezondigd werd tegen de principes van veiligheid. Het gaat om procesveiligheid, arbeidsveiligheid en de veiligheid voor de burgers
buiten de poort. Het laatste is wat we in Nederland Externe Veiligheid noemen. Een
paar voorbeelden van wat er in dit boek aan de orde komt over de directe oorzaken
en achterliggende factoren van de rampen. Over het falen van het management, over
kostenreductie, over een inherent onveilig ontwerp en onderhoud van installaties,
over een lakse cultuur als het gaat om veiligheid. En dit allemaal ten koste van de
duizenden slachtoffers die er gevallen zijn. Uit onafhankelijke analyses van rampen
die na 1984 plaatsvonden en met name ook in de laatste jaren blijkt dat de achterliggende factoren van deze rampen vergelijkbaar zijn met die in het rampjaar 1984.
Dat is de reden dat een aantal van deze rampen in dit boek ook aan de orde komen.
Na het onderzoek van de ramp en de tragedie in 1984 heb ik zelf nog vele, soms dodelijke incidenten onderzocht in de procesindustrie. Deels als senior onderzoeker bij
de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), deels vanuit mijn leidende veiligheidsadvies
functie bij TNO en later als directeur van Safety Solutions Consultants (SSC), een
bedrijf dat ik op verzoek van TNO heb opgezet.2 Het betreft onderzoek van zeker tien
1
2

In India wordt consequent gesproken over de ‘Bhopal tragedy’. En terecht. We sluiten ons daar bij aan.
In 2007 heeft TNO zich uit SSC teruggetrokken. Zie www.safety-sc.com.
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Carolyn Merritt leidt een sessie op de Bhopal
Conferentie in 2004 in India (samen met de auteur).
Carolyn heeft een belangrijke rol gespeeld in het op
de kaart zetten van onafhankelijk ongevalsonderzoek
in Amerika. Zij is ongeveer een jaar na haar aftreden
in 2008 overleden.

ernstige incidenten per jaar. En steeds kom je weer uit op dezelfde latente problemen
in de organisatie van het bedrijf. Het is soms alsof de tijd heeft stilgestaan. Verschillen zijn er ook natuurlijk. Belangrijk in dit verband is de technische vooruitgang met
meer inherent veilige oplossingen en de betere materialen. Verder zijn er veiligheidsmanagementsystemen ingevoerd. Er zijn normen geïntroduceerd voor systematische
gevaars- en risicoanalyses. De werkvergunning systemen zijn verbeterd, met onderscheid naar hoog en laag risico.
Maar helaas zijn al die systemen niet effectief als het management niet alert genoeg
is, als er organisatorische zwakten aanwezig zijn in het bedrijf. Dan kan het gebeuren
dat er procedures zijn om de procedures. Of dat er niet gecontroleerd wordt of de
werkinstructies gevolgd worden (Bhopal), dat de werkvergunning routine is geworden
of dat er door onvoldoende onderhoud en testen gebrekkige instrumentatie (Mexico,
Bhopal) aanwezig is. De genoemde aspecten blijken uit de onderzoeken van Geleen
(2003), Warffum (2005) en Texas (2005) uit bijlage 6 en de Feyzin ramp (bijlage 9).
De toenmalige voorzitter van de onafhankelijke Chemical Safety Board (CSB) in Amerika, wijlen Carolyn W. Merritt, zei het op een persconferentie in 2006 over de ramp
in Texas City zo:
‘Almost everywhere I go, I hear one consistent message from companies. They tell
me that they are worried about what happened at BP. They worry that their organisations face some of the same threats of risk blindness, cost-cutting of safety programs
and deterioration of management systems. The safety culture message resonates
deeply in the industry.’
Eerder presenteerde ze op een conferentie in India3 (2004, 20 jaar na Bhopal) een
uitgebreid paper over de lessen van Bhopal. Haar samenvattend lijstje geef ik hierbij.
3
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Bhopal gas tragedy and its effects on Process Safety’, International conference, Kanpur India.
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Het zijn stuk voor stuk herkenbare zaken, het zijn ook aspecten die in dit boek duidelijk zullen worden:
gebrek aan bewustzijn/ kennis over de gevaren van chemische reacties
onvoldoende Management Of Change
ontwerp van installatie en onderhoud zijn niet adequaat
onvoldoende training van werknemers
onvoldoende voorbereid zijn op incidenten
onvoldoende leren van incidenten (achterliggende factoren worden niet goed geadresseerd)
Ze voegde er aan toe dat dit nog steeds zaken zijn de CSB tegenkomt in het ongevalsonderzoek.
Het Nederlandse onafhankelijk onderzoeksorgaan is de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Deze merkt in haar onderzoeksrapport over de ramp in Warffum (NAM,
2005, 2 dodelijke slachtoffers, zie bijlage 6) over de reden van het onderzoek het
volgende op:
‘De Raad heeft zijn onderzoek toegespitst op de beantwoording van de vraag hoe het
mogelijk is dat een maatschappij als de NAM met jarenlange ervaring en zoveel veiligheidsaandacht, veiligheidskennis en veiligheidsinspanning en relatief lage frequentie van ongevallen met verzuim, toch te maken krijgt met zo’n ernstig ongeval als in
Warffum. De Raad achtte het van groot belang om, gezien de ernstige gevolgen van
dit ongeval en het feit dat de psychische gevolgen voor de betrokken medewerkers
evenals voor de nabestaanden nog steeds groot zijn, antwoord te geven op deze
vraag.’
Ook hier blijkt dat het borgen van veiligheid middels een veiligheidsmanagementsysteem in de loop der jaren kan eroderen. Uit mijn eigen ervaring met ongevalonderzoek merk ik op dat ieder systeem de neiging heeft om af te glijden, tenzij iedereen
in het bedrijf het belang ervan inziet, handelt naar de (veiligheid) geest ervan en er
ook voldoende controle plaats vindt. De grote vijand van veiligheid is het uitvoeren
van veiligheidsprocedures op een ‘pro forma’ (voor de vorm) wijze, zonder dat het
risicobeheersingsaspect centraal staat.
Hoezo oude koeien? Natuurlijk, het verhaal over wat er toen gebeurd is, is geschiedenis. Echter, dat te laten zien en te koppelen aan oorzaken van andere, ook meer
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recente rampen, heeft een belangrijke toegevoegde waarde. Daardoor wordt duidelijk
hoe het mis kon gaan en hoe het nog steeds mis gaat. Misschien zijn we veiliger
geworden en wordt er serieus aan gewerkt, maar het blijkt dat incidenten nog steeds
wortelen in dezelfde problematiek. Veiligheid is een wankel evenwicht. Wie is er
bereid zijn verantwoordlijkheid consequent in te vullen? De problemen nemen toe:
economische problemen en kennis- en ervaringproblemen. Dit zowel bij de overheid
als bij de bedrijven.
En dan de ruimtelijke ordening. Een belangrijk aspect bij de beide rampen in 1984.
In Nederland hebben we ongeveer sinds die tijd al een systeem van zonering op basis
van een kwantitatieve risico analyse (QRA). Dat is iets wat in Mexico en Bhopal dramatisch afwezig was. Toch moeten we ook in Nederland kritisch blijven op dit punt.
Wie doorziet nog hoe een QRA in elkaar steekt en op welke basis beslissingen over
ruimtelijke ordening worden genomen? Op basis van aannamen kan de LPG-tankauto
bij tankstations op 40 meter afstand van de huizen staan en ‘binnenkort’ als er een
thermische coating op zit op 25 meter afstand. Ben je op die afstand veilig? Wat is
de basis daarvan? Dat is niet zo doorzichtig en het gevaar is dat dit de discussie over
meer inherente veiligheid niet bevordert. Waarom moet er eigenlijk LPG getankt worden in de bebouwde kom? Er is een goed alternatief: LPG tanken langs de snelwegen. Nu hoor je niemand hierover. Totdat er onverhoopt een BLEVE4 van de tankauto
plaatsvindt en er slachtoffers vallen. Dan wordt de put gedempt, dan vindt iedereen
dat dit niet kan in de bebouwde kom. Misschien moeten we nu die beslissing al nemen. In dit boek leest u alles over BLEVE’s en hun verwoestende werking.
Dit boek moest er komen. Het ‘25 jaar-argument’ is slechts een aanleiding om het
verhaal eens te vertellen. Hoe we vanuit Nederland bij het onderzoek betrokken
werden, hoe we soms onder druk stonden en wat de resultaten waren. Het is een
uitgelezen moment om de ervaringen en lessen uit die onderzoeken te koppelen aan
de veiligheid binnen de procesindustrie nu. Het is ook een persoonlijk verhaal. Sinds
1981 ben ik werkzaam in Industriele Veiligheid. Vanaf 1984 werd alles duidelijker, de
ambitie groeide om bij te dragen aan veiligheid.
Sabotage
Opvallend was dat zowel het management van PEMEX (Mexico) als van Union
Carbide (Bhopal) meedeelde dat het om sabotage ging. Een ontevreden werknemer
die wraak nam. Het is curieus om te zien hoe met name Union Carbide daar een
uitgebreide onderbouwing van heeft gegeven. Ze wilden de onderzoekers er graag
4
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Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Zie de beschrijving in bijlage 1.
Zie BLEVE’s van tankauto’s in bijlage 7.
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van overtuigen. We wisten intussen echter zoveel van de achterliggende factoren die
hierboven genoemd zijn, dat de sabotagetheorie niet zo interessant meer was. De
installaties waren inherent onveilig en het management had in vele opzichten zijn
verantwoordelijkheid niet genomen.
Ook vandaag zijn dat nog de issues waar het om gaat. Het is bijna sabotage dat niet
eens aan te kaarten in een boek.
Indeling
In hoofdstuk 1 wordt het onderzoek vanuit Nederland van beide rampen centraal
gesteld. Wat was de aanleiding om beide rampen te onderzoeken en hoe zijn die
onderzoeken tot stand gekomen? De gevoeligheden, de spanning van het onderzoek
ter plaatse en onze contacten ter plaatse. De ramp In Mexico en de tragedie in India
worden kort besproken.
In de hoofdstukken 2 en 3 wordt vervolgens in meer detail ingegaan op de rampen
en op de bevindingen van het onderzoek. Hoofdstuk 2 betreft de ramp in Mexico
City en hoofdstuk 3 betreft de tragedie in Bhopal. In hoofdstuk 4 worden conclusies
getrokken op basis van de bevindingen en wordt de link gelegd met de situatie 25
jaar later. In de bijlagen worden een nadere toelichting en achtergronden gegeven.
Dit voor diegenen die zich willen verdiepen in veiligheid en ongevalsonderzoek.
Dank
Bij het onderzoek van de hier beschreven rampen waren meerdere voormalige
collega’s van TNO betrokken. Graag bedank ik hen voor de samenwerking en de
bijdragen die ze hebben geleverd. Verder bedank ik de industrie deelnemers en de
vertegenwoordiger van de brandweer in het ‘Mexico team’. We hebben een unieke
ervaring gedeeld en hadden een gezamenlijke focus op veiligheid.
Tot slot memoreer ik hier graag wijlen Simon Shield. Met Simon heb ik veel gesproken over zijn werk binnen Shell op het gebied van het modelleren van de effecten
en gevolgen van het vrijkomen van LPG [24]. Hij was een excellente wetenschapper
en een buitengewoon mens en vriend. Ik herinner me graag de vele ‘besprekingen’
die we hadden in de Keizerskroon in Apeldoorn over BLEVE’s en andere hot topics.
Simon overleed veel te jong in 2007.
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De twee rampen onderzocht

Het is eind 1984. Binnen twee weken vinden de tot nu toe grootste industriële rampen met acuut gevaarlijke stoffen plaats. Twee rampen met grote gevolgen voor de
toen bestaande praktijk van veiligheidsbeheersing in de procesindustrie.
Op 19 november gebeurde de LPG-ramp in Mexico City. Twee weken later vond de
Bhopal tragedie plaats. Mede daardoor wordt de Mexico ramp ook wel de vergeten
ramp genoemd, ondergesneeuwd in de enorme media-aandacht rond Bhopal.
De twee rampen zijn uitgebreid vanuit Nederland onderzocht. Als projectleider van
beide onderzoeken heeft de auteur ter plaatse de ramplocaties bezocht en onderzoek
gedaan. Nu, 25 jaar later, kijken we terug op deze twee rampen. Wat is er gebeurd,
wat hebben de industrie en overheid hiervan geleerd?
In dit boek wordt ook uit de doeken gedaan hoe het onderzoek is verlopen en wat de
resultaten daarvan waren. Hoe kwam het onderzoeksteam daar terecht, hoe lastig
en avontuurlijk was het onderzoek ter plaatse, hoe kwam het aan de (gevoelige) informatie etc. Verder wordt uiteraard de link gelegd met de situatie van industriële- en
procesveiligheid anno 2009. Is het nu veiliger in en rond LPG-depots en installaties
met toxische stoffen?
Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in 1984/ 1985, kort na de rampen. De auteur
werkte toen bij TNO (Industriële Veiligheid) in Apeldoorn. De onderzoeken zijn destijds
mede gefinancierd vanuit de diverse betrokken ministeries: VROM (externe veiligheid), BiZA (rampbestrijding) en SZW (arbeidsveiligheid).

Leidingen op Bhopal tank van waaruit de MIC-dampen ontsnapten. Opengebarsten LPGopslagtank Mexico City.
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Van het onderzoek naar de LPG-ramp in Mexico is destijds een uitgebreid TNOrapport verschenen [1]. Van het onderzoek naar de Bhopal tragedie niet. De belangrijkste reden daarvoor was dat door de toen nog lopende rechtszaken (en nog steeds
lopende conflicten) het vrijwel zeker was dat TNO als onafhankelijk onderzoeker in
deze rechtszaken zou worden betrokken. Daarbij komt nog dat over de belangrijkste
oorzaak (water in een tank met MIC waardoor een reactie optrad) niet een sluitende
redenering op basis van feiten gerapporteerd kon worden. Door de sabotagetheorie
van Union Carbide en de pogingen van hen ons team daarvan te overtuigen, de druk
van Amerikaanse journalisten om met info naar buiten te komen, was het team in
feite al teveel een speelbal geworden van de situatie.
In bijlage 2 is als voorbeeld de brief van een Amerikaanse journalist van het magazine Chemical Engineering en een kopie van een memo dat ons werd toegezonden
door Union Carbide opgenomen. Het onderzoek waar het memo betrekking op heeft
was geïnitieerd door Union Carbide ten behoeve van de rechtszaak en was bedoeld
om aan te tonen dat er geen water via een bepaalde route in de MIC-tank was
gekomen. Dat onderzoek vond plaats in aanwezigheid van het CBI (Central Bureau of
Investigation, India). Deze en andere informatie zette ons steeds meer onder druk en
we hadden geen goede mogelijkheden de relevantie van de informatie te wegen en
te checken.
Omdat het team verder geen (formele) rol had in het onderzoek (en onvoldoende
budget) is er besloten om onder die omstandigheden geen rapport uit te brengen.
Wel is er een rapportage verschenen in een serie publicaties van SZW over de lessen
uit Bhopal met betrekking tot procesveiligheid en arbeidsveiligheid [2]. Er zijn daarnaast onderzoeksrapporten van de Bhopal tragedie verschenen van de direct betrokken partijen: Union Carbide [3] en de Indiase overheid [4]. Er is dus geen gedegen,
onafhankelijk onderzoek gepubliceerd.
In dit boek zal de link worden gelegd naar de stand van zaken van industriële veiligheid en procesveiligheid anno 2009. Hebben we geleerd? Wat zijn de belangrijkste
aandachtspunten?

1.1 19 november 1984, LPG-ramp San Juan Ixhuatepec, Mexico City
Deze dag was rampzalig voor de bewoners van het dorpje San Juan Ixhuatepec
vlak bij Mexico City. Rond half zes in de vroege ochtend ontstond een LPG-lek op
het LPG-depot waar ze vlakbij woonden. De gaswolk die ontstond dreef langzaam
richting de eerste woonhuizen om daar te ontsteken. Vervolgens voltrok de ramp
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zich razendsnel. De op het depot volgende explosie en branden escaleerden in het
volledig openbarsten van 4 grote bolopslagen (1.600 m3 elk) en van een groot aantal
(minimaal 16) horizontale opslagcilinders (180 – 45 m3).
Het openbarsten van LPG-tanks in een brand wordt een BLEVE genoemd. Vooral
deze BLEVE’s zorgden ervoor dat binnen een afstand van ongeveer 300 meter de
omwonenden geen schijn van kans hadden om dit ongeval te overleven. Er zijn naar
schatting 500 dodelijke slachtoffers te betreuren en een onbekend (groot) aantal
slachtoffers met brandwonden.

Het ergste is voorbij,
maar is het veilig?
Zie de brandweermensen.

Het onderzoek
Het onderzoek vanuit Nederland, aanleiding
Begin jaren tachtig had TNO een integrale analyse voltooid van de risico’s van de
aanvoer, opslag, transport en gebruik van LPG in Nederland. Dit onderzoek werd
uitgevoerd in opdracht van de overheid. Rampen als Los Alfaques (camping Spanje),
een BLEVE van een LPG-tankwagen bij Nijmegen in 1978 (zie bijlage 7) en een
snelle toename van het gebruik van LPG als autobrandstof in Nederland had een
grootscheeps onderzoek naar de risico’s ervan geïnitieerd. Het ging dan vooral om
acceptabele ‘veiligheidsafstanden’ voor omwonenden van LPG-activiteiten. Deze studie staat bekend onder de naam LPG-Integraalstudie [5]. Noodzakelijkerwijs was in
de studie een aantal aannamen gedaan wegens gebrek aan informatie over bijvoorbeeld de gevolgen van de warmtestraling van LPG-branden op mensen. Er vond dan
ook nog wel de nodige discussie plaats over de realiteitswaarde van de risicocijfers.

25 jaar later
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Een fragment van een tank in Mexico. In de LPGIntegraalrisicoanalyse werd de directe schade door
fragmentatie niet beschouwd. Ook nu nog niet: de
bijdrage aan het risico is verwaarloosbaar klein.

De ramp in Mexico bood, hoe triest ook, een mogelijkheid om de aannamen te toetsen aan de praktijk. Voor het eerst wordt in dit boek uit de doeken gedaan hoe het
team daar heeft moeten opereren en er uiteindelijk toch in geslaagd is een rapport
uit te brengen dat internationaal sterk de aandacht trok. Direct nadat de ramp op het
nieuws verscheen heeft de auteur het initiatief genomen om te proberen ter plekke
effect- en schade-informatie te gaan verzamelen ter toetsing van de wetenschappelijke modellen. Daarin was de Nederlandse industrie ook geïnteresseerd omdat
er gevreesd werd dat op basis van niet goed onderbouwde risicomodellen beperkingen zouden kunnen worden opgelegd aan de LPG-activiteiten. De deelname van de
industrie, de sponsoring vanuit de overheid én de toestemming van PEMEX om met
hen over de ramp te spreken, waren vooraf intern afgesproken voorwaarden om te
kunnen afreizen. Dat moest natuurlijk allemaal snel geregeld worden en ook tegen de
stroom in. Op alle fronten (inclusief de Nederlandse ambassade in Mexico) werd dit
als niet realistisch gezien. Echter, via een goede bemiddeling van diezelfde Nederlandse ambassade in Mexico City, zijn we er in geslaagd om daadwerkelijk te worden
toegelaten bij het Instituto Mexicano del Petroleo (IMP). Dit instituut was onderdeel
van Petróleos Mexicanos (PEMEX, de eigenaar van het LPG-depot5).
5
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Uit telex d.d. 28 november 1984 van de ambassade: ‘ de directeur-generaal van PEMEX heeft welwillend gereageerd op het verzoek om een Nederlands onderzoeksteam te ontvangen’. PEMEX voegde daaraan toe dat het
geen uitnodiging betreft, noch een officieel bezoek.
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Twee weken na de ramp is het team afgereisd naar Mexico City. Het onderzoeksteam
bestond uit zes personen: drie vertegenwoordigers van de Nederlandse industrie
(Shell, Akzo en DSM), een vertegenwoordiger van de Directie Brandweer (ministerie
Binnenlandse Zaken), een Mexicaan die toevallig tijdelijk bij TNO gestationeerd was
en de auteur.
Van begin af aan was duidelijk dat het een lastige en gevoelige expeditie zou worden.
Die voorspelling is ook uitgekomen. Voor vertrek is door een managementvertegenwoordiger van de participerende industrie in Nederland zowel schriftelijk als telefonisch kenbaar gemaakt dat dit een voor de industrie delicaat onderzoek betrof. Grote
discretie en het ter plekke niet bespreken van de schuldvraag waren voorwaarden.
Daaraan kon goed worden voldaan. Verder werd voorgesteld dat de industrievertegenwoordigers in het team zich zouden opstellen als veiligheidsexperts, toegevoegd
aan TNO. In bijeenkomsten in Mexico zijn nooit de namen van de bedrijven genoemd.
Hoewel we ontvangen zijn door het IMP heeft dit instituut weinig informatie verschaft.
Opvallend is de bewering dat de oorzaak al bekend was en dat verder onderzoek niet
zo nuttig zou zijn. Aangegeven werd dat een ontevreden employee de boel bewust
gesaboteerd had. Pas veel later zal blijken dat precies dit argument ook gehanteerd
wordt door Union Carbide als oorzaak van de Bhopal ramp. De informatie in Mexico
is door het onderzoeksteam dan ook vooral door uitgebreid plaatselijk speurwerk verkregen. De Mexicaanse deelnemer in het team was daarbij van onschatbare waarde.
Niet alleen vanwege de taal, maar ook vanwege zijn grote plaatselijke netwerk.
De details ervan zijn nooit helemaal duidelijk geworden, maar het bleek ter plekke
dat hij een bekend figuur was van linkse signatuur. Zijn aanwezigheid werd dan ook
niet door alle Mexicanen op prijs gesteld maar dat heeft uiteindelijk niet verhinderd
dat we via hem met veel mensen hebben kunnen spreken die over informatie beschikten.

Het onderzoeksteam aan het werk. De LPG-tank die 1200 meter ver in een woonwijk was neergekomen is
in stukken gesneden. Veel jonge onderzoekers hebben belangstelling.

25 jaar later
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Het onderzoek was in de eerste plaats bedoeld om de Nederlandse effectmodellen
die toentertijd juist ontwikkeld waren te toetsen. Dat was niet zo eenvoudig, maar
leverde op sommige punten wel belangrijke conclusies. Zo bleek dat de afstanden tot
waar mensen nog dodelijk of ernstige letsel op zouden lopen door warmtestraling van
de LPG-brand in toen geldende modellen behoorlijk overschat werden. Naar aanleiding van het onderzoek is onder andere geconcludeerd dat de afstanden voor eerste
en tweede graads brandwonden drastisch kleiner waren dan volgens de Nederlandse
modellering werden berekend. Dat gold ook voor de letaliteitsafstand.
Uiteindelijk heeft het onderzoek ter plaatse veel meer informatie opgeleverd dan
alleen voor effectmodellering. Zo is ook informatie verzameld over de veiligheid van
de installatie en de rampbestrijding. De lessen die daaruit konden worden getrokken hebben bijvoorbeeld het American Petroleum Institute (API) er toe gezet zijn
ontwerpnormen voor LPG-installaties bij te stellen [6]. Verder is de informatie over de
rampbestrijding van een dergelijke grootschalige ramp met brandbare en explosieve
stoffen ingebracht in opleidingen voor artsen van het brandwondencentrum in Beverwijk. In een serie van cursusavonden heeft de auteur daar de dynamica en de impact
van een dergelijke ramp gepresenteerd.
In studies naar de effecten van LPG-BLEVE’s wordt het onderzoek internationaal geciteerd. Het is het enige rapport met gedetailleerde informatie over de schade bij een
grote LPG-ramp. Het onderzoeksrapport is ook naar PEMEX gestuurd met het verzoek
om een reactie. Deze reactie is echter nooit gekomen.
In dit boek wordt informatie gegeven over de ramp, de hoofdpunten van de bevindingen worden beschreven en de link wordt gelegd naar andere LPG-rampen en de (nog
steeds) actuele discussie over veiligheid en zonering rond LPG-installaties.

Het originele lakzegel waarmee de diplomatieke post via de Nederlandse ambassade verzegeld was. Op deze wijze is de onderzoeksinformatie van de LPG-ramp Mexico ‘uitgesmokkeld’. De vrees bestond
dat alle verzamelde informatie bij vertrek op de luchthaven zou
worden ingenomen.
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1.2 3 december 1984. De Bhopaltragedie, India
Deze dag werd een tragedie voor duizenden bewoners van de krottenwijken rondom
de fabriek van Union Carbide (UCIL) in Bhopal.
Kort na middernacht kwam er een dodelijke gaswolk uit een pijp op 30 meter hoogte.
Het methyl-isocyanaat (MIC) bleef vervolgens enige uren uitstromen. Hier geen explosie of brand, geen waarschuwing. Een stille, dodelijke gaswolk verspreidde zich snel.
De mensen ademden de toxische stof in en ondervonden vrijwel meteen de gevolgen
ervan: brandende ogen, neus en keel. Dat leidde snel tot hoesten en overgeven. De
langere blootstelling leidde uiteindelijk bij veel mensen tot de dood door longoedeem.
De bevolking bleef langdurig het gas inademen door gebrek aan informatie (Union
Carbide zei na enige tijd dat er geen groot probleem was) en omdat de mensen
niet uit het gebied geëvacueerd werden. Daardoor kreeg men in toenemende mate
ademhalingsproblemen, mensen raakten in paniek en vluchtten naar twee ziekenhuizen in de buurt. Deze ziekenhuizen lagen echter ook binnen de gaswolk. Het gevolg
is bekend: duizenden doden en tot op de dag van vandaag veel mensen die lijden
aan de gevolgen van de ramp. De aantallen doden zijn in de loop der jaren (ook door
gereputeerde instanties) steeds naar boven bijgesteld [7].
Het meest genoemde dodencijfer is 7.000. Op de website van Madhya Pradesh (de
deelstaat waartoe Bhopal behoort) wordt thans een aantal van 3787 genoemd.

De scrubber die niet in staat was het dodelijke MIC-gas te vernietigen: te
kleine capaciteit, bovendien uitgeschakeld.

Het onderzoek
Hoe raakten we als Nederlandse onderzoekers betrokken bij het Bhopalonderzoek?
Toen de ramp zich voltrok zag het onderzoeksteam dat op het TV-nieuws in het hotel
in Mexico City. Een nog grotere industriële ramp kondigde zich aan. Op dat moment
was er geen reden om aan te nemen dat we daar ook een onderzoek naar wilden of
konden gaan doen. Toch zou dat gebeuren. Het Mexico-onderzoek had de aandacht
getrokken van het officiële Indiase overheid- en onderzoeksteam.
Ongeveer een jaar na de ramp reisde de auteur af naar Bhopal. Bij het onderzoek
waren in Nederland meerdere TNO-medewerkers betrokken. Uiteindelijk is er geen
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rapportage uitgebracht zoals dat voor Mexico is gebeurd.6 De kans was te groot
betrokken te raken in de (nog steeds lopende) juridische procedures. Dit geeft al aan
dat ook het Bhopalonderzoek verschillende gevoeligheden kende. In dit boek wordt
hier voor het eerst nader op ingegaan. Verder wordt informatie over de ramp gegeven
en ook de lessen over procesveiligheid die destijds zijn geleerd. Hebben we ze ook
onthouden? Wat is de trend in procesveiligheid anno 2009?
Het bezoek aan Bhopal en de gesprekken met het Indiase onderzoeksteam vonden
plaats ongeveer een jaar na de ramp. Hoe kwamen we daar terecht? Hoe verliep dat
onderzoek?

<foto 3-i>

De invitatie
Ongeveer een half jaar na de ramp was de Indiase onderzoeksleider (dr. G. Thyagarajan) op bezoek in Nederland. Dit bezoek had niets te maken met de Bhopaltragedie,
hij was hier in het kader van een samenwerkingsproject met TNO op het gebied van
de milieuproblematiek van leerlooierijen in India. De Nederlandse overheid financierde dat project. Dr. G. Thyagarajan was op dat moment directeur van het Indian
Institute of Chemical Technology (IICT) van de Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) in Hyderabad. In 2007 had de CSIR meer dan 17.000 medewerkers in
dienst. Het is een van de grootste door de overheid gefinancierde R&D organisatie in
de wereld. CSIR beschikt over 38 laboratoria in India.

CSIR MISSION
‘To provide scientific industrial R&D that maximizes the economic,
environmental and societal benefits for the people of India.’
Serve the Nation
Dr. G. Thyagarajan

Deze foto svp als jpg
aanleveren.

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om contact te leggen. Tijdens een
koud buffet hebben we gesproken over het Mexico-onderzoek. Daarin was hij zeer
geïnteresseerd. Uiteindelijk concludeerde hij dat het nuttig zou zijn als we iets soortgelijks voor Bhopal konden doen en gaf aan een programma te gaan opstellen van
mensen die gehoord moesten worden. Ook zou een bezoek aan de fabriek in Bhopal
geregeld worden.
6

24

Wel is er een publicatie uitgebracht in de reeks van het Directoraat- Generaal van de Arbeid van het Ministerie
SZW : Evaluatie ramp in Bhopal in relatie tot arbeidsveiligheid (S 34, juli 1987).
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Zo’n uitnodiging is één, maar daadwerkelijk het onderzoek opzetten is twee. Allereerst was er de vraag van de financiering. India had niet de mogelijkheid dat te
financieren. Daarvoor hebben we bijdragen gekregen van een drietal Nederlandse
ministeries. TNO zelf heeft er ook geld voor ingezet.
Dan de organisatie in het pre-mailtijdperk. De telefoonverbindingen met en in India
waren nog onbetrouwbaar. Correspondentie verliep in die tijd via de telex. Na enige
maanden was er dan toch een programma. Het IICT van dr. Thyagarajan in Hyderabad was de eerste ankerplaats. Daar zaten de onderzoekers die de procesveiligheid
van het ontwerp van de installatie onderzochten. Vervolgens langs Lucknow (Industrial Toxicology Research Center ITRC), National Chemical Laboratory (NCL, Puna)
en New Delhi, een gesprek met dr. S. Varadarajan (president of the CSIR Board en
formele leider van het Bhopal onderzoek) en last but not least, het CSIR instituut in
Bhopal.
Bezoek aan de Union Carbidefabriek
Bij het eerste overleg op het CSIR-instituut in Bhopal hebben we aangegeven wat het
doel was van het bezoek, namelijk een evaluatie van de veiligheid van de MIC-installatie. Daartoe was een bezoek aan de UCIL-fabriek noodzakelijk. Er was ons verzekerd
dat de toelating tot de fabriek geregeld was. Dat laatste werd door de directeur van
het instituut ontkend en bovendien als niet haalbaar van de hand gewezen. Dat was
verboden terrein, daar kwamen ze zelf ook niet op. Vervolgens heb ik dagenlang
geprobeerd dr. Thyagarajan aan de lijn te krijgen. Toen ik hem uiteindelijk sprak en
de hoorn doorgaf aan de plaatselijke directeur, was het binnen een uur geregeld. We
gingen op pad naar de fabriek.

De Union Carbide fabriek in Bhopal.

De barrière van zware militaire bewaking ter plaatse was niet zo maar genomen.
Discussies met stemverheffing, nee schudden, bellen. Vervolgens kwamen er papieren te voorschijn die getekend moesten worden. De consternatie aan de poort was
groot en er ging een zekere dreiging vanuit. Ik werd begeleid door twee bewapende
militairen en een aantal Union Carbide mensen. Of we konden starten in de controle
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kamer. Dat kon. Er werd gezegd dat ze mijn bezoek totaal niet zagen zitten omdat
ik waarschijnlijk een slecht oordeel over hun zou geven, terwijl ze zelf een absoluut
spreekverbod hadden.7
De onrust in het gezelschap dat daar liep nam toe. Ik moest zelf maar de verlaten
controlekamer ingaan. Ik heb dat kort gedaan, maar voelde me geïntimideerd. Vervolgens wilde ik de connectie (‘jumper line’) tussen de RVVH (Relief Valve Vent Header)
en PVH (Proces Vent header) zien waarover in de pers werd gespeculeerd als zijnde
een wijziging in de installatie die heeft bijgedragen aan de ramp (zie hoofdstuk 3).
Over deze vraag ontstond veel tumult. De militairen kwamen ook kijken wat er aan
de hand was. Men vond dit een bewijs dat de buitenwereld zijn oordeel al klaar had.
Ik zou dat alleen maar gaan bevestigen. Niettemin zijn we bij de plek van de ‘jumper
line’ beland en heb ik die kunnen zien (zie ook hoofdstuk 3).
De ‘ondergrondse’ tank van waaruit het MIC was ontsnapt ligt boven de grond (normaal ingeterpt). Duidelijk zichtbaar is dat de tank is opgebold door de hoge druk. De
tank is echter nog heel en is niet gaan lekken. De hoge druk (het MIC) is afgeblazen
via een breekplaat en een veiligheidsklep (en uiteindelijk in de omgeving verspreid).
Verdere studie van de opslagtanks en equipment stond op mijn programma. Misschien had ik door moeten zetten en verder moeten gaan maar het voelde niet goed.
We zijn dan ook op mijn verzoek richting uitgang gegaan. Er werd niet veel meer
gezegd. Eenmaal in de auto overheerste een lichte euforie: het was (als een van de
zeer weinige onafhankelijke onderzoekers) gelukt om de rampfabriek te bezoeken.
Dat was op dat moment het belangrijkste. De ambitie om bij te dragen aan een veiliger industrie groeide.
Uiteindelijk heeft het onderzoek ter plaatse op de fabriek, niet zoveel aanvullende
informatie opgeleverd. De belangrijkste informatie werd verkregen in bijeenkomsten
met de CSIR onderzoekers. In tegenstelling tot het Mexico onderzoek was hier de
belangrijkste doelstelling het beoordelen van de veiligheid van de installatie. Op basis
van de originele tekeningen van de installatie, de overige UC documenten en de discussies kon worden geconcludeerd dat de installatie inherent onveilig was, zowel in
het ontwerp als in de bedrijfsvoering ervan. Daar wordt in dit boek op ingegaan. Een
koppeling wordt gelegd naar de hedendaagse praktijk van procesveiligheid. Zijn we
thans veel verder? Wat is de trend?
Eerst worden de installatie en de tragedie beschreven. Zie hoofdstuk 3.

7
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Alle betrokkenen bij UCC zijn zowel door Union Carbide als het Indiase onderzoekstem geïnterviewd en hebben
wel degelijk hun mening kunnen geven. Hun houding is echter wel te begrijpen. De druk was enorm. De emoties in India richting UCC liepen hoog op.
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1.3 De menselijke maat
Twee rampen zijn ter plaatse onderzocht. Twee rampen die onnoemelijk veel menselijk leed hebben veroorzaakt. In dit verband noem ik een ervaring bij een presentatie
van het onderzoek van de ramp in Mexico City aan studenten van de universiteit
van Bhopal (Bhopal University, nu University Institute of Technology). Dit was voor
sommige studenten een emotionele bijeenkomst, zij hadden familieleden die waren
omgekomen. Een enkeling benadrukte het belang van de slachtoffers: een goede
medische behandeling en schadeloosstelling. Men had daar geen vertrouwen in. Ze
drongen aan op een internationaal, onafhankelijk onderzoek.

Bhopal slachtoffers.

De omwonenden van zowel het LPG-depot als de MIC-installatie zaten als ratten in
de val. Ze hadden niet veel keus voor een woonplek, ze waren straatarm. Ze woonden vlak bij industriële activiteiten om te kunnen overleven. Dat was echter naast
installaties met grote hoeveelheden acuut gevaarlijke stoffen die ook nog eens niet
veilig werden beheerd. Met de bekende dramatische gevolgen. Noch de genoemde
bedrijven, noch de overheid bekommerden zich om hen. Er is bijvoorbeeld geen veiliger woonplek aangeboden op een ‘veilige’ afstand.
Ook na de rampen zijn lessen op dit gebied in beide landen maar mondjesmaat
geleerd. Tekenend is dat in het PEMEX-informatiebulletin van december 1984, waar
de ramp één van de tien onderwerpen was, totaal niet wordt gesproken over slachtoffers. Het gaat uitsluitend om economische factoren: ‘LPG-levering gaat door’.
25 jaar na deze rampen en mede op basis van de nodige analyses van andere ernstige incidenten ziet de auteur de aandacht voor (potentiële) slachtoffers als een niet
te verwaarlozen aspect. Het is van belang de menselijke maat in het oog te houden.
Als we spreken over veiligheid, dan gaat het om preventie van slachtoffers.

25 jaar later
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Op een conferentie in India in 2004 (20 jaar later): The Bhopal gas tragedy and its
effects on Process safety sprak een plaatselijke Bhopaljournalist, die in verschillende
artikelen de ramp voorspeld had. Hier een citaat uit zijn paper:8
‘Bhopal, to me, is just not a story. Nor was it that, even when I was investigating it
in 1982. It’s something about my family, my friends, my town, my people and me.
Hence when I think of Bhopal, it’s all about the killing of my friends, neighbors, acquaintances and fellow Bhopalis.
It was one of my friends who was working with the Union Carbide in those years of
mid 70’s. But a fire in the Carbide’s Alpha-nepthol store in 1978 and Ashraf’s death
in 1981 due to phosgene exposure put me on the job. It took nine months for me to
investigate the issue and reach at a conclusion. And the conclusion was that there
was a disaster awaiting an opportunity to kill the people en masse in Bhopal.
I regret I am proved right. I regret I failed in my campaign aimed at saving the lives
of my own people. If I speak today of the disaster and my failed campaign it’s solely
with a purpose to inform everyone that you need to do a lot more to prevent such
disasters and massacres of the innocent people, like it happened in Bhopal.’
Preventie van slachtoffers, maar ook aandacht voor slachtoffers als het dan toch
misgaat. Daar ligt een belangrijke verantwoordelijkheid die goed ingevuld moet worden. Het is dan ook goed dat in Nederland de onafhankelijke Onderzoeksraad Voor
Veiligheid (OVV) dit aspect nadrukkelijk in zijn onderzoeken betrekt. Bij onderzoeken
waarbij ik was betrokken als senior onderzoeker Buisleidingen voor de OVV spraken
we standaard met slachtoffers. Mensen met ernstige brandwonden door gasbranden
en explosies in hun woning. Het zet het onderzoek in het juiste perspectief en de zorg
voor de slachtoffers centraal. In dat kader is het ook van belang dat de Nederlandse
bevolking voldoende beschermd wordt tegen de gevolgen van het vrijkomen van gevaarlijke brandbare/ explosieve stoffen als LPG of toxische stoffen als MIC, ammoniak
of chloor. Afwegingen die in dat verband gemaakt worden ten aanzien van ruimtelijke
ordening en veiligheid dienen dan ook voldoende het belang van potentiële slachtoffers mee te wegen. Als enig onafhankelijk orgaan adviseert de Adviesraad Gevaarlijke
Stoffen (AGS)9 de overheid over de veiligheid van het omgaan met gevaarlijke stoffen.

8
9
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Premonition of Bhopal disaster, Raajkumar Keswani.
De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over beleid en wetgeving inzake technische en technisch- organisatorische maatregelen ter voorkoming van
ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen
en ter beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.
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1.4 Veiligheidstraining in India
De bezoeken aan India in verband met het Bhopal onderzoek hebben destijds een interessante spin off gehad. Uiteraard was het onderwerp industriële veiligheid in India
na de tragedie in Bhopal een hot item. We werden door overheden en bedrijfsleven
benaderd over informatie over veiligheid. Hoe doe je dat? Wat is een risicoanalyse en
hebben jullie daar ook software voor? Veiligheid werd interessant, ook commercieel
gezien. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het oprichten van een Joint venture voor advies
en consultancy werk in India: TNO-KLG. Daarvan was ik mededirecteur. We hebben
jarenlang voor een groot aantal, vooral grote (staats) bedrijven veiligheidsstudies
uitgevoerd samen met onze partners van TNO-KLG en van CSIR. Verder was het voorlichten en trainen over veiligheid een belangrijk aspect.

Cursisten en docenten van een risicoanalysecursus die we hebben gegeven bij IOC (Indian Oil Corporation).
Daarnaast een foto van een ‘Indo Dutch’ Safety and Risk Analysis seminar (april 1987).
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De LPG-ramp in San Juan
Ixhuatepec

2.1 De installatie
De LPG-opslag en verlading
De lay-out van de LPG-installatie is gegeven in figuur 1. Het betreft een LPG-bulkopslag en distributiedepot. Het depot bestond uit 6 bolvormige opslagtanks (vier met
een volume van 1.600 m3). De twee grootste bollen hadden een volume van 2400
m3. Verder bevatte de installatie 48 horizontaal geplaatste, cilindervormige tanks met
verschillende inhoud (zie figuur 1). De totale opslag capaciteit betrof 16.000 m3. Op
het moment van de ramp bevatte de tanks ongeveer 11.000 m3.
De installatie werd bevoorraad vanuit drie ondergrondse buisleidingen. Een 12’
leiding vanaf Minatlan over een afstand van 576 km. Een 4’ leiding kwam van Poza
Rica over een afstand van 235 km en een 4’ leiding kwam van een raffinaderij in Azcapotzalco (over een afstand van 8 km). Het LPG werd ook gedistribueerd naar twee
naastliggende bedrijven (Unigas and Gasomatico) via ondergrondse pijpleidingen. Gas
werd verladen in tankauto’s en spoorketelwagens voor transport naar elders.

Een foto van de installatie uit
1979 (de twee grootste bollen
ontbreken op deze foto).
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De twee grootste industiële rampen met gevaarlijke stoffen

31

De LPG-ramp in San Juan Ixhuatepec

Het depot was gebouwd rond 1962. De twee grootste bolopslagen zijn echter pas in
1981 toegevoegd.
Wat opvalt is dat de poten van de 4 bollen niet beschermd waren tegen brand. Dat
gold overigens ook voor de twee bollen die in 1981 zijn bijgeplaatst.
Naast de opslagtanks tonen de foto’s productleidingen, bluswaterleidingen en dampafblaasleidingen naar de grondfakkel. Iedere opslagtank heeft een veiligheidsklep die
ontworpen is voor brandsituaties. Bij drukopbouw in brand blazen deze af naar atmosfeer. Veelal ontsteekt de vrijkomende damp dan, met als gevolg een naar boven
gerichte fakkel op de tank. Dat is ook gebeurd en goed te zien op video- en fotomateriaal. Volgens informatie van PEMEX hadden de opslagbollen een veiligheidsklep
met een instelling van 150 psig (ongeveer 10 bar).
De installatie is omgeven en gecompartimenteerd met muurtjes van ongeveer een
meter hoog. Er zijn 13 aparte compartimenten met opslagtanks van verschillende
grootte.

Bollen: F-1 r/m F-4: 1600 m3; F-5/
F-6: 2400 m3.
Cilinders: serie I: 270 m3 (4×); serie
G en H: 180 m3 (14×); serie A en B:
54 m3 (6×) en 45 m3 (3×); serie C,
D en E: 36 m3 (21×).

Figuur 1. De LPG-tanks opgesteld in secties met muurtjes erom. Zes bollen en verschillende series van
horizontale, cilindervormige tanks.

2.2 De omgeving
San Juan Ixhuatepec
San Juan Ixhuatepec (ook bekend als San Juanico) is een van de meest noordelijke
wijken van Mexico City. Er woonden toen ongeveer 40.000 mensen, in de heuvels er
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omheen nog eens minstens zo’n aantal. De meerderheid van de inwoners zijn mensen die van het platteland naar Mexico City zijn gekomen in de hoop op een betere
toekomst. De situering van het depot in San Juan Ixhuatapec is weergegeven op het
kaartje en de luchtfoto hieronder.

Situering LPG-depot, zie *) in San Juan
Ixhuatepec.

Het LPG-depot in San
Juan Ixhuatepec.

Aan de zuidzijde van het depot bevindt zich de woonwijk waar de slachtoffers vielen.
Aan de noordzijde ligt een kleine heuvel waardoor de huizen aan de andere kant
ervan beschermd waren voor warmtestraling. Niet voor fragmenten van de exploderende tanks zoals op de foto hieronder te zien is.
In de loop der jaren is de woonwijk rond het LPG-depot gebouwd. Toen de bouw van
het depot begon waren er nog geen omwonenden. De woonwijk (vooral ten zuiden

25 jaar later
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van het depot) is in de loop van 20 jaar ontstaan en opgerukt tot op een afstand van
130 meter van de opslagtanks.
Dit schetst het belang van het bepalen van een veilige zone tussen kwetsbare bebouwing en een installatie met gevaarlijke stoffen. Omdat daaromtrent geen wetgeving
was kon de woonwijk in de loop der jaren oprukken. Anderzijds heeft PEMEX toen
de woonwijk er al was de twee grootste bollen bijgeplaatst. Daardoor nam het risico
voor de bevolking nog verder toe. De meeste huizen in San Juan Ixhuatepec zijn van
dezelfde bouw: muren gebouwd van betonnen pilaren met daartussen een met bakstenen gemetselde muur. De daken zijn soms van beton, maar vaker gemaakt van
golfplaten. Een aantal huizen heeft een verdieping.

Huis met fragment van boltank op het dak.

Het depot in 1972 en 1982. Merk op
dat de twee grootste bollen in de tussenliggende periode zijn bijgeplaatst en
dat de woonwijk gestalte kreeg.

Een van de weinig huizen met
een verdieping zoals het eruit
zag na de ramp.
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2.3 Details van de LPG-ramp
In de vroege ochtend (om ongeveer 5.45 uur) van maandag 19 november 1984
begon zich een serie gebeurtenissen op het LPG-depot te voltrekken die uiteindelijk
zouden resulteren in een van de grootste rampen veroorzaakt door industriële activiteiten. Een grote brand en een serie grote explosies resulteerden in een vrijwel volledige verwoesting van het opslagdepot. De explosies werden geregistreerd door de
Universiteit van Mexico op een afstand van 25 km. Uit de seismografische gegevens
konden de tijdstippen van de explosies worden afgeleid. Zie de tabel hieronder. De
laatst geregistreerde explosie vond plaats om ruim één minuut over 07.00 uur in de
ochtend. Kleinere explosies duurden nog tot ongeveer 11.00 uur en de brand duurde
tot 20.00 uur in de avond.
Explosie nr.

Geregistreerde tijdstippen door

Tijdsverloop tussen de waarnemingen

de universiteit

afgerond in minuten

1.

5 uur, 44 min. en 52 seconden

2.

5 uur, 46 min. en 01 seconden

1

3.

6 uur, 15 min. en 53 seconden

30

4.

6 uur, 31 min. en 59 seconden

16

5.

6 uur, 47 min. en 56 seconden

16

6.

6 uur, 49 min. en 38 seconden

2

7.

6 uur, 54 min. en 29 seconden

5

8.

6 uur, 59 min. en 01 seconden

5

9.

7 uur, 01 min. en 27 seconden

2

De aardschokken 2 en 7 waren het meest intens. Volgens de universiteit van Mexico
betrof het schokken van 0,5 op de schaal van Richter.
Op de installatie werden 5 werknemers dodelijk getroffen en 2 werknemers leden aan
ernstige brandwonden. In de woonwijk werden ongeveer 500 mensen dodelijk getroffen en mogelijk waren er 7.000 gewonden. De hulpverlening kwam snel op gang. Zie
hoofdstuk 4.7.
In een periode van 12 tot 14 uur werden meer dan 200.000 mensen geëvacueerd.
De meeste dodelijke slachtoffers werden aangetroffen in een gebied dat zich uitstrekte tot op een afstand van ongeveer 300 meter van het midden van het depot.
Zie figuur 3.
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Op de foto hieronder is te zien dat de vier bollen van 1.600 m3 volledig zijn verdwenen (gefragmenteerd). De twee grootste bollen zijn niet gefragmenteerd maar uitgebrand door falen aan de bovenzijde. Verder is te zien dat van de 48 cilindrische tanks
er nog maar een paar (gedeeltelijk) op hun ondersteuning liggen. De meeste tanks
zijn gefragmenteerd in de omgeving.

De twee grootste
bollen zijn uitgebrand
en niet gefragmenteerd.
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2.4 Analyse van de ramp
Uit de bestudeerde informatie komt naar voren dat het meest waarschijnlijke scenario de lekkage van een leidingverbinding (flens, pakking) aan een van de cilindrische
tanks betrof, mogelijk in combinatie met overvullen en afblazen van een veiligheidsklep.
De lekkage van een leiding bij de cilindertanks wordt gerapporteerd in een officieel
rapport van de Mexicaanse Procureur generaal, het Openbaar Ministerie [8]. Meer
‘analyse’ dan dat is er van Mexicaanse zijde nooit gekomen.

Figuur 2. Plattegrond van het LPG-depot en twee naburige bedrijven (rechts).

Ook in de pers werd het lek genoemd door een Unigas medewerker (zie Unigasbedrijf: figuur 2). Verder werd in een gesprek met militaire bewakers van de site, die
getuige waren (en overleefden door in een wachthuisje te vluchten, zie figuur 2, nr.
24), óók gezegd dat de lekkage gestart is bij de cilindrische tanks. Men beschreef
hoe de ontstane zware10 gaswolk zich verspreidde. De gaswolk ging in de windrichting
over het muurtje (1 m hoog) in de richting van de woonwijk met een zwakke noordoostelijke wind (dit bleek ook uit de locatie waar de eerste huizen in brand vlogen).
De gaswolk is weergegeven in figuur 3.
10 LPG-damp is zwaarder dan lucht en zal zich dan ook in eerste instantie dicht bij de grond verspreiden.
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De gaswolk had een zichtbare hoogte van ongeveer 2 meter op het moment dat
ontsteking plaatsvond. De ontstekingsbron is onzeker, mogelijk bij de woonwijk, maar
op het depot zelf is ook mogelijk. Dit leidden we af uit verklaringen in de pers van
mensen die verklaarden dat er vlamfronten vanaf de site de woonwijk ingingen. Ook
de Procureur Generaal noemt een ontsteking op de site: een brander. Onduidelijk is
waarop dat gebaseerd is. Een aantal mensen gaf aan dat ze verschillende kleinere
gaswolken hadden gezien. Ook werden er bij de ontsteking meerdere explosies gehoord. Veel mensen hebben gezegd gas te hebben geroken vlak voor de ramp.
Na ontsteking ontstond er een grote brand rond de opslagtanks. Er volgde een groot
aantal explosies (BLEVE’s). Zie de tabel in 4.3.
Aangenomen wordt dat de gaswolkexplosie na de ontsteking de eerste door de universiteit geregistreerde explosie was. Na 1 minuut en 9 seconden was er een tweede
explosie, de meest intense van allemaal. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat dit
een BLEVE11 van een 1.600 m3 bol was. Niet uitgesloten is zelfs dat het er twee op
ongeveer hetzelfde moment waren. Nagegaan is of een BLEVE binnen zo’n korte tijd
kan ontstaan. Kan er bij een brand rond de tank een BLEVE na 69 seconden plaatsvinden? Uit de berekeningen blijkt dat het mogelijk is om inderdaad in zo’n korte tijd
een BLEVE te laten ontstaan. Dat kan in het geval de dampruimte van de tank zich in
een gerichte vlam bevindt: ‘impingement’. Eén of meer van de bollen waren nog niet
gevuld, men was bezig deze te vullen. Zie ook bijlage 1.
Ook bij de LPG-rampen in Texas (1978) en Port Newark (1970) vonden er BLEVE’s plaats binnen
resp. 5 en 3 minuten na ontsteking van vrijgekomen gas. In het Texas rapport wordt melding
gemaakt van een verzwakte bol door overvullen, die het mede daardoor snel begaf. In rapportage
over de ramp op de Spaanse camping Los Alfaques wordt ook melding gemaakt van een overvulde tankauto die al na 1 minuut een BLEVE opleverde. Zie bijlage 7.

De mogelijkheid dat tanks overvuld waren in Mexico wordt ondersteund door de informatie uit verschillende bronnen dat er grote problemen waren met de niveau-instrumentatie op de tanks, mogelijk veroorzaakt door een hoog zwavelgehalte in de LPG
(corrosie). Verder bleek dat de pompen in de ondergrondse pijpleidingen, van waaruit
de tanks gevuld werden, een maximale pompdruk van meer dan 60 bar kenden.
Deze pompen waren pas enige maanden voor de ramp geïnstalleerd. Ze vervingen
pompen met een lagere pompdruk.

11 Zie bijlage 2.
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Samenvatting ontstaan ramp
Er is voldoende informatie beschikbaar om te kunnen stellen dat er een gaswolk is
ontstaan die na ontsteking heeft geleid tot een explosie op het depot. De uitstromende LPG was afkomstig van een lekkende flens aan een van de tanks.
Het overvullen van een tank, in combinatie met overdruk vanuit de pompen in de
ondergrondse pijpleidingen heeft mogelijk daarbij een rol gespeeld. Ontsteking van
de gaswolk vond plaats op het depot. De explosie die volgde heeft niet geleid tot
schade in de woonwijk. Wel waren er mogelijk enige lokale explosies van huizen
waarin gas gepenetreerd was en vlogen enige huizen aan de rand van de wijk in
brand.
De gaswolkexplosie heeft geleid tot schade aan leidingwerk bij de tanks, mede
doordat een aantal tanks van hun ondersteuning werd geblazen. Dit vanwege de
relatief grote overdruk die kon ontstaan door de grote mate van opsluiting van de
gaswolk binnen de muurtjes van de opslag en door het grote aantal opslagtanks
bij elkaar (op hun betonnen ‘zadel’-ondersteuning). Daardoor is onmiddellijk een
grote brand ontstaan.
Ongeveer 1 minuut na de ontsteking vond één van de hevigste explosies plaats.
De korte tijdsduur kan verklaard worden doordat het een BLEVE was van een niet
geheel gevulde bol in combinatie met een hevige brand rond de tank (zodat de
dampruimte werd aangestraald). Het ging mogelijk om één (of allebei) van de twee
kleinere bollen (in domino-effect). De achtste explosie die geregistreerd werd was
even hevig. Het betrof mogelijk de andere twee bollen.

2.5 De opgetreden schade
De schade aan de LPG-opslagtanks
Het LPG-tankopslaggebied was compleet verwoest, zie de foto in hoofdstuk 4.3. De
vier kleinere bollen FI-F4 (figuur 1) waren volledig gefragmenteerd en verdwenen. Een
groot aantal fragmenten was in de omgeving terecht gekomen. De grootste fragmenten zijn aangegeven in de figuren 3 en 4.
De grootste bollen (F5/F6) waren niet gefragmenteerd. Wel hadden de poten het
begeven in de brand. Eén van de bollen was bovenin ook opengebarsten, zeer waarschijnlijk door verzwakking door een fakkel op de afblazende veiligheidsklep.
Cilindrische tanks
Serie I was relatief onbeschadigd. De tanks 14, 13 and G7, G6 waren de enige die
zijn blijven liggen op hun betonnen ondersteuning. Zie figuur 1 en de foto in 4.3.
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Series G: 5 tanks lagen niet meer op hun ondersteuning, waren slechts een aantal
meters verplaatst en lagen nog in de oorspronkelijke volgorde. Klaarblijkelijk waren
deze verplaatst door een drukgolf van een explosie van één van de H-cilinders.
H-cilinders: 3 tanks uit deze reeks zijn volledig gedesintegreerd. Twee cilinders zijn
verplaatst in de sectie I. De kleinere tanks zijn terechtgekomen op verschillende
plaatsen in de omgeving, sommige op forse afstanden, tot op 1.200 meter. We hebben destijds een analyse van de fragmentatie en afstanden gemaakt. Zie figuren 3
en 4.
Van in totaal 48 cilinders is er een aantal buiten de opslagsecties aangetroffen, maar
nog wel op het depot. 12 cilinders waren terechtgekomen buiten het depot.
Daarvan was veelal één van de zijkanten (‘bolfronten’) afgeslagen in de brand. Omdat
de tanks los lagen op hun ondersteuning konden ze vervolgens opstijgen (als een
soort raket) en terechtkomen in de omgeving. 4 Cilinders waren volledig gefragmenteerd.

Figuur 3. Het zwaar getroffen gebied (gearceerd) en de fragmenten. Globaal is de initiële gaswolk ingetekend.

Figuur 4. De fragmenten die
relatief ver terecht gekomen zijn
(* cilinders).
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Naast de opslag was de schade op het PEMEX-depot beperkt tot lokale branden
van gebouwtjes. Bij het buurbedrijf Unigas (figuur 1) was het kantoor gedeeltelijk
verwoest door een fragment van een van de PEMEX-tanks. Van de Unigascilinders
(17 stuks) was er slechts één waarvan de veiligheidsklep was gaan afblazen met
een fakkel. Dat was te zien aan de gebladderde verf op de tank. Overigens zijn de
Unigastanks door het oog van de naald gegaan. Zie de foto hieronder. Een fragment
is terechtgekomen precies tussen de tanks. Een treffer had de gehele opslag kunnen
verwoesten via domino-effecten.

Fragment tussen de Unigas cilinders.

Bij het buurbedrijf Gasomatico was er geen schade aan de opslagtanks (cilinders).
Deze tanks werden waarschijnlijk goed gekoeld tijdens de PEMEX branden en explosies. Er was echter wel grote schade op een parkeerplaats met 100 vrachtauto’s met
gasflessen (20- 40 kg, gevuld bij Gasomatico). Deze waren volledig uitgebrand. Er
vonden daar honderden explosies van gasflessen plaats. Waarschijnlijk is de brand
daar gestart door een fragment van een van de PEMEX tanks. Zie de foto’s hiieronder.

De parkeerplaats met vrachtauto’s met LPG-gasflessen.

25 jaar later
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De parkeerplaats met vrachtauto’s met LPG-gasflessen.

De schade in de woonwijk
De schade in de woonwijk was groot en dramatisch. Ongeveer 500 mensen vonden de dood en ongeveer 7.000 mensen waren zwaargewond door het vuur en de
warmtestraling. De meeste mensen werden in hun slaap verrast door de branden en
explosies. Een aantal vond de dood bij een poging tot vluchten.

Schade in de woonwijk. Op de
achtergrond brandt nog een van
de grote bollen.

We hebben als onderzoeksteam het schadegebied zo goed mogelijk in kaart trachten
te brengen. Onze doelstelling was vooral het valideren van de LPG-effect- en schademodellen. Middels observaties ter plekke, luchtfoto’s, video’s en foto’s van de ramp
en door gesprekken met de mensen die woonden in San Juan Ixhuatepec, hebben
we het zwaar beschadigde gebied in kaart gebracht. Zie figuur 3. Dit gebied strekt
zich uit tot een afstand van ongeveer 300 meter van het depot. Zie het gearceerde
gebied. ‘Zwaar beschadigd’ is hier gedefinieerd als ‘volledig verwoest’ of ‘voor een
belangrijk deel verwoest’ (ingestorte daken, verwoeste muren, etc.).
Op de oorzaken van de ramp wordt ingegaan in de volgende hoofdstukken. Uit foto’s
en video blijkt dat de schade door overdruk relatief gering is. De schade is vooral
veroorzaakt door de intense brand (vuurballen) en de warmtestraling daarvan.
In sommige huizen hebben mogelijk explosies plaatsgevonden. Houten huizen zijn
verbrand tot op een afstand van 500 meter. Verder is er de locale schade, veroorzaakt door de fragmenten van tanks of door de bijna volledige cilinders die tot op

42

25 jaar later

De twee grootste industiële rampen met gevaarlijke stoffen

De LPG-ramp in San Juan Ixhuatepec

grote afstanden terechtkwamen. Zo werd op 1.200 m afstand nog een huis verwoest doordat een cilinder daarop terecht kwam. Zie de foto hieronder. Het was niet
mogelijk om systematisch na te gaan tot op welke afstand er nog glasschade had
plaatsgevonden. Twee gevallen zijn wel bekend: beide op een afstand van 600 meter,
uitkijkend op de branden, waarschijnlijk veroorzaakt door de warmtestraling.

De LPG-tank die terecht kwam op een afstand van 1200 meter.

2.6 Opgetreden effecten en schade en toetsingmodellen
In de standaardmodellering van scenario’s waarbij LPG vrijkomt zijn voor Mexico de
volgende twee scenario’s relevant:
een LPG-gaswolk ontbranding (flash fire) en explosie,
een BLEVE van de opslagtanks.
De modellen voor het modelleren van de effecten en de gevolgen van het vrijkomen
van gevaarlijke stoffen zijn in Nederland vastgelegd in een tweetal publicaties.
De effectmodellen zijn beschreven in wat ook nog wel genoemd wordt het Gele Boek
(inmiddels niet geel meer) [9] en de gevolgen/ schade door die effecten in een ander
gekleurd boek dat ook geen kleur meer heeft: het z.g. Groene Boek [10]. Deze beide
‘boeken’ hebben geleid tot de tegenwoordig geldende Nederlandse QRA die is vastgelegd in een Handleiding Risicoberekeningen en is geïmplementeerd in de software
SAFETI.NL.
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Deze modellen worden toegepast voor risicoberekeningen (QRA) die als resultaat
hebben het risico op overlijden van mensen in de omgeving. Een toets aan een officieel door de overheid gehanteerd risico acceptatiecriterium levert afstanden op
rond de installaties waarbuiten het risico voldoende laag is om daar bijvoorbeeld een
woonwijk te kunnen bouwen. Dat wil niet zeggen dat je daar dan ‘veilig’ bent. Een
risicobenadering heeft in Mexico ontbroken.
Voor de genoemde scenario’s zijn effectmodellen en schademodellen van belang.
Effectmodellen [9]
Uitstroommodellen (hoeveel LPG stroomt er uit de tank per tijdseenheid: kg/s)?
Dispersiemodel (opmengen van LPG met lucht onder invloed van de wind en turbulentie in de atmosfeer). Tot op welke afstand vinden we concentraties LPG die
nog brandbaar zijn (mg/m3 of ppm)?
Gaswolkexplosiemodel; welke overdrukken ontstaan er bij het ontsteken van de
gaswolk. Het berekenen van de explosie overdrukken (bar) als functie van de
afstand.
Het BLEVE-model: hoe groot is de vuurbal die ontstaat bij het falen van de tank
in een brandsituatie. Hoe groot is de warmtestraling (kW/m2) als functie van de
afstand tot de vuurbal.
Schademodellen[10]
Schademodel van de brandende gaswolk (ook wel flashfire genoemd). Dit is een
van de eenvoudige schademodellen uit [10]. Het geeft aan dat iedereen die aanwezig is binnen een dergelijke brandende gaswolk dat niet zal overleven. Daarbuiten is er geen probleem (verwaarloosbare warmtestraling).
Het gaswolkexplosieschademodel dat gehanteerd wordt in Nederland voor de
risico berekeningen is ook simpel: binnen de contour van 0,1 bar piekoverdruk zal
gemiddeld 2,5 % van de aanwezige mensen overlijden. Dit is ingeschat op basis
van casuïstiek. Het betreft mensen die indirect getroffen worden: (gedeeltelijk)
instortende gebouwen etc.
De schade door een BLEVE ontstaat enerzijds door de vuurbal en anderzijds door
de warmtestraling. Het eerste is simpel: iedereen aanwezig binnen (de projectie
van) de vuurbal zal het niet overleven. Het tweede is wat ingewikkelder: daarvoor
is een mathematische relatie afgeleid. Zie bijlage 1.
Tot zover de theorie van het modelleren. We gaan nu na welke van bovengenoemde
modellen toepasbaar zijn op de situatie in Mexico destijds en welke we hebben kunnen toetsen.
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Toetsing
Zoals eerder gemeld: volgens de analyse is er een LPG-lek ontstaan aan een van de
cilinders door overvullen. Zoals mensen hebben waargenomen: het uitstromende LPG
heeft zich gemengd met lucht tot een brandbare en explosieve gaswolk (dispersie).
Hoeveel er uitstroomde (effectmodel 1) is niet na te gaan of te toetsen.
De dispersie (effectmodel 2) vond plaats met een geringe windsnelheid en noordoostelijke wind. Volgens de analyse had de gaswolk op het moment van ontsteken net
de rand van de woonwijk bereikt. Dat wil zeggen dat de rand van de gaswolk die nog
brandbaar was zich daar bevond. De LPG-gasconcentratie in lucht die daarbij hoort
is de Lower Explosion Limit (LEL). De LEL voor LPG is ongeveer 2% (volume in lucht).
De globale contour van deze concentratie is getekend in figuur 3.
Op het depot was intussen het gehele gebied tussen de muurtjes opgevuld met een
brandbare gaswolk (mede doordat LPG-damp zwaarder is dan lucht). De toets van
het zwaar gas dispersiemodel is hier niet van toepassing, vooral ook omdat niet bekend was hoeveel er in eerste instantie uitstroomde.
De gaswolk is waarschijnlijk ontstoken aan de huizen aan de rand van de woonwijk.
Na de ontsteking vond er een verbranding van de gaswolk plaats (flashfire) en op het
depot zelf, met name binnen de omringende muurtjes, is er toen een forse explosie
opgetreden (effectmodel 3). Dit vanwege de grote mate van opsluiting van en obstakels in de gaswolk: veel tanks bij elkaar en opsluiting door de muurtjes van 1 meter
hoog. Zo’n situatie bevordert overdrukken door een versnelling van het vlamfront naar
snelheden van meer dan 100 m/s. TNO heeft op die basis het Multy Energy model
ontwikkeld [9]. Zie figuur 4a.

Figuur 4a. De brandbare en explosieve gaswolk omvat twee gebieden
waarin obstakels voorkomen. In dit
geval zullen er twee explosies zijn. De
hoeveelheid gas die ‘meedoet’ in de
explosies is het gas dat opgesloten is
tussen en rond de obstakels.

In [1] is de explosiemodellering met behulp van de Multy Energy methode in detail
uitgewerkt voor de Mexico City-installatie. Aangenomen is dat de gehele opslaglocatie
(het gebied van de tanks tussen de muurtjes) gezien kan worden als een ‘obstructed
region’. Uitgerekend is de explosieoverdruk afstand van 0,1 bar in de woonwijk. De
berekende afstand is 385 meter. Op basis van onze analyse kan gesteld worden dat
dit een forse overschatting is. Bij 0,1 bar piek overdruk worden ‘rijtjeshuizen’ zoals
die in Nederland staan bijv. zwaar beschadigd. Uit casuïstiek is eerder aangenomen
dat 10% van de huizen dan instorten (zie tabel 1). De huizen in Mexico City waren
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simpele woningen met eensteensmuren. De meeste van die muren stonden nog
overeind in het zwaar getroffen gebied. Gesteld kan worden dat de 0,1 bar piekoverdruk die is opgetreden in ieder geval niet verder heeft gereikt dan zo’n 130 meter
(rand van de woonwijk).
piekoverdruk (bar)

schade

0,3

90% van de huizen ernstig beschadigd

0,1

10% van de huizen ernstig beschadigd

0,03

schade door rondvliegende glasscherven

0,01

ruitbreuk

Tabel 1. Schadecriteria voor overdruk

Door de explosie is schade ontstaan aan tanks/ leidingen waardoor meer LPG uit
begon te stromen en er branden ontstonden rond de opslagtanks. Dat is een situatie die heeft geleid tot een aantal BLEVE’s die geregistreerd zijn door de universiteit
(effectmodel 4). De explosiemodellen en vuurbal/ warmtestralingmodellen zijn voor
zover mogelijk getoetst.
Het (letaal) letsel bij mensen is bij de geschetste ontwikkeling van de ramp in San
Juan Ixhuatepec veroorzaakt door de volgende effecten:
‘Direct vlamcontact’: ofwel het zich bevinden in een gebied waar LPG verbrandt.
Dat kan zijn in de gaswolk (schademodel 1), in de vuurbal van een BLEVE (schademodel 3).
Warmtestraling van de vuurbal (idem).
Explosieoverdrukken. Het betreft een fysische explosie (snelle verdamping en
expansie van damp als het vat openbarst) en een chemische explosie (in het geval
van een gaswolk die ontstoken wordt, schademodel 2).
In ons onderzoek zijn bovengenoemde effecten met de toen heersende modellen berekend. Het was al snel duidelijk (en bekend uit eerdere LPG-ongevallen) dat
de BLEVE hier het overheersende scenario was. Alleen op het depot hebben forse
overdrukken geheerst. Dat blijkt onder andere uit het feit dat verschillende tanks
binnen het depot ‘verplaatst’ zijn. Dat kan zowel door een fysische explosie als door
een chemische, gaswolkexplosie gebeurd zijn. In de woonwijk is geen schadepatroon
waargenomen dat wijst op een gaswolkexplosie. Wel lokaal in de huizen.
Conclusies voor de explosie- overdrukken:
De gaswolkexplosie heeft alleen op het depot geleid tot significante overdrukken
en schade. In de wijk was dat niet het geval. De simpele huisjes in de woonwijk
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bezwijken mogelijk al bij overdrukken die (veel) lager zijn dan 0,1 bar, mogelijk al
bij 0,03 bar. Relatief zwakke, eensteensmuurtjes stonden echter overeind in het
zwaar getroffen gebied. Verder zou tot op veel grotere afstanden dan 300 meter nog glasbreuk moeten zijn geconstateerd. Dat was niet het geval. Het Multy
Energy model uit het Gele Boek [9] levert een forse overschatting van de overdruk
in dit geval.
De fysische explosie door het openbarsten van de opslagtanks (expansie en explosief verdampen) levert wel significante overdrukken en eventueel (domino) schade,
maar alleen dichtbij de tanks op het depot. Onze berekeningen (voor 50% volle
tanks) gaven hogere overdrukken aan in de woonwijk, zelfs voor tanks met een
hoge vulgraad (en dus minder dampruimte). Dat leidde tot de conclusie dat de
gehanteerde modellen [9] voor deze ramp de fysische explosie afstanden overschatten.
BLEVE-vuurbal, beschouwing
Het was voor de onderzoekers lastig om de omvang van de vuurballen die zijn opgetreden in San Juan Ixhuatapec achteraf vast te stellen. Het beschikbare foto- en
videomateriaal is door ons uitvoerig bestudeerd. Zie bijvoorbeeld de vuurbal op de
foto hieronder. Daaruit is geconcludeerd dat er diameters van vuurballen zijn geweest
van 200 – 300 meter. Dit moet een BLEVE zijn geweest van een tank van 180 m3
(serie G/H zie figuur 1). Van de serie I tanks (270 m3) zijn geen BLEVE’s opgetreden
(zie figuur 1 en de foto in 2.3).
Zie tabel 2 met de berekende vuurbal dimensies voor de verschillende tanks. De tank
van 180 m3 levert een vuurbal diameter van 260 meter. Dat kan kloppen met de
foto.
tankvolumes (m3)

inhoud (103 kg) voor 90%

vuurbaldiameter (m)

vuurbalduur (s)

gevulde tank
1600

735

520

29

270

125

300

18

180

83

260

16

55

25

170

12

45

20

160

11

35

16

150

11

Tabel 2. BLEVE-dimensies voor de verschillende tanks

De grootste BLEVE-dimensies (bollen van 1600 m3) zijn niet op foto of video vastgelegd. Zie de uitwerking van een berekening van BLEVE vuurbaldimensies in bijlage 1.
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Conclusie
dan ook niet te toetsen.
) is 260 meter (zie tabel).
Dat is in redelijke overeenstemming met de afstand van globaal 300 m die we
hebben waargenomen in de woonwijk (zie figuur 3).
3

Foto van een BLEVE in San Juan Ixhuatepec.
De foto is genomen op een afstand van 1350
m. Geschat wordt dat de maximale hoogte van
de vuurbal 300 m is. De maximale breedte is
200 m.

Beschouwing
De BLEVE-vuurbalmodellering van een bol met van 1.600 m3 (90% vol) kan in feite
niet goed gemodelleerd worden met het heersende model. De hoeveelheid LPG die
vrijkomt is zo groot, dat het simpele, empirische model voor de vuurbaldimensies
niet voldoet. Het model is ook vooral afgeleid van experimenten met kleine schaal
BLEVE’s. Het model omvat niet het fenomeen van verspreiding van onverbrand LPG
(druppeltjes). Dat is wat gebeurd is in Mexico City. De conclusie is dat er bij zo’n hoeveelheid te weinig lucht beschikbaar is om en de LPG te verdampen (warmte uit de
lucht) en op te mengen tot een brandbaar mengsel. De brandweer heeft ons gemeld
dat er ‘brandende’ druppeltjes neerkwamen en dat er een ‘muur van vuur’ door de
straten kwam, dus niet onmiddellijk een stijgende vuurbal.
Ruim 1 minuut na de gaswolkexplosie vond waarschijnlijk al de grootste BLEVE
plaats. Dat betekent dat er door de brand rond de tank de tankwand zo snel verzwakt
werd dat de tank openscheurde. Dus wel brand, maar geen ‘warme BLEVE’ (zie
bijlage 1). Zie ook de beschouwing in 2.4. De meeste slachtoffers zijn omgekomen
door ‘direct vlamcontact’ met de vuurbal van de BLEVE. Deze vuurbal heeft zich gedeeltelijk ook op grondniveau afgespeeld.
BLEVE-warmtestraling, beschouwing
In het onderzoek is ook een poging gedaan de resultaten van de berekeningen met
warmtestraling- en schade modellen uit het Gele Boek te vergelijken met de actuele
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schade in de wijk. We hebben berekeningen uitgevoerd voor de warmtestraling van
de verschillende tanks. Zie tabel 3. Het daarbij gehanteerde model om de kans op
dodelijk letsel door warmtestraling te berekenen (schademodel) is opgenomen in
onderstaand kader.
Schademodel voor warmtestraling [10]
De volgende probitfunctie heeft betrekking op het berekenen van het percentage sterfte dat zal
optreden bij een bepaalde warmtestraling en blootstellingstijd bij een niet beschermd lichaam.
Pr = -36,38 + 2,56 In (t.q4/3)
t=

blootstellingstijd in seconden

q=

warmtestraling in W/m2

Pr = Probit, welke met behulp van tabel 1 omgerekend kan worden in een percentage van blootgestelden die het niet overleven. Zie hoofdstuk 3.7.
Er wordt wel aangenomen dat de schade met een factor 7 gereduceerd wordt indien mensen
kleren dragen. Met andere woorden, 1% schade bij mensen die kleren dragen komt overeen met
7% (probitwaarde 3,52) schade bij mensen die geen kleren dragen.

De berekenings resultaten met behulp van de Probit functie voor de BLEVE’s worden
weergegeven in tabel 3.

tankvolume (m3) afstand (m) tot waar nog 1%
van de mensen overlijdt

afstand (m) tot waar nog 1% van de
mensen 1e-graads brandwonden oploopt

1600

925

1550

270

450

725

180

375

600

55

220

340

48

200

310

35

190

290

De berekeningen zijn uitgevoerd met een Surface Emmissive Power (SEP) van 200
kW/m2 (hetgeen toen de standaard was) en een blootstellingsduur van 20 seconden.
Thans worden voor ‘warme en koude BLEVE’s’ hogere SEP waarden gehanteerd,
resulterend in grotere afstanden. Zie bijlage 1.
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We beperken ons tot de letsel afstanden voor de grootste tank BLEVE. De berekeningen gaven aan dat de grens tot waar nog dodelijk letsel kon ontstaan door warmtestraling op een afstand van 925 meter lag (zie tabel). De grens voor eerstegraads
brandwonden ligt nog verder: 1.550 meter. In de berekeningen is geen bescherming
door kleding of wat dan ook opgenomen. Ook een mogelijk vluchten zit niet in de
berekeningen. Dat zijn factoren die gedeeltelijk de enorme overschatting van de afstanden kunnen verklaren. Uit het onderzoek ter plekke en gesprekken met bewoners
op verschillende afstanden in de omgeving is gebleken dat er buiten het gebied van
300 meter vanaf het depot nauwelijks of geen dodelijke slachtoffers zijn aangetroffen. Over brandwondenpatiënten is geen uitspraak in deze zin te doen.
De volgend afstanden van warmtestralingeffecten zijn door ons vastgesteld:
aangetaste boombladeren op een afstand van 1.200 meter op een heuvel
een slinger met aangetaste plastic vlaggetjes: 1.200 meter
verf gebladderd: 400 meter
glas (ruit) schade en kleine brand (gordijnen): 600 meter
Bij een warmtestraling van 5 kW/m2 kunnen ruiten barsten en de effecten die geconstateerd zijn op 1.200 meter optreden. Berekend is dat voor een vuurbaldiameter
van 520 meter (BLEVE van de 1.600 m3 bol) het mogelijk is dat op een afstand van
1.200 meter deze 5 kW/m2 optreedt. De glasschade op 600 meter kan hiermee ook
verklaard worden.
Geconcludeerd wordt dat de berekende warmtestraling en de aangetroffen schade
aan plastic, verf etc. redelijk overeenkomen. De schade bij mensen (dood, gewond)
die berekend wordt is echter in vergelijking met de situatie in Mexico City een belangrijke overschatting. Dat wordt dus niet zozeer veroorzaakt door het warmtestralings
model, maar door het schademodel voor dodelijk letsel. Dit is het Probitmodel dat
gepresenteerd is in het kader hiervoor. De overschatting is met het huidige rekenmodel (Safeti.nl) groter geworden in vergelijking met het gehanteerde model in 1984.
Dat is een reden voor nader onderzoek. Zie ook bijlage 1.
Internationaal onderzoek
Naar onze bevindingen over de BLEVE’s bij deze ramp is international veel gerefereerd. Hieronder een voorbeeld van een tabel uit een Frans overheidsrapport uit
2002 [22] waarin aan de hand van de Mexicoramp verschillende modellen vergeleken worden.
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Figuur 5. Referentie aan het Mexico-onderzoek (met een niet zo accuraat overnemen van onze bevindingen). Merk op dat de ‘Surface Emmissive Power’ in het TNO model in 1997 verdubbeld is (door het
invoeren van het concept ‘warme BLEVE’). De warmtestralingsafstanden worden daardoor aanzienlijk groter.
In de meeste gevallen is dit echter een forse overschatting voor BLEVE’s die niet ‘warm’ zijn. Dat geldt voor
een belangrijk deel van alle BLEVE’s.
CCPS: Center of Chemical Process Safety (USA).
TRC: Thornton Research Center, UK. Simon Shield [24]

Fragmenten en projectielen
Het falen van LPG-tanks in een brandsituatie leidt over het algemeen tot het ontstaan van een aantal fragmenten van de tank die in de omgeving worden geslingerd.
De energie daarvoor is afkomstig van de fysische explosie bij het openbarsten van de
tank, met name door de expansie van de LPG-damp boven de vloeistof. Opgemerkt
wordt dat de schade door fragmentatie erg lokaal is en in het geheel van schade
beperkt is. Dat neemt niet weg dat de fragmentatie in Mexico op grote schaal plaatsvond en een opvallend karakter had. In de QRA berekeningen voor LPG-installaties
in Nederland wordt het aspect van fragmentatie niet meegenomen. Het blijkt dat het
risico ervan verwaarloosbaar klein is ten opzichte van het risico van de andere fenomenen (vuurbal, gaswolken etc.). In hoofdstuk 2.8 wordt daar nader op ingegaan.
Het onderzoeksteam heeft de fragmentatie bij deze ramp in kaart gebracht. Zie de
figuren 3 en 4.
Fragmenten bollen
Uit statistiek van BLEVE’s blijkt dat in het geval van de PEMEX bollen een aantal van
5 tot 18 fragmenten zou mogen worden verwacht. Zie een bolfragment op de foto
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hieronder en op de foto in 4.2. We hebben in totaal 40 fragmenten weten te lokaliseren. Met een verwacht aantal voor 4 bollen van 20 tot 70 fragmenten betekent
dit dat we zeker 40% van de fragmenten niet hebben weten te traceren. Dat is niet
zo raar, verschillende fragmenten moeten al verwijderd zijn voordat wij kwamen. Als
ze dan ook niet op een foto staan dan hebben we die fragmenten dus niet in de
beschouwing kunnen betrekken.
De grootste afstand tot waarop een bolfragment terecht is gekomen is 600 meter
(ten noorden, over de heuvel op een luxe huis), zie de foto in 2.2. De meerderheid
van de fragmenten (75%) kwam terecht binnen een afstand van 300 meter. Opgemerkt wordt dat de fragmenten ook andere tanks kunnen raken die vervolgens ook
falen (domino-effect). Uit berekeningen blijkt dat de energie van de fragmenten ruim
voldoende is om andere tanks te penetreren. Een snelheid van 4-12 m/sec is daarvoor nodig. Berekend is dat de snelheden in de orde van grootte van 100 m/sec kunnen liggen. Over domino-effecten zijn echter voor deze ramp geen gegevens bekend.

Een fragment van
een boltank.

Fragmenten van cilindertanks
Bij de ramp in Mexico was er op grote schaal een specifieke wijze van fragmenteren
van de horizontale cilindervormige tanks aan de orde. Daarbij was slechts sprake van
twee fragmenten: één van de zijkanten van de tank (ook wel het bolfront genoemd)
en de rest van de tank (verder dus intact). Dit fenomeen wordt wel ‘end tube’ genoemd. De analyse van het ontstaan van dit fenomeen in Mexico luidt als volgt:
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steuningen. Alle leidingaansluitingen bevonden zich op het bolfront aan de noordzijde van de tanks. Zie de foto in 2.1.
(meest kwetsbaar voor ontstaan lekkages bij overdrukeffecten/ brand). Het noordelijk bolfront wordt dan zo kwetsbaar dat bij een BLEVE dit fragment er af komt
met een vrij regelmatige breuklijn. Zie de foto hieronder.
den voortgestuwd door de verdampingsenergie van de LPG. In de literatuur worden
dampsnelheden van 60 m/s genoemd. Bij berekening blijkt dat een cilinder niet
verder kan komen dan 360 meter. We weten dat er één terecht is gekomen op
1.200 meter afstand. Het verschil moet hem zitten in het feit dat ook lift (opwaartse druk door de vlucht) kan optreden. Als de lift erbij betrokken wordt dan
blijkt dat dit soort cilinders onder bepaalde omstandigheden theoretisch inderdaad
tot wel 2.000 meter ver te kunnen neerkomen.

Een ‘end tube’. Cilinder waarvan het
bolfront via een regelmatige breuklijn
eraf is gevlogen.

2.7 De rampbestrijding
De hulpverlening bij een ramp waar op grote schaal ernstige brandwondenpatiënten
bij te betreuren zijn, is gecompliceerd. Het vereist een enorme medische capaciteit
en gespecialiseerde ziekenhuizen. De Nederlands overheid wilde graag lessen leren
vanuit de ramp in San Juan Ixhuatapec voor de Nederlandse situatie. Dat was ook
de reden dat een vertegenwoordiger van de brandweer in ons onderzoeksteam was
opgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn door de auteur ook ingebracht in
een training op het brandwondencentrum in Beverwijk voor behandelend artsen.
De technische analyse van hoe de ramp zich ontwikkeld had en de oorzaken ervan
was niet eenvoudig, maar het in kaart brengen van de rampbestrijding en hulpverle-
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ning zo mogelijk nog lastiger. Door gesprekken met een aantal mensen (vooral van de
brandweer) zijn we er toch in geslaagd een redelijk beeld te verkrijgen.
Het begin
Op maandag 19 november om ongeveer 5.45 uur hoorde en zag de brandweer van
Mexico City op grote afstand een explosie gevolgd door een vuurbal. Toen diverse
mensen via de telefoon kort daarna alarm sloegen was de brandweer al onderweg.
Dat gold voor diverse brandweerkazernes in de buurt. De ‘Highway Patrol’ was intussen gealarmeerd en heeft de operatie Vulcano gestart. Alle wegen naar en van het
gebied werden gesloten voor het normale verkeer. Vervolgens heeft het Ministerie van
Defensie het rampenplan DN-111-E in werking gesteld. Het Centrale Militaire Hospitaal kreeg opdracht zich gereed te maken voor het ontvangen van gewonden.

Enorme taak
Een hele woonwijk was zwaar beschadigd of verwoest. Het betreft naar schatting
honderden huizen. 500 doden en 7.000 gewonden, de meeste met brandwonden.
Volgens de brandweer waren daarvan ongeveer 1.000 zwaargewonden. Er werden
200.000 mensen geëvacueerd uit het gebied. De directe hulpverlening in het gebied
betrof een periode van 12 tot 14 uur. Er waren ongeveer 7.000 hulpverleners bij
betrokken, o.a. mensen van de brandweer, de politie, het leger en ambulancepersoneel.
Indruk van de hulpverlening
Binnen 30-45 minuten waren veel hulpverleners ter plaatse. De constante dreiging
van meer explosies en branden maakte dat er zeer omzichtig te werk moest worden
gegaan. Men benaderde het gebied vanaf de meest weggelegen randen. Bij een
nieuwe explosie en een ‘muur van vuur’ in de straten, moest men zich tijdelijk terugtrekken uit de wijk. Daarnaast waren er brandweermensen aan de gang gegaan op
het depot om de branden en explosie te beteugelen (zie foto’s hiervoor). De vraag is
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of dat wel veilig was. Volgens eigen zeggen duurde het te lang voordat ze de tanks bij
de buurbedrijven (Unigas en Gasomatico) konden koelen. De brand was rond 15.30
uur onder controle. De laatste vlammen werden gedoofd om 20.00 uur. Er waren
geen slachtoffers onder het brandweerpersoneel. De watertoevoer verliep goed, er
moest wel het nodige water via tankauto’s worden aangevoerd omdat er een pompstation beschadigd was door de explosies.
Uit een interview in de pers met een hulpverlener blijkt dat men moest werken onder
dramatische omstandigheden. Er vond selectie plaats over wie wel en wie niet het
eerst in aanmerking kwamen voor hulp (ook wel triage genoemd). Hulp aan ten dode
opgeschreven gewonden werd achterwege gelaten om de mensen die nog gered
konden worden te helpen.
Impressies van de evacuatie en gewonden opvang
De meeste bewoners van San Juan Ixhuatapec vluchtten spontaan via de nabij gelegen hoofdweg (‘Insurgentes Norte’) naar de omliggende heuvels. De eerste gevluchte
personen kwamen rond 06.50 uur aan op het nabij gelegen metrostation (Indios
Verdes). Klaarblijkelijk was er de eerste uren geen georganiseerde evacuatie. Het
betrof een chaotische eerste fase zoals die meer wordt gezien bij rampen. Volgens
informatie weigerden mensen in de verder weggelegen huizen hun huis te verlaten.
De branden waren toen nog niet gedoofd.
Ambulances reden af en aan met patiënten met ernstige brandwonden naar de ziekenhuizen in de omgeving. Binnen een straal van 10 km waren er 9 ziekenhuizen. De
ziekenhuizen moesten gaandeweg meer improviseren met de opvang omdat ze vol
raakten. Provisorische opvang werd geregeld. Ook was er een opvang op het terrein
van de Basiliek van Guadalupe, zo’n 5 km verwijderd van het gebied.
Sommige patiënten zijn per helikopter naar verder gelegen ziekenhuizen gebracht.
Gaandeweg werden ook bussen en vrachtwagens gebruikt om de evacués te vervoeren. Zij werden ondergebracht in sportcentra, gezondheidcentra etc. 5.000 tot 7.000
brachten de nacht door in het Nationale Polytechnische Instituut. Dit was georganiseerd door studenten en vrijwilligers. In de pers is melding gemaakt over allerlei
private initiatieven: bijvoorbeeld het inzamelen van kleding, schoenen etc. Er werd
echter zoveel ingezameld dat sommige mensen er een handeltje mee begonnen.
Rond 14.00 uur waren alle gewonden opgevangen en was de evacuatie voltooid.
De doden lagen er nog. De volgende dag is er een massabegrafenis georganiseerd
om uitbraak van ziekten te voorkomen. De meeste slachtoffers konden niet worden
geïdentificeerd.
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Enige cijfers van het Ministerie van Gezondheid
Medische bijstand werd gegeven door 985 medici, 1.780 paramedici en 1.332
vrijwilligers.
Er werden 7.231 gewonden behandeld, 262 ervan werden opgevangen in provisorische centra. 1.969 gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Daarvan moesten
er ongeveer 900 blijven voor verdere behandeling.
Van die groep was de stand van zaken op 25 februari 1985 als volgt: 710 patiënten
waren ontslagen uit het ziekenhuis, 32 werden er nog behandeld en 144 mensen
stierven in het ziekenhuis.
Er werden 363 ambulances ingezet en 5 helikopters. Verder werden er 11 opvangcentra ingericht om de 39.000 daklozen en geëvacueerde mensen op te vangen. Er
werden 35.000 warme maaltijden per dag verstrekt met een totaal van 125.000.

2.8 Evaluatie resultatenonderzoek
Samenvatting resultaten
Effectmodellering
Het belangrijkste doel van de missie naar Mexico City was het trachten te valideren
van de modellen waarmee in Nederland de risico’s van LPG-installaties en transport
werden berekend. Het gaat om gasdispersie, explosie en vuurbal (BLEVE) en warmtestralingsmodellen.
Dat was geen eenvoudige opgave. De verschillende effecten hadden zich in hetzelfde
gebied gemanifesteerd en waren moeilijk individueel traceerbaar. Waardoor en op
welk moment is de schade ontstaan? Toch was het mogelijk conclusies te trekken,
vooral door de wijze waarop de ramp was ontstaan en zich heeft ontwikkeld.
Samengevat heeft de ramp zich volgens onze analyse als volgt voltrokken. Het ontstaan van een fors LPG-lek bij het overvullen van een van de bollen of cilindertanks
vanuit de ondergrondse LPG-leiding die het depot voorziet van LPG. In de pijpleiding
waren enige tijd ervoor nieuwe, sterkere pompen geïnstalleerd die hogere drukken
konden leveren. Het vrijkomende LPG-verdampt onmiddellijk en mengt op met lucht
tot een brandbare en explosieve gaswolk in de windrichting. De windrichting was
NO. In zuidwestelijk richting is deze gaswolk ontstoken aan de eerste woonhuizen
(die uitbrandden). De gaswolk brandt terug naar het depot (‘vlamfront’) en het daar
aanwezige deel van de gaswolk verbrandt en explodeert. Dat leidt tot schade aan
leidingwerk, meer vrijkomend LPG en brand rond de tanks. Dat is een situatie die
uiteindelijk heeft geleid tot de serie BLEVE’s zoals beschreven.
We hebben vastgesteld dat er in de woonwijk geen gaswolkverbranding en explosie heeft plaatsgevonden, met uitzondering van een paar woningen aan de rand
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van de woonwijk. Dat betekent dat de schade in de omgeving vrijwel uitsluitend is
veroorzaakt door de exploderende tanks (BLEVE’s) en de resulterende vuurballen en
grondvuur. In dat geval is de schade van de grootste opslagtank bepalend. Dat waren
de 4 bollen van 1.600 m3. De effecten van de BLEVE’s van de kleinere tanks vallen
dus binnen de afstanden van de 1.600 m3 tanks. De validatie van de modellen heeft
dus betrekking op de BLEVE van de 1.600 m3 tank.
Resultaten
Vuurbal-BLEVE
Gezien de afmeting van het zware schadegebied (tot een afstand van 300 meter)
kwam de berekende vuurbaldiameter redelijk overeen met de waarneming. Wel wordt
opgemerkt dat deze overeenkomst enigszins toevallig kan zijn, omdat geconcludeerd
is dat de modellering van BLEVE’s van deze omvang (tanks van 1.600 m3) om de
volgende reden complexer is dan de huidige modellering aan kan. Er heeft namelijk
ook een forse verspreiding van onverdampt en onverbrand LPG plaatsgevonden. Dit
omdat er te weinig warmte beschikbaar is (vanuit de opmengende lucht en de LPGvloeistof) om de LPG-instantaan in damp te laten opgaan en te verbranden. Door de
brandweer (in een gesprek met ons) en bewoners (uit de pers) is aangegeven dat er
een ‘muur van vuur’ op grondniveau was na een ‘explosie’. Ook is aangegeven dat
er ‘druppeltjes’ inbrandden in de huid. Dit bevestigt de verspreiding van onverbrand/
onverdampt LPG. Voor dit fenomeen van een ‘grondvuurbal’ zijn geen modellen
beschikbaar.
Warmtestraling
Anders lag dat met de warmtestralingschade. De modellen die daarvoor waren ontwikkeld bleken de schade met betrekking tot afstanden tot waar nog zware brandwonden en dodelijk letsel is opgetreden flink te overschatten.
Dit wordt volgens de analyse vooral veroorzaakt doordat de modellen uitgaan van het
feit dat mensen onbeschermd (niet afgeschermd van de straling) blootgesteld worden
aan de hevige warmtestraling. Echter, bij afscherming van de vuurbal door bijvoorbeeld het ‘schuilen’ achter een muur levert direct een min of meer veilige situatie op.
Dat dit een belangrijke factor moet zijn wordt versterkt door het feit de modellering
wel aardig klopt voor de effecten van de warmtestraling op verf/ plastic (bladderen).
Dat is door ons geconstateerd op afstanden van zelfs 1.200 meter (plastic vlaggetjes).
Opgemerkt is dat in 1997 in Nederland het BLEVE warmtestraling model is aangepast. De warmtestraling op het oppervlak van de vuurbal is toen verdubbeld (van
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200 kW/m2 naar 400 kW/m2). Dit is gedaan omdat ervan uitgegaan wordt dat bij
een BLEVE door brand rond de tank (‘warme BLEVE’) de druk oploopt tot ruim 20%
boven de insteldruk van de afblaasveiligheid op de tank. Dat betekent dat de gehele
tankinhoud door de brand dan flink moet zijn opgewarmd. Deze aanname leidt ertoe
dat een grotere fractie van de warmte die beschikbaar is wordt uitgestraald naar de
omgeving en dus significant grotere letselafstanden worden berekend. De grootste
BLEVE in Mexico was niet ‘warm’. Uit de casuïstiek blijkt dat ook bij brand rond de
tank er niet altijd een warme BLEVE’s zal optreden. Bij aanstraling van de dampruimte kan een BLEVE binnen zeer korte tijd (minuten) plaatsvinden. De verdubbeling
naar 400 kW/m2 is dan ook een flink conservatieve aanname.
Fragmentatie
Bij een BLEVE fragmenteert de tank in een aantal fragmenten. Dat levert plaatselijk
schade op in de omgeving. De fragmenten van de opslagbollen kwamen gemiddeld
verder weg terecht dan op grond van de literatuur statistisch gezien verwacht kon
worden. De reden daarvoor is niet opgehelderd. We hebben ook niet onderzocht
waarom de twee grootste bollen (ieder 2.400 m3) in het geheel niet zijn gefragmenteerd. Deze zijn wel opengebarsten aan de bovenkant (door de hitte van de fakkel
op de afblaas). Het enige dat we weten is dat de 4 kleinste bollen van Amerikaans
ontwerp waren en de twee grootste van Mexicaans ontwerp (wellicht enigszins tegen
de verwachting in). Het meest opvallend was echter de ‘fragmentatie’ van een deel
van de cilindervormige (‘bullit’) tanks. Sommige daarvan zijn gelanceerd als een soort
raket en terechtgekomen in de omgeving, de grootste afstand is 1.200 meter. Dit is
wat wel genoemd wordt het ‘end-tube’ fenomeen: door brand aan een uiteinde van
de tanks slaat daar het bolfront af en wordt de tank gelanceerd in tegenovergestelde
richting. Dit is een van de lessen van dit onderzoek, er wordt bij het plaatsen van
cilinders nu rekening gehouden met de richting.
Hoewel we het fragmentatie aspect dus uitvoerig in kaart hebben gebracht, was daarvan geen toets aan modellen mogelijk. In de LPG-Integraal studie was al aangetoond
dat fragmentatie niet significant bijdraagt aan het risico voor mensen. De bijdrage
aan het risico van aanwezigen in de omgeving door fragmentatie is klein en wordt
dan ook in een QRA verwaarloosd. Dat komt door het feit dat het effect lokaal is, met
een relatief klein schadeoppervlak. De kans is klein dat je erdoor getroffen wordt. De
impact ervan is wel potentieel dodelijk. Zeker zoals in Mexico waar de fragmentatie
van de cilinders een specifiek en niet eerder op deze schaal bekend fenomeen was.
Fragmentatie is wel van belang bij het ontstaan van domino-effecten: het initiëren
van een BLEVE van een naastliggende tank. Dit is waarschijnlijk op enige schaal
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gebeurd. Het fragment op de foto in 2.5 heeft het klaargespeeld om precies tussen
een aantal tanks terecht te komen. Twee meter naar links of rechts en ook daar was
waarschijnlijk een aantal tanks ‘ge-BLEVE’d’.
Veiligheid LPG-installaties
De missie van het onderzoek is door ons ter plekke al snel verbreed tot veiligheid van
LPG-installaties. Met name de ontwerpaspecten riepen vanaf het begin de nodige
vragen op. De belangrijkste aspecten die aan de orde zijn geweest worden hieronder
genoemd. Onze analyse is gepresenteerd bij en besproken met o.a. het American Petroleum Institute (API) in Washington. PEMEX heeft steeds beweerd dat het ontwerp
van de installatie voldeed aan de API standaard API 2510 (Design and Construction
of LPG installations). Voor zover wij konden nagaan was dat ook correct. Deze standaard is dan ook mede op basis van onze analyse aangepast.
Een belangrijk aspect betreft daarbij het bij elkaar plaatsen van horizontale cilindertanks in een groep en het overnemen door API van onze analyse van het richtinggevoelig zijn van de fragmenten van deze tanks. In de Standaard API 2510 (8th edition,
mei 2001) is nieuw opgenomen:
API 2510, 2001
5.1.3 Siting of Pressurised LPG Tanks and Equipment.
5.1.3.3 Horizontal LPG tanks with capacities of 12.000 gallons (CP: ruim 45m3) or greater shall
not be formed into groups of more than 6 tanks. Where multiple groups of horizontal LPG vessels
are to be provided, each group shall be separated from adjacent groups by a minimum horizontal
shell-to shell distance of 50 ft (CP: ruim 15 m).
Note: horizontal vessels used to store LPG should be oriented so that their longitudinal axes do
not point toward other facilities (such as containers, process equipment, control rooms, loading
or unloading facilities, or flammable or combustible liquid storage facilities or off site facilities
located in the vicinity of the horizontal vessel).

Andere zaken die in het onderzoeksteam besproken zijn
De omwalling van de diverse secties van de opslagtanks met muurtjes van 1
meter hoog. Dit is om twee redenen ongewenst. Ten eerste zal ieder LPG- lek
accumuleren rond de tanks. LPG is een gas dat zwaarder is dan lucht en dus blijft
hangen binnen de muurtjes. Er is in deze situatie onvoldoende ventilatie om het
gas te verdunnen tot onder de grens waar het nog ontstoken kan worden. Ten
tweede, als het dan ontsteekt leidt de opsluiting van de gaswolk in combinatie
met de betonnen zadels van de cilinders tot significante overdrukken. Een open,
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geventileerde situatie en een licht hellende bodem (leidt het zware gas weg van de
tanks) is aanzienlijk meer explosieveilig.
Het ontbreken van thermische coating op de ondersteuning van de bollen. Dit is
vereist volgens de API 2510: 10.8.2 Fire proofing shall be provided on the above
ground portions of the vessel’s supporting structure.
Het is goed mogelijk dat de ‘poten’ van een of meer van de 1600 m3 bollen door
de brand bezweken zijn en dat daardoor een BLEVE bevorderd is. Dit was niet
meer te achterhalen. Op de foto’s in 4.3. is te zien dat ook de ondersteuning
van de 2400 m3 bollen het begeven heeft. Zie hetzelfde fenomeen bij de ramp in
Feyzin, 1966 (bijlage 9).
Het blus/koelwatersysteem was ontoereikend. De capaciteit van de sprinklersystemen was veel minder dan de minimaal noodzakelijke 10 liter/m2 per minuut
om effectief te kunnen koelen voor BLEVE-preventie. Verder is op de foto van de
installatie te zien (zie 4.1) dat de bluswaterleiding bovengronds is aangelegd (op
voorgrond, rode leiding). Naar verluidt was de leiding al snel beschadigd waardoor
er geen water beschikbaar was.
De veiligheid van het ontwerp was niet beschouwd middels een systematische gevaar identificatie studie (HAZOP) zie bijlage 2. Mede daardoor ontbrak op de tanks
een automatische overvulbeveiliging die de toevoer stopt als het ingestelde hoogniveau is bereikt. Dit is tegenwoordig een must. Ook de noodzakelijke betrouwbaarheid van de beveiliging dient middels een risico-evaluatie bepaald te worden.
Daaruit volgt dan ook het benodigde testinterval. Zie bijlage 3 (SIL concept).
Stationaire LPG-opslagtanks worden in toenemende mate ondergronds of ingeterpt geplaatst. Daardoor kan de tank niet meer aangestraald worden door een
brand en kan een BLEVE worden uitgesloten. Volgens de API 2510 is bovengronds
plaatsen toegestaan. API waarschuwt voor problemen van corrosie van ondergrondse tanks en noemt maatregelen om te voorkomen dat de tank niet beschadigt als deze wordt blootgelegd voor inspectie.
Impact Mexicorapportage
De rapportage over de Mexico ramp heeft veel belangstelling gewekt bij de media en
een grote impact gehad in de industrie. Bij veel bedrijven, brancheverenigingen en
instanties in binnen- en buitenland zijn presentaties gegeven over de analyse van de
ramp. De rapportage was destijds veel gevraagd. Ook van de hand van de auteur zijn
artikelen verschenen in diverse bladen over de ramp. Zie de lijst hieronder.
Daarnaast heeft de analyse een belangrijke rol gespeeld in diverse wetenschappelijke publicaties over de risico’s van LPG-installaties en vooral het fenomeen BLEVE.
Zo wordt in het ‘standaard werk’ van de Franse overheid [22] over de wijze waarop
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BLEVE’s gemodelleerd moeten getoetst aan de gegevens van de Mexico ramp uit ons
rapport. Daarbij worden nog twee andere rampen geanalyseerd waaronder die op de
camping in Los Alfaques in Spanje).
Ook in het uitgebreide overzichtsartikel over BLEVE’s (Abassi) wordt regelmatig gerefereerd naar onze rapportage.
Een greep uit de media:
Organization for Applied Scientific Research (TNO) concluded that the leaking gas formed a vapour cloud that was probably ignited by a flame on the PEMEX site. Another issue identified by

from PEMEX?
Nederland. Januari en mei 1985.
sive analysis and pictures. 1985.
rapport.
wij om met risico’s?’

the only foreigners to speak officially to PEMEX.’
‘With permission of the Mexican Government, a team of safety experts [...] visited the area two
weeks after the disaster.’

spotty.’
TNO rapport: ‘la plus grave jamais registrée dans un depot de g.p.l.’
Paauwe (directie Brandweer, lid onderzoeksteam). ‘Volgens zeggen zijn er geen gewonden bij
de brandweer gevallen.’
‘Het heeft weinig zin om naast de plant honderd ambulances te hebben staan als je ze binnen
een half uur door interregionale samenwerking op kunt hoesten.’
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Gas Safety. ‘Mr. Pietersen said that one of the lessons of Mexico City is that residents lived in
too close proximity of the storage areas.’
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De Bhopaltragedie

3.1 De fabriek en de productie
De Union Carbide India Limited (UCIL) fabriek is gelegen in
Bhopal, in het hart van India.
De fabriek was voor 50,9% eigendom van de Union Carbide
Corporation (UCC) in de USA en voor 49,1% van Indiase investeerders en produceerde vanaf 1969 carbamaat pesticiden.
De grondstoffen daarvoor werden geïmporteerd uit de USA.
In 1975 wordt gestart met een eigen carbarylproductie (‘Sevin’). Methylisocyanaat (MIC) is daarvoor een tussenproduct dat aanvankelijk nog
werd ingevoerd. In 1979 startte de MIC productie in Bhopal. Het incident dat in de
volgende paragraaf beschreven wordt had betrekking op de MIC opslag. Het MIC
productieproces en de opslag worden daarom nader beschouwd. Een blokschema [1]
van dit proces is hieronder weergegeven.

Figuur 6. Schematische weergave MIC productieproces.

MIC wordt geproduceerd uit de grondstoffen monomethylamine (MA) en het uiterst
toxische fosgeen. Fosgeen wordt ook ter plaatse geproduceerd uit de grondstoffen
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chloor en koolmonoxide. Koolmonoxide wordt elders op de fabriek geproduceerd. De
MA en het chloor worden aangevoerd per tankauto en opgeslagen in tanks. Chloroform wordt in het proces gebruikt als oplosmiddel.
MA: monomethylamine
MCC: methylcarbamoylchloride
MIC: methylisocyanaat
HCL: zoutzuur.
Reactie: zie figuur 6.
COCl2 (fosgeen) + CH3NH2 (MA)

(CH3NHCOCl (MCC) + HCl + warmte

Pyrolyse: zie figuur 6.
CH3NHCOCl (MCC) + warmte

(CH3NCO (MIC) + HCl

Na de eerste reactiestap worden de reactieproducten verdund met chloroform en dan
in de fosgeen stripper gevoerd alwaar het fosgeengehalte op specificatie gebracht
wordt. Vervolgens vindt de pyrolyse stap plaats (reactie vgl.2). In deze stap wordt MIC
gevormd. Daarna wordt de MIC gedestilleerd tot een ‘Commercial Grade’ (CG) MIC.
De MIC wordt vervolgens opgeslagen in een half ingeterpte opslagtank.

‘Artist impression’ van de MIC-installatie.
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Hieronder een ‘artist impression’ (dus niet accuraat) van de MIC-opslagunit en aansluitingen. De verschillende onderdelen komen in dit hoofdstuk aan de orde: de MICdestillatiekolom (‘refining still’), de Vent Gas Scubber (VGS), de fakkel (‘flare tower’)
en het koelingsysteem van de opslagtank via interne spiralen (‘ refrigeration unit’).
Verder is de stikstofaansluiting gegeven (voor drukregeling op licht overdruk) en de
Relief Valve Vent Header (RVVH). De verbinding met de VGS verloopt via de Proces
Vent Header (PVH), zie de beschrijving hierna.
De MIC-opslag in Bhopal vond plaats in tanks van roestvrij staal. Er waren 3 tanks
van dit type ter plaatse, no. 610, 611 en 619. Tank 619 is een reservetank om MIC
op te slaan dat niet aan de specificaties voldoet. De tanks zijn ingeterpt en hebben elk een inhoud van 56,8 m3. De inhoud van de tanks wordt, volgens ontwerp,
gekoeld met freon om de temperatuur op ongeveer 0 °C te houden. Dit om (polymerisatie) reacties te voorkomen. De tanks worden op een geringe overdruk van 0,14
bar gehouden via een stikstofdrukregeling.

Figuur 7 Originele P&ID tekening van de MIC-opslagtank waaruit MIC ontsnapte.

In figuur 7 is een schema van het opslagsysteem van tank no. 610, de ongevalstank,
opgenomen. Het betreft de originele technische ontwerptekening van de tank. Te zien
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is dat de tank met een stikstof drukregeling (PC 610-2) is uitgerust. De regeling vindt
plaats met een stikstof inlaatklep (PV-610-2A) en uitlaat naar de Proces Vent Header
(klep PV- 610 2B). Later zal blijken dat deze regeling defect was en er geen stikstof
overdruk aanwezig was in de tank.
In figuur 8 zijn de beide connecties van de drukregeling ook getoond (4 en 12). De
tank is verbonden met een tweetal ringleidingen (‘headers’). De eerste is de Proces
Vent Header (PVH). Via de PVH worden MIC dampen afgevoerd naar de installatie die
de MIC dampen vernietigt, de Vent Gas Scrubber (VGS). De tank is ook verbonden
met de Relief Valve Vent Header (RVVH), het betreft hier de uitlaat van de veiligheidskleppen (7). Ook de RVVH is verbonden met de VGS. Er is een verbinding met
de fakkel (Flare Tower, FT). De VGS kan verontreinigd, vloeibaar of dampvormig MIC
neutraliseren met behulp van natronloog. De FT is voornamelijk bedoeld om CO en
MA dampen te verbranden. Daarnaast kunnen ook dampen van de MIC destillatie, de
MIC opslag en de VGS verbrand worden.
In figuur 8 is ook een ‘jumper-line’ tussen de RVVH en de PVH aangegeven. Deze
verbinding is pas later, een jaar voor het ongeval, aangebracht en verzekerde een verbinding van de tank met de VGS, ook tijdens onderhoud van de PVH. Deze verbinding
is een belangrijke ontwerpmodificatie, die goedkeuring vereiste van het moederbedrijf
in de USA. Deze verbinding heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld bij het
ontstaan van de tragedie.

Figuur 8
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Tekening van de leidingverbindingen van de E-610 MIC opslagtank.
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Het mangat van een MIC-tank in Bhopal
met aansluitingen. Zie ook de figuren 7 en
8.

De scrubber met links de pijp waaruit het
MIC naar buiten stroomde (hoogste punt
op de foto).

3.2 De gebeurtenissen leidend tot de tragedie
Hieronder worden de gebeurtenissen zoals deze direct voorafgaand aan de tragedie
op de installatie plaatsvonden chronologisch weergegeven. Hierin is rekening gehouden met de mogelijkheid dat het wassen van leidingen met water oorzaak kan zijn
dat er water in de tank heeft kunnen komen. Een andere mogelijkheid (die Union
Carbide stelt) is sabotage door een ontevreden werknemer. Daar wordt later op teruggekomen.
Zondag 2 december
In de ochtend was door de productmanager instructie gegeven aan de MIC plantmanagers vier leidingen te wassen. Er was een vervuiling met chemicaliën die moest
worden weggespoeld. De leidingen zijn weergegeven in figuur 9. Het water werd aangesloten op aansluiting 17. Klep 19 was dicht. Het spoelwater liep er via de pijpen
18 weer naar buiten.
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Figuur 9. Tekening van de waterwas aansluitingen. Zie ook figuur 10.

Figuur 10. MIC-leidingstraten met de MIC-tankaansluiting (linksboven, zie figuur 8) en de waterwas
connecties (rechtsonder, zie figuur 9)

De wasoperatie startte ’s avonds op 2 december. Zie figuur 9.
21.30 uur – Klep 19 wordt gesloten. Volgens de instructie dient ook een blindflens
geplaatst te worden om helemaal zeker te zijn dat er geen water door kan lekken.
Dit is niet gebeurd. De kleppen in de te spoelen leidingen worden geopend. Bij het
wassen bleek dat niet uit alle openingen water stroomde, wijzend op een blokkade.
Na raadpleging van de supervisor werd toch besloten het wassen voort te zetten.
Waarschijnlijk begint er nu water via klep 19 in de RVVH te lekken. In figuur 8 is aangegeven dat de MIC opslagtank verbonden is met de RVVH, zie ook figuur 10.
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Figuur 10a. Opnieuw de leidingstraten, nu met aangesloten installatie onderdelen. Geheel rechts de scrubber met links ervan de vent waarlangs het MIC in de omgeving verspreid is.

21.45 uur – De operator verhoogt de druk in de opslagtanks door het setpoint van
de drukregelaar op de MIC opslagtanks te verhogen. In dit geval behoren de ventkleppen (PV 610 – 2B, figuur 8) dicht te gaan en de stikstofkleppen (PV 610- 2A)
open. Bij tank 611 ging de druk inderdaad omhoog. Bij tank 610 niet. De drukverhoging was nodig om het MIC te transporteren vanuit de tanks. Hiervoor waren echter
ook pompen aanwezig. Het kan zijn dat deze pompen buiten gebruik zijn gesteld
nadat de circulatie door de koeling was vervallen (zie verder), wellicht mede omdat
de zuighoogte nu te gering was door de hogere dampdruk van het MIC.
22.45 uur – Shiftwisseling, waarbij informatie beperkt werd overgedragen.
22.45 uur – De RVVH is nu waarschijnlijk met water gevuld tot aan het hoogste punt
(6,1 meter hoog) en begint via de jumper line (zie fig. 8 en 10) in de PVH te lekken.
Enige drukstijging wordt gesignaleerd via de PI- 610-2 (fig. 7).
23.00 uur – De overdruk in 610 wordt nu afgelezen op 0,7 bar (normaal 0,14 bar).
Er wordt echter nauwelijks aandacht aan geschonken omdat de PI niet betrouwbaar
geacht werd. De temperatuurindicatie + alarm functioneerden niet. Op dit moment
sluit de drukregeling (PC 610-2, zie figuur 7) waarschijnlijk de stikstofklep en opent
de ventklep.
23.30 uur – Een operator signaleert een ontsnapping uit de ventleiding naar de atmosfeer. Waarschijnlijk een ontsnapping van MIC/N2 damp door het PC openen van
de ventklep. Water loopt via de deze klep vanuit de PVH de tank binnen.
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Maandag 3 december
00.15 uur – Een snelle drukstijging wordt gesignaleerd evenals een lek bij de VGS
(RVVH). De RVVH bevat nu waarschijnlijk al geen water meer (verdreven door de
damp en in de tank gelekt).
00.30 uur – De overdrukbeveiliging van de MIC-tank functioneert: de breekplaat
barst en de veiligheidsklep opent (figuur 7) en grote hoeveelheden damp stromen uit
in de omgeving (op 30,5 meter hoogte). De drukindicatie is buiten zijn bereik (max.
3,8 bar). Het gebied rond de tank is warm en de betonnen omhulling schudt. De
loogpomp van de VGS wordt gestart, er komt echter geen loogcirculatie op gang. De
VGS-operator weigerde ter plaatse polshoogte te nemen indien hij niet vergezeld zou
worden. Dit vanwege reeds aanwezige dampen. Er is niemand gegaan.
00.40 uur – Er ontstaat paniek onder de medewerkers op de plant. Ze vluchten in
bovenwindse richting.
01.30 uur – 02.30 uur – De veiligheidsklep op de opslagtank sluit.

3.3 Veiligheidsinformatie over de MIC opslag uit UC-manuals
In het Union Carbide handboek over de veiligheidaspecten van MIC zijn de volgende
aspecten opgenomen.
MIC mag niet in contact komen met ijzer of staal, aluminium, koper of tin. Zie ook
figuur 11. Deeltjes daarvan werken als katalysator voor de gevaarlijke trimerisatie
reactie (die hier heeft plaatsgevonden). De inductieperiode van zo’n reactie ligt in
de orde van enige uren tot enige dagen. MIC dient opgeslagen en getransporteerd
te worden in roestvrijstalen vaten en leidingen. Voor een belangrijk deel was dat
ook het geval. Zo waren de tank en bijvoorbeeld de transportleidingen waarmee
het MIC getransporteerd werd naar de Sevin plant voor de productie van bestrijdingsmiddel van roestvrij staal. Opgemerkt wordt dat van de leiding die stikstof
toevoerde naar de tank (drukregeling) slechts een deel van roestvrij staal was.
Dat was het stuk vanaf de regelklep tot aan de tank. De regelklep zelf en een stuk
leiding tot aan een filter waren van koolstofstaal. Verder waren de RVH en PVVH
en de kleppen er in ook van koolstofstaal.
Natronloogcomponenten zijn een nog betere katalysator van de runawayreactie.
Volgens UC vindt complete trimerisatie plaats binnen 10 minuten (1-3 % in MIC).
Voor ijzerdeeltjes is dat 1 uur. Opgemerkt wordt dat er natronloog gebruikt werd
in de Vent Gas Scrubber (VGS, zie figuur 12). Er waren geen maatregelen om te
voorkomen dat dit in de tank kon komen via de PVVH en RVH (ontwerpfout).
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Figuur 11 Uit het Union Carbide MIC veiligheid handboek.

Het is bekend dat water reageert met MIC. De duur van de inductieperiode wordt
korter voor hogere opslagtemperaturen. Volgens een UCIL rapport (1978) vindt er
bij 6 oC binnen 67 uur een runaway reactie plaats. Bij 20 oC wordt dat 23 uur.

Figuur 12. MIC Vent Gas Scrubber.

Om veiligheidsredenen moet de opslagtank twee maal zo groot zijn als het volume
MIC dat erin moet worden opgeslagen. Dat volume kan dan gebruikt worden om
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een grote hoeveelheid van een inert materiaal toe te voegen in een dreigende runaway situatie. Daardoor wordt de temperatuur fors verlaagd en wordt tijd gewonnen om het probleem onder controle te krijgen. Genoemd wordt dat als alternatief
altijd een lege tank beschikbaar moet worden gehouden om het reactiemengsel
in te dumpen. Opgemerkt wordt dat er in Bhopal drie (gedeeltelijk) ingeterpte (in
beton) opslagtanks aanwezig waren: E 610, E 611 en E 619. E 619 was bedoeld
als stand-by tank in het geval van nood. Echter, na de ramp bleek E 619 ook MIC
te bevatten en kon dus niet gebruikt worden als noodtank.
Vanwege de temperatuurgevoeligheid dient een MIC opslagtank gekoeld te
worden. In de UC manuals wordt aangegeven dat dit kan via externe koelspiralen
op de tank of eventueel via een warmtewisselaar waarvan het koelmiddel niet
reageert of als katalysator dienst kan doen in geval van lekkage van het koelmiddel (dit type was hier aanwezig). In Bhopal waren er interne koelspiralen aanwezig
in de tank.
De tanktemperatuur moet onder de 15oC gehouden worden, bij voorkeur op 0oC.
Er dienen dubbel uitgevoerde temperatuurmeters aanwezig te zijn die alarmeren
als er een abnormale temperatuurstijging plaatsvindt. Opgemerkt wordt dat de
koeling van tank 610 niet functioneerde en dat temperatuur alarmeringen dus
geen functie hadden. De opslagtemperatuur was veelal gewoon de omgevingstemperatuur.
De MIC tanks dienen onder overdruk gehouden te worden om contaminatie te
voorkomen. Dat vindt plaats via een drukregeling met stikstof (een inert gas). Deze
drukregeling was echter al zeker vanaf 22 oktober 1984 defect. Pogingen op 30
november en 1 december om de tank weer onder druk te zetten waren mislukt.
Als de tank niet op druk is kan water of natronloog gemakkelijk de tank instromen.
Op 2 december, rond 22.45 uur (eind van de 2e ploeg) was er geen drukverhoging
gezien. De nachtploeg bemerkte echter al snel dat er water en gas lekte vanuit de
MIC leidingen. In de regelkamer zag men dat de druk snel aan het oplopen was,
uit de plaatselijke drukmeters op de tank bleek dat de druk zo hoog was dat deze
al niet meer gemeten kon worden (buiten de schaal).

3.4 Twee oorzaak theorieën
De waterwastheorie
Algemeen wordt de waterwastheorie beschouwd als de meest waarschijnlijke verklaring van het water in de MIC tank. Vanuit de eerder genoemde gegevens hebben
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zowel de mensen die daar werkten tijdens de tragedie als een aantal experts geconcludeerd dat het wassen van de leidingen hier wel de oorzaak zou moeten zijn. De
feiten zijn zodanig sterk dat dit waarschijnlijk is. Er waren echter ook andere waterroutes. Dat maakte de fabriek inherent onveilig. Er was onvoldoende beveiliging en
detectie om watercontaminatie te voorkomen.
Een van de routes die voor zover bekend niet eerder gepubliceerd is blijkt uit de
originele tekening van de installatie (zie figuur 13). Het betreft de route van de MIC
destillatiekolom naar de opslagtank E 610. Op de tekening is een ‘TDRA’ meting en
alarmering (Temperature Difference Recording Alarm) aangegeven. Als er tussen de
afloop van de overhead condensor E 213 en de opslagtank inlaatleiding een temperatuurverschil zou optreden is dat alarmerend.
Dat duidt op reactie van de MIC met bijvoorbeeld water, er kan dan een lek van het
koel/ condenswater in de MIC hebben plaatsgevonden. Volgens onze informatie was
deze TDRA niet geïnstalleerd. Dit is des te meer ongewenst omdat er hier een tussenopslag van MIC ontbrak. Dit in tegenstelling tot de fabriek van UC in de USA. Via
het buffervat vindt eerst controle plaats voordat wordt het MIC wordt doorgestuurd
naar de opslagtank.

Figuur 13. Originele P&ID van de MIC-destillatie-unit en afloop.

Het wassen van de leidingen
De leidingen dienden gewassen/ gespoeld te worden vanwege een blokkade met chemicaliën. Zie de aanduidingen 21 in de figuur 9. Dit zijn de leidingen verbonden aan
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de afblaaszijde van de veiligheidkleppen (20). Het waswater kwam naar buiten uit
de ‘bleeder’ valves 18. Dit wassen diende geregeld te geschieden. Het wassen van
de leidingen begon rond 20.30 uur op 2 december en duurde tot ongeveer 00.15
uur op 3 december. Volgens de procedure dient voordat met wassen wordt begonnen eerst een z.g. ‘blindflens’ te worden geplaatst in de leiding naar MIC installatie.
Klep 19 wordt eerst gesloten en vervolgens wordt bij die klep de leiding losgemaakt,
de blindflens geplaatst en het geheel weer dichtgemaakt. Op deze wijze is het fysiek
onmogelijk dat het waswater de installatie in kan lekken. Nu was alleen klep 19
gesloten (er hing een label aan ‘closed’). Deze (en de meeste kleppen volgens de
operators) lieten altijd wel iets door (ook in dichte stand). Door de blokkade met chemicaliën kon drukopbouw plaatsvinden waardoor lekken waarschijnlijker werd.
TDRA Zie 3.5.1.

De route van het water
De waterslang werd gekoppeld aan connectie 17 op de RVH, spoelde de leidingen
en kwam bij de openingen 18 weer naar buiten. Echter door de chemicaliënblokkade vond er drukopbouw plaats en kon het water via de lekkende klep 19 de RVVH
inkomen. Vervolgens is het water via de (later geplaatste) verbinding tussen de RVVH
en de PVH (‘jumperline’, zie fig. 8) in de PVH terechtgekomen. De MIC opslagtank
is lager gelegen dan de headers (zie figuur 10). In combinatie met het feit dat de
stikstof drukregeling faalde (en de tank drukloos was) kon het water gemakkelijk via
de (lekkende) klep 15 de MIC opslagtank E 610 bereiken (zie figuur 8). Dat duurde
ongeveer 1,5 uur.
Omdat het water zeer waarschijnlijk verontreinigd was met ijzer (roest) en natronloogcomponenten waren de katalysatoren van de reactie aanwezig (ook al in de tank).
Dit, in combinatie met het feit dat de tank niet gekoeld was, zorgde ervoor dat de
trimerisatie reactie snel op gang kwam en uit de hand liep. De initiatie van de reactie
begon waarschijnlijk zo rond 22.00 uur. Om 00.15 uur was de druk zover opgelopen
dat de RVVH begon te lekken (water en MIC damp). In eerste instantie werd het lek
niet als erg alarmerend gezien, er werd wel een watergordijn opgezet om de dampen
te verdunnen en neer te slaan.
Opgemerkt wordt dat het water niet de andere tanks (E 611 en E 619) kon bereiken
omdat deze wel op overdruk stonden.
De tank E 610 was voor 80% gevuld. Het was dus ook niet mogelijk geweest om
een inerte, koude vloeistof toe te voegen om de reactie te vertragen (zoals in de UC
manual wordt voorgeschreven). Overpompen naar de als stand-by tank bedoelde E
619 was wellicht mogelijk geweest, al bevatte deze ook al wat MIC. Bovendien was
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het probleem dan verplaatst naar deze tank. Onder deze omstandigheden kon de
rampzalige loop van de reactie niet meer onderbroken worden. Tot een druk van 2,8
bar werd het gas via de blowdown klep naar de PVH geleid. Vervolgens via de jumperline 5 in de RVVH. Het gas is daarna via een vent naast de niet in bedrijf zijnde
Ventgas Scrubber (VGS, figuur 10a) in de omgeving verspreid. De VGS is bedoeld om
het gas te absorberen en onschadelijk te maken. De VGS was buiten bedrijf, maar
de ontwerpcapaciteit ervan was ook niet ontworpen voor dit soort noodsituaties. Het
geschatte debiet door de VGS op 3 december was ruim 18.000 kg/uur met een druk
van 12,4 bar. Het ontwerp was voor 85 kg/uur met een druk van 1 bar.
Toen de druk boven de 2,8 bar steeg, opende de afblaasveiligheid en stroomde het
gas rechtstreeks in de PVVH en naar de vent op 30 meter hoogte naast de VGS.
Het onderzoeksteam uit India is het op een aantal punten oneens met het Union
Carbide rapport, zie [3]. Het betreft hier het mechanisme dat de fatale reactie in de
tank op gang bracht. Was het een grote hoeveelheid water en een te grote hoeveelheid chloroform (Union Carbide) of was het een kleine hoeveelheid water en een
relatief grote hoeveelheid fosgeen die de reactie initieerde? India beweert het laatste,
wijzend op een ‘fabrieksgeheim’ dat geen 0,02% maar 2% fosgeen als een stabilisator werd toegelaten in de MIC.
De problemen met het ontwerp op een rij:
tijd plaats zonder het plaatsen van een blindflens ter plaatse van klep 19 (zie figuur 9).

gebruik elders in de fabriek.
was de bedoeling deze te starten in geval van nood.
men met betrekking tot het aanhouden van de vlam.
[11].
ties te signaleren.

De sabotagetheorie
Dat er water in de MIC-opslagtank is gekomen, daar is iedereen het over eens. De
meeste publicaties die over dit onderwerp zijn verschenen achten het feit dat water
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via het (langdurig) wassen van de leidingen (zoals hiervoor beschreven) de meest
waarschijnlijke oorzaak.
Union Carbide op bezoek in Apeldoorn
Echter, Union Carbide is een geheel andere mening toegedaan. Het bedrijf stelt dat
het water in de tank is gekomen door sabotage van een ontevreden werknemer (zie
ook www. bhopal.com een site van Union Carbide). Die theorie is gepresenteerd aan
het TNO team om te proberen ons aan hun zijde te krijgen. Een delegatie is op 6
oktober 1987 op bezoek geweest in Apeldoorn. De delegatie stond onder leiding van
dhr. A.S. Kalelkar die tevens de leiding had van het onderzoek voor Union Carbide.
Hij was werkzaam bij het bureau Arthur D. Little. Andere delegatie leden: N.T Parack
(Union Carbide India, Calcutta); S. Sridhar (Rhone Poulenc Inc. USA) ; R.E. DeHart II
(Union Carbide Corporation, USA).
In een telex van 25 september 1987 over de agenda van de meeting geeft
Rob DeHart II aan:
‘The reason we would like to talk with you concerns the factual content of the draft12….We would
like to discuss with you the results of the investigation because we believe such a discussion will
give you an accurate account of the incident and the circumstances surrounding it.’

Zonder het te noemen werd hier gedoeld op de sabotagetheorie. Kort na de meeting
heeft hij ons onder embargo een kopie van zijn paper gegeven dat hij op een conferentie in Londen zou presenteren over de sabotagetheorie. Ook overhandigde hij een
animatievideo waarop geïllustreerd wordt hoe de sabotage in zijn werk is gegaan.
De conferentie betrof: ‘Chemical Industry after Bhopal’ (november 1988). Zelf gaf ik
daar ook een presentatie over procesveiligheid. Op die conferentie heeft de presentatie van dhr. Kalelkar tot de nodige onvrede geleid, men vond dat de organisatie niet
had moeten toestaan dat de conferentie werd gebruikt door Union Carbide om de
sabotagetheorie te promoten.
Tekst uit Kalelkar Londen-paper [24]
‘Wetenschappers en Engineers die het incident in Bhopal onderzochten hebben bewezen dat een
substantiële hoeveelheid water (genoeg om een olietank thuis te vullen) nodig was om de chemische reactie die plaats vond te veroorzaken. Nieuwe informatie die UC op het spoor kwam heeft
duidelijk gemaakt dat water expres in de MIC opslagtank gebracht is, via een bron die slecht een
paar stappen verwijderd was van de tank.

12 UCC had een zeer voorlopig concept van ons rapport gehad (de ‘draft’ waarover gesproken wordt).
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[...] De drukmeter was verwijderd van de tank (na het sluiten van kleppen) en een slang was
expres daarop aangesloten. De kleppen werden toen geopend om water in de tank te laten lopen.
Omdat fabriekshandboek benadrukt dat water weg moet worden gehouden van MIC, gelooft UC
dat het incident werd veroorzaakt door werknemersabotage en dat er pogingen zijn gedaan om
dat naderhand te verbloemen.’

Vooruitlopend op wat hierna komt: wij als onderzoekers hebben ons niet laten meeslepen in het verhaal van de sabotage. We konden het verhaal op dat moment ook
niet ontkrachten. Wat in dit boek gesteld wordt, beweerden we toen ook: de sabotagetheorie is niet nodig om te verklaren hoe water in de tank is gekomen. Er zijn
zoveel mogelijke routes van water beschikbaar dat het wat dat betreft een inherent
onveilige installatie was. Met sabotage kun je als (proces-) veiligheidsmensen niet
zoveel. Met inherent onveilige installaties en vrijwel ontbrekend veiligheidsmanagement des te meer.
Hier volgt de opzet en argumentatie van het sabotage scenario, volgens UC.
Al in het ‘Bhopal Methyl Isocyanate Incident Investigation Report [4] (1985)’ geeft
UC aan dat er een grote hoeveelheid water in de tank moet zijn gekomen: ‘either
inadvertently or deliberatly’. Oftewel onbedoeld of bedoeld. In hetzelfde rapport
diskwalificeert UC de waterwastheorie. Ook hier wordt gesteld dat de blindflens niet
geplaatst was, maar dat het water wel een aantal gesloten kleppen moest passeren.
Dit werd uitgesloten. Op de conferentie in 1985 kwam toen de sabotagetheorie naar
boven. Op dat moment werd nog opengelaten wie de sabotage zou hebben gepleegd.
Dat leidde tot speculaties dat een Sikh terreurgroep (‘Black June’) betrokken was.
Pas op 11 augustus 1986 kwam UC met de bewering dat het ging om een ontevreden werknemer die een waterslang had aangesloten op de tank.
Een naam is nooit genoemd, wel werd er gezegd dat het een recent in rang teruggeplaatste werknemer moest zijn die op 2 december aanwezig was. Later gaf men aan
dat het niet mogelijk was een naam te geven omdat de collega’s niet wilden meewerken aan het onderzoek en zelfs bereid waren te liegen.
Collega’s hebben later verklaard dat er inderdaad een ‘ontevreden’ collega aan het
werk was die avond, die formeel niet meer in de MIC unit aan het werk mocht (het
betrof een zekere M.L. Verma). Er was een arbeidsconflict met name in relatie tot
te weinig training. Hij weigerde de positie van reguliere operator. Hij werd, vlak voor
de ramp, overgeplaatst naar een andere unit. Dat hij toch daar bleef werken werd
gedoogd (vanwege mogelijke problemen met de vakbond). Dit alles volgens een van
zijn collega’s [11].
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Over de waarde van de informatie die bij onderzoek van incidenten in het algemeen
van werknemers kan worden verkregen zei de heer Kalelkar op de Londen conferentie dat zij (vrij vertaald) ‘een natuurlijke neiging hebben om zichzelf niet betrokken
te voelen bij het incident en de informatie naar believen hanteren voor hun eigen
doelstellingen’. De heer Kalelkar sprak ook van een ‘cover-up’ operatie. De operators
wisten al snel dat er met opzet water in de tank was gevoerd en hebben getracht
deze actie te verbloemen. De heer Kalelkar heeft bij ons in Apeldoorn destijds daarvoor de nodige aanwijzingen (wijzigingen in tijdstippen op logboek pagina’s) gegeven
en een schets die uit de controlekamer zou komen achtergelaten waaruit zou moeten
blijken dat de mensen het wisten.

Figuur 14. Schets volgens Union Carbide aangetroffen in de controlekamer in Bhopal.

De schets is opgenomen in figuur 14. Getoond zou worden dat een drukmeter van de
tank is verwijderd (pijl omhoog). Daarop zou dan vervolgens de waterslang zijn aangesloten. UC heeft daar zelfs een animatievideo van laten maken. Zie figuur 15 voor
een beeld uit de video. Uit curiositeit worden ook nog een origineel formulier uit de
fabriek getoond (zie bijlage 3). In meerdere logboekpagina’s zijn tijdstippen gewijzigd,
ogenschijnlijk na de ramp. Het motief zou zijn om te verbloemen dat de operators al
eerder wisten dat er water in de tank zat en die via een verpomping van een ‘charge’
naar de Sevin unit het water (zie logboekformulier bijlage 3) er weer uit probeerden
te krijgen (van onder uit de MIC tank, water is zwaarder dan MIC). Uiteraard is dit
voor ons moeilijk te controleren. UC gebruikt het echter mede als bewijs van de sabotagetheorie.
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Ander ondersteunend bewijs van UC is het feit dat er een waterslang naast de installatie lag en dat de drukmeter volgens een leidinggevende op de fabriek was verdwenen de dag na de ramp. Andere werkers uit de fabriek hebben daar op gereageerd
door te stellen dat een waterslang op die plek heel normaal is. Deze wordt gebruikt
voor het schoonspuiten van de vloer. Verder wordt gezegd dat de drukmeter was vervangen omdat deze door de hoge druk van de reactie defect was geraakt. Er is snel
een nieuwe opgezet om de toestand in de tank goed te kunnen monitoren. Tijdelijk
was er inderdaad geen drukmeter aanwezig.

Figuur 15. Beelden uit de sabotage video van Union Carbide.

Verder geeft de heer Kalelkar de volgende bewijsvoering.
Uit onderzoek van de inhoud van de Sevin ‘charge pot’ blijkt dat zich daar ook residuen van een water-MIC reactie bevinden. Dat komt doordat de werkers een deel
vanuit 610 naar deze pot hebben verpompt. Reden: daarmee zou preferentieel het
water (zwaarder dan MIC, dus onderin de E 610) verpompt zijn. De leiding naar
de Sevin pot zit onderaan de tank. Het verpompen was niet normaal, omdat de E
611 nog 21 ton MIC bevatte en eerst deze tank leeg moest via de charge pot (zie
bijlage 3).
Er zat bij onderzoek weinig water in de ventleidingen. Het water zou nooit voldoende druk hebben gehad om de PVH te bereiken. Dit argument wordt door anderen
weerlegd door te stellen dat er waterdrukopbouw was door de blokkade in de
leidingen. Dat er geen water (meer) in de headers zat kan komen door het hoge
druk afblazen van gas via de headers waardoor onderdruk ontstond (venturi effect)
en ook alle zijverbindingen werden leeggezogen.
De werknemers zelf verwerpen de sabotagetheorie [11]. Ze geven aan dat de vervuiling in de charge pot normaal is (vocht, raffinage verontreinigingen). Een belangrijk
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argument dat nog door de tegenstanders van de sabotagetheorie wordt gegeven is
dat de timing niet klopt. Omdat het water uit de kraan schoon was (vrij van contaminaties) zou de runaway reactie veel langer moeten hebben geduurd (in ieder geval
23 uur, volgens het UC manual). De logica van de cover-up actie wordt ter discussie
gesteld. Waarom zouden collega’s een uit de gratie geraakte collega op deze wijze de
hand boven het hoofd houden? Dat terwijl zijn actie levensgevaarlijk was voor henzelf
en hun families.
Tot slot: leidinggevenden van UCIL hebben in de Bhopal rechtszaak aangegeven dat
het water via de waterwas procedure in de tank was gekomen. Dit volgens The Pioneer, Lucknow, 27 februari 1993.
Sabotage theorie vanuit de chemische reacties
Het rapport van de Indiase overheid [3] stelt dat er slechts 512 kg water nodig was
en geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn waardoor water in de MIC tanks
kan zijn gekomen. Deze worden veroorzaakt door een inherent onveilig ontwerp van
de installatie en de bedrijfsvoering ervan. Union Carbide rapporteert dat aanzienlijk
grotere hoeveelheden water in de tank moeten zijn geweest en dat dit alleen verklaard kan worden doordat iemand daadwerkelijk, bewust (sabotage) water heeft
toegevoerd naar de tank.
De belangrijkste chemische reactie die plaatsvond in de tank was de trimerisatie van
het methylisocyanaat. Dat is een exothermische reactie die de warmte leverde op de
rest van het MIC te verdampen. De vraag is hoe de trimerisatie is geïnitieerd. Het is
een reactie die bij omgevingstemperatuur langzaam plaatsvindt en versnelt bij hogere
temperaturen. Verder is hier ook van belang dat metaalionen de reactie versnellen.
Het is met name op het punt van deze initiatie dat de beide onderzoeksrapporten van
elkaar verschillen.
UCC geeft aan dat er een hydrolysatie van chloroform heeft plaatsgevonden. Dat is
een reactie die plaats vind bij een temperatuur van meer dan 100 oC en waarvoor
een behoorlijke hoeveelheid (> 10 gewicht %) chloroform in de tank aanwezig zou
moeten zijn geweest. Er is echter onvoldoende ondersteuning voor deze theorie omdat de onderzochte residuen niet de chemicaliën bevatte die bij een dergelijke reactie
horen. Verder was de concentratie aan chloroform in de toevoerleidingen weliswaar
hoger dan normaal, maar veel te laag om de reactie te initiëren.
CSIR heeft een meer plausibele theorie. Die gaat uit van de aanwezigheid van fosgeen in de tank (fosgeen wordt gebruikt in het productie proces van MIC). De reactie
tussen water en fosgeen is uitermate heftig. De warmte die daarbij vrijkomt is groot.
Zelfs kleine hoeveelheden fosgeen en water kunnen al een temperatuurstijging geven
van het MIC tot boven het kookpunt (39 oC). Berekend is dat 260 kg fosgeen en 65
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kg water voldoende daarvoor waren. Dat betekent een fosgeen concentratie in de
MIC tank van 8 promille.
Opgemerkt wordt nog dat de veiligheidsklep op de tank (figuur 7) niet ontworpen was
voor 2 fasen doorstroming (damp en vloeistof). Daardoor was de capaciteit te klein
en is de druk behoorlijk opgelopen. De reactie kan daardoor versneld zijn.

3.5 De omgeving en de hulpverlening
De Union Carbide fabriek is gesitueerd aan de rand van de stad Bhopal in de deelstaat Madhya Pradesh te India. Bhopal had destijds ongeveer 800.000 inwoners.
Tegenover de fabriek ligt een dichtbevolkte woonwijk (‘sloppenwijk’). De huizen geven
geen enkele bescherming tegen een gaswolk. De bevolkingsdichtheid in dat gebied
is meer dan 250 personen per hectare. Dichtbij de fabriek ligt ook een spoorwegstation. Op het station zijn veel slachtoffers gevallen. Tijdens de gasontsnapping kwam
er een volle trein binnen.

Figuur 16. De Union Carbide fabriek in Bhopal met
aangegeven de mate waarin de
omgeving getroffen is door het
MIC gas. Zie ook 3.7.
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Toen de fabriek in 1969 startte lag de fabriek buiten de ‘Bhopal Municipal Corporation’-grens en was de bevolkingsdichtheid in de omgeving van de fabriek laag. Maar
gedurende de volgende vijf jaar zijn er een twaalftal woonwijken vlak bij de fabriek
ontstaan.
In 1975 is Bhopal met Union Carbide een discussie gestart over het verplaatsen van
de fabriek naar een andere locatie. Dat leidde echter tot niets. Op 21 december
1981 stond het onderwerp op de agenda van de ‘Bhopal State Assembly’. De Minister van Arbeid heeft toen betoogd dat verplaatsing niet nodig was omdat de fabriek
zeer goed beveiligd was. Hij refereerde ook naar de hoge kosten van het verplaatsen:
‘it is not a small stone which can be removed just like that’.
De aanwezigheid van de installatie met gevaarlijke stoffen in de nabijheid van de
woonwijken is een vergelijkbaar aspect met de LPG-installatie in Mexico City. Ook
daar is de bevolking opgeschoven richting installatie. Het belang en de noodzaak van
een ‘veilige’ zone rond installaties met gevaarlijke stoffen is met deze tragedie nog
weer eens onderstreept.
Er was ook geen rampenbestrijdingsplan beschikbaar. Niemand wist wat te doen in
een situatie van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen tot in de woonwijk. Er was geen
evacuatieplan. Uit de schaarse informatie die beschikbaar is [14] blijkt dat het leger
zo goed en zo kwaad als het ging heeft geholpen bij evacuatie en hulp aan mensen
in het gebied. Bekend is dat vanuit een kartonfabriek in de wijk de directeur het leger
belde om ongeveer 01.15 uur om zijn personeel te evacueren. Het leger heeft toen
een aantal trucks het gebied ingestuurd. Veel meer voertuigen volgden, maar voor
velen kwam de hulp te laat. De sirene van de fabriek heeft alleen rond 01.00 uur
5 minuten geklonken. Vanaf 02.00 uur klonk de sirene langdurig. Tussen 01.25 en
02.19 uur heeft de Bhopal politiechef drie keer met de fabriek gebeld. De berichten
waren geruststellend; ‘everything is OK’ [14] en ‘we don’t know what happened’. Om
01.45 uur is er contact geweest met de UCIL manager die thuis verbleef. Hij wist
niets van de tragedie die aan de gang was. UCIL heeft volgehouden dat MIC niet
gevaarlijk was, slechts een stof die zeer irriterend werkt.
De exodus van mensen
Toen de irritatie aan de ogen en longen steeds erger werd zijn de mensen op de
vlucht geslagen. Honderd autorickshaws en vrachtwagenchauffeurs hebben hun leven
gewaagd door mensen te evacueren. Veel mensen gingen naar de ziekenhuizen.
Jammer genoeg bevonden de ziekenhuizen zich in de heersende windrichting. Het
betekent dat de mensen MIC zijn blijven inademen. De ziekenhuizen werden overspoeld met mensen. Uiteindelijk waren er in en rond het Hamidia ziekenhuis (750
bedden) ongeveer 25.000 mensen. Velen stierven ter plekke. De problematiek was
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enorm, de ziekenhuizen waren niet voorbereid, wisten ook niet wat de effecten zijn
van MIC en hoe te behandelen.

Figuur 15 De trek naar de ziekenhuizen tijdens
de tragedie.

3.6 De gaswolk en gevolgen van langdurige inhalatie van MIC-damp
Naar schatting lekte 30 ton MIC in twee uur tijd naar de atmosfeer. De weersomstandigheden waren van dien aard dat de gaswolk slechts langzaam verdund werd (zeer
stabiel weer, 14 oC, windsnelheid 3 m/s). In fig. 16 uit [14] is aangegeven in welk
gebied de slachtoffers vielen. Ongeveer 250.000 personen zijn blootgesteld aan het
gas. De schattingen van het aantal dodelijke slachtoffers liepen kort na de tragedie
uiteen van 2.000 tot 10.000 slachtoffers. In 2004 is op een conferentie in India
meerdere malen gesproken over 7.000 slachtoffers [7]. Op de website van Madhya
Pradesh wordt thans een aantal van 3787 genoemd. Union Carbide neemt dat over
op hun website over de tragedie (www.bhopal.com). Dat laatste cijfer zal wellicht
meer reëel zijn en is bovendien afkomstig van de overheid. Helaas lijden nog veel
mensen aan de gevolgen van de blootstelling. Er zijn meerdere nieuwe ziekenhuizen
verrezen in Bhopal, gedeeltelijk mede gefinancierd door Union Carbide.
Uit de gevolgen bij de mensen in Bhopal blijkt dat het toch vooral de niet gereageerde, maar door de reactiewarmte verdampte MIC is geweest waaraan de mensen zijn
blootgesteld. Aanvankelijk was er discussie of het mogelijk reactieproducten waren
geweest die het letsel hebben veroorzaakt.
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Met zwaargasdispersieberekeningen hebben we destijds de omvang van de gaswolk
in Bhopal trachten te simuleren. We hebben berekend dat een concentratie van 2
ppm (grens van 5% dodelijk letsel, zie hieronder) theoretisch kan voorkomen op een
afstand van ongeveer 10 km. Dit is berekend voor een uitstroming van 2 uur, met
een hoeveelheid 4,2 kg/s (de gehele tankinhoud). Voor hogere percentages dodelijk letsel (bijvoorbeeld 50%) wordt de berekende afstand gereduceerd tot ongeveer
5 km. In werkelijkheid zal deze afstand geringer zijn geweest. We konden destijds
helaas niet over alle noodzakelijke gegevens beschikken.
Opgemerkt wordt dat dispersieberekeningen in een bebouwde omgeving, en vooral
voor zwaar gas een probleem zijn. Zie de dispersie van zwaar gas in een bebouwde
omgeving, gesimuleerd in een bebouwde omgeving hieronder.

Figuur 17. Windtunnelexperimenten voor dispersie van zwaar gas
(zwaarder dan lucht) en neutraal
gas (ongeveer even zwaar als lucht).
Uitgevoerd door TNO.

De bovenste helft van de figuur laat een gaswolk zien van zwaar gas. Links op vlak
terrein, rechts op bebouwd terrein. De onderste helft laat voor vlak en bebouwd terrein een gaswolk zien die ontstaat voor een neutraal gas (even zwaar als lucht). De
windrichting is steeds ‘West’. Een zwaar gas wolk heeft ook een significante verspreiding in andere richtingen dan de windrichting (door de zwaartekrachtaspecten). Op
enige afstand in de windrichting is de concentratie dan lager dan voor een neutraal
gas.
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Dispersieberekeningen en het aantal slachtoffers [15]
In een publicatie uit 1987 [15] is gedetailleerd ingegaan op de dispersie en zijn
slachtoffers ingeschat voor de verschillende woonwijken in Bhopal. De afstand tot
waarop slachtoffers vallen in die simulatie is ongeveer 5 km.
zones in figuur 16
I

zeer ernstig

concentratie MIC (ppm)

oppervlak (km2)

aantal doden

> 25

1,33

1265

II ernstig

8- 19

1,95

767

III matig ernstig

1,5- 4

4,6

270

<1

7,5

108

IV matig
buitenzone

166

totaal

2576

Tabel 4. Dispersie

Opgemerkt wordt dat het aantal doden is geschat op basis van informatie via persoonlijke contacten van de auteurs in de wijken. Het officiële doden aantal staat op
3787 (volgens de regering van de deelstaat Madhya Pradesh (http://www.mp.gov.in/
bgtrrdmp/default.htm).
De gevolgen van blootstelling aan de MIC-gaswolk
MIC-gegevens
MIC is hoog reactief, onstabiel, brandbaar, explosief en uiterst toxisch. De stof reageert met zuren, logen, water en een aantal organische verbindingen. Ook kan MIC
met zichzelf reageren. De meeste reacties zijn exotherm, sommige zijn uiterst heftig.
Het vlampunt is –18 °C. De explosiegrenzen in lucht zijn 5,3% (v) en 26% (v), als
respectievelijk onder- en bovengrens.
De TLV-waarde (Treshold Limit Value) is 0,02 ppm. Deze waarde is vastgesteld in
1975 door de Amerikaanse ACGIH (American Conference of Government Industrial
Hygienists). Union Carbide heeft in juli 1976 een uitvoerige brochure uitgegeven over
de eigenschappen van methylisocyanaat. Zie figuur 18: MIC informatie uit Union
Carbide manual.
MIC heeft effect op de ademhalingsorganen, de ogen en de huid. In een vroeg
stadium van blootstelling hebben mensen vooral last van brandende ogen, neus en
keel. Het leidt tot hoesten, hoofdpijn, overgeven. Doorgaande blootstelling leidt tot
longoedeem en het vollopen van de longen met vloeistof met de dood tot gevolg.
Over de langetermijneffecten van MIC is weinig bekend.
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Figuur 18. MIC-waarschuwingsticker van Union Carbide.

Ook voor de korte termijneffecten zijn weinig gegevens bekend. Voorbeeld van een
bekende MIC LC50 waarde (concentratie waarbij 50% van de blootgestelde populatie
het niet overleeft): LC50 = 12 mg/m3 bij ratten bij een blootstellingduur van 2 uur.
Bepaling dodelijk letsel door inhalatie
Op basis van de weinige toxiciteitgegevens (LC waarden van ratten) is een Probitfunctie opgesteld. De methode van het afleiden van de Probitfunctie is beschreven in
PGS 1. De probit is een wiskundige weergave van de kwetsbaarheid van een gemiddelde bevolking bij het oplopen van een zekere toxische belasting. Tabel 5 geeft de
relatie tussen de berekende Probit (Pr) en het percentage van de blootgestelden dat
het (dodelijk) letsel oploopt.
MIC-probitberekening
De in Nederland geldende probit voor MIC is als volgt:
(1)
Pr = –1 + lnC0,7.t
waarin
C = concentratie MIC in mg/m3
t = blootstellingstijd in minuten
Opvallend is dat de exponent van de concentratie van het MIC in lucht dat wordt
ingeademd kleiner is dan 1 (n = 0,7). Dit is afwijkend van bekende toxische stoffen
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%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

--

2.67

2.95

3.12

3.25

3.36

3.45

3.52

3.59

3.66

10

3.72

3.77

3.82

3.87

3.92

3.96

4.01

4.05

4.08

4.12

20

4.16

4.19

4.23

4.26

4.29

4.33

4.36

4.39

4.42

4.45

30

4.48

4.50

4.53

4.56

4.59

4.61

4.64

4.67

4.69

4.72

40

4.75

4.77

4.80

4.82

4.85

4.87

4.90

4.92

4.95

4.97

50

5.00

5.03

5.05

5.08

5.10

5.13

5.15

5.20

5.20

5.23

60

5.25

5.28

5.31

5.33

5.36

5.39

5.41

5.44

5.47

5.50

70

5.52

5.55

5.58

5.61

5.64

5.67

5.71

5.74

5.77

5.81

80

5.84

5.88

5.92

5.95

5.99

6.04

6.08

6.13

6.18

6.23

90

6.28

6.34

6.41

6.48

6.65

6.64

6.75

6.88

7.05

7.33

--

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

99

7.33

7.37

7.41

7.46

7.51

7.58

7.65

7.75

7.88

8.09

Tabel 5. Probittabel. Links en boven: percentage dat (in dit voorbeeld) dodelijk letsel oploopt. Bijvoorbeeld:
Probit 5.31 betekent dat 62% van de blootgestelden dodelijk letsel ondervindt.

als Chloor (n= 2,75) en Ammoniak (n= 2)13. Dat betekent dat de lange blootstellingduur van de mensen in Bhopal relatief een grotere rol heeft gespeeld dan de
concentratie van het gas. Dat maakt het des te schrijnender dat er geen evacuatie
van de mensen uit het gebied heeft plaatsgevonden.
Rekenvoorbeeld
Blootstellingduur 1 uur (60 minuten). Wat is de concentratie waarbij bijvoorbeeld 5% van de
blootgestelde mensen dodelijk worden getroffen?
Uit de probittabel blijkt de probit voor 5% dodelijk letsel: Pr = 3,36.
Ingevuld in formule 1 levert dit:
3,36 = -1 + ln C0,7. 60
Resultaat: C = 1,45 mg/m3 MIC. Dit is ongeveer 2 ppm.
In woorden: indien mensen een uur lang worden blootgesteld aan een concentratie van MIC in
lucht van ongeveer 2 ppm dan zal ongeveer 5% van de mensen dat niet overleven.

13 chloor Pr = -6,35 + 0,5 ln (C2,75 t) ; ammoniak : Pr = -15,6 + 1,0 ln (C2,0 t)
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PGS 1 [10]
De methodiek waarmee de probitconstanten worden berekend, gebaseerd op Pr = a + b ln (Cnt)
gaat uit van de LC50-waarde, omdat deze waarde statistisch de grootste betrouwbaarheid heeft.
De ‘n’ wordt overgenomen uit de (dier) experimentele probit. Door vervolgens voor b × n = 2 te
kiezen wordt een praktische aanname gedaan die recht doet aan de spreiding in kwetsbaarheid
van de mogelijk bij een calamiteit blootgestelde bevolking. De berekening van de probitconstante
‘a’ gebeurt uitgaande van de geëxtrapoleerde LC50 (mens), een probitwaarde van 5 (50% sterfte)
en een b = 2/n.

Onzekerheid in de modellering
Probleem is dat de concentraties die geheerst hebben niet bekend zijn, wel ongeveer
de locaties waar nog (dodelijk) letsel is opgetreden. Door de grote onzekerheid in de
MIC Probit voor mensen in combinatie met de onzekerheid in zwaar gas dispersie (zie
figuur 17) maakte het voor ons erg moeilijk een goede simulatie te doen.
Probleem bij risicoberekeningen
Opgemerkt wordt dat de Probit alleen betrekking heeft op acuut letsel. Niet-dodelijk
letsel en lange termijneffecten worden niet meegenomen. Voor een blootstelling
zoals in Bhopal spelen de lange termijneffecten echter een niet te verwaarlozen rol.
Bij risicoberekeningen ten behoeve van het definiëren van ‘veilige zones’14 rondom
een installatie met gevaarlijke stoffen is dat een omissie. Het werkelijke risico is
hoger.

3.7 De procesveiligheidsproblematiek in Bhopal
In het voorgaande zijn de meeste oorzaakaspecten die hebben bijgedragen aan de
ramp aan de orde geweest. In dit hoofdstuk plaatsen we de geconstateerde problemen op een rij in een aantal procesveiligheid categorieën. De sabotageaspecten
laten we buiten beschouwing. Sabotagepreventie is niet ons vak. Bovendien staat de
geloofwaardigheid van de sabotagetheorie ter discussie. Dat geldt niet voor de procesveiligheid. Uiteraard zijn er wel degelijk manco’s in het procesveiligheid management van de fabriek aan te wijzen die zelfs bij water in de tank door sabotage hadden
moeten alarmeren en (automatisch) ingrijpen.
In het volgende hoofdstuk worden deze aspecten geplaatst in het kader van procesveiligheid en de beheersing ervan. Tevens wordt dan ingegaan op aspecten van
externe veiligheid (ruimtelijke ordening van installaties met gevaarlijke stoffen).
14 Nederland: de Plaatsgebonden Risico Contour van 10-6 geeft de grens aan tot waar er nog woningen
mogen staan.
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De volgende categorieën worden onderscheiden.
Het ontwerp van de MIC-installatie
Inherente (on)veiligheid
De keuze van een Sevinproductieroute 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.
Het waterkoelingsysteem (op condensor MIC) in de raffinaderij sectie (‘brine’). Via
de overhead condensor kon dit een bron en route van water zijn naar de MIC-tank.
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. Deze 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 (jumper-line) zonder
de risico’s ervan te onderzoeken betrof een onveilige 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 de fabriek in Virginia (USA) had 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. Zie figuur B7.
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Er was 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 en het daardoor niet meer koelen
van de MIC tank is een belangrijk risicoverhogend aspect. De freon was afgetapt
voor gebruik elders in de fabriek om economische redenen.
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. Het veiligheidsysteem degradeert hierdoor.
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-gasdetectiesysteem aanwezig. Geur en irritatie treden pas op bij
waarden die gevaarlijk zijn.
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.
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Effecten werden vergroot doordat de omwonenden en de artsen niet op de hoogte
waren van de toxische effecten van MIC en hoe deze behandeld kunnen 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.
Op 16 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 complexe unit draaien na slechts 20 dagen training.

Figuur 19. Afname van getraind personeel van de MIC-fabriek in Bhopal in de jaren 1980/1984 [29].
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4.1 Onafhankelijk ongevalsonderzoek en beleidsadvisering
Onafhankelijk ongevalsonderzoek
In dit boek kijken we terug op de twee grootste industriële rampen met acuut
gevaarlijke stoffen in de geschiedenis die beide plaatsvonden in 1984. Nu, 25 jaar
later bezien we opnieuw hoe het zo dramatisch mis kon gaan. Stukje bij beetje is
er informatie losgekomen en door interviews en diverse (deel) rapporten is er een
redelijk betrouwbaar beeld ontstaan. Na 1984 hebben er andere rampen plaatsgevonden met gevaarlijke stoffen. Deze worden over het algemeen grondig onderzocht
door onafhankelijke deskundigen waarbij de uitgebreide rapporten veelal beschikbaar
zijn via internet.
Toen was dat anders. Het onafhankelijke TNO onderzoek van de LPG-ramp in Mexico
City was het enige dat destijds is verschenen. Helaas hebben we onder de omstandigheden toen moeten besluiten een dergelijk rapport over de tragedie in Bhopal niet
uit te brengen. Er bestaat geen onafhankelijk onderzoek van de Bhopal tragedie.
Onafhankelijke onderzoeken stellen ons in staat te leren en de veiligheid te verbete-

Wie doet dat onafhankelijk onderzoek?
Nederland: De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt ongevallen in verschillende
sectoren, ook die met gevaarlijke stoffen. De rapportage is openbaar. Zie bijlage 6: de explosie
In Warffum (2005).
Engeland: Onafhankelijke commissies met wisselende voorzitters en leden. Zo is de ramp met
het offshore platform Piper Alpha (1988, 167 doden) door een onafhankelijke commissie onder
leiding van Lord Cullen onderzocht.
Amerika: na de tragedie in Bhopal is in Amerika de Chemical Safety Board (CSB) opgericht voor
onafhankelijk onderzoek. Zie de Texas ramp (bijlage 6).
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ren. Of dat ook voldoende gebeurt is een andere zaak. Er doet zich wat dat betreft
een interessante ontwikkeling voor. De onderzoeken zijn zo grondig en diepgravend
dat de conclusies bij veel onderzoeken gelijksoortig worden: het draait om problemen
in het veiligheid managementsysteem en de veiligheidscultuur. Dat is ook vanzelfsprekend, want die zijn allesomvattend. Het is van belang dat juist de afzonderlijke
onderdelen van het management systeem in ongevals onderzoek geadresseerd
worden. De resultaten krijgen anders een te generiek karakter en krijgen op den duur
niet meer de attentie die nodig is. Routine in het ongevalsonderzoek, dat zou funest
zijn. Dat laat onverlet dat de sleutel voor veiligheid ligt juist in dat managementsysteem en de cultuur. Een wonderlijke paradox.
Concluderend kan gesteld worden dat door de ‘globalisering’ van onafhankelijk ongevalsonderzoek en de (internet) communicatie daarover de voorwaarden zijn geschapen voor het beter leren van lessen dan voorheen en een verhoogd veiligheid niveau.
Daarmee zijn het type directe oorzaken die een rol speelden in Bhopal en Mexico City
echter niet van de baan. Dat blijkt ook uit de oorzaken van de meer recente rampen
die hier ook aan de orde zijn geweest. Het vereist een consciëntieus werken aan
invulling en handhaving van alle elementen van een veiligheidsmanagement systeem.
De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het bedrijf. De elementen daarvan komen
later in dit hoofdstuk aan de orde.
De overheid heeft een verantwoordelijkheid toe te zien op de bedrijven of de verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden ingevuld en de burgers en werknemers
een voldoende beschermingsniveau wordt geboden. Vanwege de belangen van
overheid en bedrijfsleven die daarbij een rol spelen is het ook noodzakelijk dat de
overheid wordt bijgestaan en bijgestuurd door onafhankelijk advies.
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Onafhankelijke beleidsadvisering overheid
Zowel vanuit mijn rol als senior incident onderzoeker bij de Onderzoeksraad van
Veiligheid (OVV) van een aantal jaren geleden, als vanuit mijn huidige rol als lid van
de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)15 heb ik het belang van onafhankelijkheid
ervaren. De soms grote belangen die spelen bij beslissingen over veiligheid vereisen
die onafhankelijkheid. Dat onafhankelijkheid nodig is, wordt ook voortdurend geïllustreerd door de weerstand die ondervonden wordt wanneer onafhankelijke aanbevelin-

15 De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over beleid en wetgeving inzake technische en technisch- organisatorische maatregelen ter voorkoming
van ongevallen en rampen als gevolg van het gebruik, de opslag, de productie en het vervoer van gevaarlijke
stoffen en ter beperking van de gevolgen van dergelijke ongevallen en rampen.
www.adviesraadgevaarlijkestoffen.nl.
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gen (vaak ook aan overheden) gedaan worden na een incident (OVV) of wanneer een
advies wordt uitgebracht over het veiligheidsbeleid in Nederland (AGS).
Ter illustratie worden hieronder een drietal onderwerpen waarover de AGS de ministeries en het parlement geadviseerd heeft kort besproken. Het betreft onderwerpen die
beslissend zijn voor het voorkomen van rampen, zowel bij de bron (het bedrijf) als bij
de burgers (via ruimtelijke ordening).
1. De AGS heeft er in zijn adviezen op gewezen dat voor de risicoberekeningen voor
het ruimtelijke ordeningsbeleid geschikte rekenmethodieken gehanteerd moeten
worden. De momenteel in Nederland voorgeschreven methodiek voldoet niet aan
de door de raad genoemde criteria. Daarnaast bestaat er – wereldwijd – behoefte
aan meer (betrouwbare) cijfers over de kans op falen van (delen van) installaties.
Door dit alles kunnen er besluiten worden genomen die ofwel teveel afstand tussen een risicobron en de omgeving aanbrengen, dan wel te weinig. Volgens de
Adviesraad dient er nodig een heroriëntatie op dit vlak te komen.
2. Ook heeft de AGS de verhouding tussen de bestaande wet- en regelgeving en
normen en standaarden beoordeeld voor een aantal overheidsvoorschriften waarin het omgaan met gevaarlijke stoffen is geregeld (Publicatiereeks Gevaarlijke
Stoffen). De conclusie van de raad was dat er meer doelstellende regels dienen
te komen en dat de huidige detailregelgeving in de Publicatiereeks de veiligheid
eerder hindert dan bevordert. Er is behoefte aan een meer systematische benadering. De raad stelt voor deze te zoeken in systematische gevaaridentificatie en
risicobeoordeling in combinatie met een veiligheidsbeheerssysteem (zie bijlagen
4 en 5). De daarvoor benodigde normen en standaarden zijn in de adviezen over
de Publicatiereeks opgenomen.
3. Een grote zorg van de AGS is de eroderende kennis over veilig omgaan met
gevaarlijke stoffen. De adviezen die de raad op dit vlak uitbracht, hebben steun
gevonden bij bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Er is behoefte aan
versterking van het onderwijs en van het onderzoek in de volle breedte van het
terrein.
De commissie Oosting heeft in zijn onderzoek van de vuurwerkramp in Enschede gewezen op het belang van onafhankelijke advisering. De commissie heeft de oprichting
van een onafhankelijke adviesraad aanbevolen. Op basis daarvan is de AGS opgericht.
De ramp in Bhopal heeft in de Verenigde Staten een grotere impact gehad dan
in Nederland. Het heeft daar geleid tot de oprichting van het Center for Chemical
Process Safety (CCPS),1985, en in de jaren negentig invoering van het veiligheidsmanagementsysteem (OSHA) en de risk management program rule (EPA).’ In Europa
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was al een Europese richtlijn voor veiligheid opgesteld naar aanleiding van een eerdere ramp: de dioxineramp in het Italiaanse Seveso. In de volgende paragraaf wordt
daar nader op ingegaan.

4.2 Wetgeving Veiligheid gevaarlijke stoffen in Europa in 1984 en later
De invoering van verplichte veiligheidsrapportages en veiligheidsmanagementsystemen
We gaan verder terug in de tijd dan Mexico en Bhopal. Naar 1976, de ramp bij Seveso. Acht jaar voor Mexico en Bhopal had deze in Europa al een grote impact gehad.
Dioxine ramp Seveso
Bij een ontploffing in een chemische fabriek in Seveso, bij Milaan, ontsnapte in 1976 een giftige
wolk. Het bedrijf ICMESA – dochter van de Zwitserse groep Hoffman-Laroche – verspreidde 170
gram uiterst toxische dioxines. De dioxineswolk besmette een dichtbevolkt gebied van één op zes
kilometer. Mensen die het ergst met de wolk in contact waren gekomen leden aan chlooracne,
een ernstige huidaandoening die in verband gebracht wordt met de dioxinebesmettingen. Onder
de dieren in de omgeving werden massaal sterfte vastgesteld. Er is toen besloten om 736 mensen uit de onmiddellijke omgeving van de fabriek te evacueren en elders te huisvesten. Aangenomen wordt dat ongeveer 37.000 mensen aan dioxines werden blootgesteld. Vier procent van de
plaatselijke veestapel stierf aan de gevolgen van de vergiftiging, terwijl nog eens 80.000 dieren
uit veiligheidsoverwegingen werden geslacht, om te vermijden dat de dioxines in de voedselketen
zou terechtkomen. Een gebied van 110 hectare werd volledig geëvacueerd en omgevormd tot het
Seveso Eiken Park. In nog eens twee andere zones was de landbouw en de consumptie van locale
landbouwproducten strikt verboden. Onder het Seveso Park werden twee grote betonnen tanks
aangelegd. Daarin werd de bovengrond van de site – tot 40 centimeter diep – begraven. Ook de
karkassen van de afgemaakte dieren werden er begraven, samen met de resten van het fabrieksgebouw, dat door arbeiders in beschermende kleding steen voor steen was afgebroken.

De Seveso ramp was het sein om in Europees verband het onderwerp van de veiligheid van werknemers en burgers met betrekking tot activiteiten met gevaarlijke stoffen definitief op de agenda te plaatsen van de Europese Unie en de lidstaten.
Seveso Richtlijn
De ramp leidde tot een Europese richtlijn om zware ongevallen met gevaarlijke
stoffen te voorkomen. Dit wordt nog steeds de Seveso richtlijn genoemd. De eerste versie daarvan kwam uit in 1982. Dus twee jaar voor de rampen in Mexico en
Bhopal. De richtlijn verplicht bedrijven alles te doen wat nodig is voor een optimale
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Het met dioxines besmette
gebied in Seveso.

veiligheid. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Over de resultaten en de wijze van hun
veiligheidsbeleid moeten ze het bevoegd gezag informeren in een veiligheidsrapport.
Het bevoegd gezag beoordeelt de rapporten en verbindt daar mogelijk gevolgen aan
voor de milieuvergunning. Het bevoegd gezag moet ook aangeven hoe het een ramp
bij deze bedrijven denkt te bestrijden.
Een tweede versie van de Seveso richtlijn kwam uit in 1996. Dit is de Seveso II
richtlijn. Daar waar de Seveso I richtlijn vertrekt van een industriële activiteit, is het
toepassingsgebied van de Seveso II richtlijn gebaseerd op de aard en de hoeveelheid
van de aanwezige gevaarlijke stoffen, ongeacht de activiteit. In vergelijking met de
Seveso I richtlijn zijn nu meer inrichtingen onderworpen aan de richtlijn. De richtlijn is
in Nederland geïmplementeerd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 1999 (BRZO
1999).
Mede aanleiding voor het aanpassen van de richtlijn waren de Mexico City en Bhopal
ramp. Maar ook de milieuramp die zich in 1986 voltrok bij een Sandoz chemicaliënopslag nabij Basel. Bij het blussen van een brand stroomde er ernstig vervuild
bluswater de Rijn in.
In Nederland was de Sandoz ramp aanleiding voor de ontwikkeling van o.a. een CPR
publicatie (nu PGS 15) over de opslag van gevaarlijke stoffen.
De Seveso II richtlijn en Mexico City en Bhopal
Terug naar de rampen in 1984. Gezien het bovenstaande kan gesteld worden dat
het bewustzijn met betrekking tot de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stof-
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fen in 1984 al op gang was gekomen (in ieder geval bij de autoriteiten in Europa),
resulterend in de Europese Seveso richtlijn. De effecten ervan op veiligheid moesten
evenwel nog komen.
De rampen in Mexico en Bhopal hebben het belang van de richtlijn en een snelle
invoering ervan in de lidstaten onderstreept. De lessen uit de rampen hebben bijgedragen aan het voorbereiden en uitbrengen van de tweede versie van de richtlijn
(Seveso II) die in 1996 verscheen. Daarin waren ook amendementen opgenomen
naar aanleiding van de rampen met vuurwerk in Enschede, met ammoniumnitraat in
Toulouse en de uitbraak en vervuiling van giftig slib in een rivier in Roemenie.
De belangrijkste aspecten uit de Mexico City ramp én de Bhopal tragedie zijn destijds
getoetst aan de Seveso II richtlijn in de maak. Ze zijn verdeeld in drie hoofdcategorieën die alle drie in de Seveso II richtlijn zijn geadresseerd. Het gaat om de volgende
categorieën:
Veiligheid van de installatie en de bedrijfsvoering
De installaties in zowel Mexico City als Bhopal hadden beide inherent onveilige
onderdelen met betrekking tot het ontwerp. Mexico City ten aanzien van de plaatsing
van de vele tanks de gebrekkige instrumentatie, Bhopal wat betreft de procesroute,
de runaway reactie veiligheid en de onnodig grote opslag hoeveelheid MIC. Bij beide
rampen werd de bedrijfsvoering verwaarloosd. Er is niet op een systematische wijze
omgegaan met de gevaren van de fabriek en installatie. Men had zich moeten afvragen welke technische en organisatorische beheersmaatregelen noodzakelijk waren
gegeven de risico’s. Op dit punt was er echter onvoldoende inzicht, onvoldoende
bewustzijn van het belang ervan en onvoldoende verantwoordelijkheid bij overheden
en het management van de bedrijven.
Rampbestrijding
Voor de tragedie in Bhopal geldt dat een plan voor het bestrijden van incidenten met
MIC volledig ontbrak. Het ontbreken van een georganiseerde evacuatie en het gebrek
aan kennis over de toxische effecten van MIC hebben dramatische consequenties
gehad. Bij de ramp in Mexico City was er een minstens zo grote problematiek, maar
met andere letselvormen (brandwonden). Ook hier ontbrak een vooraf opgezet plan
en voorbereiding.
Ruimtelijke ordening
De zonering rond de LPG-installatie in Mexico City en de MIC installatie in Bhopal was
volstrekt onvoldoende. De installaties waren weliswaar gebouwd in een relatief onbebouwd gebied, maar de bebouwing is al snel opgerukt tot bijna tegen de installaties
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aan. Er was geen beleid tot het vrijhouden van een ‘veilige’ zone rond de installaties.
In de hoofdstukken 2 en 3 zijn bovenstaande aspecten uitvoerig aan de orde geweest.
Concluderend kan gesteld worden dat de invoering van de Seveso richtlijnen in Europa een grote sprong voorwaarts was met betrekking tot het beheersen van de risico’s
van bedrijven met gevaarlijke stoffen. Het heeft de kans op een toekomstige Bhopal
of Mexico City ramp in Europa aanmerkelijk verkleind. De achterliggende factoren die
toen een rol speelden worden nog altijd onvoldoende beheerst.

4.3 Het veiligheidsbeheerssysteem (VBS)
Naar aanleiding van de analyse van de twee rampen uit 1984 en de hierboven
samengevatte problematiek wordt aangegeven wat de huidige inzichten zijn van het
beheersen van veiligheid in installaties met gevaarlijke stoffen op basis van doelstellende voorschriften.
De tweede versie van de Europese Seveso richtlijn die uitkwam in 1996 (in Nederland: BRZO ‘99) is sterk gericht op het beheersen van de veiligheid door middel van
een samenhangend veiligheid managementsysteem. Dit was een uitbreiding ten
opzichte van Seveso I die mede was ingegeven door de rampen in Mexico en Bhopal
en een parallele ontwikkeling in de Verenigde Staten. De ramp met het offshore platform Piper Alpha in 1988, waarbij 167 mensen omkwamen was nog een belangrijke
extra stimulans. In de uitvoerige analyse van de ramp door de Lord Cullen commissie
werd geconcludeerd dat een samenhangend managementsysteem met duidelijke
verantwoordelijkheden ontbrak. Eén van de conclusies van de Cullen- Commissie was
dat er niet weer nieuwe regels moesten worden geïntroduceerd na deze ramp. Dat
was in het verleden al te vaak gebeurd en vormde onderdeel van de problematiek.
De commissie heeft dan ook het principe van meer doelstellende regels in plaats
van voorschrijvende regels geïntroduceerd voor de offshore industrie. Dat legt de
verantwoordelijkheid bij het management van de bedrijven: doen wat noodzakelijk is
in plaats van regeltjes volgen. Het inzicht is sindsdien alleen nog maar meer gegroeid
dat de veiligheid gediend is door meer doelstellende regelgeving.16 Uiteraard moet
wel aantoonbaar aan de wet worden voldaan. Dat leidde voor de Engelse offshore
wereld tot een verplichting van het opstellen van een Safety Case.
Dat is vergelijkbaar met het Veiligheidsrapport zoals dat in het BRZO in Nederland is
geïmplementeerd.
Hieronder wordt ingegaan op de structuur en principes van een veiligheidmanage16 Zie ook het advies van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS): ‘De publicatiereeks nader beschouwd’, 2006
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ment systeem zoals dat in Nederland wordt toegepast voor preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zoals we laten zien, wordt het principe internationaal
toegepast en lijkt het erg op kwaliteitsmanagement. Zie ook de hieronder genoemde
internationale OHSAS 18001 norm voor arbeidsveiligheid.
De elementen van een veiligheidsmanagementsysteem
In Nederland is een overheidspublicatie uitgegeven in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) over de implementatie van het Besluit Risico’s Zware ongevallen
(BRZO). Het betreft PGS 6: aanwijzingen voor implementatie van BRZO 1999.
In dit kader is hoofdstuk 4 van belang. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen
veiligheidsmanagement en veiligheidsbeheersing. Uit hoofdstuk 4 van de PGS 6 blijkt
dat een veiligheidsmanagement systeem (VMS) de som is van een veiligheidsbeheersysteem (VBS) en het Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO). Zie het kader.
Aangegeven wordt dat de identificatie van gevaren en beoordeling van de risico’s (wat
voor de installaties in Mexico en Bhopal ontbrak) een essentieel onderdeel is (4.2.2).
Als leidraad voor het opzetten van een VBS voor zware ongevallen is in Nederland de
NTA 8620 opgesteld (Nederland Technische Afspraak- NTA, juli 2006). Daarin worden 7 ‘standaard’ elementen van een VBS gegeven. Zie het kader hieronder.
De NTA 8620 biedt een systeem op basis van de internationale OHSAS 18001 en
ISO kwaliteitssystemen ter invulling van de VBS elementen. In essentie is een VBS
een systeem waarin continue verbetering voorop staat. Zie onderstaande figuur 1.
PGS 6. Beheersing van de veiligheid in verband met gevaarlijke stoffen
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Elementen VBS volgens NTA 8620
1

De organisatie en de werknemers

5

Planning voor noodsituaties

Middelen, taken

6

Toezicht op de prestaties

Bekwaamheid, training en bewustzijn

Prestatiemeting en beoordeling

Communicatie

Beoordeling van de naleving

2

Gevaaridentificatie en risico-evaluatie

Leren van ongevallen en incidenten

3

Beheersing van de uitvoering werkzaamheden

4

Registraties en beheersing
7

Audits en beoordeling

Verandering management: MOC

Interne audits

Veiligheidsdoelstellingen en programma’s

Directiebeoordeling

Planning en beheersing
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Figuur 1. Het VBS als systeem
voor continue verbetering van
veiligheid.

Mexico en Bhopal: ontbrekende onderdelen van een VBS
Voorbeeld 1: identificatie van gevaren en risicobeoordeling
Dit essentiële onderdeel van een VBS ontbrak in Mexico en Bhopal. Bij onderzoeken van de meer recente rampen (bijlage 7) is geconcludeerd dat dit onderdeel niet
goed geïmplementeerd was. Het leidt tot onvoldoende kennis van de gevaren en een
onvoldoende beveiliging. Overigens geeft de CSB aan dat van de 23 incidenten die ze
hebben onderzocht, dit onderdeel bij 12 incidenten niet goed was ingevuld [25].
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In de NTA wordt dit onderdeel als volgt (op basis van de OHSAS 18001) ingevuld:
Identificatie van gevaren en risicobeoordeling
De organisatie moet procedures vaststellen, documenteren, implementeren en onderhouden voor:
de periodieke systematische identificatie van gebeurtenissen die tot zware ongevallen kunnen leiden;
de beoordeling van de kans op en de omvang van de gevolgen van die ongevallen;
de beoordeling van de effectiviteit van getroffen (beheers)maatregelen (Lines Of
Defence- LOD) om het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (Loss Of ContainmentLOC) tegen te gaan of de gevolgen daarvan te verminderen.
Volgens de PGS 6 dient in het BRZO veiligheidsrapport (onder onderdeel 2.4.8) het
resultaat van de gevaaridentificatie en risicobeoordeling te worden opgenomen:
Overwegingen voor de mate en type van beveiliging (Lines of Defence) in relatie tot:
- Geïdentificeerde gevaren
- Beoordeling gevaren op basis van gehanteerde risicocriteria
In bijlagen 4 en 5 wordt ingegaan op de standaardmethoden voor het zorgvuldig
identificeren van de gevaren en het evalueren van de risico’s van installaties met
gevaarlijke stoffen.
Geconcludeerd wordt dat bij een niet adequaat invullen van het VBS-onderdeel ‘systematische gevaarsidentificatie en risico evaluatie’ de veiligheid per definitie onder de
maat is. Bij het niet kennen en onvoldoende beheersen van de gevaren zullen bijna
incidenten en incidenten regelmatig plaats vinden. Als men dan niet alsnog concludeert dat dit opgepakt moet worden dan gaat het een keer goed mis.
Voorbeeld 2: systematisch leren van incidenten
PEMEX en Union Carbide hadden destijds geen systeem voor het leren van incidenten. Dit is echter een belangrijk element uit het VBS. In de NTA wordt omschreven
hoe dit element dient te worden ingevuld. De CSB geeft aan dat bij 5 van de 23
onderzochte incidenten goede incident analyse ontbrak [25]. Het betreft met name
het onvoldoende communiceren van de lessen uit de incidenten.
Ongevallen, incidenten, afwijkingen en corrigerende en preventieve maatregelen
De organisatie moet een procedure vaststellen voor het omgaan met feitelijke en mogelijke afwijking(en) en voor het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen.
De procedure moet eisen definiëren voor het identificeren en corrigeren van (een)
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afwijking(en) en het nemen van maatregelen om de gevolgen ervan tegen te gaan;
onder afwijkingen wordt onder meer verstaan:
zware ongevallen;
incidenten;
bijna ongevallen;
storingen;
het falen van beheersmaatregelen.
In bijlage 8 zijn ter illustratie tripodanalyses opgenomen van de rampen in Mexico
en Bhopal. Tripod is een methode om de achterliggende factoren in de organisatie
(genoemd: Latente Fouten) te adresseren. De volgende Latente Fouten zijn geïdentificeerd:
Latente fouten in de organisatie van PEMEX:
Geen veiligheidsmanagement systeem aanwezig
De veiligheid is bij management ondergeschikt aan productie
Geen systeem voor HAZOP/ SIL studies aanwezig (zie bijlage 4 en 5)
Budgettaire/ economische redenen? Dit is niet bekend, maar zou een latent probleem kunnen zijn geweest (bijv. onvoldoende onderhoud daardoor)
Latente fouten in de organisatie van Union Carbide Bhopal:
Het management was zich niet bewust van belang van veiligheidssystemen. Geen
beleid op dit punt
Afwijken van werkinstructies wordt gedoogd
Onvoldoende training operators
Geen veiligheidsmanagement systeem aanwezig
Economie gaat voor bescherming burgers
Lakse mentaliteit met betrekking tot bescherming burgers
Veiligheidscultuur
Bij nadere beschouwing wijzen de meeste van de bovengenoemde achterliggende
factoren op een niet adequate veiligheidscultuur in de organisaties. Zie de tien elementen hieronder.
Voor het in kaart brengen van de veiligheidscultuur binnen een bedrijf hanteren we
bij SSC de Safety Culture Maturity (SCM) methode. Deze is ontwikkeld in een project
van de Engelse HSE met de Olie en Gasindustrie. Bij de veiligheidscultuur meting
(met behulp van specifieke kaartjes) wordt door de mensen gescoord op een schaal
van 1-5 van veiligheidscultuur. Hoe hoger het niveau, hoe meer volwassen de veiligheidscultuur. Op basis daarvan, afhankelijk van het niveau, worden dan maatregelen
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gedefinieerd om hoger op de cultuurladder te komen (indien gewenst).

Figuur uit PDF pag. 78
origineel ontbreekt

De 10 elementen van veiligheidscultuur (SCM):
zichtbaar management commitment
veiligheid communicatie
productie versus veiligheid
lerende organisatie
participatie in veiligheid
gezondheid & veiligheidsmiddelen
risicovol gedrag
vertrouwen tussen management en werkvloer
arbeidsverhoudingen en voldoening van het werk
bekwaamheid
Een meting van de tien elementen door bijvoorbeeld een ploeg operators in een
chemische fabriek is gegeven in onderstaande figuur. Te zien is dat de elementen
‘veiligheidscommunicatie’, ‘Gezondheids- en veiligheidsmiddelen en ‘Arbeidsverhoudingen en voldoening in het werk’ relatief het laagst scoren (niveau 2). Blijkbaar is
deze ploeg van mening dat het element ‘Productie versus Veiligheid’ maximaal scoort
(niveau 5). Argument: ‘ als we het gevoel hebben dat productie niet veilig kan zetten
we de installatie stil’.
Geconcludeerd wordt dat de achterliggende factoren van de LPG-ramp in Mexico City
en de tragedie in Bhopal, stuk voor stuk 25 jaar later nog regelmatig worden geïdentificeerd bij ongevalonderzoek of audits. Het op papier hebben van een veiligheids-
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Figuur uit PDF pag. 79
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management systeem is geen garantie. Om de veiligheidsbeheersing ook effectief te
laten zijn is een voortdurend actief beleid nodig waarbij het leiderschap op het gebied
van veiligheid zichtbaar en geloofwaardig is. Dat is ook een voorwaarde voor een
volwassen veiligheidscultuur. Analyse van (bijna) incidenten is onmisbaar om de achterliggende factoren te kunnen adresseren. Helaas vindt dit nog onvoldoende plaats.
Inspecties door overheden dienen meer gericht te zijn op de achterliggende factoren
van incidenten (en dus van falen van het veiligheidsmanagement systeem), dan op
het naleven van regels. Dat laatste leidt tot veiligheidsmanagement dat gericht is op
het tevreden houden van de overheid. Veiligheid is het kind van de rekening.

4.4 Ruimtelijke ordening: geen woonwijken naast de fabrieken
Tot op welke afstanden kan kwetsbare bebouwing acceptabel zijn in de buurt van een
installatie (of transportroutes) met gevaarlijke stoffen? Hoeveel mensen mogen in
de omgeving verblijven of wonen? In dichtbevolkte landen als Mexico, India en ook
Nederland is het van belang daar grenzen aan te stellen. Het stellen van grenzen
op basis van alleen schadeafstanden (bv de grens tot waar nog net mensen kunnen
overlijden ten gevolge van een BLEVE) leidt tot een groot ruimtebeslag. Die ruimte
is er vaak niet. Het alternatief dat in Nederland wordt gehanteerd stelt grenzen aan
het risico dat mensen mogen lopen. Dat wil zeggen dat het acceptabel wordt geacht
als er mensen het slachtoffer worden van een ramp met gevaarlijke stoffen, als de
kans maar laag genoeg is. De risico acceptatie criteria zijn opgenomen in een kader
verderop in deze paragraaf.
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Ten behoeve van Ruimtelijke Ordening is er dus een kwantitatieve risicoanalyse (QRA)
nodig. De methode, te hanteren data en de te gebruiken berekeningssoftware zijn in
Nederland voorgeschreven17. Hieronder wordt nader ingegaan op de twee risico’s die
berekend moeten worden: het Plaatsgebonden Risico en het Groepsrisico.
Faalfrequenties en faalkansen
Tot nu toe is in dit boek vooral aandacht besteed aan de gevolgen van het vrijkomen
van de gevaarlijke stoffen in Mexico en Bhopal. Ten behoeve van een QRA dienen
echter ook de frequenties van het vrijkomen van de stoffen en vervolgkansen te
worden beschouwd. Het betreft dan bijvoorbeeld de kans op ontsteking, kans op
windrichting etc. Het is niet goed mogelijk de in Nederland gehanteerde faalfrequenties en kansen toe te passen voor de situaties in Mexico en Bhopal. Dit vereist
een gedetailleerde analyse van de installaties. Omdat de herkomst en basis van de
frequenties ook meestal niet helder is, is de relevantie voor die situaties ook twijfelachtig. Dat geldt trouwens voor een belangrijk deel ook voor de Nederlandse situatie.
De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) heeft in een advies daar op gewezen [28].
Daarbij zijn criteria als transparantie, verifieerbaarheid en validiteit aan de orde. Een
belangrijk probleem is dat in de faalfrequenties bepaalde faalmechanismen soms
buiten beschouwing blijven. Dat betreft bijvoorbeeld het overvullen van een LPG-druktank (het Mexico scenario) en menselijke fouten. Zie ook hoofdstuk 6.1
Hieronder wordt geïllustreerd op welke wijze het Plaatsgebonden Risico tot stand kan
komen voor de BLEVE’s van de zes bollen in Mexico (zie kader).
De twee uitdrukkingen van risico
Plaatsgebonden Risico (PR)
Het Plaatsgebonden Risico is de frequentie (per jaar) van de condities voor dodelijk
letsel als functie van de plaats in de omgeving van een activiteit met gevaarlijke stoffen.
Dat er gesproken wordt over de condities voor het optreden van dodelijk letsel duidt
er op dat er alleen daadwerkelijk dodelijk letsel zal optreden als er mensen op de
beschouwde plaats aanwezig zijn. Voor het optreden van dodelijk letsel op die plaats
met de frequentie gelijk aan het Plaatsgebonden Risico is het zelfs noodzakelijk dat
op die plaats permanent (hypothetisch) iemand aanwezig is. Anders gezegd, het
Plaatsgebonden Risico heerst op een bepaalde plaats en is onafhankelijk van de aanwezigheid van mensen.
In plaats van frequentie wordt wel gesproken over de kans van optreden van dodelijk
17 Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). De QRA dient te worden uitgevoerd volgens de Handleiding Risico
rekenen en de software SAFETI.nl.
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letsel. In dit geval is dat dan de kans op optreden van dodelijk letsel in één jaar.
Voorbeeld: Een Plaatsgebonden Risico van 10-6 per jaar is gelijk aan de kans op
dodelijk letsel in één jaar. Ook wel: de kans op dodelijk letsel bij permanente (onbeschermde) aanwezigheid op een plaats waar het Plaatsgebonden Risico 10-6 per jaar
bedraagt is één op de miljoen (voor ieder jaar).
Het Plaatsgebonden Risico wordt meestal gepresenteerd als PR contouren op een
kaart van de omgeving van de activiteit (zie onderstaande figuur).
De rode contour in de figuur is de 10-6 PR contour. Volgens de norm in Nederland zijn
kwetsbare bestemmingen zoals woningen niet toegestaan binnen de 10-6 contour. In
Mexico ligt de contour (volgens de Nederlandse methode) op minimaal 400 meter
(zie kader). Dat is dus aanzienlijk verder dan de rand van de woonwijk (130 meter)
en ook verder dan de grens van het gebied waarbinnen het letaal letsel is opgetreden
(300 meter, zie de figuur in het kader). In Nederland zouden er binnen dit gebied
geen woningen aanwezig zijn geweest.
Schatting PR Mexico LPG-depot
3

bollen BLEVE is 325 m (koude BLEVE) of 427 m

(warme BLEVE), zie bijlage 1. Voor de 2 grotere bollen (2400 m3) zijn de afstanden niet berekend. We nemen hier een afstand van 400 m voor ieder van de 6 bollen.

Instantaan falen drukvat : 5 × 10-7 per jaar; voor 6 bollen: 3 × 10-6 per jaar.
Kans op ontsteking: 0,7.
Resultaat: PR = 2,1 × 10-6 per jaar tot op 400 meter (constant). De buitenste cirkel in de figuur
hieronder heeft een straal van 400 meter.
Conclusie: Tot op een afstand van
minimaal 400 meter wordt de 10-6
norm overschreden. Dit uitsluitend
op basis van de 6 bollen. Daadwerkelijk zal de afstand mogelijk groter
zijn.
NB Zie de in dit hoofdstuk eerder
gemaakte opmerking over de validiteit van de faalfrequenties.
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Voor Bhopal is de PR-contour niet ingeschat. Er zijn teveel onbekende parameters.
Zeker is wel dat de sloppenwijken waar de slachtoffers vielen voor een belangrijk deel
binnen de PR 10-6 contour zouden liggen.

Figuur uit PDF pag. 82
origineel ontbreekt

Figuur 1: Plaatsgebonden Risico (PR)
contouren.

Basis van de Nederlandse normen
Plaatsgebonden risico: maximaal 1% extra risico.
Basis is dat iemand die in de buurt woont van een activiteit met gevaarlijke stoffen daardoor
maximaal 1% extra risico mag lopen om te komen te overlijden. Als referentiewaarde is gebruikt
het overlijdensrisico van jonge mensen in de leeftijd van 12- 16 jaar. Zij hebben een overlijdensrisico (alle oorzaken) van 10-4 per jaar. Daar mag dus maximaal 1% bijkomen. 1% van 10-4 is 10-6
per jaar.
Groepsrisico: 10 doden of meer tegelijk maximaal eens in de 100.000 jaar en risico aversie.
Basis is een uitspraak in de jaren 80 van een milieu inspecteur voor een situatie bij een LPGtankstation. Er was consensus over het ‘ankerpunt’ van de groepsrisico kromme: 10 doden/ 10-5
per jaar. Vervolgens is het risico aversie principe toegepast: een factor 10 hoger aantal slachtoffers is een factor 100 minder acceptabel. Op deze wijze is de ‘oriënterende waarde’ lijn tot stand
gekomen, zie de rode lijn in figuur 2.

GroepsRisico (GR)
Het Groepsrisico (GR) is een wijze van presenteren van de schade (doden) en de
frequenties van optreden daarvan. Het is aanvullend op het PR, dat staat immers los
van de aanwezigheid van mensen. Het GR maakt het mogelijk ook de daadwerkelijke
aanwezigheid van mensen in het gebied bij de risico beoordeling te betrekken.
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Bij het GR wordt de schade (cumulatief) uitgedrukt in aantallen dodelijke slachtoffers.
De groep waarvoor het risico wordt bepaald is bijvoorbeeld de groep omwonenden
van een bedrijf met gevaarlijke stoffen. Het Groepsrisico maakt het effect zichtbaar
van de bevolkingsdichtheid rond een activiteit met gevaarlijke stoffen.
Het GR is als volgt gedefinieerd:
Het Groepsrisico is (een veelal grafische) weergave van het verband tussen de frequenties van optreden van meer dan bepaalde aantallen slachtoffers.
De grafische weergave wordt ook wel een f-N kromme genoemd. In figuur 2 is een
f-N kromme weergegeven zoals deze is bepaald voor een chemische installatie.

Figuur uit PDF pag. 83
origineel ontbreekt

Figuur 2. Voorbeeld van een grafische weergave van een Groepsrisico kromme. De rode lijn geeft de ‘oriënterende waarde’ (norm) lijn weer. Het is een lijn die gaat door de punten (10-5, 10) en (10-7, 100). Anders
gezegd (voor het tweede punt): 100 slachtoffers of meer zijn acceptabel als de frequentie ervan maar lager
is dan 10-7.

Geconcludeerd wordt dat een QRA ten behoeve van ruimtelijke ordening een noodzakelijk instrument is om de burgers een zeker bescherming niveau te bieden. Bij
toepassing van de 10-6 afstanden volgens het Nederlandse berekening model en de
Nederlandse normen zouden er in Mexico en Bhopal aanzienlijk minder woningen
aanwezig zijn geweest in het schadegebied. Het aantal slachtoffers zou daardoor
beperkt kunnen zijn. Dit alles met in acht name van het feit dat de situatie daar
(sloppenwijken) onvergelijkbaar was met de Nederlandse situatie, ook met betrekking
tot vergunningverlening en handhaving.
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4.5 Samenvattende conclusies
Vanuit een persoonlijk en feitelijk verhaal van de analyse van de twee grootste industriële rampen in 1984 heeft de auteur de link willen leggen naar de veiligheid in
de industrie 25 jaar later. Dit op basis van meer recente rampen en het onderzoek
ernaar, als wel vanuit de eigen persoonlijke kennis en ervaring van bijna 30 jaar in
het vakgebied proces veiligheid en gevaarlijke stoffen. De conclusie is dat het veiligheidsniveau in de procesindustrie aanzienlijk groter is dan 25 jaar geleden. Dit mede
doordat er veiligheidsmanagement systemen zijn ingevoerd, onder andere door het
invoeren van wetgeving zoals het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO). Tevens is
duidelijk dat de externe veiligheids wetgeving in Nederland (Besluit Externe Veiligheid
Inrichtingen- BEVI) ervoor zorgt dat de bevolking op afstand blijft van activiteiten met
gevaarlijke stoffen. Daarmee is voorkomen dat mensen ‘naast’ de installaties wonen
zoals het geval was in Mexico en Bhopal. Daarmee is in beginsel ook voorkomen dat
er in Nederland ooit op deze schaal slachtoffers kunnen vallen.
Dat laat onverlet dat daar waar het de veiligheid aan de bron betreft er in een bepaald opzicht niet zoveel veranderd is. De mogelijkheid van optreden van rampzalige
scenario’s met het ontsnappen van gevaarlijke stoffen is er nog steeds. De kans erop
is kleiner geworden maar, zoals in dit boek is geïllustreerd, vinden rampen nog plaats.
De achterliggende factoren van deze rampen zijn steeds dezelfde en vergelijkbaar
met die van de twee grootste rampen. Er kan dus geen sprake zijn van achterover
leunen. Integendeel: verschillende bedreigingen voor de veiligheid steken de laatste
jaren de kop op: bezuinigingen op personeel en onderhoud, onvoldoende kennis en
ervaring in het bedrijf en bij overheden, onvoldoende prioriteit voor veiligheidsonderzoek voor nieuwe technologieën en activiteiten etc. Er is een gevaar dat bekend
wordt verondersteld hoe je veiligheid ‘regelt’. Met procedures en regelgeving. Maar
veiligheid regel je niet op zo’n manier. Veiligheid is nooit ‘af’, het blijft voortdurend
de aandacht vragen. Dit zowel aan de zijde van de bedrijven als aan de zijde van de
overheid. De kans op nieuwe ‘Mexico en Bhopal rampen’ is aanzienlijk afgenomen.
Daarnaast moeten we ook zorgen dat de dodelijke incidenten als in Warffum, Geleen
en Texas minder waarschijnlijk worden en niet meer plaatsvinden.
Deelconclusies
Concluderend kan gesteld worden dat door de ‘globalisering’ van onafhankelijk
ongevalsonderzoek en de (internet) communicatie daarover de voorwaarden zijn
geschapen voor het beter leren van lessen dan voorheen en een verhoogd veiligheidsniveau. Daarmee zijn het type oorzaken die een rol speelden in Bhopal en
Mexico City echter niet van de baan. Dat blijkt ook uit de oorzaken van de meer
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recente rampen die in dit boek aan de orde zijn geweest. Het vereist een conscientieus werken aan invulling en handhaving van alle elementen van een veiligheidsmanagement systeem. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het bedrijf.
De invoering van de Seveso richtlijnen in Europa was een grote sprong voorwaarts
met betrekking tot het beheersen van de risico’s van bedrijven met gevaarlijke
stoffen. Het heeft de kans op een toekomstige Bhopal of Mexico City ramp in
Europa aanmerkelijk verkleind. Achterliggende factoren van deze rampen worden
echter onvoldoende beheerst.
Een belangrijk element van een VeiligheidsBeheersSysteem (VBS) betreft ‘systematische gevaarsidentificatie en risico- evaluatie’. Bij het niet goed invullen van
dit onderdeel is de veiligheid per definitie onder de maat. Bij het niet kennen en
onvoldoende beheersen van de gevaren zullen bijna incidenten en incidenten
regelmatig plaats vinden. Als men dan niet alsnog concludeert dat dit opgepakt
moet worden gaat het een keer goed mis.
Geconcludeerd wordt dat de achterliggende factoren van de LPG-ramp in Mexico
City en de tragedie in Bhopal, stuk voor stuk 25 jaar later nog regelmatig worden
geïdentificeerd bij ongevalonderzoek of audits. Het op papier hebben van een
veiligheidsmanagement systeem is geen garantie. Om de veiligheidsbeheersing
ook effectief te laten zijn is een voortdurend actief beleid nodig waarbij het leiderschap op het gebied van veiligheid zichtbaar en geloofwaardig is. Dat is ook een
voorwaarde voor een volwassen veiligheidscultuur. Analyse van (bijna) incidenten is
onmisbaar om de achterliggende factoren te kunnen adresseren. Helaas vindt dit
nog onvoldoende plaats.
Inspecties door overheden dienen meer gericht te zijn op de achterliggende factoren van incidenten (en dus van falen van het veiligheidsmanagement systeem),
dan op het naleven van regels. Dat laatste leidt tot veiligheidsmanagement dat
gericht is op het tevreden houden van de overheid. Veiligheid is het kind van de
rekening.
Geconcludeerd wordt dat een QRA ten behoeve van ruimtelijke ordening een
noodzakelijk instrument is om de burgers een zeker beschermingsniveau te bieden. Bij toepassing van de 10-6 afstanden volgens het Nederlandse berekening
model en de Nederlandse normen zouden er in Mexico en Bhopal aanzienlijk
minder woningen aanwezig zijn geweest in het schadegebied. Het aantal slachtoffers zou daardoor beperkt kunnen zijn. Dit alles met in acht name van het feit dat
de situatie daar (sloppenwijken) onvergelijkbaar was met de Nederlandse situatie,
ook met betrekking tot vergunningverlening en handhaving.
Onafhankelijk ongevalsonderzoek is van groot belang voor veiligheid. Nederland
kent de onafhankelijk onderzoeksraad voor Veiligheid. Op het punt van veiligheids-
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beleid van de overheid is onafhankelijke advisering ook noodzakelijk. De commissie Oosting heeft in zijn onderzoek van de vuurwerkramp in Enschede gewezen op
het belang van onafhankelijke advisering. De commissie heeft de oprichting van
een onafhankelijke adviesraad aanbevolen. Op basis daarvan is de Adviesraad
Gedvaarlijke Stoffen (AGS) opgericht.
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Bijlage 1: Het fenomeen BLEVE,
definitie en berekening

Definitie van BLEVE [19]
Het is meer dan 50 jaar geleden dat het acronym BLEVE voor het eerst werd geïntroduceerd. Dat werd in 1957 gedaan door drie mensen van Factory Mutual Research
Corporation in de USA. Zij onderzochten het faalgedrag van een opslagvat van oververhitte formaline en fenol. Zij gaven aan dat het vat als volgt was gefaald: ‘Boiling
Liquid Expanding Vapour Explosion’. Later hebben ze dat gepreciseerd: een BLEVE
is het falen van een opslagtank in twee of meer fragmenten op een moment dat de
temperatuur van de vloeistof in het vat ruim hoger is dan zijn atmosferisch kookpunt.
Het Centre for Chemical Process Safety (CCPS, USA) neemt dat over en verduidelijkt:
‘een plotseling vrijkomen van een grote hoeveelheid oververhitte vloeistof onder druk
naar de atmosfeer’. Het plotseling vrijkomen kan door falen van een vat door brand,
penetratie door mechanische impact, corrosie etc.
Het definiëren van een BLEVE in 1957 is de start geweest van nog steeds doorgaande discussies en onderzoek over het ontstaan, de gevolgen en het voorkomen
van BLEVE’s.
Bij een BLEVE kunnen de volgende effecten optreden:
Het tijdelijk ontstaan van een plas van de vloeistof. Die zal echter heel snel verdampt zijn, afhankelijk van de mate van oververhitting.
Het optreden van overdruk door de fysische explosie.18
Het rondvliegen van fragmenten van de tank.
Brand (vuurbal) of het ontstaan van een toxische gaswolk in het geval van een
BLEVE van bijvoorbeeld ammoniak of chloor.
Wat gebeurt er bij een BLEVE?
We beperken ons hier tot BLEVE’s van brandbare stoffen zoals LPG (een mengsel van
propaan en butaan). Dat is onder druk vloeibaar gemaakt gas. Bij omgevingstemperatuur is de vloeistof opgeslagen bij een temperatuur ver boven het atmosferisch
kookpunt van de LPG (atmosferisch kookpunt propaan: – 42°C butaan: – 0,5°C). De
vloeistof is dus sterk oververhit. Wanneer de opslagtank wordt verhit (door bijv. een
18 Bij een BLEVE treedt geen ‘chemische explosie’ op (het explosief verbranden van een brandstof/luchtmengsel).
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brand rond de tank) zal de druk oplopen. Als de druk zover oploopt dat het instelpunt
van de afblaasveiligheid wordt bereikt zal deze opengaan en gaan afblazen. In een
brandsituatie zal er dan meestal een fakkel op de afblaas staan. Als door de brand
ook het metaal van de tank van de dampruimte wordt verhit, zal het metaal zodanig
verzwakken dat de tank het begeeft. Het staal van de tank zal ongeveer falen bij een
temperatuur van 600 oC (bij 15 bar). Door het afblazen van de afblaasveiligheid zakt
het vloeistofniveau in de tank en wordt de dampruimte groter. Daardoor neemt de
kans op een BLEVE toe. Het goed functioneren van de afblaasveiligheid voorkomt dus
bij brand niet altijd een BLEVE. De tank kan ook falen door mechanische inslag door
een fragment. Dit domino-effect heeft in Mexico City ook plaatsgevonden. Opgemerkt
wordt dat voor ondergrondse tanks of ingeterpte tanks een BLEVE niet mogelijk wordt
geacht. Er kan immers geen brand rond de tank plaatsvinden.
De tank barst open
Bij het openbarsten van de tank daalt de druk bijna instantaan naar atmosferisch. Bij
die druk kookt propaan al bij -42°C. Als de omgevingstemperatuur 20 °C is dan is er
dus sprake van oververhitte vloeistof (62 °C). Dit veroorzaakt een onmiddellijk intensief verdampen van de vloeistof (‘Boiling Liquid- BL). Door het verdampen ontstaan
de 3 andere letters van het BLEVE acroniem: Expanding Vapour Explosion (EVE).
Samen dus BLEVE.
Door het plotselinge verdampen neemt het volume een factor 500-1000 toe. Daarnaast expandeert ook de reeds aanwezige damp. Dit is de eerder genoemde fysische
explosie. De tank desintegreert en de stukken metaal worden weggeslingerd. Zie de
beschrijving ervan voor Mexico City in hoofdstuk 1.
In het geval van LPG (brandbaar gas) zal de LPG opgaan in een (stijgende) vuurbal
gepaard gaande met een intensieve warmtestraling naar de omgeving. Door de
turbulentie van het geheel wordt er lucht in de groeiende vuurbal gezogen waardoor
meer LPG verdampt en verbrandt. De warmtestraling verdampt ook de nog aanwezige
druppeltjes. Het volume van de vuurbal neemt daardoor toe. De brandduur van de
vuurbal is (afhankelijk van de hoeveelheid) in de orde van 10 – 20 seconden.
Hieronder wordt in 6 fases weergegeven wat er gebeurt indien de tank openbarst in
het geval van een BLEVE. Met dank aan wijlen Simon Shield [24].

De zes fasen van een BLEVE [24].
Deze geschematiseerde fasen zijn geobserveerd uit videomateriaal en data van grootschalige BLEVE experimenten die in 1991 zijn uitgevoerd en gerapporteerd [24].
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Fase 1
Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Het vat faalt, fragmenten worden rondgeslingerd en een initiële drukgolf
ontstaat door de expanderende dampfase.
Het barstende vat werpt een wolk van vloeistof druppeltje uit die adiabatisch verdampen bij het dalen van de druk in de wolk. Het volume neemt
daarbij enorm toe. Er is weinig menging met lucht in deze fase. Het proces
stopt als de druk in de wolk ongeveer atmosferisch is. Ook in deze fase kan
er een drukgolf ontstaan, door de verdampende druppeltjes.
De drukgolf van fase 1 en 2 heeft de wolk verlaten. De wolk blijft expanderen, maar de snelheid neemt af doordat door de turbulentie steeds meer
lucht ingezogen wordt.
Ontsteking vind plaats in het centrum van de wolk. Er vormt zich een half
bolvormig expanderende vuurbal. De expansie stopt op het moment dat het
laatste deel van de wolk verbrand. Op dat moment is de vuurbal intensiteit
het grootst. De lucht wordt gebruikt voor de verbranding en niet voor de
verdamping van de koude druppeltjes.
De halfronde vuurbal stijgt op en wordt een ronde vuurbal die raakt aan de
grond. De verbranding gaat door, maar de vuurbal expandeert niet meer.
Dat betekent dat de benodigde lucht voor de verbranding reeds aanwezig is
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in de vuurbal. De vuurbal stijgt dan op met ongeveer constante snelheid en
volume. De typische paddenstoelvorm wordt gevormd. Het zichtbare deel
van het vuur wordt minder omdat roetachtig verbrandingsproducten het
zicht wat ontnemen.
Onderscheid ‘koude’ en ‘warme’ BLEVE
Zoals eerder aangegeven kan een BLEVE worden geïnitieerd door een brand of door
een mechanische impact. De BLEVE’s in Mexico waren met name veroorzaakt door
een brand rond de tank. In bijlagen 7 en 9 zijn een aantal BLEVE cases opgenomen. Zo zijn er twee tankauto BLEVE’s uit 1978. Die bij Los Alfaques in Spanje is
een mechanische geïnitieerde BLEVE en de BLEVE van een tankauto bij Nijmegen is
door brand geïnitieerd. Verder is nog een brand geïnitieerde BLEVE opgenomen van
een tankauto in de bebouwde kom in Ankara, Turkije (2003). De BLEVE’s in Feyzin
(bijlage 9) zijn waarschijnlijk warme BLEVE’s, althans was de inhoud waarschijnlijk
significant opgewarmd door de langdurige brand rond de tanks (1,5 uur).
Een mechanische impact BLEVE wordt wel een ‘koude BLEVE’ genoemd en een
BLEVE door brand een ‘warme BLEVE’. Merk op dat een koude BLEVE ook een
vuurbal heeft indien het gas ontstoken wordt tijdens of na de impact. Waarom is dit
onderscheid dan van belang?
Dat onderscheid is van belang voor het modelleren van de omvang van de BLEVE en
de warmtestraling van de vuurbal naar de omgeving. Dit soort modellen worden gebruikt om de risico’s voor mensen in de omgeving te berekenen. Voor de berekening
is het essentieel dat een warme BLEVE plaats vindt bij een hogere druk en temperatuur (daar slaat het warm/ koud op) dan voor een koude BLEVE. Het verschil zit niet
in de grootte of de duur van de vuurbal (zijn voor beide typen hetzelfde) maar in de
uitgestraalde warmtestraling. Dat word de Surface Emmisive Power (SEP) genoemd.
Die wordt uitgedrukt in W/m2.
Omdat bij een warme BLEVE bij de opwarming additionele energie is toegevoerd, is
ook het effect bij barsten heviger.
De SEP is afhankelijk van de hoeveelheid brandbaar materiaal in de vuurbal (M, kg),
de beschikbare warmte voor straling (H, J/kg), de doorsnee van de vuurbal (πR2,
m2), de duur van de vuurbal (t, sec) én de fractie van de beschikbare stralingsenergie die ook daadwerkelijk wordt uitgestraald (f, [-]). Deze fractie is van belang bij het
onderscheid koude en warme BLEVE. Deze fractie is afhankelijk van de druk waarbij
de tank barst. Hieronder staan de formules ervan:
[W/m2]
SEP = (f.M.H)/ 4πR2T
De f is daarbij afhankelijk van de barstdruk en dus hoger voor een warme BLEVE.
[-]
f = 0,27(Pbarst/106)0,32
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Het komt er dus op neer dat bij een warme BLEVE meer energie wordt uitgestraald.
Dit leidt tot meer schade in de omgeving voor een warme BLEVE dan voor een koude
BLEVE.
BLEVE-dimensies van een Mexico LPG-bol volgens de geldende Nederlandse
standaard
In de tabel staan berekeningsresultaten van de BLEVE van een van de vier LPG-bollen
met een inhoud van 1600 m3 van het PEMEX LPG-depot in Mexico City. De inhoud
van de bol (vulgraad 85%) is 735.000 kg.
barstcondities

temperatuur 20 oC

temperatuur 65 oC

vuurbalgegevens

druk 5.7 bar

druk 25 bar

vuurbal diameter (m)

261

261

vuurbal duur (sec)

29

29

stijghoogte van de vuurbal (m)

522

522

SEP (kW/m2)

329

400

1% dood afstand

1116

1239

10 kW/m2, 9% dood afstand (m)

951

1063

35 kW/m2, 100 % dood afstand (m)

335

427

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Figuren uit PDF pag. 92
origineel ontbreekt

Verband tussen warmtestraling (kW/ m2) van de vuurbal en de afstand tot de vuurbal op grondniveau
(1 m hoog). Links de BLEVE bij een barstdruk van 5,7 bar (20 oC, ‘koude BLEVE’) en rechts bij een
barstdruk van 25 bar (65 oC, ‘warme BLEVE’).

Conclusie: vergeleken met de letaliteit afstanden (dodelijk letsel) in Mexico City, worden door het rekenmodel deze afstanden significant overschat. Dat geldt minder voor
de warmtestraling. Zie ook hoofdstuk 3.
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Ter vergelijking hierbij ook een berekening voor een veel kleinere BLEVE, die van een
tankauto. Hierbij worden ook de formules gegeven.
Vuurbal tankauto
In [9] is een voorbeeld opgenomen van het berekenen van de vuurbalstraal, de
duur van de vuurbal en de hoogte van de vuurbal van een BLEVE. Deze zijn voor een
warme en koude BLEVE gelijk. Het gaat om een BLEVE van een tankauto met een
volumetank van 45 m3 gevuld met propaan. Met een vulgraad van 85% bevat de tank
38,25 m3 propaan. Met een dichtheid van propaan van 517 kg/m3 is de massa in de
tank: 19.775 kg.
De vuurbal diameter
D = 6,48 × m 0,325 = 3,24 × 19775 0,325
D = 162 m
De hoogte van de vuurbal:
H = D : 162 m (gemeten vanaf het middelpunt van de vuurbal)
De duur van de vuurbal
t = 0,852 × m 0,26
t = 11,15 s
Warmtestraling
De gehanteerde SEP is 280 kW/m2. Dit leidt tot een warmtestraling op 200 meter
afstand van de vuurbal van 20 kW/m2.
Percentage dodelijk letsel
Berekening percentage dodelijk letsel met het voorgeschreven schademodel [10]:
Pr = -36,38 + 2,56 In (t.q4/3)
waarin
t = blootstellingstijd in seconden (20)
q = warmtestraling in W/m2
Pr =
Probit, welke met behulp van tabel 1 omgerekend kan worden in een percentage van blootgestelden die het niet overleven. Zie hoofdstuk 3.7.
De berekende Probit (Pr) is 5,12. Volgens de tabel is dit een percentage dodelijk
letsel van 55%. Anders gezegd: bij een BLEVE van een tankauto zal op 200 meter
afstand nog 55% van de aan de warmtestraling van de vuurbal blootgestelde mensen
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dat niet overleven.
Opgemerkt wordt dat (zoals in dit boek is aangegeven) het Mexico-onderzoek heeft
geleerd dat het schademodel zeer conservatief is (overschat). Vergelijk ook de foto’s
van de BLEVE van de tankauto in Ankara (zie bijlage 7). Het is onwaarschijnlijk dat er
op 200 meter afstand nog dodelijk letsel is opgetreden.
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Bijlage 2: Druk op het Bhopalonderzoek

In deze bijlage worden twee voorbeelden gegeven van de toenemende druk op het
onderzoek van TNO indertijd om naar buiten te komen met een rapportage van het
Bhopal onderzoek. Het werd steeds duidelijker dat Union Carbide het rapport wilde
gebruiken in de lopende rechtszaak en probeerde ons te beïnvloeden. Verder een
brief van een journalist die de druk opvoert en nieuws ruikt. Het waren signalen die
TNO ertoe hebben gebracht om uiteindelijk geen rapport uit te brengen.
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Het onderzoek waar het memo betrekking op heeft was geïnitieerd door Union
Carbide ten behoeve van de rechtszaak en was bedoeld om aan te tonen dat de er
geen water via de Process Vent Header in de MIC tank was gekomen. Daartoe werd
een gat geboord op het laagste punt. Er kwam niets uit. Het onderzoek vond plaats
in aanwezigheid van het CBI (Central Bureau of Investigation, India). Deze informatie
werd door Union Carbide gebruikt gebruikt ter ondersteuning van de sabotage theorie: ‘dit was dus niet de route van het water, het moet dus wel via een sabotage daad
in de MIC tank gevoerd zijn (waterslang)’.
Een brief van een journalist uit Amerika. Hij geeft aan zeer teleurgesteld te zijn, hij
wil het TNO-rapport, hij had immers wat foto’s opgestuurd, dus nu waren wij aan de
beurt. Dus: ‘ I felt that I was much nicer to you than you were to me.’
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Bijlage 3: Originele bladen uit logboeken
van de Bhopalfabriek

Ondersteunend ‘bewijsmateriaal’ dat Union Carbide heeft gebruikt om voor de sabotage theorie. Kalelkar [12] zegt hierover het volgende:
‘This effort to search the records brought to light even further evidence of attempts
to cover up the story. For example, the time of the occurrence had been altered in
log after log to reflect the incident occurring at a different time than had initially been
recorded. This was true of the foam-tender log, the assistant security officer’s log,
the utilities log and the stores register.’
Kopieën van de meeste
genoemde logs zijn door
UC aan ons overhandigd.
Hieronder een kopie van de
‘assistant security officers
log’ en de log van de MIC
transfer om 23.30 uur naar
de Sevin unit. Die transfer
was niet nodig toen en ook
ongebruikelijk. UC ziet dit
als ondersteuning voor het
feit dat de mensen toen al
wisten dat er water in de
tank zat. Dat de tragedie
was veroorzaakt door water
in de tank, wisten UC en de
Indiase overheid pas veel
later, na grondige onderzoek
en analyse van de reactie
producten in de tank.
De log van 2 december 1984 van
de MIC transfer naar de Sevin unit.
Zie het omcirkelde deel.
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Bijlage 4: HAZOP: systematische
gevaaridentificatie

Veiligheid van industriële installaties begint bij een ‘veilig’ ontwerp. Om na te gaan
of een ontwerp veilig genoeg is dienen de gevaren op een zo uitputtende mogelijke
manier te worden geïdentificeerd. Vervolgens dienen dan de gevaren te worden geevalueerd op het risico19 ervan. In deze bijlage wordt ingegaan op de meest gebruikte
gevaaridentificatie techniek voor procesinstallaties, de HAZOP methode. De HAZOP
methode is vastgelegd in de IEC 61882.
De HAZOP methode is afkomstig van ICI en is voor het eerst beschreven in een
artikel van H.G. Lawley in 1974. HAZOP is de afkorting van ‘Hazard and Operability’.
In Nederland wordt de methode ook wel storingsanalyse genoemd. Het betreft een
systematische methode waarbij met een gekwalificeerd team op basis van de technische tekening van de installatie zo uitputtend mogelijk de gevaren worden geïdentificeerd. Vervolgens wordt aangegeven wat de gevolgen kunnen zijn van het gevaar.
Of het risico ervan acceptabel is wordt vervolgens met de SIL Classificatie methode
(zie bijlage 5) bepaald. Indien het risico volgens een vooraf vastgesteld criterium
als te hoog wordt beoordeeld dan dient een risicoreducerende maatregel te worden
geïmplementeerd (bijv. een automatische overvulbeveiliging). Het criterium kan zijn
vastgelegd in een gekalibreerde risicomatrix of –graaf. Bij de LOPA20 methode dient
dat expliciet te worden vastgelegd voor de verschillende schadevormen. Bijvoorbeeld:
een scenario dat kan leiden tot dodelijk letsel bij een persoon en/of ernstige verwondingen bij meerdere mensen is slechts acceptabel eens in de 10.000 jaar (10-4/ jr.).
Op deze wijze dient het gehele ontwerp te worden doorgenomen en waar nodig te
worden aangepast met risicoreducerende systemen.

Methode
In de HAZOP-methodiek wordt gestart met het opdelen van de technische tekening
in logische, te overziene, delen. Dit worden ook wel ‘nodes’ genoemd. Zie de figuur,
nodes 1-4. Voor die nodes worden mogelijke afwijkingen van procesparameters t.o.v.
19 Het risico van een gevaar: de kans van optreden van een met het gevaar samenhangend incident scenario en
de gevolgen daarvan.
20 LOPA: Layers Of Protection Analysis
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de ontwerpwaarden geïdentificeerd en de oorzaken daarvan. De volgende stap is het
aangeven en beschrijven van het mogelijke gevaar van de afwijking. Dan worden de
aanwezige beveiligingen beschreven waarna een afweging plaatsvindt of een aanbeveling ter verbetering van het ontwerp, inclusief beveiliging, noodzakelijk is.
De afwijkingen worden op een systematische, brainstormwijze doorgesproken aan
de hand van gidswoord (bijv. ‘meer’)/ parameter combinatie doorgesproken door een
gekwalificeerd team. De gidswoorden worden toegepast op de volgende belangrijkste
procesparameters:

Uitvoering van een HAZOP-studie
De kwaliteit van de HAZOP-studie wordt bepaald door de kwaliteit van het team (kennis/ ervaring) en een zorgvuldige uitvoering, bewaakt door een ervaren voorzitter. De
benodigde kennis en bijbehorende disciplines moeten deel uit maken van het team.
De samenstelling van het HAZOP -team ziet er globaal als volgt uit:

Voorbeeld HAZOP sheet: overvullen LPG-boltank Mexico City
Voor de gidswoord/ parameter combinatie ‘meer’ en ‘niveau’ is hieronder een simpele
uitwerking gegeven als voorbeeld van HAZOP-documentatie. Hiervoor wordt het overvul probleem van de bollen in Mexico gebruikt.
Node No.: 1.01 Vullen van de LPG-bol vanuit pijpleiding
Sessiedatum: 19 november 2009
Node omschrijving:
LPG wordt aangevoerd via een ondergrondse buisleiding naar de bol met een inhoud
van 1600 m3. Het maximale toegestane vul niveau is 85% vol. De pomp in de ondergrondse leiding heeft een maximale persdruk van 26 bar.
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<foto 7-j>
Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Deel van Process & Instrument Diagram (P&ID) installatie van de (bol) opslag.

De ontwerpdruk van de bol is 18 bar. De barstdruk is 35 bar. Lekkage aan de pakkingen en plastische vervorming van de tank vindt plaats bij 25 bar.
De insteldruk van de afblaasveiligheid op de bol is 18 bar.
Het vullen van de bol vindt plaats door een operator die volgens de werkinstructie
de hoeveelheid instelt die geladen moet worden en tijdens het vullen ieder uur het
niveau moet opnemen en registeren. Bij 85% vulgraad gaat er een niveau alarm.
Het duurt dan nog 2 uur voordat de bol 100% vol is en de volle pompdruk op de bol
staat.
Bestudeerde documenten: Piping & Instrument Diagram (P&ID).
Teamleden: S.C. Huerta, A.L. Garcia Luna, T. Cox, R. Vis van Heemst, S. Paauwe, A.
v Eijnatten.

Gidswoord
meer

Betekenis

Voorbeelden

kwalitatieve toename van parameter

‘meer’ druk (hogere druk dan ontwerp),
meer stroming etc.

minder
evenals

kwalitatieve afname van parameter

‘minder’ niveau in een tank

een additionele activiteit

toevoegen van stof a ‘evenals’ stof b (in
plaats van alleen stof a)

gedeeltelijk
omgekeerd

deel van de ontwerpdoelstelling wordt

‘gedeeltelijke’ samenstelling: er mist

bereikt

een component

het omgekeerde van de ontwerpdoel-

‘omgekeerde’ stroming

stelling
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geheel andere activiteit vindt plaats
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AFWIJKING

OORZAKEN

GEVOLGEN

gidswoord +

van de afwijking

voor onbeveiligde reeds

voorzieningen,

install.

acties

parameter
Meer niveau

-

BEVEILIGINGEN
aanwezig

De bol wordt gevuld

[1] Voer een SIL

schatting van de

tot boven 85%.

niveau meting

Classificatie uit

ruimte in de bol,

Gevaar: bol wordt

regitsratie

van het overvul

hoeveelheid foutief 100% gevuld waaringesteld.

door de maximale
-

scenario en
alarm op 85%.

mentatie faalt

op de bol komt.

dan nog 2 uur

beveiliging.

Operator ziet niet

De ontwerpdruk

voor tijdig stop-

[2] Verhoog be-

pen verlading

overschreden, de
afblaasveiligheid

trouwbaarheid van
-

ligheid is geen

de niveau meting
(zwavel problema-

blaast af (naar niet beveiliging voor

tiek Mexico City,

veilige locatie) en

deze case. De

zie hoofdstuk 4)

er vindt ernstige

capaciteit is

lekkage plaats aan

onvoldoende.

de flenzen (pakkingen eruit)
Er ontstaat een
grote gaswolk naar
de omgeving en
potentieel een
BLEVE
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Bijlage 5: Het SIL Concept, toegepast
voor Mexico: Hoe veilig is veilig genoeg?

Het ‘SIL-concept’ voor de procesindustrie
Internationale normen NEN- EN- IEC 61508/ 61511
Hoe ver moet je gaan om een installatie met gevaarlijke stoffen te beveiligen? Moet
er een overvulbeveiliging die automatisch de toevoer stopt op de LPG-tanks in Mexico
City? Zo ja: hoe betrouwbaar moet die zijn? Moet de temperatuur van het MIC in de
tank in Bhopal bewaakt worden met een beveiliging? Moet die vanwege de betrouwbaarheid dubbel worden uitgevoerd? Wanneer is het veilig genoeg? Teveel beveiliging
kan zelfs wel eens averechts werken. De hierboven genoemde normen bieden hulp
op een voor de hand liggende manier.
Gesteld wordt dat het allereerst van belang is om een systematische gevaaridentificatie uit te voeren van het proces. Wat kan er misgaan, wanneer kan er een Loss
Of Containment (LOC) scenario optreden? Deze scenario’s vormen het startpunt van
een risicoanalyse:
die bij een bepaald scenario kan vrijkomen.
dat het scenario optreedt.
De IEC normen noemen dat een ‘risk based approach’. Om de vraag te kunnen beantwoorden moet dus een risico analyse worden uitgevoerd: bepaal de gevolgen van
het vrijkomen van de gevaarlijke stof en bepaal de waarschijnlijkheid of frequentie
van vrijkomen. Risico is een combinatie van het gevolg en de frequentie.
De volgende stap is om vast te stellen welk risiconiveau acceptabel is en het vastgestelde niveau te vergelijken met het acceptabele niveau. Uit deze vergelijking resulteert een noodzakelijke risicoreductie. Deze wordt uitgedrukt in een Safety Integrity
Level (SIL).
Daarmee hebben we onze vraag beantwoord. Als deze risicoreductie wordt geïmplementeerd dan is het scenario dus per definitie voldoende beveiligd.
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Uitvoeren van de risicoanalyse: SIL-classificatie
Volgens de IEC-normen moet er dus voor ieder LOC-scenario dat in de HAZOP-studie
geïdentificeerd is als potentieel gevaarlijk (bijlage 4) een risicoanalyse worden uitgevoerd. De methode die daarvoor wordt gebruikt is niet voorgeschreven. Het is wel van
belang dat aangetoond wordt dat de methode bruikbaar is voor het doel. Sommige
bedrijven gebruiken een risicomatrix, anderen een risicograaf en nog weer andere de
LOPA methode (Layers Of Protection Analysis). Iedere methode heeft zo zijn voor en
tegen. De valkuilen dienen vermeden te worden.
Hierna wordt een SIL Classificatie uitgevoerd voor het het overvulscenario van Mexico
City met behulp van de risicograaf en de LOPA methode.
Voorbeeld: SIL-classificatie van het overvulscenario van de boltank Mexico
City
Dit scenario is door het HAZOP-team geïdentificeerd (zie bijlage 4). Het risico van dit
scenario wordt vervolgens via SIL-classificatie bepaald.
Vraag: wat is de noodzakelijke risicoreductie voor het overvulscenario van de LPGbollen in Mexico City?

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Figuur 1. Tekening boltank. Via de leiding links wordt de bol gevuld met LPG vanuit de ondergrondse buisleiding. De bodemklep is dicht (geen afvoer van LPG).
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Beschrijving
. De bol mag slechts gevuld worden tot 85% vol.
Als dat niveau in de tank bereikt wordt gaat er een alarm in de controlekamer. De
operator heeft dan nog zeker 2 uur voordat de bol geheel gevuld is.
3

tekening) die de afsluiter sluit als de ingestelde hoeveelheid bereikt is.
pompdruk van de boosterpomp in de ondergrondse leiding vanaf de raffinaderij op
de bol staan. Dat leidt tot hoge druk en in eerste instantie lekkages aan de flensen (pakkingen). In tweede instantie zal de bol het begeven. Volgens het Mexico
onderzoek is een overvulde tank gaan lekken, er is een gaswolk ontstaan, die is
ontstoken en daarna is er een brand rond (o.a.) de bollen ontstaan waardoor een
BLEVE binnen korte tijd ontstond, wellicht mede omdat deze verzwakt waren door
overvullen.
Het LOC scenario is dus een scenario met escalatie. Dat is ook typisch voor LPG.
Methode 1: SIL-classificatie van het overvulscenario met behulp van de Risicograaf

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Figuur 2. De risicograaf.
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De parameters van de risicograaf dienen door een deskundig team te worden ingeschat. Daaruit volgt
een risiconiveau van (SIL) 1 tot (SIL) 4. SIL : Safety Integrity Level.. Opgemerkt wordt dat SIL a een
zo laag risico betreft dat de beveiliging in het regelsysteem mag worden opgenomen (hoeft niet apart
en onafhankelijk). De in de figuur ook genoemde ‘na’ betekent ‘not acceptable’. Dit houdt in dat het
risico zo hoog is dat herontwerp van het proces noodzakelijk is. De risicograaf dient zo gekalibreerd te
zijn dat deze het risicoacceptatie criterium van het bedrijf reflecteert.
Korte beschrijving parameters (voor de symbolen: zie de risicograaf):
Gevolgen:
C1

Licht gewond

C2

Ernstig gewonden en/of een dode

C3

Meerdere doden

C4

Groot aantal doden (ramp)

Aanwezigheid:
F1

in het gevaargebied is minder dan 10% van de tijd iemand aanwezig

F2

in het gevaargebied is in meer dan 10% van de tijd iemand aanwezig

Ontsnappen:
P1

In meer dan 10% van de gevallen is ontsnappen mogelijk

P2

In minder dan 10% van de gevallen is ontsnappen mogelijk

Frequentie van het LOC scenario:
W1 Een relatief lage frequentie (beargumenteren: de beveiliging wordt dan ook minder)
W2 De default frequentie voor het falen van de regelingen en operators
W3 Een relatief hoge frequentie (probeer door beter ontwerp naar W2 te gaan)

Door het gebruik van de risicograaf wordt een SIL bepaald. Het SIL heeft betrekking
op de betrouwbaarheid van de beveiliging (de maximale faalkans op aanspraak) en
daarmee is het ook een risicoreductie factor (1/ faalkans).
Faalkans op aanspraak: Probability of Failure on Demand (PFD)
Risicoreductie factor (RRF) : 1/PFD
Zie tabel 1.
Een voorbeeld voor SIL 2:
Bij SIL 2 is het risico een factor 100 tot 1000 te groot. De beveiliging die het risico
moet reduceren moet een PFD hebben tussen 0,001 en 0,01. Dan is het scenario
voldoende beveiligd.
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Safety integrity level (SIL)

PFD

Risicoreductie factor (RRF)

(voor lage aanspreekfrequenties)
4

10-5 < PFD (10-4

10.000 < RRF < 100.000

3

10-4 < PFD (10-3

1000 < RRF < 10.000

2

10-3 < PFD (10-2

100 < RRF < 1000

1

10-2 < PFD (10-1

10 < RRF < 100

Tabel 1. Safety Integrity Level (SIL) met PFD en RRF

Toepassen van de Risicograaf
De gevolgen van de BLEVE zijn dramatisch in die omgeving. De keuze voor C4 ligt
voor de hand. Voor C4 bestaat niet meer de keus voor F en P. De gedachte die daar
achter zit is dat bij dat soort grote gevolgen er altijd wel mensen aanwezig zijn en dat
ontsnappen niet mogelijk is. Voor Mexico gaat dat zeker op. Wat rest is de frequentie
factor W. Het ligt hier voor de hand om W2 te kiezen, default voor falen van regeling,
instrumentatie en operators. Het ligt niet voor de hand om ‘credit’ te geven aan het
feit dat er ruim de tijd is (2 uur) om in te grijpen na het hoog niveau alarm. Als, zoals
hier het alarm faalt, dan kan er ook geen actie genomen worden. Het zou onterecht
zijn om daarvoor van W2 naar W1 te gaan. Een van de valkuilen van SIL Classificatie
is het volledig meetellen van afhankelijke risico maatregelen.
Resultaat
De risicograaf analyse komt uit op SIL 4. Het overvullen is dus een extreem hoog
risico. Dat betekent dat het risico van overvullen (zonder overvulbeveiliging) met meer
dan een factor 10.000 gereduceerd moet worden. Dit is extreem en ook ongewenst.
Bij SIL 4 (bij voorkeur ook voor SIL 3) is herontwerp van de situatie gewenst. Het
ontwerpen en bouwen van een installatie die een veel te hoog risico heeft (dat ‘gerepareerd’ moet worden met een SIL 4 beveiliging) is een slechte ontwerppraktijk. Het
maakt kwetsbaar voor bijv. menselijke fouten.
Opgemerkt wordt dat er hier geen credit wordt gegeven voor het aanwezige sprinklersysteem. Een systeem met voldoende capaciteit zou een BLEVE kunnen vertragen
en wellicht voorkomen. Uit het Mexico onderzoek bleek dat de capaciteit van het
sprinklersysteem onvoldoende was. Bovendien was de betrouwbaarheid gering door
de bovengrondse waterleiding die al snel faalde.
Herontwerp Mexico
woonwijk eenmaal was opgerukt. Het betekent dat er gesaneerd moet worden: of
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het depot naar een andere locatie of de woonwijk saneren. Laten we aannemen
dat we dan in de risicograaf naar C3 kunnen gaan en F2 (mensen op en rond het
depot zijn meer dan 10% van de tijd aanwezig). Het resultaat is dan SIL 3. Zoals
gezegd: dit betekent dat we bij voorkeur verder maatregelen willen nemen in het
ontwerp en regeling (niet in de beveiliging) om zo mogelijk naar SIL 2 te kunnen
gaan. Dat zou kunnen door een tweede onafhankelijk niveaualarm te installeren.
In dat geval kan er wel credit gegeven worden aan het feit dat er ruim de tijd is om
het overvullen te stoppen. Dan kunnen we naar W1 en dus SIL 2.
dienen we het risico nog verder te reduceren met een factor 100- 1000. Dat
betekent dat een instrumentele overvulbeveiliging geïnstalleerd dient te worden
die automatisch de toevoer naar de bol stopt. Deze beveiliging mag slechts een
faalkans hebben van 10-2 tot 10-3 op aanspraak. Anders gezegd: in een op de 100
tot 1000 maal dat de beveiliging wordt aangesproken (door hoog niveau) mag de
beveiliging falen. Het betekent dat het risico niet nul is, maar wel terug gebracht is
tot een acceptabel laag niveau.
Resultaat: de overvulbeveiliging moet voldoen aan de eisen die horen bij SIL 2.
Methode 2: SIL-classificatie met de LOPA-methode
De Layer Of Protection Analysis of LOPA methode is een relatief recente methode die
haar oorsprong vindt in de USA. Bedrijven als BP en Dow gebruiken LOPA. Het CCPS
(Center of Chemical Process Safety) heeft een ‘standaardwerk’ over LOPA uitgegeven
[26].
Waarin verschilt LOPA van het toepassen van de risicograaf (of risico matrix) methode? Hieronder wordt de LOPA methode kort geïntroduceerd en vergeleken met de
risicograaf methode.
Zoals uiteengezet, het SIL niveau staat voor een risicoreductie factor (RRF, zie tabel
1). De risicograaf waarmee de risicoanalyse wordt uitgevoerd is zo gekalibreerd, dat
het SIL wordt bepaald aan de hand van het risicoacceptatie criterium dat vastgesteld
is door het betreffende bedrijf. Er wordt dus getoetst aan het acceptabele risiconiveau.
Risicoacceptatie criterium: hoe veilig is veilig genoeg?
Bij de LOPA methode is het noodzakelijk dat het risicoacceptatie criterium expliciet
gedefinieerd wordt voor de verschillende schadegrootten. Bijvoorbeeld: een scenario dat kan leiden tot dodelijk letsel bij een persoon en/of ernstige verwondingen bij
meerdere mensen is slechts acceptabel eens in de 10.000 jaar (10-4/ jr.). Het SIL
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niveau (risicoreductie factor) is dus het verschil (de ‘gap’) tussen het risico van het
scenario en het acceptatiecriterium. Daarvoor is een eenvoudige vergelijking op te
stellen:
(risico van het scenario) * (rrf van de beveiliging) < (risicoacceptatie criterium)
Het verband tussen een RRF en het SIL staat in tabel 1. Omdat de RRF kan worden
ingevuld via verschillende risicoreducerende maatregelen (beveiligingen, ofwel Layers
Of Protection), wordt gesproken over LOPA. Een van de belangrijkste valkuilen bij
LOPA is dat er onterecht ‘credit’ wordt gegeven aan maatregelen die niet onafhankelijk zijn van het scenario. Een maatregel wordt in de LOPA methode een Independent Protection Layer (IPL) genoemd. In de figuur hieronder is aangegeven hoe
de onafhankelijke maatregelen doorwerken door de frequentie van het scenario te
reduceren.

<foto 7-k>

Deze foto
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LOPA diagram

In een voorbeelduitwerking wordt LOPA geïllustreerd, weer voor het Mexico overvulscenario uit de HAZOP (zie bijlage 4) en de SIL Classificatie met behulp van de
Risicograaf hiervoor.
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Scenariobeschrijving: het overvullen van de bol met als gevolg een groot lek en
escalatie tot een BLEVE
Het overvullen van de LPG-bol heeft de volgende oorzaak (zie HAZOP):
-6

per

jaar is.
De SIL bepaling met behulp van LOPA gaat nu via de volgende stappen:
Stap 1: Bepaal de frequentie van optreden van de oorzaak
Stap 2: Ga na of de frequentie van het scenario gereduceerd kan/ moet worden
Stap 3: Bepaal de mogelijke beveiligingen en bijbehorende PFD’s
Stap 4: Toets het product van de frequentie en de PFD’s aan het acceptatiecriterium.
Stap 5: Hieruit volgt de PFD (de ‘gap’) van een automatische overvul beveiliging.
Deze wordt via de tabel hierboven in een SIL omgezet.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van data die gegeven wordt in het CCPS LOPA boek
[26], zie de appendix bij deze bijlage.
Stap 1: Frequentie van optreden van het scenario
Foutief inschatten/instellen door de operator van de te laden hoeveelheid in de LPGbol.
Uit de tabel in de appendix kiezen we:
‘Operator fout, routine, geen stress, goed getraind, niet vermoeid’.
Hierbij hoort een faalkans van 0,01 per gelegenheid dat de operator de bol vult.
Als we aannemen dat de bol ongeveer eens per week gevuld wordt dan wordt de
frequentie van overvullen per jaar (zonder ‘layers of protection’):
F overvullen = 50 x 0,01 = 0,5 per jaar
Stap 2: Ga na of de frequentie van het scenario gereduceerd kan/ moet worden
Correctie op frequentie (zie factoren in de appendix):
In de LOPA methode is een correctie op de frequentie van het optreden van het effect van het scenario mogelijk. Bijvoorbeeld voor de situatie dat mensen maar een
gedeelte van de tijd aanwezig zijn. Voor deze (Mexico City) case is alleen de factor
‘tijdsduur van het risico van toepassing’. Als aangenomen wordt dat het overvulscenario alleen optreedt tijdens of binnen 24 uur na het vullen dan is de Ptr = 50 x 24/
8760 = 0,14.
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De overige factoren zijn niet van toepassing. De mensen in de woonwijk zijn altijd
aanwezig. De ontstane gaswolk heeft een hoge ontstekingskans, hier wordt Pi = 1
aangenomen. Voor de ontstekingskans wordt dan ook niet gecorrigeerd. Hetzelfde
geldt voor de kans op dodelijk letsel.
Stap 3: Bepaal de mogelijke beveiligingen en bijbehorende PFD’s
De ‘Layers Of Protection’ (beveiligingen) die aanwezig zijn:
De niveau check die ieder uur dient plaats te vinden (niveau meting 1, staat niet op
tekening).
Hoog niveau alarm (niveau meting 2: zie de tekening, moet apart van meting 1)
Automatische overvulbeveiliging (via niveaumeting(en) 3: apart van de metingen 1 en
2).
De PFD’s van de beveiligingen staan in de appendix. Voor de niveaumetingen en
operator actie hanteren we de faalkans van een regelkring: PFD= 0,1. Er is ruim de
tijd om het vullen te stoppen.
Stap 4: Toets het product van de frequentie en de PFD’s aan het acceptatiecriterium
Wat moet de SIL zijn van een automatische hoog niveau beveiliging?
We vergelijken de totale frequentie van het optreden van slachtoffers met de vereiste
frequentie volgens de norm. Daaruit volgt de noodzakelijke verdere risicoreductie
factor (RRF).
(frequentie van het scenario × correctiefactor) × (PFD van de uurmeting en
actie, meting 1) × (PFD van hoog niveau alarm en actie, meting 2) × (PFD van
de SIL overvulbeveiliging) < (risicoacceptatiecriterium)
Dit is een vergelijking met één onbekende: de PFD van de overvulbeveiliging:
0,5 × 0,14 × 0,1 × 0,1 × PFD
PFD overvulbeveiliging < 10-6/ 7.10-4
PFD overvulbeveiliging < 1,4. 10-3

overvulbeveiliging

< 10-6

Dit is een SIL 2 beveiliging met een RRF van 714. Zie tabel 1.
Conclusie: er dient een hoog niveau overvulbeveiliging voor de bol te worden ontworpen die voldoet aan de eisen die horen bij SIL 2. Deze beveiliging dient geverifieerd
te worden voor SIL 2.
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SIL-verificatie: voldoet de overvulbeveiliging aan SIL 2 eisen?
De SIL 2 beveiliging dient zo ontworpen te worden dat deze voldoet aan de eisen die
de IEC 61511 standaard stelt. Dat dient aantoonbaar geverifieerd te worden. Zie ook
[27].
Bij het verifiëren worden vier criteria gehanteerd:
SIL verificatie criterium 1. De beveiliging moet functioneel voldoen. Dat wil zeggen: bij
functioneren van de beveiliging dient (altijd) het ongewenste scenario voorkomen te
worden. Zo moet voor een overvulbeveiliging zeker gesteld worden dat alle toevoerleidingen naar de bol gesloten worden.
SIL verificatie criterium 2. De SIL beveiliging moet onafhankelijk zijn van het regelsysteem. Het betekent dat er aparte niveaumetingen moeten komen voor de beveiligingen. Los van de aanwezige meting en alarmeringconnecties.
SIL verificatie criterium 3. Beveiligingscomponenten moeten voldoen aan de architectuureisen van het betreffende SIL. De IEC normen geven aan wanneer een component enkelvoudig of redundant uitgevoerd dient te worden. Dat is afhankelijk van de
complexiteit van de componenten, of er ervaring mee is, de verhouding tussen zgn.
‘safe failures’ (de beveiliging grijpt onnodig in) en ‘dangerous failures’ (de beveiliging
grijpt niet in bij potentieel gevaar). Globaal blijkt het volgende, zie tabel 2.

minimaal benodigde aantallen
voor SIL 1

voor SIL 2

voor SIL 3

Transmitter

1

2

3

SIL 2 gecertificeerde Transmitter

1

1

3

Industriële PLC

acceptabel

niet acceptabel

niet acceptabel

SIL 3 gecertificeerde PLC

acceptabel

acceptabel

acceptabel

Afsluiter met actuator

1

1a2

2a3

Tabel 2. Architectuureisen

Afhankelijk van de te gebruiken componenten zal dus voor de SIL 2 overvulbeveiliging
een enkelvoudige of dubbele transmitter moeten worden gebruikt.
SIL verificatie criterium 4. De beveiliging moet een voldoende lage faalkans hebben.
De PFD van de SIL2 overvulbeveiliging dient kleiner dan 10-2 te zijn.
PFD waarden worden bij voorkeur berekend met gebruikmaking van specifiek daarvoor ontwikkelde software (Markov modellering of foutenboom analyse).
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Om dat te kunnen bepalen dienen we te beschikken over de faalgegevens van alle
componenten van de beveiliging.
Faalgegevens kunnen ontleend worden aan SIL certificering rapporten, OREDA /SINTEF, FMEA rapporten (Exida) of door de planteigenaar zelf worden bepaald.
Als verstopping van impulsleidingen waarschijnlijk is, dient dit meegenomen te worden in de gekozen faalsnelheid. Ook het soort medium (bijv. vervuilend of agressief)
is van belang bij afsluiters evenals het al dan niet ‘tight shut-off’ moeten zijn.
Iedere beveiliging moet periodiek getest (kunnen) worden. Het kan zijn dat de kwaliteit en volledigheid van het testen niet 100% is. Dat kan tot uitdrukking gebracht
worden met de proof test coverage factor PCF. Deze is afhankelijk van de complexiteit
van het testen, de opgestelde testinstructies, de competentie van de tester en de
gedetailleerdheid van testen.
Bij SIL verificatie wordt uitgegaan van constante ‘failure rates’. Er wordt uitgegaan
van instrumenten die tijdig worden gekalibreerd, onderhouden of vervangen. De praktijk is echter weerbarstiger. Als het niet lukt het onderhoud op het gewenste niveau te
krijgen, kan het nodig zijn de faalgegevens hierop aan te passen (kiezen van hogere
faalsnelheden).
Proof test procedures moeten zorgvuldig opgesteld worden. Het sluiten van een afsluiter is relatief makkelijk te testen. Het testen van de lekdichtheid van een afsluiter
is lastiger. Hoe test je de druk-naar-stroom conversie van een transmitter? Het is
zinvol tijdens de engineering fase de uitgangspunten voor onderhoud en periodiek
testen mee te nemen en te streven naar zo reëel en compleet mogelijke prooftests.
Verificatie van de PFD van de SIL 2 overvul beveiliging volgens de NENEN- IEC 61511
SIL verificatie criterium 4. De beveiliging moet een voldoende lage faalkans hebben.

Deze foto
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Figuur 3: Het ontwerp van de SIL 2 overvul beveiliging van de LPG-bol.
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Uitleg van de figuur
De beveiliging is dubbel uitgevoerd, zowel aan de opnemer kant (niveau metingen LT-1/ LT-2) als
aan de afsluiterkant (XV-1/ XV-2). Het sluiten van de XV’s stopt de flow naar de bol en voorkomt
overvullen. Verdere componenten: isolators, solenoid afsluiters en een veiligheids PLC. De PLC
geeft de solenoids een signaal waardoor deze de instrumenten luchtdruk van de afsluiters laten
en de afsluiters dicht gaan (en de toevoer naar de bol stopt).

Hierna wordt voor het ontwerp van de overvul beveiliging van de LPG-bol uit figuur 3
de ‘faalkans op aanspraak’ (PFD) berekend. Nagegaan zal worden of deze voldoet
aan het SIL 2 criterium ‘kleiner dan 10-2’. Deze criteria worden vermeld in tabel 1.
Faalkansberekening
Beschikbare faalsnelheden voor de componenten uit figuur 3

λDU = 6,0 (10-7 / uur
λDU = 1,5 (10-7 / uur

Bron: Sintef

Isolator

Niveau transmitter (LT-1/ LT-2)
PLC

PFDPLC= 2,0 (10-4

Bron: TÜV certificaat (gebaseerd

Bron: Exida
op 4-jaarlijks testen)

Solenoid valve
Afsluiter+ actuator (XV-1/ XV-2)

λDU = 9,0 (10-7 / uur
λDU = 2,1 (10-6 / uur

Bron: Sintef
Bron: Exida

Voor de bepaling van de PFD van de dubbel uitgevoerde (redundante) systemen kan
van de volgende benaderingsformule gebruik gemaakt worden:
PFD ( ([1- ß] · λDU) ² · T ² + ß · ½ λDU · T
Hierbij is T het test interval (in uren) en ß de Common Cause Factor voor de redundante systemen. Voor het testinterval T wordt uitgegaan van 4 jaar en voor ß wordt
5% verondersteld (in 5% van de gevallen dat een van de dubbele componenten
falen, faalt de ander ook.
Berekening:
PFD1oo2 transmitters ( ([1 – ß] · λDU) ² · T ² + ß · ½ λDU · T =
0,33 ((0,95 (6,0 (10-7)2 ((4 (24 (365)2 + 0,05 (0,5 (6,0 (10-7 (4 (24 (365 = 6,6
(10-4.
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Resultaat: PFD1oo2 transmitters = 6,6 (10-4
De overige PFD’s kunnen op identieke wijze berekend worden, de PFD van de PLC is
al gegeven (zie hierboven).
PFDbeveiliging = PFDtrans. + PFDisolators + PFDPLC + PFDSol.valves+afsluiters = 8,7 (10-3.
Resultaat: PFDbeveiliging = 8,7 (10-3
Conclusie: De PFD is lager dan 10-2 en voldoet dus aan de faalkans eis van een SIL
2 beveiliging.

Beschouwing
Met behulp van een risicoanalyse is bepaald dat het risico van overvullen van de bol
minstens een factor 100 te hoog is. Daarbij is reeds rekening gehouden met twee
onafhankelijke niveaumetingen en alarmen op de bol. Om de noodzakelijke risico
reductiefactor te bereiken dient de automatisch ingrijpende niveau beveiliging te
worden geïnstalleerd die ontworpen is volgens de SIL 2 eisen. Deze beveiliging dient
onafhankelijk te zijn van de andere systemen (niveaumetingen, afsluiters etc.).
Risicoanalysemethodiek
De NEN- EN- IEC 61508/ IEC 61511 normen schrijven de risico analyse voor, de
methode niet. Risicograaf, risicomatrix, foutenbomen of LOPA kunnen gebruikt worden. In het voorgaande zijn de risicograaf methode en de LOPA methode gehanteerd
voor hetzelfde scenario. In beide gevallen resulteert dat hier in SIL 2. Bij gebruik van
verschillende methoden is een zelfde uitkomst echter niet vanzelfsprekend.
Een voordeel van LOPA methode is dat de verschillende oorzaken en beveiligingen
expliciet doorwerken in het resultaat. Dat is echter tegelijkertijd een potentieel probleem: het mogelijk teveel credit geven aan bv (operator) acties waardoor mogelijk
niet voldoende beveiligd wordt. De risicograaf methode werkt meer in orden van
grootte en consensus tussen de deskundigen in het SIL team. In sommige gevallen
doet dat meer recht aan de onzekerheden.
Geconcludeerd wordt dat beide methoden legitiem zijn. Wanneer goed toegepast zijn
beide methoden bruikbaar. In alle gevallen geldt: de kennis en ervaring van de mensen die de methoden toepassen is beslissend voor de kwaliteit van de uitkomst.
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Appendix: LOPA-tabellen

Initiele oorzaak scenario (IC)

Faal frequentie (jr-1)

Falen regelkring

10-1

Operator fout, weinig stress

10-1 / gelegenheid

Operator fout, veel stress

1/ gelegenheid

Operator fout, routine, geen stress, goed getraind, niet vermoeid

10-2 / gelegenheid

Uitblazen pakking

10-2

Warmtewisselaar tube falen

10-2

Protection Layer

PFD

Opmerkingen

Relief valve/ breekplaat

10

Belangrijk: onderhoud/ inspectie

Regel Systeem

10-1

Alleen als er geen relatie is met het

Safety Instrumented System (SIS) SIL 1

10-2 to 10-1

Etc. zie voor nadere SIL’s IEC 61511

Operator actie binnen 10 minuten

0,1- 0,5

Simpele actie, met heldere initiatie

Operator actie binnen 20 minuten

0,1

Simpele actie, met heldere initiatie

-2

scenario
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Frequentie correctie factoren

Factor

Tijdsduur van het risico

Ptr= tijd risico/ totale tijd

Aanwezigheid factor

Pp= Tijd present/ totale tijd

Kans op ontsteking

Pi= 0,1 – 1 (grote ontsnappingen)

Kwetsbaarheids factor

Pv: % letaliteit
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Bijlage 6: Drie recentere rampen en
veiligheidsmanagement

In hoeverre ligt de veiligheidsproblematiek van Bhopal en Mexico City achter ons?
In deze bijlage worden een aantal recentere rampen kort belicht. Voor een analyse
zie hoofdstuk 2. Van belang is dat bij de hieronder beschreven rampen onafhankelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. In 1984 bestond dat nog niet of in beperkte
mate. Van de Mexico ramp is het TNO rapport het enige onafhankelijke rapport dat is
verschenen, waarop overigens van PEMEX zijde nooit is gereageerd. Voor de tragedie
in Bhopal is nooit onafhankelijk onderzoek verschenen. Er is wel een rapport van de
Indiase overheid [3], maar dat gaat meer over de chemische reacties die hebben
plaatsgevonden in de MIC tank. Bovendien kan de overheid in die situatie in India en
in die tijd niet als onafhankelijk beschouwd worden.

Geleen, 2003: Explosie
Op 1 april 2003 vond er bij DSM een explosie plaats in een oven. 3 mensen die daar
bovenop stonden werden er het slachtoffer van. Het ongeval is uitgebreid onderzocht
door de instanties en door het bedrijf zelf. Het onderzoek kreeg een onafhankelijk
karakter doordat de Tripod analyse extern gefaciliteerd is. De resultaten van het onderzoek zijn door DSM gepubliceerd zodat de lessen breed geleerd kunnen worden.
Toedracht
In de Melamine fabriek vond onderhoud plaats. Omdat er daardoor geen warmte nodig was in de fabriek is de oven die daarvoor zorgt tijdelijk uit bedrijf genomen. Daarvan is gebruik gemaakt om ook onderhoud te plegen aan de oven. Een doorsnede
van de oven en een diagram van de brandstofregeling en beveiliging zijn opgenomen
in de figuren hieronder.
Vanwege de werkzaamheden was de aardgastoevoer naar de oven afgesloten, was
de leiding gasvrij gemaakt en was de luchtventilator van de oven stilgezet.
Tijdens het reinigen van de fabrieksinstallatie waren drie medewerkers bezig met
werkzaamheden boven op de oven. Omstreeks 12 uur waren ook die werkzaamheden
afgerond en waren deze medewerkers bezig met het terugplaatsen van het isolatiemateriaal en de raatvloer.
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<foto 7-l>
Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Uitleg figuur
De oven is in 1999 in gebruik genomen. De productie van melamine vindt plaats in een reactor
bij een temperatuur van ca. 400 C. De reactor wordt op temperatuur gehouden met verwarmingsspiralen waardoorheen gesmolten zout wordt gepompt. Dat zout wordt op zijn beurt verwarmd in
de oven waarin zich de explosie heeft voorgedaan (zie bijlage b).
Boven in de oven is een brander geïnstalleerd die met stookgas en/of aardgas wordt gevoed. Het
rookgas stroomt tussen de spiralenbundels en wordt aan de onderzijde afgevoerd naar een bij de
oven opgestelde warmtewisselaar, de lucht voorverhitter (LUVO).

<foto 7-m>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Diagram van het gasstook gedeelte van de oven.
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Beveiliging van de oven
Bij de opstart van de oven wordt de ovenruimte en luchtvoorverhitter (LUVO) eerst gedurende enige tijd (minimaal 5 minuten) met behulp van de luchtventilator (K2001)
gespoeld met lucht. Na de ingestelde tijdsduur en diverse controles, onder andere
op lekdichtheid van de kleppen, wordt elektronisch een aansteekbrander ontstoken
die vervolgens de hoofdbrander aansteekt. Via vlamindicatoren is zeker gesteld dat
de gastoevoer stopt door het sluiten van de kleppen (XPV 2051 en 2052) wanneer de aansteekbrander of de hoofdbrander niet werkt. Als er geen vlam is sluit de
gastoevoer automatisch na korte tijd en moet de startprocedure herhaald worden. De
luchtventilator is hierbij steeds in bedrijf.
Onjuiste start-up oven
Na het reinigen van de procesonderdelen moest de oven weer in bedrijf worden
gesteld. Zoals voorgeschreven, was voor het gasvrij maken van de leiding ter voorbereiding van de werkzaamheden de beveiliging van de XPV toevoerkleppen naar de
brander buitenwerking gesteld (kleppen open). De beveiliging is echter niet hersteld
na afloop van de werkzaamheden waardoor de kleppen in geopende stand zijn blijven
staan. Door het openen van de gastoevoer is via de openstaande toevoerkleppen
aardgas in de ovenruimte gevoerd.
Aardgas in de oven, geen beveiliging
Als gevolg hiervan is rond 12.15 uur in ongeveer twee minuten ca. 26 m3 aardgas
van bovenaf in de oven toegevoerd. Het aardgas is slechts ten dele gemengd met
lucht, waardoor de concentratie zich nog buiten de explosiegrenzen bevond en niet
ontstak. Overigens is het niet uit te sluiten dat lokaal een explosief mengsel aanwezig
was of had kunnen ontstaan. Op het moment dat dit aardgas/ luchtmengsel zich in
de oven bevond, is de ventilator gestart als voorbereiding op de opstartprocedure.
Op dat moment is lucht toegevoerd aan het hete aardgas/ luchtmengsel, waardoor
het mengsel lokaal binnen de explosiegrenzen terecht is gekomen en ontstoken is.
Dit was de laatste stap in een reeks van gebeurtenissen.
De ontsteking van het explosieve mengsel is waarschijnlijk veroorzaakt door het nog
hete oppervlak van de brandersteen, mogelijk in combinatie met zelfontbranding in
de directe nabijheid van de brandersteen. De drukstijging was voldoende om het
deksel op de oven omhoog te drukken. Het deksel is daarna onder een hoek van
circa 45 graden teruggevallen, waardoor de drie slachtoffers die zich op het deksel
bevonden, in de oven zijn gevallen.
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<foto 7-n en 7-o>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

De oven met LUVO voor en na de explosie. De schade aan de LUVO en de bovenbouw is duidelijk te zien.

Procedures/ instructies
Zoals voorgeschreven is voor het gasvrij maken van de leiding de beveiliging van de
toevoerkleppen naar de brander buitenwerking gesteld. De beveiliging is echter niet
hersteld na afloop van de werkzaamheden waardoor de kleppen in geopende stand
zijn blijven staan.
De werkwijze bij het in bedrijf nemen van de oven was niet overeenkomstig de
voorgeschreven procedure. De operators wilden met hun eigen werkwijze voorkomen
dat bij een eerste opstart het gas/lucht mengsel in de oven nog niet zou ontsteken
(te arm) en opnieuw moest worden opgestart. Dit vanuit ervaring. Het is gebleken
dat ook eenmaal eerder (januari 2003) de oven op een vergelijkbare, van de voorgeschreven procedure afwijkende manier in bedrijf is genomen. Er is toen geen drukstijging in de oven opgemerkt.
De rolverdeling en regie van de werkzaamheden, en met name bij het ongedaan maken van de overbrugging van de beveiliging is niet eenduidig geweest. Het overbruggen vond geautoriseerd plaats, maar het terugnemen ervan en het moment erop was
niet goed gedefinieerd.
Samenvattend concludeert het onderzoeksteam dat het ongeval op 1 april 2003
heeft kunnen plaatsvinden doordat bij het handelen op verschillende niveaus binnen
de organisatie tekortkomingen zijn geconstateerd.
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Achterliggende factoren
In de organisatie van het bedrijven van en het werken aan de oven zijn op verschillende niveaus tekortkomingen geconstateerd. Het meest direct zichtbaar is het niet
juist toepassen van de voorgeschreven werkwijze bij het in bedrijf nemen van de
oven, zoals boven beschreven. Dat is mede in de hand gewerkt doordat de werkinstructies voor het uit- en in bedrijf nemen van de oven een aantal onjuistheden en
onduidelijkheden bevatten. Ook was het toezicht op naleving van deze instructies niet
voldoende strikt.
Zie ook de Tripod analyse in bijlage 8.
De belangrijkste achterliggende factoren:
alle partijen.
gelegd waren op een aantal punten onduidelijk en niet in overeenstemming met
de praktijk

Een belangrijke les van dit ongeval in de industrie is geweest dat het besef dat het
volgen van procedures en instructies essentieel is, hier en daar wat op de achtergrond was geraakt. In veel bedrijven werd afwijken gedoogd. De acties die genomen
zijn betreffen dan ook het zorgen voor ‘compliance’. Achterstanden, het niet of te laat
volgen van procedures: dat was niet langer acceptabel. Acties voor beter toezicht zijn
toen ook genomen.

Texas City, 2005
Op 23 maart 2005 om 13.20 uur vond er een explosie plaats op een raffinaderij van
BP in Texas City, USA. Gevolg: vijftien mensen verloren het leven, vele anderen
(> 170) waren gewond, met name door de verwoesting van tijdelijke trailers (keten)
die stonden opgesteld vanwege een grote onderhoudstop. De ramp betrof een plotseling vrijkomen van brandbare en explosieve gassen en vloeistof op een hoogte van
36 meter uit een vent stack van een blowdown vat in de isomerisatie unit (ISOM) van
de raffinaderij.
De stack kwam uit in de open lucht en was dus niet verbonden met een fakkelsysteem. De gehele stack werd overvuld met koolwaterstoffen tijdens de start up van
een destillatie kolom (raffinate splitter, zie foto). De 50 meter hoge kolom was
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<foto 7-p, 7-q>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

overvuld geraakt : een niveau van tenminste 40 meter (normaal 3 meter) Door een
plotselinge drukverhoging (warmte toevoer) waardoor de veiligheid kleppen open
gingen en de blowdown drum en de daaraan gekoppelde ventstack overvuld werden
met de fatale gevolgen.
Misschien is dit wel de best onderzochte recente ramp. Zowel BP als de Chemical
Safety Board (CSB) als een commissie onder leiding van de oud minister van Buitenlandse Zaken van Amerika (Baker) hebben uitgebreid onderzocht en de resultaten
openbaar gepubliceerd.

<foto 7-r>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

De destillatie kolom (‘raffinate splitter’) en connectie naar de Blowdown drum.
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De feiten, hoe kon het gebeuren?
De destillatiekolom (‘splitter’) en een andere sectie van de ISOM unit waren ongeveer
een maand voor de ramp buiten bedrijf genomen voor gepland onderhoud. Daarvoor
was het ook nodig dat de splitter werd gedraind en schoongemaakt. Er waren tijdens
de onderhoudstop zeker 800 contractors aan het werk op de raffinaderij. Het eigen
personeelsbestand was 1600. Veel van de contractors waren gehuisvest in tijdelijke
trailers, zoals ook hier in de ISOM unit.
De ISOM operators werkten maandenlang in dagelijkse 12 uurploegendienst en hadden al die tijd geen enkele vrije dag gehad. Tijdens het onderhoud was gemeld dat de
niveaumeting en het kijkglas op de splitter gerepareerd dienden te worden. Maar dat
was nog niet gebeurd toen op 23 maart de unit werd opgestart. Daarbij werd het testen van alle alarmen en instrumenten afgebroken, hoewel dat nog niet gereed was.
Op het start-up formulier werd toch aangegeven dat het gereed was. Als eerste stap
van de start-up werd er ‘benzine/ raffinate’ naar de splitter gestuurd. Het ging meteen
al mis door de defecte niveaumeting. Bij de ploegwisseling werd er onvoldoende
informatie overgedragen. Deze ploeg sloot een klep naar de opslagtanks waardoor de
benzine niet meer weg kon. De operator bleef raffinate toevoegen en het niveau bleef
stijgen, maar de defecte meter gaf aan dat er 2,4 meter aanwezig was, waar er in
werkelijkheid het 43 meter was.
Lessen van de ramp
Hier noemen we vooral dat wat BP zelf naar buiten heeft gebracht. Dat was van een
ongekende openheid. De onafhankelijke rapporten die ook verschenen zijn bevestigen de BP visie en gaan daar op onderdelen verder op in. Waar relevant wordt
hieronder ook de visie van de CSB gegeven.
Hoofdconclusie BP
Het ongeval had voorkomen kunnen worden. De oorzaken liggen in systeem (proces)cultuur- en management falen. Ook wordt gesteld dat er sprake was van een tunnelvisie: veel van de veiligheidswijzigingen in voorafgaande jaren waren niet compleet. Er
werd niet gekeken naar het grotere geheel.
Volgens BP hebben de forse wijzigingen in zowel organisatie als personeel er toe
geleid dat er onvoldoende zichtbaar leiderschap was in de betreffende unit.
BP: de vijf belangrijkste onderliggende factoren op bedrijfsniveau
verandering, gebrek aan vertrouwen en motivatie en een gezamenlijk doel. Verwachtingen van inspanningen van management en toezichthouders waren ondui-
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delijk. Regels werden niet consistent gevolgd. Er was geen cultuur waar mensen
verbeteringen makkelijk konden voorstellen.
had. Ook werden geen lessen geleerd vanuit andere delen van de organisatie.
als ook bij het personeel. Dit leidde tot het ontbreken van een goede communicatie en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden.
op het bedrijf slecht was. Dit heeft geleid tot het accepteren van hogere risiconiveaus.
hiërarchie leidde ertoe dat problemen niet tijdig werden gesignaleerd. Er was geen
onafhankelijke audit om de afglijdende veiligheid standaard op te merken.
BP: De zeven belangrijkste lessen op fabrieksniveau
dagelijkse gang van zaken en niet teveel worden afgeleid door andere taken.
nele ongevallenstatistieken zijn daarvoor niet geschikt.
gevolgd.
dat er geluisterd wordt en dat bezorgdheid over veiligheid serieus wordt genomen.
denten op dezelfde grondige manier als serieuze persoonlijke ongevallen worden
onderzocht. Het delen van lessen daaruit.
incidenten en proces up sets.
daar niet echt moeten zijn en het belang iedereen weg te houden uit explosiezones.
Bevindingen Technisch ontwerp
Geen instrumentele beveiliging
Het ontwerp van de raffinate splitter dateert uit de jaren 50. Het betekent dat de instrumentatie relatief sober is. Voor de meeste procesparameters zijn er wel hoog/laag
alarmeringen, maar er is geen automatisch ingrijpende beveiliging (trip, ESD). Dit
met uitzondering van het gasgestookte re-boiler fornuis van de splitter. Het ontbreken
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van een dergelijke beveiliging betekent volgens BP dat er vertrouwd moet worden op
de werkinstructies en procedures om de procesparameters te beheersen. Dit maakt
kwetsbaar en is ook niet in lijn met de geldende internationale SIL practice (NENEN- IEC 61508/ 61511). Zie ook Bijlage 3.
Ontoereikende gevaaranalyses
Zoals gebruikelijk in de procesindustrie, verlangt ook BP voor de Texas site systematische gevaaranalyses voor wijzigingen in de installatie. De methoden zijn HAZOP and
‘What-If’/Checklist technieken. De gevaaranalyse van de betreffende unit was echter
niet compleet. De start up was niet beschouwd en ook was er geen gebruik gemaakt
van informatie van eerdere incidenten en near misses (zoals is voorgeschreven).
Met betrekking tot de gevaaranalyses concludeert het BP onderzoeksteam verder:
de ‘What If’ Analyse techniek is niet robuust genoeg om alle wijzen van bedrijfsvoering (dus bijv. inclusief start up) adequaat te kunnen beschouwen. Verder wordt
gesteld dat de mogelijkheid om grote gevaren goed te identificeren mede afhankelijk
is van het gevaarbewustzijn van de mensen die de studies uitvoeren. Het gebrek aan
melden van incidenten of ongewenste procesexcursies wordt ook als een belangrijke
hinderpaal gezien om de gevaren goed te kunnen analyseren. Dat is des te belangrijker omdat de CSB nog het volgende constateert: In het grootste deel van de 17 start
ups van de betreffende raffinate splitter zijn tussen 2000 en 2005 abnormaal hoge
drukken en vloeistofniveaus voorgekomen. Toch is dat nooit een reden geweest deze
near misses en het functioneren van de regeling/ instrumentatie te onderzoeken.
Niet toepassen van de start-up procedure
De ramp vond plaats tijdens start-up van de unit. Meerdere stappen van de start-up
procedure werden niet uitgevoerd. Het onderzoeksteam concludeert dat dit niet lag
aan de kwaliteit van de procedure (opgemerkt wordt dat de CSB echter aangeeft dat
de procedure niet compleet was). Volgens BP had het veeleer te maken met het feit
dat de procedure niet als belangrijk werd gezien. Men was zich niet bewust van het
risico van het werken zonder deze procedure. Ook was er onvoldoende toezicht op
het beschikbaar zijn en gebruik van deze en andere procedures. De start-up werd als
een routineoperatie gezien en een te hoog vloeistof niveau was normaal geworden
daar een zekere, kleine verhoging (tot in het voor de instrumentatie blinde gebied)
een vlotte start-up bevorderde.
Zoals eerder opgemerkt is er geen systematische gevaaranalyse van de start-up
gedaan. (HAZOP).
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Warffum, mei 2005
Ruim twee maanden na de Texas City ramp in de USA vond er in Nederland een
ramp plaats op de NAM locatie in Warffum. Daar vond een explosie plaats die helaas
het leven kostte aan twee mensen en een derde zwaar verwondde. Ook van dit ongeval heeft uitgebreid onafhankelijk onderzoek plaats gevonden. De Onderzoeksraad
voor Veiligheid heeft een uitgebreide analyse uitgevoerd [16]. De hier gepresenteerde
informatie is vooral daaruit afkomstig.
Wat is er gebeurd?
De locatie Warffum is een van de kleinere en onbemande productie locaties van de
NAM waar sinds 1976 aardgas wordt gewonnen. De productie lag echter sinds 2002
stil. Wel werd af en toe getest, daarom was er ook aardgascondensaat opgeslagen in
opslagtanks ter plaatse. Aardgas condensaat is een zeer vluchtige en brandbare stof
die ontstaat door het drogen van aardgas. In tank T3 was er ongeveer 35 m3 condensaat aanwezig. Gepland was de locatie in oktober 2005 weer in bedrijf te nemen.
Daartoe waren renovatiewerkzaamheden nodig aan de tanks T1 en T3. Het betrof
o.a. het aansluiten van de twee tanks op een dampretour systeem om de emissies
naar de lucht te beperken. Daarvoor moest leidingwerk op de tanks aangebracht
worden.
Tank T3 bevatte naast condensaat ook water en een dampfase met een mengsel
van gas en lucht (explosief mengsel). Zie onderstaande figuur. Bij het lassen van het
leidingwerk bovenop T3 is al dan niet bedoeld een kogelafsluiter geopend waardoor
er explosieve dampen konden vrijkomen. Er is toen een explosie ontstaan met de
genoemde dramatische gevolgen.

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

<foto 7-s>

Bron: OVV rapport [16].

Werkvergunning niet adequaat
Aangezien delen van de locatie Warffum nog in gebruik waren als opslag, is niet de
gehele productielocatie Warffum veilig gesteld en is gewerkt met werkvergunningen.
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<foto 7-t>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren
De brandende condensaattank T3 (bron: RTV Noord).

De medewerker van de contractor (GTI) die de aanvraag voor de werkvergunning
heeft gedaan verkeerde op het moment van de aanvraag in de veronderstelling dat
de betreffende tank met water (‘condensaat’) gevuld was en heeft het risico dan ook
als ‘Laag’ gekwalificeerd.

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

<foto 7-u>

Tank T3 en T1 na de explosie (bron [16]).

Vervolgens heeft de NAM de vergunningaanvraag beoordeeld en aangegeven dat in
de tank ‘WaCo’ (water en aardgascondensaat) aanwezig was en dat op de werkvergunning erbij geschreven. Op die basis had geen toestemming verleend mogen worden voor laswerkzaamheden. Tevens had direct de risicokwalificatie ‘Hoog’ afgegeven
moeten worden waardoor de aanvraag opnieuw opgesteld had moeten worden en
een Taak Risico Analyse had moeten worden uitgevoerd.
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Achterliggende factoren
Er is geconstateerd dat het ongeval heeft kunnen plaatsvinden in een omgeving
waarin te weinig aandacht bestond voor de procesrisico’s. Naast het gegeven dat
kennis over procesrisico’s in voldoende mate bij proces(veiligheid)deskundigen van
de NAM aanwezig moet zijn, moet deze kennis ook in voldoende mate op de werkvloer aanwezig zijn. Gebleken is dat in de praktijk de aandacht verschoven is van
procesveiligheid naar veilig werken (arbeidsveiligheid). Als verklaring voor deze verschuiving wordt door de NAM aangegeven dat significante verbeteringen in procesveiligheid in de laatste decennia zijn doorgevoerd en dat in de praktijk ‘kleinere risico’s’
die leiden tot incidenten de overhand hebben gehad.
Dit beeld wordt tevens bevestigd in de zorgpunten die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft geuit in november 2004 in het halfjaarlijkse overleg. In dit overleg
is aangegeven dat de NAM ‘teveel’ de aandacht vestigt op ‘slips trips and falls’ en te
weinig aandacht heeft voor ‘de grote risico’s’, die veel grotere gevolgen kunnen hebben. Er is onvoldoende (interne) controle aangetroffen op de procesveiligheid en op
de naleving van procedures.
Uit de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid:
nabijheid van de betreffende tank, zonder dat doeltreffende maatregelen waren
genomen om het brand- en explosiegevaar te beheersen.
kend waren onderschat.
te maken van secundaire veiligheidsmaatregelen (identificatie gevaarlijke stoffen,
RI&E, zonering en werkvergunning). Geen van deze maatregelen is adequaat uitgevoerd.
en explosiegevaar en het niet adequaat handelen van de betrokkenen kon ontstaan in een omgeving waarin:
– taken en verantwoordelijkheden niet werden genomen,
– onvoldoende aandacht was voor procesveiligheid,
– procedures en afspraken onvoldoende helder waren en onvoldoende werden
nageleefd,
– beperkt toezicht en sturing aanwezig was op de naleving van procedures en het
nakomen van afspraken èn er op de werkvloer te weinig kennis was van
procesveiligheid,
– kosten werden gereduceerd zonder dat de impact hiervan op de (proces)veiligheidsrisico’s in voldoende mate werd afgewogen.
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Zie ook de hoofdstructuur van de tripodanalyse die de Onderzoeksraad voor Veiligheid
heeft uitgevoerd. Deze is opgenomen in bijlage 8. In de analyse zijn de geïdentificeerde ‘doorbroken barrières’ opgenomen. De directe oorzaken van het falen van deze
barrières en de omstandigheden waaronder dit kon gebeuren hebben uiteindelijk
geleid tot het benoemen van de hierboven genoemde achterliggende factoren.
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Bijlage 7: Drie Tankauto BLEVE cases en
een LPG-spoorwagon zonder BLEVE

Twee tankauto BLEVE’s in 1978
De BLEVE ramp in Los Alfaques, Spanje
Op 11 juli 1978 vond er een BLEVE plaats van een tankwagen gevuld met propyleen
ter hoogte van de ingang van de camping Los Alfaques in Spanje (Alcanar, bij Tarragona). Op het moment van de ramp waren er 700 – 800 mensen aanwezig op de
camping. Er waren 215 doden te betreuren en meer dan 200 gewonden. Onder de
doden bevonden zich 36 Belgen en 10 Nederlanders.
Om 14:38 uur raakt een tankwagen gevuld met 43 m3 vloeibaar propyleen van
de weg en ramt een muur. Door de klap scheurt de tank open en wat volgt is een
BLEVE.
Zie hieronder een foto uit de film ‘Flames in Paradise’ die over deze ramp is gemaakt.
De foto geeft het nagespeeld van de weg raken en kantelen van de tankauto. Even
later scheurt slaat de tank op een muurtje open.
Uit het officiële onderzoek na de ramp bleek dat de tankwagen overvuld was. Er was
23,5 ton geladen, 19,1 ton is toegestaan. Doordat de tankauto overvuld was, was
de druk in de tank zodanig hoog dat mogelijk de tankwand al verzwakt was. Deze kon
daardoor gemakkelijk(er) bezwijken. De tankauto was niet voorzien van een afblaasveiligheid.
Deze foto
svp als jpg
aanleveren

<foto 7-v>

Foto uit de film ‘Flames in Paradise’ over de ramp in Los Alfaques van het moment vlak voor de crash van
de tankauto tegen de camping muur.

25 jaar later

De twee grootste industiële rampen met gevaarlijke stoffen

161

Bijlage 7

Mechanisch geïndiceerde BLEVE
Veel BLEVE’s ontstaan door een brand rond de tank. Dat was hier niet het geval. Hier
is door de botsing met een muur de tank opengescheurd. En omdat propyleen bij
atmosferische druk een gas is, zal de vloeibare propyleen die vrijkomt vrijwel instantaan in damp overgaan bij de heersende omgevingstemperatuur. De botsing gaat
met zoveel geweld gepaard dat door vonken (of de hete uitlaat, motor) de propyleen
ontstoken is. Daarbij ontstaat dan de vuurbal. Dit is wat we in Nederland een ‘koude
BLEVE’ zijn gaan noemen. Zie ook bijlage 1.
5 maanden later vond in Nederland een BLEVE van een tankauto plaats die ontstond
door een brand onder/ rond de tank. Dat is wat we een ‘warme BLEVE’ noemen. Zie
hieronder.

BLEVE LPG-tankauto Nijmegen
Op 18 december 1978 vindt er een BLEVE plaats van een LPG-tankauto op een
tankstation naast de snelweg. De BLEVE vindt plaats enige tijd nadat onder de auto
brand is ontstaan. Bij de BLEVE is de tankauto en het tankstation vernield. Omdat
het tankstation tijdig ontruimd is en het verkeer (snelweg, spoorweg) was stilgelegd
tijdens de dreigende BLEVE is er geen persoonlijk letsel ontstaan. Dit incident is destijds door TNO uitvoerig onderzocht [20].

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Figuur 1. Situering tankstation Nijmegen.
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Deze foto
svp als jpg
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Figuur 2. Plattegrond tankstation met opstelplaats tankauto en opslagtank.

Het ontstaan van de BLEVE
Rond 08.00 uur arriveert de tankauto op het tankstation op het Takenhofplein te
Nijmegen. Het is zijn eerste lossing van de dag. Het plein is gelegen aan de westkant
van de wijk Dukenburg (fig. 1). De naaste omgeving van het tankstation bestaat uit
weiland. De afstand tot aan de eerste bebouwing is 500 m.
Na het opstellen van de tankauto sluit de chauffeur deze aan op het vulpunt van de
LPG opslagtank. Figuur 2 geeft een overzicht van het tankstation. Na het aankoppelen schakelt de chauffeur de pomp van de tankauto in en begint met de overslag om
ongeveer 08.20 uur. Hierna verlaat de chauffeur de losplaats en begeeft zich naar de
winkel van het tankstation. Vanuit de winkel wordt na enige minuten een brand onder
de tankauto gezien, waarna de chauffeur en de winkelbediende zich met handblussers naar de brand begeven. De omvang van de brand maakt blussen echter onmogelijk. Er wordt alarm geslagen. Direct na de alarmering vluchten de chauffeur en
de winkelbediende met een personenauto weg van het pompstation. De snelweg
wordt afgezet en het treinverkeer stilgelegd. Er zijn geen personen op het tankstation
aanwezig.
De brandweer besluit, vanwege het gevaar van een BLEVE, op enige afstand te wachten (stoplichten bij het Takenhofplein, fig. 1). Behalve de brand onder de tankauto is
op dat moment ook een fakkel boven de afblaasveiligheid van de opslagtank duidelijk
zichtbaar. Deze afblaasveiligheid is in werking getreden, doordat de druk in de stationaire tank ten gevolge van de warmte-instraling van de brand zo hoog is opgelopen
dat de afsteldruk van de afblaasveiligheid wordt overschreden. De tankauto beschikt
niet over een afblaasveiligheid. Om 08.45 uur bezwijkt de tankauto en volgt een
BLEVE. Figuur 3 toont de vuurbal, die ontstond na de BLEVE.
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Deze foto
svp als jpg
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Figuur 3. De afmetingen van de vuurbal (geschat vanaf een amateurfoto).

Een BLEVE duurt relatief kort (van deze tankauto: 10- 20 seconden). De vuurbal
stijgt op. Boven de vuurbal bevinden zich hete rookgassen.
Overdrukeffecten ten gevolge van de BLEVE zijn niet waargenomen. Het blijkt dat
de tank van de tankauto over de gehele lengte is opengescheurd (fig. 4), terwijl de
tankauto ongeveer 4 m is verplaatst. Na de BLEVE begaf de brandweer zich naar
de plaats van het ongeval en begon met bluswerkzaamheden. Ook is door middel
van waterstralen de stationaire opslagtank gekoeld. Hierna heeft de brandweer met
behulp van slangen de stationaire opslagtank in het aangrenzende weiland leeg
laten stromen, waarbij de omgeving werd gecontroleerd met explosiemeters. Door de
kracht van de explosie is het voorfront van de tank van de tankauto geheel weggeslagen en op een afstand van zo’n 50 meter in de middenberm van de rijksweg terecht
gekomen.

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Figuur 4. Opengebarsten Tankauto (vergelijk foto’s BLEVE Turkije
hieronder).
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De slingerschotten, die in de tank zijn aangebracht, zijn over een afstand van ongeveer 125 m weggeslingerd.
Door onderzoek is later vastgesteld dat de brand zeer waarschijnlijk is ontstaan ten
gevolge van een gescheurde en/of lekkende verbinding, ontstaan door een montagefout bij het aanbrengen van de slanghaspel. Door uitstroming uit genoemd lek is
LPG onder de tankauto terecht gekomen. Hete delen van de motor van de tankauto
zijn vervolgens opgetreden als ontstekingsbron. Deze motor bleef tijdens de overslag
draaien, omdat hiermee de aandrijving van de pomp werd verzorgd. Hierna heeft de
brand zich uitgebreid door het falen van verschillende appendages, waardoor steeds
meer LPG vrij kwam. De tank van de tankauto is door de brand zodanig opgewarmd
dat een BLEVE het gevolg was.
Barstdruk en temperatuur
Het materiaal van de opengescheurde tank is grondig onderzocht. Daaruit is vast
komen te staan dat het materiaal van de tank is gaan vloeien bij een temperatuur
van 600 – 650 oC. De druk in de tank op dat moment is onzeker, maar op grond van
het LPG twee fasen diagram voor LPG zou deze liggen tussen 27 bar (600 oC) en 18
bar (650 oC). Dit geldt echter alleen als de LPG-inhoud ook tot deze temperatuur
zou zijn opgewarmd. Niet duidelijk is of dit zo was. Waarschijnlijk was de druk lager,
omdat bij aanstraling van de dampruimte van de tank de tankwand al snel een hoge
temperatuur bereikt en zal falen. Uit het onderzoek bleek dat in het gebied boven de
plaats waar de brand is ontstaan in de dampruimte scheurvorming heeft plaatsgevonden, nadat het plaatmateriaal hier in sterke mate had gevloeid. Door dit vloeien
is de wanddikte plaatselijk van 12,5 mm tot ongeveer 2 mm afgenomen. Daarbij is
een scheur ontstaan in de lengterichting van de tank. Dit kan verklaard worden door
het feit dat in een gesloten cilinder onder inwendige druk de spanning in tangentiële
richting tweemaal zo groot is als in axiale richting.
Gegevens tankauto
De LPG-tank, diameter 2 000 mm uitwendig en 10730 mm lang, was samengesteld
uit vijf rompplaten van 12,5 mm dikte en twee fronten van staal in de kwaliteit Y 3650 type K.
De mechanische eigenschappen van het staal zijn vermeld in de desbetreffende
keuringsrapporten van de Dienst voor het Stoomwezen, die tevens de keuringen van
de LPG -tank van de tankauto uitvoerde. De bruto tankinhoud bedroeg 31 700 I. De
bovenzijde van de tank was voorzien van een warmtewerend schild. De tank was niet
voorzien van een veiligheidsklep. Er mag worden verondersteld dat de vullingsgraad
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circa 85 % bedroeg omdat het de eerste lossing van de dag betrof en dit de maximale vulIingsgraad is. Bij de heersende buitentemperatuur van ongeveer – 5 °C bedroeg
de inwendige druk zo’n 4 bar.
Het ontstaan van het lek
Uit het onderzoek bleek dat uit de flens waarin de gasafdichting van het draaiende
deel van de slangenhaspel was gemonteerd een stuk was uitgebroken. Het betrof
een vermoeiingsbreuk die over een langere periode is voortgeschreden. De breuk is
vermoedelijk veroorzaakt door:
king,

5 juli 2003 LPG-tankauto BLEVE in bebouwde kom, Ankara Turkije
Tijdens het lossen van LPG bij een tankstation in de bebouwde kom van Ankara zijn
een brand en een BLEVE opgetreden. Volgens een bericht van Reuters heeft de
Turkse minister van gezondheid Recep Akdag gezegd dat er 189 mensen gewond zijn
geraakt en dat er 7 in kritieke toestand verkeren. De meeste gewonden waren bruiloftsgasten in een ruimte boven het tankstation. Minstens 100 huizen waren zwaar
beschadigd.
Eerste Minister Tayyip Erdogan heeft in een reactie ervoor gepleit dat LPG-tankstations verbannen moeten worden van woonbuurten.
Hieronder een aantal foto’s met interpretatie. De foto’s zijn verkregen van Shell. Zie
ook de Shell LPG-incident Alert hieronder.

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Foto 1 Opengevouwen tankauto en ondergrondse LPG-opslag.
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Op foto 1 is te zien dat de LPG-tankauto bij de BLEVE volledig is opengevouwen. Zie
ook de tankauto na de BLEVE in Nijmegen (hierboven). Omdat de LPG-tank op een
tankauto is verbonden aan het chassis van de tankauto, zullen er niet zo gemakkelijk
fragmenten weggeslingerd worden, laat staan voor een groot deel op grotere afstanden terecht komen (zoals in Mexico City waar een tank als een soort raket op een
afstand van 1200 meter terecht kwam).
Verder valt op dat de LPG-opslagtank ondergronds ligt (rechts is het leidingwerk zichtbaar). Daardoor is een BLEVE van de opslagtank niet mogelijk.
Foto’s 2 en 3 geven een beeld van de schade in de omgeving.
Foto 2: het tankstation en het gebouw waar het tegenaan ligt zijn geheel uitgebrand.
In het gebouw bevond zich de feestzaal met bruiloftgasten. Links staan appartement
gebouwen iets hoger. Deze zijn gespaard gebleven van de LPG-brand, maar de BLEVE
Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Foto 2 Schade situatie 1

vuurbal heeft wel de bovenste hoekappartementen geschroeid. Het lijkt er niet op
dat die volledig uitgebrand zijn. De auto op de voorgrond is zwaar beschadigd.
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Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Foto 3. Schade situatie 2.

Foto 3 geeft de andere zijde weer. De huizen lijken niet getroffen. Geschatte afstand
van de tankauto: 60 meter.

Deze foto
svp als jpg
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<foto 7-w>
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29 juni 2009 LPG-ramp spoortransport Viareggio, Italië
Waarom geen BLEVE?
Deze ramp is zo recent dat er nog geen formeel onderzoeksrapport beschikbaar is.
Op grond van de thans beschikbare informatie is echter wel al een en ander te leren.
Waarom deze ramp hier opgenomen? In dit boek is vooral gesproken over BLEVE’s
van LPG-opslagtanks of tankauto’s. Bij deze ramp met LPG-spoorketelwagons is geen
BLEVE opgetreden, ook al werd er kort na de ramp in de pers over gesproken. In vragen uit de Tweede Kamer over de veiligheid van LPG-transport per spoor wordt over
de ramp in Viareggio veel later ook nog gesproken over ‘ontploffende’ wagons. Bij
een nauwkeurig bekijken van foto’s en video’s van de ramp blijkt dat er geen BLEVE
is opgetreden. Er zijn dus ook andere ernstige scenario’s mogelijk met LPG-tanks. In
dit geval is een gaswolk ontstaan en is er pas na enig tijd ontsteking opgetreden.
Het betrof een trein met veertien LPG-tankwagons. Van een van de voorste wagons
brak een as. Daardoor ontspoorden de eerste vijfwagons van de trein. De voorste wagon (direct achter de locomotief) is daarbij lekgeslagen op een paaltje. Het gat was
ongeveer 15 cm groot. Daardoor is de wagon snel leeggestroomd. Doordat het LPG
toen niet direct is ontstoken heeft het de tijd gehad om zich te verspreiden als zeer
snel verdampende vloeistof tussen de rails. De dampen (zwaarder dan lucht) hebben zich verspreid naar de woonwijk naast het spoor. Daar is het ontstoken en zijn er
explosies opgetreden, waarbij 22 mensen gedood werden.Zie foto 1.
Waarom is er geen BLEVE opgetreden? Een BLEVE had kunnen plaatsvinden bij een
klein(er) gat, een snel(lere) ontsteking en een langdurige brand van het uitstromende
LPG op/ rond de lekgeslagen wagon. Nu hebben de wagons relatief kort in een
relatief minder intensieve brand verkeerd. Had een BLEVE grotere gevolgen kunnen
hebben? Dat is niet zeker, in ieder geval was de andere kant van de spoorlijn dan
ook getroffen geweest (daar was wel veel minder bebouwing). Met mogelijke dominoeffecten hadden in geval van een BLEVE meerdere wagons getroffen kunnen worden.
LPG-ongevalscenario’s en frequentie van optreden
Wat betreft de kans van optreden: in de door de Nederlandse overheid voorgeschreven QRA is het BLEVE scenario dominant voor de risiconiveaus voor LPG. Het gaswolkscenario draagt veel minder bij. Deze ramp kan aanleiding zijn de LPG-scenario’s
en de kans van optreden te heroverwegen.
Oorzaken en veiligheidsmaatregelen.
De directe oorzaak van de ramp is een asbreuk. Het is gebleken dat het breukvlak
van de as glad is. Dat wijst erop dat er al langer een scheur aanwezig was. Bij de
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keuring van de wagon is dit blijkbaar niet opgemerkt. De kwaliteit van de keuring van
wagons staat ter discussie. Dat is nog niet Europees (maar nationaal) geregeld. Het
blijkt maar weer dat goede keuring een essentieel veiligheidaspect is. Helaas wordt
het borgen ervan niet gestimuleerd door de QRA berekeningen in Nederland. Het is
niet mogelijk (een verbeterde) kwaliteit van de keuring tot uitdrukking te laten komen
in een verlaagde frequentie van ontsporen.

Deze foto
svp als jpg
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Foto 1. De locomotief en de lek gestoten LPG-wagon. De wagon is lek gestoten op een van de
paaltjes die direct naast het spoor rechts zichtbaar zijn. Zie foto 2.

Deze foto
svp als jpg
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Foto 2. De lek gestoten
LPG-wagon (zie gat) met
een paaltje.
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Deze foto
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Foto 3. Deze foto toont de nog rokende woonwijk waar het LPG terechtkwam en waar het ontstoken
werd. De wagon geheel rechts is de eerste die achter de locomotief zat en waarin het gat is geslagen. Uit het geblakerde gebied is hier goed af te leiden hoe het LPG zich verspreid heeft. Rechts
boven is de gaswolk het spoor overgestoken. Zie ook het nog groene gras op de rest van het spoor.

Deze foto
svp als jpg
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Foto 4. Waar het LPG brandde tussen de sporen hebben de bielzen vlam gevat. Enkele wagons zijn
zwart geblakerd.
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Deze foto
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Foto 5. Overzicht met de wagons. De locomotief (uitgebrand) staat wat verder dan de 5 of 6
ontspoorde en gekantelde wagons.

Evaluatie van de vier LPG-incidenten in deze bijlage
auto’s en spoorketelwagons. BLEVE’s van opslagtanks zullen steeds minder voorkomen omdat deze in toenemende mate ondergronds geplaatst (moeten) worden.
Dat is een maatregel waarmee een kans op een BLEVE zeer sterk kan worden
verlaagd. Er kan dan immers geen brand rond de tank meer plaatsvinden.
gesproken over het thermisch coaten van de transport tanks. Daarmee kan een
BLEVE worden vertraagd of voorkomen. Maar technisch geeft dat nog de nodige
problemen.
ben veroorzaakt, gevoed werden door het LPG uit de eigen tank. Maatregelen om
te voorkomen dat er geen externe branden kunnen plaatsvinden rond een LPGtankauto of spoorwagon zijn dus niet 100% effectief. Andere veiligheidsmaatregelen zijn dringend noodzakelijk. Dit betreft onderhoud en inspectie van de transportmiddelen, snelheidsbeperkingen, ruimtelijke ordening en training/ bewustwording
van alle betrokkenen. Een transparant en verifieerbaar borgen van veiligheid via
een veiligheidsmanagement systeem is noodzakelijk. Een van de hinderpalen in
Nederland in dit verband is het feit dat de meeste van de hiervoor genoemde
maatregelen niet gehonoreerd worden in de QRA berekeningen.
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Tripod Analyses: de achterliggende factoren
Het leren van incidenten is een essentieel onderdeel van een veiligheidsmanagement
systeem. Uit ervaring blijkt dat de meeste bedrijven wel een meld- en registratie
systeem hebben en wel incident onderzoek doen, maar de kwaliteit ervan is niet altijd
even goed. Op de eerste plaats is het van belang om grip te krijgen op de achterliggende factoren. Op de tweede plaats dienen daar aantoonbaar iets aan gedaan te
worden. En last but not least: na het implementeren van de verbeter maatregelen
dient ook gecheckt te worden of de maatregelen effectief zijn. Met name dat laatste
ontbreekt heel vaak.
In deze bijlage speuren we naar de achterliggende factoren voor de in dit boek besproken rampen.

Mexico City, 1984; Bhopal, 1984; Geleen, 2003; Warffum, 2005
We hebben gesproken over de ‘oorzaken’ van de rampen. Bijvoorbeeld dat er geen
overvulbeveiliging was (Mexico), of dat de werkinstructies niet zijn gevolgd (Bhopal,
Geleen, Warffum). Maar waarom gebeurt dat soort zaken? Wat zijn de achterliggende factoren? Wanneer de achterliggende oorzaken in het bedrijf weggenomen
kunnen worden, zal de veiligheid fors wordeen verhoogd. Een goede methode die
behulpzaam is bij het redeneren naar de achterliggende factoren van incidenten is de
Tripodmethode. De achterliggende factoren worden in de Tripodmethode Latente Fouten genoemd. Hieronder laten we zien hoe dat werkt voor de vier incidenten.
LPG-ramp Mexico City (Versimpelde Tripod analyse)
Korte beschrijving van de analysestructuur: zie het Hazard-Event-Target diagram
(van links naar rechts de zwart/geel, rode en groene vakjes). Het vullen van de tanks
vanuit een ondergrondse pijpleiding (gevaar) heeft geleid tot het overvullen en een
hoge druk in een of meer tanks (Event). Daardoor ontstond een LPG-lek (gevaar) en
ontstond er een gaswolk die ontstoken werd, gevolgd door BLEVE’s en veel slachtoffers (rechter Event). In het diagram zijn twee doorbroken barrières en twee missende
barrières opgenomen.
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<foto 7-x>
Deze foto
svp als jpg
aanleveren

Falende barrières:
door de operator. De instrumentatie was al langer defect.
geen muurtjes, bluswaterleidingen niet bovengronds, sprinklersystemen met voldoende capaciteit etc. waren de gevolgen van het lek beperkter geweest.
Missende barrières
ingestelde waarde komt.
plan.
Vanuit deze barrières wordt geredeneerd naar de latente fouten (gele vakjes links):

bleem kunnen zijn geweest (bijv. onvoldoende onderhoud daardoor).
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Bhopal: de identificatie van de achterliggende factoren.
Voor de analysestructuur in het kort zie het Hazard-Event-Target diagram. Van links
naar rechts: het eerste gevaar is de aanwezigheid van ijzerdeeltjes die bij contaminatie een katalytische werking hebben. Toen daarbij het tweede gevaar ontstond
(water in de tank) kon het derde gevaar ontstaan: een runaway reactie in de tank.
Dat leidde tot een ontsnapping van MIC naar de omgeving met de bekende tragische
gevolgen.

<foto 7-y>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

In het diagram zijn zes (!) doorbroken barrières opgenomen.
Falende barrières:
(bijv. het stikstof systeem).

fabriek. Mensen woonden te dichtbij.
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Vanuit deze barrières is geredeneerd naar de latente fouten, de dieper liggende problemen in de organisatie. Dat verloopt via het identificeren van omstandigheden die
het falen van de barrières in de hand hebben gewerkt (preconditions, blauwe vakjes).
De latente fouten (gele vakjes), links van boven naar beneden (zie figuur):
beleid op dit punt.

Evaluatie
Het is duidelijk dat bovengenoemde analyses slechts illustratief zijn, ze dienen immers met betrokkenheid van het management van een organisatie te worden uitgevoerd. Dat is hier niet gebeurd. Toch geven dit soort analyses, ook in deze gevallen al
snel inzicht in het type problemen waar een organisatie mee kampt. Om de veiligheid
te verbeteren is het van belang dat ieder bedrijf een dergelijke analyse regelmatig
uitvoert.
Veiligheidsmanagement systeem
De belangrijkste latente fout die we aantreffen voor zowel Mexico als Bhopal is het
ontbreken van een veiligheid management systeem (in Nederland ook wel een Veiligheid Beheers systeem genoemd, zie hoofdstuk 4). Dat is een systeem waarin het bedrijf aantoonbaar zijn verantwoordelijkheid voor (proces)veiligheid invult. Dat ontbrak
hier. Samenhangend daarmee ontbrak ook leiderschap voor veiligheid.
Geleen 2003: Explosie in een oven (zie beschrijving in bijlage 6)
In de figuur staan de twee doorbroken barrières:

In de Tripodanalyse zijn de omstandigheden (preconditions, blauwe vakjes) geanalyseerd die hebben bijgedragen aan het doorbreken van de barrières. Op basis daarvan
zijn de achterliggende factoren (latente fouten, gele vakjes) geïdentificeerd. Dat zijn
de ‘echte’ oorzaken van de explosie. Zo wordt bijvoorbeeld onderkend dat het bedrijf
geen goed systeem heeft voor het schrijven van werkinstructies. Het oplossen van dit
probleem levert een essentiële bijdrage aan veiligheid: het voorkomt – in begin-
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<foto 7-z>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

sel – alle toekomstige problemen, incidenten die te maken hebben met de mindere
kwaliteit van de werkinstructies.
Het Warffumincident (zie bijlage 6)
In bovenstaande analysestructuur zijn een vijftal doorbroken barrières opgenomen.
Deze zijn het startpunt voor het identificeren van de latente fouten in de organisatie
(achterliggende factoren). Voor de volledige analyse wordt verwezen naar het rapport
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (www.ovv.nl).

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

<foto 7-aa>
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Doorbroken barrières
Het werkveiligheidsplan: volgens de NAM procedures had een werkveiligheidsplan
opgesteld dienen te worden. Hierin hadden de werkzaamheden geïnventariseerd
moeten worden en had voor samenvallende werkzaamheden een taak risico analyse
uitgevoerd moeten worden. Een dergelijk plan is door de NAM niet opgesteld. Men
heeft daardoor niet expliciet vastgesteld in welke mate de risico’s beheerst zijn en of
aanvullende maatregelen noodzakelijk waren.
Werkvergunning: de NAM had onder de gegeven condities geen toestemming mogen
geven voor laswerkzaamheden zonder zeker te stellen dat deze werkzaamheden niet
op tank T3 zouden plaatsvinden.
Herkenbare en actuele gevaaridentificatie: conform de wettelijke eisen had op tank
T3 aangegeven moeten zijn wat het actuele gevarenniveau van deze tank was. Hiermee hadden de betrokken medewerkers van de aannemer de gevaren mogelijk zelf
kunnen identificeren.
Herkenbare en uniforme veiligstelling: het was in het veld niet herkenbaar welke
onderdelen van de installaties veilig waren gesteld.
Risico Evaluatie & Inventarisatie: ondanks het feit dat het procesveiligheidsrisico
‘explosiegevaar’ tijdens de RI&E uitvoeringsfase wel is geïdentificeerd, zijn geen afdoende maatregelen genomen om het risico te beheersen.
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Bijlage 9: De LPG-ramp in Feyzin (Fr), 4
januari 1966

Bijna 19 jaar voordat de Mexico City ramp plaatsvond was er de ramp op een raffinaderij in Feyzin in Frankrijk. Er waren 18 slachtoffers te betreuren en 81 gewonden.
De schade was enorm. In Feyzin waren het ook bollen die in een vuurzee terecht
kwamen. Twee ervan eindigden in een BLEVE. Ze barsten open en fragmenteerden
volledig. Dit zoals vier van de zes bollen in Mexico City. Waren de lessen uit Feyzin wel
voldoende geleerd?

De opslag bestond uit 4 bollen met propaan en 4 bollen met butaan. LPG is een
mengsel van propaan en butaan. Er is een uitstroming van LPG ontstaan door problemen bij monster name uit de bodem van een bol van 1200 m3. De gaswolk die ontstond werd na 150 meter ontstoken door een auto op een naastliggende weg. Dat
resulteerde meteen in een grote brand rond de bol T61443. De propaan bol ernaast
is later ook ge-BLEVE’d. Drie andere bollen vielen om doordat de poten van de bollen niet beschermd waren tegen de hitte. Deze bollen zijn wel opengescheurd maar
veroorzaakten geen BLEVE. Dit gold ook voor de twee grootste bollen in Mexico City.
De LPG-opslag lag ongeveer 150 meter van de dichtstbijzijnde raffinaderij unit en
300 meter verwijderd van de woonbebouwing. De bollen stonden net als in Mexico in
een met een muurtje omgeven ‘bund’ van 0,5 m hoog (Mexico: 1 m), de tussenliggende muur was 0,25 m hoog.
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Bovenste rij bollen: propaan, onder butaan.

De oorzaak
Via de afsluiter configuratie uit onderstaande figuren werd water gedraind uit de bol.
Water is zwaarder dan LPG en verzamelt zich onderin de bol.
Er werd een monster genomen voor een kwaliteit check. Er waren al eerder problemen opgetreden met deze monstername. Daarom was op 4 maart 1965 een nieuwe
werkinstructie ingevoerd. Deze gaf aan:
afsluiters die bediend gaan worden. Dat is in ieder geval de bovenste afsluiter en
vervolgens een van de twee monstername afsluiters.

Het idee achter de nieuwe instructie was dat het koel (‘bevries’) effect wat kan optreden altijd op de onderste afsluiter plaats vind. De bovenste heeft daar dan geen last
van en die is dan ook altijd goed te sluiten.

<foto
7-ad>

Deze foto
svp als jpg
aanleveren

De afsluiter configuratie voor monstername en de propaan ontsnapping. Bron: BP Process safety animations,
www.IchemE.org
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De hendels waren niet ter plaatse om niet geautoriseerde bediening te voorkomen.
De operator die arriveerde voor monstername (in gezelschap van een laboratorium
medewerker) had helaas maar één hendel bij zich en hij voerde de instructie uit in de
verkeerde volgorde. Hij opende eerst de onderste afsluiter bijna geheel. Vervolgens
opende hij de bovenste afsluiter een beetje. Er kwam een beetje water uit en een
beetje propaan gas. Vervolgens sloot de operator de bovenste afsluiter en opende
die daarna opnieuw. Toen kwamen er maar een paar druppels uit. Vervolgens opende
hij de bovenste afsluiter volledig. Op dat moment schoot er een ijsplug los die was
gevormd en kwam er een enorme hoeveelheid propaan onder druk naar buiten. De
operator kreeg dat gedeeltelijk over zich heen en door de bevriezing liep hij brandwonden op. Hij viel en trok de hendel gedeeltelijk van de afsluiter. De hendel kon
niet meer goed geplaatst worden en daardoor kon de afsluiter niet gesloten worden.
De gaswolk begon te ontstaan. Het duurde nog ruim een half uur voordat de wolk
ontstoken werd en vervolgens nog 1,5 uur voordat er een BLEVE plaatsvond van bol
443. Drie kwartier later gaat bol 442.

Links: Bol 443 omgeven door brand. Het is duidelijk dat de afblaasveiligheid in werking
is. Rechts: de ondersteuning van de bollen hebben het begeven door de hitte.

Bol opengebarsten door de warmtestraling van de fakkel op de
afblaasveiligheid (vergelijk Mexico).

25 jaar later
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Conclusies
de ondersteuning niet hittebestendig was.
geleerd van eerdere incidenten met LPG-lekkage aan het drain punt. De nieuwe
werkinstructie is niet goed geïmplementeerd.
oorzaak van de besproken rampen. Bedrijven dienen erop toe te zien dat deze gevolgd worden. Daartoe is het noodzakelijk de gebruikers ook bij het opstellen van
de instructies te betrekken en dat er voldoende toezicht is.
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Bijlage 10: Situatie San Juan Ixhuatepec
en Bhopal anno 2009

Mexico, Google Earth, september 2009
In de zwarte rechthoek op de foto bevindt zich het terrein van het voormalige PEMEX
LPG opslag depot. De lay-out darvan in 1984 is weergegeven onder de foto. De
PEMEX opslagtanks zijn verdwenen. Vlak ernaast ligt nu een tennisbaan. De voormalige bluswatervijver is zo te zien een zwembad geworden. De LPG-bottling bedrijven
Gasomatico en Unigas zijn nog present. In de omcirkeling ligt een nieuwe LPGopslag, ook pal naast de woonwijk. Het lijkt erop dat er weinig geleerd is van de ramp
uit 1984.
Direct onder de rechthoek en tegenover de locatie van de voormalige LPG-opslagtanks ligt een onbebouwde driehoek. Dat is het belangrijkste deel van het gebied
waar de 500 slachtoffers vielen. Nu liggen er onder andere tennisbanen.

Bron: Google Earth, San Juan Ixhuatepec.
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Bhopal anno 2009

De installaties staan er voor een
belangrijk deel nog. Een bijkomend
probleem anno 2009 is de vervuiling
van de bodem en het drinkwater van
de bewoners van Bhopal.

Chronologisch overzicht juridische afwikkeling Bhopal (1984 t/m 2009)
Voor dit overzicht is met name gebruik gemaakt van de gegevens die Union Carbide
presenteert op de Bhopal website: www.bhopal.com. Die wordt tot in 2009 in ieder
geval up to date gehouden.
Op 4 december 1984 is er onmiddellijk een team van UC naar India vertrokken,
onder leiding van de CEO Warren Anderson. De laatste wordt gearresteerd en moet
binnen 24 uur het land verlaten. Op 14 december getuigt Warren Anderson voor
het Congres in Amerika. Hij belooft dat er zodanig actie wordt ondernomen dat een
dergelijke ramp niet meer kan plaats vinden.
In 1985 voert de Indiase regering de ‘Bhopal Gas Leak Disaster Act’ in. Dat geeft een
juridische basis voor de regering om optreden namens alle slachtoffers.
In maart 1986 stelt Union Carbide een schikking van $350 miljoen voor.
In mei 1985 wordt door het Amerikaanse hooggerechtshof aangegeven dat India de
rechtszaak moet voeren omdat UCIL een Indiaas bedrijf was.
In februari 1989 wordt een schikking van $470 Miljoen dollar overeengekomen. In
India wordt hier met afschuw op gereageerd. Gedurende heel 1990 vinden er hoorzittingen plaats die gericht zijn om de schikking teniet te doen.
In oktober 1991 concludeert het hoog gerechtshof dat de schikking rechtsgeldig
was en sluit de juridische procedures. Het hof vraagt Union Carbide om de bouw en
bedrijfskosten voor 8 jaar van een ziekenhuis te betalen. UC gaat akkoord.
In 1993 wordt door slachtoffers tevergeefs geprobeerd rechtszaken aan te spannen
in Amerika.
In 2001 worden de bedrijfsactiviteiten van UC overgenomen door DOW. In feite houdt
hiermee Union Carbide op te bestaan als chemie concern. Het heeft de tragedie niet
overleefd.
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In juli 2004 beveelt het hooggerechtshof in India de Indiase regering om de fondsen
van de schikking (intussen $327 miljoen) aan de slachtoffers ter beschikking te stellen.
In april 2005 geeft het hooggerechtshof in India de Indiase regering (Welfare Commission for Bhopal Gas Victims) uitstel tot 30 april 2006 om de fondsen van de
schikking (intussen $390 miljoen aan de slachtoffers ter beschikking te stellen. In
september 2006 wordt bevestigd dat dit is gebeurd.
Van 2006 tot op de dag van vandaag (2009) lopen er rechtszaken om af te dwingen
dat Union Carbide de bodemvervuiling in Bhopal opruimt. Tot nu toe tevergeefs.
Op 31 juli 2009 beveelt de ‘Chief Judicial Magistrate of Bhopal ‘ het ‘ Central Bureau
of Investigation’ (CBI) om Warren Anderson te arresteren en hem alsnog voor het
gerechtshof te brengen en om zijn uitlevering te verzoeken aan Amerika.
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Kopregel
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In dit boek:

moeilijke omstandigheden en de resultaten. Hebben we de lessen geleerd?
installatie.

waarvan een in Nederland.

worden beschreven en uitgewerkt via voorbeelden.

“Dit boek beschrijft op een indringende en tegelijk op leesbare wijze dat het veilig omgaan
met gevaarlijke stoffen niet vanzelfsprekend is en dat een veiligheidscultuur in onze gehele
samenleving noodzakelijk is. De achterliggende factoren van de rampen die helaas veel
levens hebben gekost en materiële en immateriële schade hebben veroorzaakt zijn ook nu
nog actueel. Voortdurende alertheid is geboden. Veiligheid is nooit af.”
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Het onderzoek van de twee grootste industriële rampen door
Chris Pietersen had een grote internationale impact. Hij heeft
daarvoor destijds van TNO de erkenning van Senior Research
Fellow ontvangen. Nog altijd is hij actief in Industriële
Veiligheid. Als directeur van het veiligheidsadviesbureau SSC
werkt hij samen met de industrie om te leren van incidenten en
de veiligheid te vergroten. Tevens is hij is lid van de Adviesraad
Gevaarlijke Stoffen (AGS).
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