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1. Wstęp
1 czerwca 1974 roku o godzinie 16:53 w zakładach chemicznych należących do firmy
NYPRO Ltd w pobliżu miejscowości Flixborough w środkowej Anglii miał miejsce wyciek
ok. 30-40 t cykloheksanu będącego początkowo pod ciśnieniem 0,96 MPa i w temperaturze
155 0C. Pary cykloheksanu uformowały z powietrzem chmurę mieszaniny palnej o średnicy
ok. 200-300 m. Na skutek zapłonu nastąpiła eksplozja, a po niej wystąpił pożar trwający
ponad 10 dni. W następstwie eksplozji zginęło 28 osób, a 36 zostało rannych, fabryka została
doszczętnie zniszczona (24 ha), a w promieniu ok. 1 mili (~1,6 km) zniszczonych lub
uszkodzonych zostało prawie 2000 okolicznych budynków. Odłamki wyrzucone przez
eksplozję znajdowano nawet 32 km od miejsca wybuchu [1]. Wybuch w Flixborough był
największym wypadkiem jaki miał miejsce w powojennej Anglii.

2. Opis zakładu
Zakłady chemiczne w Flixborough znajdowały się na wschodnim brzegu rzeki Trent dopływu rzeki Humber, ok. 50 km na zachód od portu Grimsby. Naprzeciwko fabryki
po drugiej stronie rzeki znajdowała się miejscowość Amcotts. Miejscowość Flixborough
znajdowała się na niewielkim wzniesieniu na wschód od zakładu. Miejscowość Scunthorpe
znajdowała się ok. 1,5 km w kierunku SE. W zakładzie w sekcji oznaczonej 25A znajdowało
się sześć reaktorów połączonych ze sobą, pracujących w temperaturze 155 0C i pod
ciśnieniem 0,96 MPa. Przepływ cieczy pomiędzy reaktorami odbywał się grawitacyjnie.
Produktem reakcji powietrza i cykloheksanu w reaktorach, przy obecności katalizatorów był
cykloheksanon i cykloheksanol w ilości ok. 6% na wyjściu z reaktora nr 6. Mieszaninę
następnie destylowano i odzyskany cykloheksan wykorzystywano ponownie w reaktorach.
Cykloheksanon i cykloheksanol wykorzystywano następnie do produkcji kaprolaktamu –
półproduktu do wytwarzania nylonu. Reaktory połączone były ze sobą króćcami o średnicy
wewnętrznej 28” i wyposażonymi w mieszki kompensacyjne. Niedługo przed awarią
(27 marca 1974 r.) wykryto pęknięcie i wyciek cykloheksanu z reaktora nr 5, w związku
z tym wymontowano przeciekający reaktor (30 marca 1974 r.), a reaktory nr 4 i 6 połączono
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(1 kwietnia 1974 r.) przewodem rurowym o średnicy 20” (rys. 2). Przewód ten składał się
z trzech odcinków o długości 20” zespawanych ze sobą i zakończonych kołnierzami
dopasowanymi do 28” króćców na reaktorach nr 4 i 6. Za reaktorami nr 1-4 znajdowały się
separatory cykloheksanu połączone przewodem rurowym o średnicy wewn. 8” (rys.2).
Przewód ten był zawieszony w dwóch miejscach, ponadto znajdował się na nim zawór
jednokierunkowy. Wszystkie przewody rurowe otulono izolacją termiczną.

Rys. 1 Widok na zakłady chemiczne od strony SW [1], czerwoną ramką zaznaczono 6 reaktorów.
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Rys. 2 Widok na sekcję 25A instalacji, widoczne reaktory nr 1-6 oraz separatory nr 2539 i 2538,
czerwoną ramką zaznaczono przewód 8” oraz 20” by-pass łączący reaktory nr 4 i 6 na czas wymiany
reaktora nr 5 [1].

3. Przebieg zdarzeń
Do dnia dzisiejszego nie poznano jednoznacznej przyczyny i dokładnego przebiegu
awarii w Flixborough. Śledztwo prowadzone po katastrofie pozwoliło odtworzyć większość
faktów dotyczących funkcjonowania feralnej sekcji 25A. Poniżej przedstawiono część z nich.

3.1 Przed eksplozją
W okresie od 1 kwietnia do 29 maja:
1) nie zauważono żadnych wycieków z zamontowanego 20” przewodu rurowego, nie
przeprowadzano również żadnych dodatkowych inspekcji przewodu,
2) pracownicy

zauważyli, że podczas wzrostu ciśnienia w instalacji, zamontowany 20”

przewód rurowy nieznacznie się unosił (przewód wyposażony był w elastyczne mieszki
kompensacyjne).
3) w okresie tym instalacja została dwukrotnie wyłączona jednak nie zmieniano w tym czasie
jej ciśnienia ani temperatury roboczej.
W okresie od 29 maja do dnia eksplozji:
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1) 29 maja zauważono wyciek z jednego z zaworów na jednym ze zbiorników z
cykloheksanem, zmniejszono ciśnienie i temperaturę instalacji na czas naprawy (30-31 maja),
2) 31 maja po ponownym włączeniu instalacji wykryto kolejne wycieki w reboilerze, które po
ponownym wyłączeniu i włączeniu instalacji znikły, następnie po osiągnięciu ciśnienia
roboczego pojawiły się kolejne, instalację ponownie wyłączono; o godz. 7 rano ciśnienie w
instalacji zmalało do połowy wartości roboczej; narzędzia niezbędne przy naprawie
wycieków znajdowały się w zamkniętym pomieszczeniu, co opóźniło niezbędne prace;
3) śledczy ustalili, że w instalacji znajdowała się ilość azotu wystarczająca do osiągnięcia
ciśnienia roboczego przy niższej temperaturze niż robocza, co wymagało by odprowadzenia
pewnej ilości gazów z instalacji, aby nie przekroczyć normalnych parametrów pracy;
Dlaczego w instalacji znajdowało się więcej azotu? – nie ustalono;
4) o godz. 9:30 rozpoczęto proces podgrzewania, temperaturę pracy ustawiono na 160 0C i
zamknięto zawory odcinające; krótko po rozpoczęciu procesu grzania zauważono, że na
terenie zakładu nie znajdują się wystarczające ilości sprężonego azotu (pod ciśnieniem ok. 1,2
MPa) aby rozpocząć proces produkcyjny, dostawa gazu miała nastąpić dopiero przed północą;
5) o godz. 11:30 do 12:00 kierownik zmiany znajdował się poza zakładem, technik kontroli
procesu zauważył, że ciśnienie w instalacji wzrosło do punktu wymagającego reakcji
kontrolera; technik zredukował wydatek pary ogrzewającej instalację jednak okazało się to
niewystarczające, wysłał więc drugiego technika na teren instalacji z poleceniem odkręcenia
zaworu odcinającego. W tym momencie ciśnienie w instalacji przewyższało robocze o ok.
0,03-0,04 MPa. Po zredukowaniu ciśnienia do roboczego, zawory odcinające zamknięto. Do
momentu eksplozji następował powolny wzrost ciśnienia i temperatury w instalacji. Nie
wiadomo czy wzrost ciśnienia wymagał ponownej interwencji kontrolerów, gdyż wszystkie
osoby znajdujące się w pomieszczeniu kontroli zginęły podczas eksplozji.

3.2 Eksplozja i jej skutki
W sobotę 1 czerwca 1974 r. o godz. ok. 16:53 miała miejsce silna eksplozja. Z osób
pracujących na terenie zakładu 28 zginęło, a 36 innych odniosło rany. Jeśli eksplozja miała by
miejsce podczas normalnego dnia roboczego, zginęło by o wiele więcej osób. Poza terenem
zakładu uszkodzonych zostało wiele budynków, jednak nikt nie zginął, 53 osoby odniosło
rany wymagające hospitalizacji, kilkaset odniosło mniejsze rany nie wymagające
hospitalizacji, dokładnej liczby tych osób nie zanotowano. Wstępne ustalenia dot. strat
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materialnych obejmowały zniszczenie lub uszkodzenie 1812 budynków mieszkalnych i 167
budynków należących do prywatnych przedsiębiorstw. W przeliczeniu na obecną wartość,
straty wyniosły ok. 250 milionów funtów.

4. Ustalenia komisji śledczej
27 czerwca 1974 formalnie powołano komisję śledczą mającą na celu ustalenie
przyczyn wypadku i wyciągnięcie odpowiednich wniosków i zaleceń.
Wstępne działania komisji śledczej wykazały, że:
1) Przyczyną eksplozji był zapłon znacznej ilości par cykloheksanu wypływającego z
instalacji pod ciśnieniem ok. 0,96 MPa i w temperaturze ok. 155 0C.
2) Wypływ cykloheksanu nastąpił z sekcji 25A i na niej skupiono główną uwagę dot.
ustalenia przyczyn wybuchu. Sekcja ta była odpowiedzialna za oksydację cykloheksanu
do cykloheksanolu i cykloheksanonu w obecności katalizatora.
3) Na ok. dwie minuty przed główną eksplozją świadkowie zauważyli w sekcji 25A serię
zdarzeń, których nie można było zaliczyć do normalnego działania instalacji. Świadkowie
słyszeli hałas przypominający hałas generowany przez silnik odrzutowy, a potem widzieli
„białą mgłę” wydobywającą się spomiędzy reaktorów. Założono, że wtedy uszkodzeniu uległ
20” by-pass i uwolnione zostały znaczne ilości cykloheksanu z reaktorów nr 4 i 6, który
uformował chmurę par cykloheksanu odpowiedzialną za „główną eksplozję”.
4) Prawdopodobnym źródłem zapłonu była pobliska instalacja produkująca wodór.
5) Oględziny miejsca wypadku ujawniły również rozerwanie 8” przewodu rurowego
na długości ok. 50”. Uwolniona ilość cykloheksanu z tego przewodu, jak wykazały dalsze
obliczenia, nie wystarczyłaby do tego, aby eksplozja miała takie skutki jak zaobserwowano.
6) Po eksplozji pojawiło się wiele pożarów na terenie zakładu.

Następnie prowadzono śledztwo przy założeniu 3 scenariuszy wypadku:
I. Uszkodzenie przewodu 20” na skutek działania ciśnienia wewnętrznego, wyciek
cykloheksanu z tego przewodu, zapłon i mała eksplozja, która oderwała przewód 20”

7

od reaktorów, następnie wypływający w większej ilości cykloheksan utworzył chmurę palną
i nastąpiła główna eksplozja,
II.

Zniszczenie

instalacji

w

dwóch

etapach:

niewielkie

uszkodzenie

mieszka

kompensacyjnego by-passu (na skutek działania ciśnienia wewnątrz przewodu), które
doprowadziło do pierwszej, mniejszej eksplozji, która z kolei doprowadziła do oderwania
przewodu 20”, co doprowadziło do głównej eksplozji.
III. Nagłe rozerwanie przewodu 8” na długości 50”, wypływ, zapłon i 1 eksplozja, która
doprowadziła do rozerwania przewodu 20”, a następnie głównego wycieku i eksplozji.
W trakcie śledztwa odrzucono scenariusz II i III ze względu na:
1)

brak dowodów na przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia pracy instalacji: zawory

bezpieczeństwa uaktywniały się przy ciśnieniu 1,1 MPa, a żaden z nich nie zadziałał;
2) badania doświadczalne przewodów 8” po wypadku wykazały, że pierwsze niewielkie
szczeliny w przewodzie powstają przy ciśnieniu ok. 1,4 MPa, co jest poniżej ciśnienia
zadziałania zaworów bezpieczeństwa;
Ponieważ raport komisji śledczej jest bardzo obszerny i szczegółowo opisuje każdy
z powyższych scenariuszy, w tym miejscu odwołamy się jedynie do głównych konkluzji
raportu ze śledztwa:
1) Instalacja w Flixborough była skazana na awarię już w marcu 1974 r., kiedy został
zdemontowany reaktor nr 5, a w jego miejsce zamontowano w sposób nieprawidłowy
przewód rurowy o średnicy 20”.
2) 20” by-pass łączący reaktory nr 4 i 6 stanowił ważne przedsięwzięcie inżynierskie
wymagające odpowiednich przygotowań i obliczeń wytrzymałościowych. Fakt ten nie został
zauważony przez nikogo z firmy NYPRO, przez co nawet nie rozważono rozwiązań
technicznych wynikających ze specyfiki tego elementu, nie przeprowadzono testów
bezpieczeństwa, nie odwołano się przy budowie tego elementu do żadnych standardów
brytyjskich ani do żadnego przewodnika konstruktora (org. „Designers Guide”).
3) Na skutek powyższych zaniedbań, odpowiedzialność za wypadek spoczywa na firmie
NYPRO Ltd, która doprowadziła poprzez swoje działania do rozerwania elementów instalacji
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znacznie poniżej ciśnienia zadziałania zaworów bezpieczeństwa i poniżej normalnej
temperatury pracy.
4) Integralność dobrze zaprojektowanej i zbudowanej instalacji została przez to zniszczona
i nie ma wątpliwości, że zniszczenie mogło nastąpić w każdym momencie po zamontowaniu
20” by-passu.
5) Odpowiedzialność za braki w dokumentacji technicznej i odpowiedniego przetestowania
20” bypass-u musi być podzielona na wiele osób jednak z wyłączeniem osób
odpowiedzialnych bezpośrednio za wykonanie i montaż 20” by-pass-u. Osoby te dostały
odpowiednie polecenia od swoich przełożonych odpowiedzialnych za projekt modyfikacji
instalacji.
6) 1 czerwca 1974 r. instalacja została poddana warunkom ciśnienia i temperatury wyższym
niż dotychczas stosowane, jednak nie wyższym niż warunki, na które obsługa techniczna nie
mogła pozwolić. Z uwagi na powyższe, nikt z obsługi technicznej nie powinien być
obarczony odpowiedzialnością za zdarzenie.
7) Warunki eksploatacji instalacji wyższe niż przewidziane doprowadziły do rozerwania
i przez to do uwolnienia znacznych ilości cykloheksanu, który po wymieszaniu z powietrzem
i przy obecności źródła zapłonu eksplodował.
8) Alternatywne scenariusze wypadku przewidujące mniejsze, „wstępne” eksplozje na skutek
rozerwania

i

wycieku

cykloheksanu

z

8”

przewodu

rurowego

po

dokładnym

przeanalizowaniu dowodów uznano za mało prawdopodobne i zostały odrzucone. W opinii
komisji śledczej „wstępna” eksplozja nie miała miejsca.
Ustalenia komisji śledczej budzą do dziś kontrowersje przede wszystkim ze względu
na szybkość ustalenia przyczyny zdarzenia, nie uwzględnienie zeznań świadków (odrzucenie
teorii o wstępnej eksplozji pomimo zeznań potwierdzających co najmniej jeden wybuch
poprzedzający

główną

eksplozję)

oraz

brak

potwierdzenia

w

eksperymencie

charakterystycznej deformacji 20” przewodu rurowego opisanej jako „scyzorykowe” (org.
„jack-knife failure”) na skutek działania wewnętrznego ciśnienia w przewodzie i reaktorach.
Ponadto z zagięcia 20” by-passu wydobyto elementy konstrukcyjne instalacji, co
sugerowałoby zewnętrzne działanie ciśnienia na przewód. Fotografię 20” przewodu rurowego
i jego pierwotne miejsce przedstawiono na rys. 3.
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Rys.3 Miejsce zamontowania 20” by-passu na reaktorach oraz jego deformacja po eksplozji
[2].

5. Hipoteza firmy Manderstam
Równolegle do prac komisji śledczej, firma NYPRO Ltd. wynajęła firmę
konsultingową Manderstam w celu ustalenia przyczyn wypadku. Główny konsultant firmy
Manderstam dr. John Cox wskazał rozerwanie 8” przewodu rurowego łączącego separatory nr
2539 i 2538 jako przyczynę pierwszej eksplozji, która spowodowała następnie oderwanie 20”
by-passu, wypływ znacznych ilości cykloheksanu, jego wymieszanie się z powietrzem
i główną eksplozję [3]. Jak oszacowano w pierwszej eksplozji brał udział cykloheksan w
ilości ok. 0,5 t. Fotografię 8” przewodu łączącego separatory zamieszczono na rys. 4.
Wg Cox’a pierwsza eksplozja poprzedzona była wyciekiem i zapłonem niewielkiej ilości
cykloheksanu z niewłaściwie wykonanego połączenia kołnierzy 8” przewodu z zaworem
jednokierunkowym. Podczas śledztwa wykryto dwie poluzowane śruby na kołnierzach
łączących te elementy. Pożar, jakkolwiek niewielki, spowodował przegrzanie rury, którą
następnie rozerwało ciśnienie 0,9 MPa panujące w przewodzie. Ponadto izolacja rur
przytrzymywana była przez stalowe ocynkowane pręty. Cynk w wysokich temperaturach
w styczności ze stalą powoduje nagły wzrost jej kruchości. Potwierdzeniem tego są analizy
metalurgiczne przeprowadzone po wypadku wskazujące na wysoką temperaturę 8” przewodu
w miejscu rozerwania (rys. 5) oraz ślady cynku [3]. Ponadto przemieszczenie się dwóch z 10ciu wentylatorów zasilających skraplacz cykloheksanu sugeruje wystąpienie pierwszej
eksplozji pod nimi jako, że znaleziono je za reaktorami. Jeden ze świadków zeznał, że widział
jak 1 wentylator przelatywał nad reaktorami zanim wystąpiła główna eksplozja. Pomimo tak
dobrze, wydawało by się, uzasadnionej hipotezy komisja śledcza odrzuciła hipotezę przebiegu
zdarzeń zaproponowaną przez Cox’a.
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Rys.4 Fotografia rozerwanego 8” przewodu rurowego łączącego separatory nr 2539 i 2538 [3]

Rys. 5 Ślady pierwotnego pożaru cykloheksanu wypływającego z połączenia 8” przewodu i zaworu
jednokierunkowego[3].
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6. Wnioski z wypadku
Katastrofa w Flixborough wykazała ignorancję osób odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo przetwarzania substancji niebezpiecznych. Gdyby wymieniony element - 20”
by-pass został wykonany w tej samej technologii co reszta instalacji (zakład należał
do jednego z najnowocześniejszych w Anglii), to prawdopodobnie nie doszłoby do katastrofy
tak fatalnej w skutkach. Na terenie zakładu nie znajdował się odpowiednio przeszkolony
personel mogący oszacować niebezpieczeństwo wynikające z instalacji 20” by-passu. Osoby,
którym polecono zaprojektowanie by-passu nie byli świadomi, że parametry pracy instalacji
mają aż takie znaczenie dla wytrzymałości przygotowanego przez nich elementu.
Pomimo braku akceptacji dla teorii Cox’a, niedługo po katastrofie w Flixborough
wydano

zalecenia

o

wycofaniu

technologii

cynkowania

elementów

instalacji

przetwarzających substancje niebezpieczne.
Najważniejszym wnioskiem wyciągniętym z katastrofy w Flixborough jest
stwierdzenie, że najbardziej efektywnym sposobem przeciwdziałania podobnym wypadkom
jest dołożenie wszelkich starań do usunięcia zagrożeń, a nie próby ich kontrolowania. Dlatego
lepiej jest usunąć lub zmniejszyć ilość substancji niebezpiecznej niż przechowywać ją
w dużych ilościach przy zastosowaniu rozbudowanych systemów zabezpieczeń, które mogą
zawieść. Substancję niebezpieczną można również, jeśli to możliwe, zastąpić inną, mniej
szkodliwą. Komisja śledcza całkowicie pominęła te, wydawało by się, oczywiste wnioski
wynikające z wypadku w instalacji przemysłowej w Flixborough, w której przechowywano
ogromne ilości przegrzanego cykloheksanu.
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