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ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE GAZÓW TECHNICZNYCH  

NA PRZYKŁADZIE ZDARZENIA W BUCHEON 

 

Zagrożenia generowane podczas eksplozji zbiorników zawierających techniczne gazy, stwarzają niebezpieczeństwo dla spo-

łeczeństwa oraz otaczającej infrastruktury. W niniejszym artykule dokonano analizy zagrożeń związanych z transportem gazów 

na przykładzie katastrofy w mieście Bucheon, gdzie miał miejsce ogromny pożar powierzchniowy obejmujący stację paliwową 

oraz dwie eksplozje typu BLEVE z udziałem cysterny zawierającej propan oraz butan. W artykule dokonano analizy zagrożeń 

powodowanych przez techniczne gazy i przeprowadzono szereg symulacji w programach Rizex-2 i Aloha obrazujących strefy 

zagrożenia oraz odpowiadające im skutki. 

 

WSTĘP 

Powszechność stosowania gazów technicznych jest z roku na 
rok coraz większa. Dane statystyczne PSP pokazują, że rok rocznie 
odnotowywane są zdarzenia związane z pożarami lub wybuchami 
gazów palnych. W latach 2000-2014 odnotowano prawie tysiąc przy-
padków wybuchów gazów technicznych, przy czym 251 przypadków 
dotyczyło wybuchów zbiorników (najwięcej z udziałem LPG) [1, 2]. 
Gazy palne stanowią grupę gazów technicznych, które ze względu 
na swoje właściwości stanowią poważne zagrożenie w przypadku 
niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Wśród nich najpowszechniej-
sze są: acetylen, metan, wodór, butan i propan. Wszystkie klasyfiko-
wane są jako materiały skrajnie łatwopalne (H220 [3]). Gazy tech-
niczne są powszechnie wykorzystywane w takich branżach jak che-
miczna, metalowa, budowla a nawet spożywcza. Użytkowanie zbior-
ników zawierających gazy techniczne wiąże się z ryzykiem wystąpie-
niem różnego rodzaju zagrożeń [4]: 
– niekontrolowany wypływ gazu spowodowany utratą nieszczelno-

ści, 
– pożar obłoku mieszaniny palnej substancji z powietrzem (Flash 

Fire), 
– wybuch par w przestrzeni ograniczonej i nieograniczonej (Uncon-

fined Vapor Cloud Explosion; Vapor Cloud Explosion), 
– pożar strumieniowy (Jet Fire), 
– wybuch rozprężających się par wrzącej cieczy (Boiling Liquid 

Expanding Vapor Explosion), 
– pożar kulisty (Fireball), 
– odłamkowanie. 

Gazy są przechowywane w różnych pojemnikach ciśnieniowych 
i w różnych fazach skupienia. Najbardziej powszechne są gazy skro-
plone (LPG – propan, butan lub ich mieszaniny). Nieodzownym ele-
mentem użytkowania palnych gazów technicznych jest ich transport 
z miejsca wytworzenia do użytkowania. W odniesieniu do wymienio-
nych najpopularniejszych gazów, w latach 2000-2014 w środkach 
transportu doszło do 54 wybuchów [1, 2]. W ramach realizacji pro-
jektu badawczego pt. „Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia 
wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym al-
ternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na po-
trzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśni-

czych” przeanalizowano wiele przypadków zdarzeń z udziałem pal-
nych gazów technicznych, z których większość maiła miejsce pod-
czas transportu.  

Dlatego ważnym aspektem podczas planowania łańcucha trans-
portowego jest dobra znajomość zagrożeń, ustalenie odpowiednich 
procedur oraz oszacowanie zagrożenia.  
 

 
Rys. 1. Cysterna LNG w trakcie pożaru [5] 

 
Aby zobrazować skalę zagrożenia podczas transportu palnych 

gazów, w niniejszym artykule została omówiona katastrofa, która miła 
miejsce w Korei Południowej w 1998 r. W zdarzeniu tym w wyniku 
zaniedbań personelu, miał miejsce pożar obejmujący całą stację pa-
liw w wyniku czego doszło do dwu wybuchów BLEVE cystern z cie-
kłymi propanem oraz butanem. Dodatkowo przedmiotowe zdarzenie 
zostało poddane analizie obliczeniowej w dwu programach kompute-
rowych służących do modelowania zagrożeń tj. ALOHA i RIZEX-2.  

1. OPIS ZDARZENIA 

11 września 1998 r. to czarna data w historii Korei Południowej 
dla mieszkańców miejscowości Bucheon. Na stacji dystrybucji cie-
kłego gazu palnego doszło do pożaru, który spowodował dwa wybu-
chy typu BLEVE w wielkiej skali oraz kilkaset pomniejszych eksplozji. 
Wybuch BLEVE zdefiniowano [6] jako wybuchowe uwolnienie rozprę-
żających się par wrzącej cieczy w wyniku katastroficznego rozerwa-
nia zbiornika magazynującego pod ciśnieniem skroplone gazy. Kon-
sekwencjami tego zdarzenia była śmierć człowieka oraz 83 osoby 
ranne. W wyniku eksplozji całkowitemu zniszczeniu i spaleniu uległo 
8 budynków oraz stacja paliw. Eksplozji uległy dwie cysterny z cie-
kłym gazem (jedna z propanem i jedna z butanem), a także przeszło 
5500 butli [7]. 
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Rys. 2. Schematyczny plan zagospodarowania stacji [8]. 

 
Do zdarzenia doszło w miejscowości Bucheon w Korei Południo-

wej, w prowincji Gyeonggi na stacji paliw LPG. Stacja zajmowała po-
wierzchnię ok. 540 m2 i była wyposażona w 8 stanowisk do napełnia-
nia zbiorników cylindrycznych (butli) i cztery stanowiska tankowania 
pojazdów. Propan był magazynowany w zbiorniku podziemnym o po-
jemności 29,9 ton, natomiast butan w zbiorniku podziemnym o po-
jemności 39,9 ton [6]. Poza tym na stacji znajdowały się pomieszcze-
nia biurowe oraz pomieszczenie maszynowni. Stacja była usytuow-
ana w gęstej zabudowie miejskiej w centrum miasta. Ze wszystkich 
stron stacji znajdowały się biurowce, sklepy lub budynki mieszkalne. 
Stację wyposażono w dwa stanowiska do rozładunku cystern drogo-
wych oraz jedno stanowisko do rozładunku i załadunku butli LPG. Za 
pomocą rurociągów (o średnicy 50 mm), w standardowych warun-
kach użytkowania propan tłoczony był na stanowisko napełniania bu-
tli pod ciśnieniem 0,8 MPa, a butan na stanowiska tankowania pojaz-
dów pod ciśnieniem 0,5 MPa. Napełnione butle były składowane na 
polu odkładczym (na Rysunku. 2 oznaczenie F) [6]. W chwili zdarze-
nia na stacji znajdowały się dwie cysterny drogowe z LPG oraz ponad 
5500 butli. Cysterna z butanem miała pojemność 28,2 m3, natomiast 
cysterna z propanem miała pojemność 35,3 m3 [2]. 
 

 
Rys. 3. Spalanie powierzchniowe z wytworzeniem dużej ilości dymów 
[1] 

 
Około godz. 14 na stację podjechała cysterna z butanem, a kie-

rowca samodzielnie bez obecności obsługi stacji odpowiedzialnej za 
bezpieczeństwo, podłączył elastyczne przewody do fazy ciekłej i ga-
zowej zbiornika podziemnego z butanem. Następnie rozpoczął pro-
ces rozładunku cysterny i udał się do pomieszczeń biura pozostawia-
jąc cysternę bez nadzoru. W trakcie procesu rozładunku doszło do 
uwolnienia (wyciek dwu fazowy) gazu. Świadek, który zauważył wy-

ciek gazu zawiadomił obsługę stacji. Jeden z pracowników, który ob-
sługuje urządzenia zabezpieczające próbował dobiec do pomiesz-
czenia maszynowni, aby zakręcić zawór. Niestety w połowie jego 
drogi doszło do zapłonu gazu i ogień uniemożliwił mu dotarcie do za-
woru [7].  

Na podstawie zeznań świadków ustalono, że do zapłonu doszło 
około godziny 14:10. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 
14:11. W pierwszej fazie zdarzenia nastąpił pożar powierzchniowy 
rozlewiska ciekłego gazu butanu. Spalaniu ulegał skroplony gaz 
przez co wytwarzała się duża ilość dymu co ilustruje Rys. 3. 

 
Pożar powierzchniowy obejmował obszar o średnicy 7,8 m. Pło-

mienie sięgały na wysokość 20 m. W zasięgu oddziaływania płomieni 
znajdowała się cała infrastruktura stacji wraz z pojazdami transportu-
jącymi butle z gazami butan i propan. Prowadzona akcja gaśnicza nie 
była wystarczająco skuteczna, aby ochłodzić odpowiednio cysterny 
oraz butle z LPG. 

Około godziny 14:25 doszło do wybuchu BLEVE cysterny z pro-
panem. Po następnych dwóch minutach doszło do wybuchu BLEVE 
drugiej cysterny z butanem.  

Dodatkowo cały czas dochodziło do pomniejszych wybuchów 
butli oraz na obszarze stacji występowały pożary strumieniowe z za-
worów. Od pożarów na stacji i wybuchów doszło do wielu innych po-
żarów obiektów sąsiednich i pojazdów znajdujących się w pobliżu. W 
wyniku wybuchów nastąpiło odłamkowanie części cystern, które były 
przenoszone na znaczne odległości. W wyniku zdarzenia zniszcze-
niu uległa całkowicie stacja LPG poza podziemnymi zbiornikami, 
5500 butli gazowych, 12 budynków, w tym 8 całkowicie spalonych, 2 
cysterny, 113 pojazdów oraz 9 pojazdów straży pożarnej. Zginęła 1 
osoba a 83 zostało rannych w tym 23 strażaków. Straty zostały wy-
cenione na ponad 7 milionów dolarów a rekompensaty zniszczeń wy-
niosły na 5 milionów dolarów amerykańskich. 
 

 
Rys. 4. Cysterna propanu po wybuchu a) podstawa, b) dennica tylna 
[6] 

 

 
Rys. 5. Cysterna butanu po wybuchu a) podstawa, b) dennica przed-
nia [8] 
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Rys. 6. Widok stacji LPG po zdarzeniu. A) biuro, B) maszynownia, C) 
podstawa cysterny butanowej, D) podstawa cysterny propanowej, E) 
dystrybutory, F) składowisko butli LPG [8] 

2. TEORETYCZNE OBLICZENIA PARAMETRÓW  
WYBUCHU I POŻARU W PROGRAMACH  
ALOHA I RIZEX-2 

Podczas eksplozji ciśnieniowych zbiorników, które ze względu 
na swój charakter stwarzają pewne ryzyko, należy podjąć działania 
mające na celu ograniczenie do minimum ryzyka sytuacji niebez-
piecznej oraz jej skutków. By tak się stało niezbędne jest planowanie 
awaryjne, umożliwiające prognozowanie zagrożeń, chroniąc nas w 
ten sposób przed katastrofalnymi w skutkach zdarzeniami. Bardzo 
dobrym rozwiązaniem są programy modelujące skutki zdarzeń awa-
ryjnych, które obliczają promieniowanie cieplne, nadciśnienie pod-
czas wybuchu oraz rozprzestrzenianie substancji w atmosferze. 

 
Na podstawie przytoczonych danych dotyczących pogody oraz 

założonej ilości uwolnionego gazu, zostały wykonane obliczenia od-
działywania promieniowania cieplnego dla pożaru powierzchniowego 
o średnicy 7,8 m i wysokości płomieni 20 m, a wyniki przedstawiono 
w tabeli poniżej. Obliczeń dokonano w programach ALOHA oraz RI-
ZEX-2. 

 
Tab. 1. Zasięgi stref oddziaływania promieniowania cieplnego od 

pożaru powierzchniowego. Opracowanie własne. 
Wartość promieniowania 

cieplnego [kW/m2] 
Rodzaj programu 

Aloha Rizex-2 

Zasięg stref promieniowania cieplnego [m] 

37,5  10 4 

12,5  17 14 

4  35 28 

 
Poniżej scharakteryzowano poszczególne wartości promienio-

wania w kontekście skutków : 
– 37,5 kW/m2 – uszkodzenia sąsiednich zbiorników i innych kon-

strukcji budowlanych (prawdopodobny efekt domino po pół go-
dzinie oddziaływania promieniowania cieplnego), możliwe ofiary 
śmiertelne wśród pracowników (np. wskutek nieostrożnych dzia-
łań ratowniczych), 

– 12,5 kW/m2 – minimalna energia do zapłonu drzewa płomieniem 
i poważne urazy w ciągu 10 sek., 

– 4 kW/m2 – powoduje ból po 20 sek. bez utraty wzroku, 
 
Jak wynika z powyższych obliczeń cysterny znajdowały się w 

strefie silnego odziaływania promieniowania cieplnego. To doprowa-
dziło do nadmiernego ogrzania cystern wypełnionych skroplonymi 
gazami i nastąpiły po sobie dwa wybuchy BLEVE. W pierwszej kolej-

ności cysterny z propanem a następnie butanem. Na ilustracjach po-
niżej pokazane zostały utworzone kule ognia tzw. fireball, które były 
następstwem wybuchów. 

 

 
Rys. 7. Kula ognia butanu (a) i propanu (b) [8]. 

 
Dla efektu fireball przeprowadzono stosowne obliczenia. W Ta-

belach 2 - 5 przedstawione zostały wyliczenia promieniowania, mak-
symalne średnice oraz czasy trwania kuli ognia propanu i butanu. 
 

Tab. 2. Zasięgi stref oddziaływania promieniowania cieplnego dla 
propanu podczas zjawiska fireball. Opracowanie własne. 

Wartość promieniowania 
cieplnego [kW/m2] dla 

PROPANU 

Rodzaj programu 

Aloha Rizex-2 

Zasięg stref promieniowania cieplnego [m] 

37,5  141 123 

12,5  259 212 

4  457 328 

 
Tab. 3. Zasięgi stref oddziaływania promieniowania cieplnego dla 

butanu podczas zjawiska fireball. Opracowanie własne. 
Wartość promieniowania 

cieplnego [kW/m2] dla 
BUTANU 

Rodzaj programu 

Aloha Rizex-2 

Zasięg stref promieniowania cieplnego [m] 

37,5  103 136 

12,5  189 254 

4  334 382 

 
Tab. 4. Obliczenia średnicy i czasu trwania zjawiska kuli ognia pod-

czas eksplozji cysterny zawierającej propan. Opracowanie własne 
PROPAN Rodzaj programu: 

Aloha Rizex-2 

Czas trwania [s] 15 17 

Średnica[m] 130 123 

 
Tab. 5. Obliczenia średnicy i czasu trwania zjawiska kuli ognia pod-

czas eksplozji cysterny zawierającej butan. Opracowanie własne 
BUTAN Rodzaj programu: 

Aloha Rizex-2 

Czas trwania [s] 10 16 

Średnica[m] 90 115 

 
Zasięgi promieniowania cieplnego wyliczone w poszczególnych 

programach znacznie się różnią od siebie z powodu różnych modeli 
matematycznych, które są wykorzystywane do obliczeń. Natomiast 
czasy trwania i średnice są wynikami dość zbieżnymi. Sam czas 
utrzymywania jest dość krótki jednak średnice są znaczące. W strefie 
poniżej 100 m promieniowanie było na tyle wysokie, że momentalnie 
powodowało zapłon narażonych elementów (np. samochodów) i po-
wodowało bezpośrednie rozprzestrzenianie się pożaru. 

Podczas każdego wybuchu generowana jest fala nadciśnienia, 
które może powodować znaczne uszkodzenia konstrukcji sąsiednich 
obiektów. Ze względu na ograniczenia programu Aloha, wyliczeń do-
konano tylko w programie Rizex-2 (Tabela 6). 
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Tab. 6. Obliczenia zasięgu fali nadciśnienia generowanej podczas 
wybuchu. Opracowanie własne. 

 
Zasięg strefy nadciśnienia wybuchu BLEVE [m] 

2 kPa 10 kPa 50 kPa 

PROPAN 199 47 16 

BUTAN 117 30 9 

 
Poniżej dokonano opisu skutków wystąpienia poszczególnych 

wartości nadciśnienia dla infrastruktury [9]: 
– >70 kPa – Budynki całkowicie zniszczone, ciężkie uszkodzenia 

konstrukcji żelazobetonowych, 
– 35 kPa – Znaczne uszkodzenia budynków, poważne uszkodze-

nia budynków o stalowej konstrukcji nośnej,  
– 10 kPa – uszkodzenia nadające się do usunięcia, uszkodzenie 

ścian z bloczków betonowych lub żużlowych 
– 5 kPa – Znaczne zniszczenia przeszkleń, nieznaczne uszkodze-

nia budynków 
– 2 kPa – Zniszczone 10% przeszkleń. 

 
Tak  duże wartości ciśnienia miały destrukcyjne działanie na są-

siednie obiekty oraz spowodowały przemieszczenie się elementów 
rozerwanej cysterny na znaczne odległości. Cysterna butanu została 
odrzucona z miejsca wybuchu na odległość 70 m.  

PODSUMOWANIE 

Przedstawione zdarzenie pokazuje jak bardzo niebezpieczne 
mogą być zdarzenia awaryjne z udziałem gazów palnych. W zdarze-
niu tym zostało rannych wiele osób w tym 23 strażaków oraz spaleniu 
uległo 9 pojazdów straży pożarnej. W Polsce w okresie 2000-2014 w 
wybuchach gazów technicznych łącznie odnotowano 48 ofiar śmier-
telnych oraz 945 rannych z czego blisko 9% [12] grupę stanowią ra-
townicy. Z tego powodu podczas transportu i magazynowania tech-
nicznych gazów palnych należy zwracać dużą uwagę na bezpieczeń-
stwo i właściwe zabezpieczenia. Operacje załadunku i rozładunku 
zawsze niosą za sobą pewne ryzyko wystąpienia niekontrolowanego 
wycieku i zapłonu wytworzonej mieszaniny wybuchowej. Zastosowa-
nie takich programów jak ALOHA czy RIZEX-2 pozwala na symulację 
zdarzeń awaryjnych pomagając tym samym zaprojektować obiekty w 
odpowiednich odległościach oraz wyznaczyć strefy bezpieczeństwa 
podczas zdarzeń. Czas w tym przypadku działa na niekorzyść ratow-
ników ponieważ od momentu rozpoczęcia ogrzewania cysterny do jej 
wybuchu statystycznie potrzebne jest ok. 15-20 min. Aby uniknąć ta-
kich sytuacji muszą być restrykcyjnie przestrzegane procedury bez-
pieczeństwa oraz należy zwracać szczególną uwagę na stan tech-
niczny pojemników ciśnieniowych i środków transportu.  

Przedstawiony przykład obrazuje dość skrajny przypadek wybu-
chu cysterny z ciekłym gazem, ale należy zauważyć, że podobne me-
chanizmy będą występowały również w przypadku ogrzewania mniej-
szych pojemników z gazami palnymi (np. 11 kg butle). Dlatego w ra-
mach realizacji projektu została podjęta inicjatywa opracowania me-
tod neutralizacji zagrożenia wybuchu zbiorników z gazami technicz-
nymi oraz wytworzenia osłon dla ratowników co bezpośrednio przy-
czyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa. 

 
Artykuł opracowano na podstawie badań realizowanych w ra-

mach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBR) w ramach projektu nr DOB-BIO6/02/50/2014 pt. 
„Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowa-
nych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źró-
dłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników 
biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych”.  
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Transport hazard of technical gases  
on the example of events in bucheon 

Hazards generated during the tank explosion create danger to 

the community and the surrounding infrastructure. This paper ana-

lyzes the risks associated with the transport of technical gases on the 

example catastrophic fire and explosion in Bucheon. Analysis consist 

a huge pool fire covering the filling station and two BLEVE explo-

sions involving tanks containing propane and butane. It is presented 

simulations (performed using Rizex-2 and Aloha) illustrating the dan-

ger zone and the corresponding effects. 
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