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התרחש בריאקטור מנתי עקב כשל מערבל בזמן  , 2018אשר תואר בזרקור אוגוסט ' בריחת ריאקציה'אירוע 

בראקציה  '. הריאקטור דרש קירור על מנת לשמור על טמפרטורת התהליך, בזמן תהליך רגיל. הוספת מגיבים

אך אף אחד לא , ברור שמשהו שונה בריאקציה זאת!. להיפך נדרש חימום, לא נדרש קירור הריאקטור' שברחה

.שם לב או הגיב לחריגה בהתנהגות הריאקציה

הוא דוגמה נוספת של אי תגובה להתנהגות חריגה , בבתי הזיקוק בטקסס סיטי2005 בשנת שאירע הפיצוץ

פחמימנים דליקים  ). 2-ו1תמונות (עמוד זיקוק מולא יתר על המידה וביתר לחץ , באירוע זה.  בתנאי התהליך

חומר הוזן לעמוד הזיקוק בעוד שלא יצא ממנו כול חומר  . וענן האדים ניצת, )3תמונה (השתחררו מהארובה 

.   מד הגובה לא כשל אלה עבר את תחום המדידה שלו. מד המפלס הראה ירידת גובה בעמודה). 4תמונה (
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Pictures from US Chemical Safety Board video about the March 2005 Texas City incident.


