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Samenvatting LoC toetsen Lubrizol Advanced Materials Resin BV, Oosterhorn 4, Delfzijl  

Achtergrondinformatie over aardbevingen als gevolg van gaswinning, de aanpak van de chemische 

industrie en de onderzoeksmethodieken vindt u op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl  

 

Algemeen: 

De chemische industrie moet voldoen aan hoge veiligheidseisen en een voorwaarde hierbij is dat 

het veiligheidsniveau niet mag verminderen ten gevolge van aardbevingen door gaswinning. 

Hiervoor is een LoC (Loss of Containment) toets uitgevoerd om te controleren of dit bij Lubrizol het 

geval is. Met de LoC methode wordt getoetst of de installaties bestand zijn tegen de ergst 

mogelijke aardbevingen (magnitude 5). Hierbij is het uitgangspunt dat er als gevolg van een 

dergelijke aardbeving geen enkele chemische stof mag vrijkomen. Wanneer de installatie voldoet 

aan de LoC toets is het veiligheidsniveau niet verminderd als gevolg van mogelijke aardbevingen 

met een magnitude van maximaal 5. 

Deze samenvatting is geschreven om inzicht te geven in de resultaten van de uitgevoerde 

onderzoeken. 

 

Inleiding: 

In 2018 is bij Lubrizol gestart met kwalitatieve onderzoeken (fase 1) welke in 2019 gevolgd 
In 2018 is bij Lubrizol gestart met kwalitatieve onderzoeken (fase 1) welke in 2019 gevolgd zijn de 

de kwantitatieve onderzoeken (fase 2) volgens de LoC methode. De resultaten van de 

onderzoeken welke zijn uitgevoerd door Sweco zijn geëvalueerd door Lubrizol en getoetst door de 

TU-Delft. Het vervolg op de de fase 2 onderzoeken is vertraagd in 2020 als gevolg van corona en 

zijn in Q3 – 2021 weer opgestart. 

Bij Lubrizol in Delfzijl wordt CPVC (een hoger gechloreerde PVC) geproduceerd en de belangrijkste 

grondstoffen hiervoor zijn PVC en chloor. Dit wordt gedaan in een volcontinu proces met ca. 25 

medewerkers. PVC wordt in bulk aangeleverd via tankwagens en het chloor via een vaste 

pijplijnverbinding met het chloorbedrijf van Nobian (MEB). Andere grond- en hulpstoffen zijn o.a. 

soda, kalk en nitraat. De CPVC resin welke in Delfzijl geproduceerd wordt gaat vervolgens in bulk 

naar onze vestiging in Oevel (B) of in bigbags naar onze vestiging in Dahej (India) om verder 

verwerkt te worden tot compound. Deze CPVC compound wordt geleverd aan onze klanten die er 

leidingen en fittingen (koppelstukken / afsluiters e.d.) van maken voor toepassing als 

drinkwaterleidingen; industriële leidingen en sprinklerleidingen. De toegevoegde waarde van CPVC 

boven PVC is de hogere temperatuur en drukbestendigheid. 

In fase 1 (kwalitatief onderzoek) is op basis van de mogelijke effecten een selectie gemaakt voor 

de fase 2 (kwantitatief onderzoek) LoC toetsing. 

De middels de LoC methode getoetste onderdelen zijn: 

➢ Gebouw / productiesectie 

➢ Chloortank 

➢ PVC Silo’s (2x) 

➢ CPVC dagsilo’s (2x) 

➢ CPVC eindsilo’s (2x) 

➢ Decommissioning leiding (leiding naar chloorvernietiging) 

➢ CPVC reactoren (3x) 
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Resultaten: 

Uit de resultaten is naar voren gekomen dat een aantal zaken nader onderzocht / berekend 

moesten worden waarvoor een fase 2C onderzoek is uitgevoerd: 

PVC silo’s (2x): de staalconstructie van de silobuis voldoet niet aan de gestelde sterkte eisen. 

CPVC eindsilo’s (2x): de momentvaste ligger/kolom verbindingen voldoen niet aan de gestelde 

sterkte eisen. 

Gebouw: Staalconstructie / kolom / ondersteuning verticale vaten en betonconstructie 

/bewapening voldoen niet aan de gestelde eisen. 

Alle andere doorgerekende systemen waaronder de chloortank; de reactoren en de 

decommisioning leiding voldoen wel aan de gestelde eisen. 

Uit het fase 2C onderzoek is gebleken dat op basis van deze berekeningen de silo’s eveneens 

voldoen aan de gestelde eisen en er alleen nog enkele versterkingen uitgevoerd moeten worden op 

de constructie van het gebouw.  

 

Maatregelen: 

Na afronding van alle fase 2 onderzoeken is gebleken dat er twee relatief eenvoudige 

versterkingen uitgevoerd moeten worden aan de constructie van het gebouw en dit betreft en 

aflassen van een aantal kruisverbanden en het aanbrengen van een versterking middels 

spankabels tussen twee prefab kolommen (fase 3) 

Voorgesteld maatregelen zullen ingepland en uitgevoerd gaan worden waarna onze installaties / 

gebouwen volledig voldoen. 


