Zitting 1967-1968 - 9 5 4 2
Rapport betreffende een onderzoek naar de oorzaak
van de explosie op 20 januari 1968 op het terrein
van Shell Nederland Raffinaderij N.V. te Pernis
BRIEF VAN DE MINISTER
VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
Nr. 1

's-Gravenhage, 26 maart 1968.

Hierbij heb ik de eer u te doen toekomen een door de
Arbeidsinspectie uitgebracht rapport betreffende een onderzoek
naar de oorzaak van de explosie op 20 januari 1968 op het
terrein van Shell Nederland Raffinaderij N.V. te Pernis.
De Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid,
B. ROOLVINK.

Aan
de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

%

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Rapport
betreffende een onderzoek
naar de oorzaak van de explosie op
20 januari 1968 op het terrein van
Shell Nederland Raffinaderij N. V.
te Pernis

STAATSUITGEVERIJ 'S-GRAVENHAGE 1968

3

H

Inhoudsopgave

Korte samenvatting

7

Inleiding

8

De gebeurtenissen op 20 januari 1968

8

Bezoeken aan het terrein op 21 januari 1968

9

De organisatie van het onderzoek

10

Het onderzoek - Beschrijving van de terreinsituatie

12

Getuigenverklaringen

12

Uiteenzetting over de slopsverwerking

13

Administratieve gegevens

14

Loogafvoer naar tank 405

16

Technische gegevens betreffende tank 402

17

Waarnemingen en feiten met betrekking tot tank 402

18

Beschouwingen over het gebeuren in tank 402

19

Proeven op semi-technische schaal

22

Conclusie

22

Aanhangsel betreffende algemene aspecten van de explosie

24

Bijlagen
1. Plattegrond van het getroffen gebied
2. Foto van het vernielde gebied
3. Foto van het vernielde gebied
4. Plattegrond. Ingetekend de loopwegen en posities van belangrijke getuigen
5. Schema slopsverwerking
6. Schema loogafvoer 'Girbotol-complex'
7. Schema loogafvoer Gasplant 2
8. Schema loogafvoer Wax Cracker- DCE feedpreparator
9. Foto van een vernielde controlekamer
10. Schema stoomaansluitingen tank 402
11. Foto aanzicht tank 402
12. Foto stoomafsluiters van tank 402

5

13. Foto stoomtoevoerleiding (3") met stoomverdeelstuk en 4 sectie-afsluiters van
verwarming
14. Foto van de 4 sectie-afsluiters (close-up)
15. Foto van de 4 condensafsluiters van verwarming tank 402
16. Foto van 2" hogedruk stoomafsluiter van tank 402
17. Foto van de kiepstand van de 2" hogedruk stoomafsluiter
18. Foto van de 3" lagedruk stoomafsluiter van tank 402
19. Foto van de kiepstand van de 3" lagedruk stoomafsluiter van tank 402
20. Foto van het inwendige van tank 402
21.

Schema proefopstelling

22. Plattegrond met ingetekende plaatsen waar delen van tanks zijn terechtgekomen
23. Foto van het weggeslagen dak van tank 402
24. Weersverklaring van het filiaal Rotterdam van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut voor de periode 20 januari 1968 04.00-04.30 uur
25. Overzicht brandbestrijding
26. Foto vernielingen aan DCE feedpreparator
27. Foto vernielde elektrische schakelkast aan weg 21
28. Foto vernielingen op weg 21
29. Foto van het centrum van het vernielde gebied
30. Foto vernielingen in het centrum
31. Foto vernielingen bij gebouw 14 aan weg 21
32. Foto vernielingen aan weg 19
33. Foto vernielingen aan een bedrijfsgebouw aan weg 10
34. Foto vernielingen aan een transformatorstation aan weg 17
35. Foto vernielingen aan het oliebedrijfskantoor

6

Korte samenvatting van het rapport

Op zaterdag 20 januari 1968 deed zich om 04.23 een zware ontploffing voor op het
terrein van Shell Nederland Raffinaderij N.V. te Pernis. Deze ontploffing werd
onmiddellijk gevolgd door een grote brand in verschillende installaties en gebouwen
in de nabijheid van het centrum van de explosie. De brand werd in de loop van
zondag 21 januari geheel geblust. Bij deze gebeurtenissen werden 2 personen dodelijk
gewond; 9 personen moesten in ziekenhuizen worden opgenomen en 76 personen
werden licht gewond.
Op het terrein van Shell raffinaderij veroorzaakten de explosie en de brand grote
schade, terwijl de explosie aan naburige fabrieksinstallaties alsmede in Vlaardingen
en Hoogvliet aanzienlijke schade aanrichtte. Alle installaties van Shell Nederland
Raffinaderij N.V. en Shell Nederland Chemie N.V. moesten worden stilgelegd.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak moet worden gezocht in een opslagtank van olieresten, welke was voorzien van een stoomverwarming nabij de bodem.
Wegens het koude weer in de voorafgaande twee weken was deze stoomverwarming
in bedrijf. Tengevolge van moeilijkheden met het breken van een emulsie gedurende
de voorafgaande dagen in een ontzoutingsinstallatie voor ruwe olie was er een grote
aanvoer van afvalolie geweest, voor een deel in de vorm van een waterrijke emulsie
van water in olie, die o.a. in bedoelde tank aanwezig was. Er heeft zich in de tank een
heftig kookverschijnsel voorgedaan, waardoor in korte tijd een grote hoeveelheid
koolwaterstoffen in de lucht werd gebracht. De aanwezigheid van een zeer zwakke en
veranderlijke wind heeft er toe geleid dat zich vervolgens een grote wolk vormde,
bestaande uit een explosief mengsel van lucht en nevel van deze koolwaterstoffen.
Door een niet met zekerheid vast te stellen bron is deze explosieve wolk ontstoken en
met grote hevigheid ontploft.
Een onderzoek naar de wijze waarop de uitstoting van een grote hoeveelheid koolwaterstoffen uit de tank kan plaatsvinden, is op semi-technische schaal verricht.
Daarbij is gebleken dat zeer waarschijnlijk de aanwezigheid van een emulsielaag van
speciale samenstelling voorwaarde is geweest voor het ontstaan van het heftige kookverschijnsel, dat aan de eruptie van de koolwaterstofnevel is voorafgegaan.
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Rapport

Inleiding
In het navolgende wordt een beknopt verslag gegeven van de gebeurtenissen op 20
januari 1968, voorzover deze zich afspeelden op het terrein van Shell Nederland
Raffinaderij N.V., verder te noemen Shell, in aanwezigheid van één of meer van de
rapporteurs.
Verder wordt vermeld de organisatorische vorm waarin het onderzoek naar de oorzaak van de explosie werd uitgevoerd.
Vervolgens wordt de voortgang van het onderzoek beschreven, zo veel mogelijk in
chronologische volgorde en afgesloten met de conclusie van het onderzoek.
Daarna volgt een beschouwing van de scheikundig adviseur bij de Arbeidsinspectie
ir. C. H. Buschmann over het mogelijke mechanisme van de explosie.
In de bijlagen zijn opgenomen plattegronden, foto's en administratieve gegevens.
Deze dienen gedeeltelijk als noodzakelijke informatie, gedeeltelijk als oriëntatie
omtrent plaats en omvang van de gebeurtenissen.
Het onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op de oorzaak van de grote explosie die
zich om 04.23 uur heeft voorgedaan en niet op de als gevolg daarvan opgetreden
gebeurtenissen. De rapporteurs zijn zich er van bewust dat het niet mogelijk is een
groot complex van gebeurtenissen zoals hier heeft plaatsgevonden in detail te beschrijven.
De gebeurtenissen op 20 januari 1968
Op 20 januari 1968 om ongeveer 06.10 uur waarschuwde het districtshoofd van het
3e district der Arbeidsinspectie telefonisch de inspecteur Ie klasse, ir. J. van Goor, dat
hem een melding had bereikt van een zware explosie en brand bij de Shell-raffinaderij
te Pernis.
Daarop begaven zich ir. J. van Goor, technisch hoofdambtenaar Ie klasse J. de
Jong, ing. en technisch ambtenaar Ie klasse E. A. Hummelen, allen bevoegd in het
derde district der Arbeidsinspectie, naar het terrein van Shell, gelegen aan de Vondelingenweg te Rotterdam, waar zij om ongeveer 07.05 uur aankwamen.
Ter plaatse spraken zij met de chef afd. veiligheidsinspectie van Shell, P. v. d. Sijde,
die hen inlichtte over de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden. (Zie bijl. 1.)
Ergens in het blok, begrensd door de wegen nr. 17, 10, 23 en 14 had om enkele
minuten voor half vijf een zware explosie plaatsgevonden, waardoor en waarbij op
verschillende plaatsen branden waren uitgebroken binnen en buiten dat blok. Door
de explosie werden tanks, apparaten en leidingen, welke brandbare vloeistoffen en
gassen bevatten, vernield waarna de uitstromende materie in brand geraakte. Ook
de olievangers hadden gebrand; het oliebedrijfskantoor was voor de helft uitgebrand.
Kantine 2 was door de explosie zwaar beschadigd.
Een hevige brand woedde in tankput 24, waarin 10 tanks zijn opgesteld. Op het gehele
Shell-terrein waren alle installaties buiten bedrijf gesteld. In het geteisterde gebied
bevonden zich uitsluitend de normale aardolieprodukten zodat voor het optreden van
een chemische calamiteit geen gevaar bestond.
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Bij de bedrijfsgeneeskundige dienst, waarvan het gebouw veel explosieschade had
opgelopen aan ramen en deuren, werden de laatste lichtgewonden behandeld.
Vrij spoedig kwam bericht dat de pompmachinist Jan 't JONG in het ziekenhuis aan
zijn verwondingen was overleden. Er werden nog twee personen vermist, waarvan er
één bleek deel te nemen aan het blussingswerk zonder zich present te hebben gemeld
en de andere, operator Raymond Louis SCHMIDT, door collega's uit de ruïne van
een compressorkamer werd gehaald. Hij bleek overleden te zijn.
Naar diverse ziekenhuizen waren 10 personen vervoerd; ongeveer 70 lichtgewonden
werden ter plaatse behandeld.
Het stilleggen van alle fabrieksinstallaties was in goede orde verricht, ondanks de
hevige explosie en het plotseling wegvallen van alle faciliteiten, zoals licht, stroom,
perslucht, stoom enz.
Onze eerste indruk was die van een ernstig gebeuren waartegen echter rustig en met
veel en goed materieel werd opgetreden door de bedrijfsbrandweer en de brandweren
van Rotterdam en Spijkenisse.
Rond het middaguur werd door de bedrijfsdirecteur, ir. T. P. van den Bergh, een
overzicht gegeven van de stand van zaken. Daarna werden de volgende afspraken
gemaakt:
1. Het gebied, begrensd door de wegen 23, 14, 17 en 10 werd, in verband met het in
te stellen onderzoek naar de oorzaak, tot verboden gebied verklaard, met dien
verstande dat brandblussing en geen uitstel gedogende veiligheidsmaatregelen
doorgang konden vinden. De bewaking werd opgedragen aan Shell bewakingsdienst.
2. In de morgen van maandag 22 januari zou in het kantoor van de raffinaderij een
vergadering worden gehouden, waarbij de organisatie van het onderzoek zou
worden geregeld.
In de loop van zaterdagmiddag waren de meeste branden bedwongen; alleen in
tankput 24 brandden nog enige tanks. Daar de situatie toen geheel onder controle
was kon veel materieel en personeel inrukken.

Bezoeken aan het terrein op 21 januari
In de loop van zondag werden nog een paar bezoeken gebracht door ambtenaren van
de Arbeidsinspectie tezamen met politie om de situatie in ogenschouw te nemen. Het
was nu mogelijk het zwaarst getroffen gedeelte te verkennen om een indruk van het
centrum van de explosie te krijgen.
Uit de ernst van de beschadigingen over een grote oppervlakte kon worden afgeleid
dat er een zeer grote hoeveelheid energie moest zijn vrijgekomen.
Deze energie zou moeten zijn geleverd door de explosie van een grote hoeveelheid
materie. Wanneer een explosie van een grote hoeveelheid materie in een apparaat
of in een gebouw zou hebben plaatsgevonden, zouden de sporen daarvan in de vorm
van een krater, een versplinterd apparaat of gebouw zichtbaar zijn geweest. Daar

9

er niets van deze aard werd waargenomen kon geconcludeerd worden dat er een
explosie in de vrije lucht had plaats gevonden en, gezien de aard van het bedrijf, kon
dat van een gas of nevel van druppeltjes van koolwaterstoffen met lucht zijn geweest.

De organisatie van het onderzoek
Maandagmorgen 22 januari vond een vergadering plaats waarbij aanwezig waren:
B. Roolvink

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
alsmede (in alfabetische volgorde):
T. Ardon
commissaris van politie (Rotterdam)
ir. T. P. van den Bergh
directeur Shell
mr. P. A. H. Bos
substituut officier van justitie
ir. C. H. Buschmann
scheikundig adviseur van het Directoraat-Generaal van
de Arbeid
ir. W. E. Eggink
plv. hoofdinspecteur van het Brandweerwezen
P. W. Th. Euijen
hoofdinspecteur gemeentepolitie Rotterdam
ir. J. van Goor
inspecteur van de Arbeid
J. M. C. Goudappel
hoofdagent van politie Rotterdam
F. A. H. Greive
chef recherche linker Maasoever, gemeentepolitie van
Rotterdam
M. J. K. Heinen
hoofdinspecteur A van de afd. Hinderwet, dienst voor
Bouw- en Woningtoezicht gemeente Rotterdam
mr. S. J. van der Hoeven officier van justitie, hoofd van het arrondissementsparket
mr. F. J. Jacobs
directeur algemene zaken Shell
ir. F. H. Janssen van Raay directeur verwerking Shell
chef afd. Hinderwet, dienst voor Bouw- en WoningS. Koopmans, ing.
toezicht gemeente Rotterdam
ir. P. J. de Lint
manager technische afdeling Shell
drs. E. Meinsma
directeur Shell Nederland Chemie N.V.
J. van Pesch
refinery superintendent Shell
mr. ir. P. C. Rus
hoofdinspecteur-directeur van de Arbeid, hoofd van het
3e district van de Arbeidsinspectie
P. v. d. Sijde
chef afdeling veiligheidsinspectie Shell
mr. P. H. Valentgoed
directeur-generaal van de Arbeid
Nadat de Minister namens de Regering zijn deelneming had betuigd met de getroffen
personen en het getroffen bedrijf werd de te volgen procedure vastgesteld.
Normaal is de gang van zaken bij bedrijfsongevallen waarbij doden of ernstig gewonden te betreuren zijn zo, dat de Arbeidsinspectie en de politie tezamen een onderzoek
instellen. Daarbij legt de Arbeidsinspectie het accent op de technische en organisatorische aspecten en de politie op de juiste procedures en de juridische implicaties.
Eventuele informaties van de zijde van het betrokken bedrijf kunnen worden verkre-
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gen door materieel onderzoek van stoffen of apparaten, door informele gesprekken,
inzage van administratieve bescheiden en door formele verhoren. Deze laatste worden
bij voorkeur door Arbeidsinspectie en politie gezamenlijk afgenomen.
Het resultaat van het onderzoek wordt aan de officier van justitie aangeboden.
De gebeurtenissen bij Shell waren ongewoon door de omvang van de schade, door
het grote aantal gewonden en door de omstandigheid dat buiten het getroffen bedrijf
zo veel schade was aangericht. Vooral in verband met dit laatste lag het voor de hand
ook ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht, afd. Hinderwet van de gemeente
Rotterdam bij het onderzoek te betrekken; zij immers zijn belast met de uitvoering
van de Hinderwet.
Verwacht werd dat het technisch onderzoek, gezien de grote verwoestingen en de
ingewikkeldheid van het bedrijf, niet met succes zou kunnen worden uitgevoerd
zonder daadwerkelijke assistentie van Shell.
Mr. Valentgoed sprak namens de overheid het vertrouwen uit dat deze assistentie
door het bedrijf geen aanleiding tot moeilijkheden zou geven. Door ir. van den Bergh
werd volledige openheid bij het onderzoek toegezegd, ongeacht eventuele consequenties daarvan voor het bedrijf of personen.
Overeengekomen werd dat het onderzoek zou worden uitgevoerd door een groep
bestaande uit de ambtenaren van de gemeentepolitie van Rotterdam:
P. W. Th. Euijen
J. M. C. Goudappel
H. J. Buurman
C.de Rooy

hoofdinspecteur, en de hoofdagenten

de ambtenaren van de Arbeidsinspectie:
ir. C. H. Buschmann
A. J. Scholten
mr. ir. P. C. Rus
ir. J. van Goor
J. de Jong, ing.
C. Arends, ing.
E. A. Hummelen
P. v. d. Sijde

scheikundig adviseur van de directeur-generaal van de
Arbeid
technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten van het
Directoraat-Generaal van de Arbeid
hoofdinspecteur-directeur, hoofd van het derde district der
Arbeidsinspectie
inspecteur Ie klasse, derde district
technisch hoofdambtenaar Ie klasse, derde district
technisch hoofdambtenaar voor bijzondere diensten, derde
district
technisch ambtenaar Ie klasse, derde district
chef afdeling veiligheidsinspectie van Shell

Regelmatig zou in een vergadering in aanwezigheid van de directeur-generaal van
de Arbeid, de officier van justitie, de directie van Shell, de plv. hoofdinspecteur van
de Rijksinspectie van het Brandweerwezen, het hoofd van de afd. Hinderwet van
Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam worden gerapporteerd over de
voortgang van het onderzoek, waarna overlegd kon worden over de verder te
nemen stappen.

II

Het onderzoek

Beschrijving van de terreinsituatie
De gebeurtenissen op 20 januari en de verkenningen op 21 januari hadden, door de
richting waarin installaties en gebouwen waren weggeslagen, duidelijk gemaakt dat
het begin gezocht moest worden in de buurt van het centrum van het 'rampgebied'.
Voor wat nu volgt is een beschrijving van de installaties in dit gebied nuttig. (Zie
bijl. 1,2,3.)
Het blok, begrensd door de wegen 10,17, 12 en 19 wordt vrijwel geheel gevuld door
de Dubbs thermische kraakinstallatie.
Deze kraakinstallatie is het hart van de raffinaderij geweest maar door de opkomst
van andere kraakmethoden (katalytisch kraken) is de Dubbs werkwijze verouderd.
De installatie was ongeveer een jaar geleden buiten bedrijf gesteld.
Tussen weg 19 en 21 zijn gelegen een gedeeltelijk in gebruik zijnde hogedruk pompkamer, een klein laboratorium (14) en een transformatorstation.
Het blok, begrensd door de wegen 10, 21, 12 en 23 wordt ingenomen door de zgn.
Wax-cracker-installatie waarin o.a. is opgenomen de zuivering van kraakgassen
(DCE feedpreparator).
Het blok, begrensd door de wegen 12, 23, 14 en 21 wordt ingenomen door de zwavelfabriek, waar diverse uit de ruwe olie afgescheiden zwavelverbindingen in elementaire
zwavel worden omgezet.
Het blok, begrensd door de wegen 21, 14, 17 en 12 is de zgn. slopsverwerking, die is te
omschrijven als de afvalverwerking van de raffinaderij.
Pompkamer 12 en de tanks 415 en 416 zijn gedeelten van de buiten bedrijf zijnde
Dubbs-installatie.
Rondom en door het 'explosieblok' liggen pijpleidingen waardoor een grote verscheidenheid van stoffen wordt getransporteerd.

Getuigenverklaringen
Het eerste punt van onderzoek was zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen de plaats en
het tijdstip van waarnemingen van een abnormale toestand. Daartoe werd een aantal
personen gehoord, die in of in de buurt van het explosieblok waren geweest vóór of
tijdens de explosie. (Zie bijl. 4.)
Operator Pieter LANDZAAD verklaarde omstreeks 03.45 uur niets bijzonders te
hebben waargenomen in de buurt van tankput 24. Kort na 04.00 uur spoot er damp
uit tank 402; tijdens zijn pogingen alarm te maken werd LANDZAAD door de
explosie overvallen en gewond (1).
Portier Sjoerd DE ROOS constateerde om ongeveer 04.00 uur tijdens een controleronde in de buurt van tankput 24 niets bijzonders. Hij zag later de vuurmassa van de
explosie ongeveer in het midden van het explosieblok (2).
Operator Pieter SPAANS heeft uit tank 402 damp zien spuiten; is echter niet zeker
van de tijd.
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Operator-pompmachinist Petrus VAN BERKUM heeft ruim na 04.00 uur op tank
473 gestaan en bij tankput 24 niets bijzonders gezien of gehoord. Korte tijd later
werd hij door de explosie getroffen. Hij zag een vuurmassa in de richting van het midden van het explosieblok (3).
Operator Leendert Abraham VAN DEN BERG ging van tank 423 naar tank 508, dus
langs tankput 24. Op de heenweg merkte hij niets bijzonders op; op de terugweg
werd hij door de explosie verrast (4).
Operator Jacobus Aneginus ARENDS liep om ongeveer 04.15 uur langs tankput 24
op weg 12 en zag walm uit de middelste voorste tank komen (402). LANDZAAD en
't JONG waren bezig er iets aan te doen (5).
Operator Donald Duiged Thomas MUNRO stond om ongeveer 04.15 uur op het
kruispunt van weg 21 en weg 12, rook een benzinelucht en zag boven-achter tank 403
een kolom omhoog spuiten (6).
Operator Gerardus NAGTEGAAL heeft om ongeveer 04.00 uur tank Z 3 opgemeten
en niets speciaals gemerkt (7).
Clean-out operator Albertus Hendrikus DE KLEIN is om ongeveer 04.10 uur via
weg 12 de tankput 24 gepasseerd en heeft niets bijzonders bemerkt. Hij hoorde enige
tijd later een kleine en een grote explosie.
Clean-out operator Hendrik Gijsbertus CRAANEN hoorde vóór de explosie een
gerommel alsof er stoom werd afgeblazen.
Clean-out operator Geert Frederik BOS is om ongeveer 04.10 uur op weg 12 bij
put 24 geweest en heeft geen bijzonderheden geconstateerd. Even later hoorde hij een
zwakke ontploffing, kort daarop gevolgd door de grote explosie.
Bankwerker Johannes Pieter DE GROOT zag omstreeks 04.15 uur tank 402 spuiten
en rook een benzineachtige lucht die hij niet vertrouwde.

Uiteenzetting over de slopsverwerking
Hoewel uiteraard bij de aanvang van het onderzoek bovenstaande waarnemingen
niet direct beschikbaar waren, werd het spoedig duidelijk, dat diende te worden nagegaan hoe de gang van zaken was geweest in de slopsbehandeling voor de explosie.
De sectiechef Johannes Jacobus BELLINGWOUT gaf een uiteenzetting over de
slopsverwerking. (Zie bijl. 5.)
Op veel plaatsen ontstaan in een raffinaderij olie-afvallen: lekkages van apparatuur,
leegmaken van slangen bij laden en lossen, leegmaken van leidingen, apparaten en
tanks, retourprodukten van binnen en buiten het bedrijf enz. Deze oliehoudende
afvallen mogen niet zonder meer via het riool worden afgevoerd, maar moeten binnen
het bedrijf gehouden worden.
Vloeibare lekkages uit installaties worden, met hemelwater of door spoelwater, via
een oliehoudend rioolsysteem gevoerd naar de olievangers. Dit zijn grote platte bakken met speciale 'inbouwsels' waarin de olie gelegenheid krijgt zich af te scheiden. De
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olie wordt afgescheiden en via pompkamer 9 verpompt naar de tank 406; het water
vloeit af naar de Eerste Petroleumhaven.
Olie-afvallen uit lekbakken op steigers en uit leeggemaakte apparaten, vangputten e.d.
worden met tankauto's opgehaald en aan de olievangers toegevoerd.
Oliehoudend ballastwater van schepen wordt verpompt naar tank 406, waaruit het
water wordt afgelaten naar de olievangers.
Afvalprodukten die bij normale temperatuur niet vloeibaar zijn (zgn. waxy slops)
worden in vaten of per vacuümauto aangevoerd en bij de zgn. vatenstort tussen tank
414 en weg 14 opgesmolten en verpompt naar de verwarmde tank 412 ter verdere
verwerking in andere installaties.
De vloeibare slops, die in tank 406 nog veel water bevatten, krijgen in tank 404 en
407 gelegenheid verder uit te zakken, waarna de olie normaliter wordt afgevoerd
naar tank 414.
Omdat tank 414 enige tijd wegens revisie buiten bedrijf was geweest, was het produkt
uit 404/407 opgeslagen in tank 402, die normaal reservetank was.
De verwerking van de slops geschiedt in een betrekkelijk eenvoudige destillatiekolom, de slopstoren, die staat in het Dubbs-vak bij het kruispunt van de wegen
12 en 17. Uit de top van de kolom ontwijken gassen, die naar de fakkel worden geleid
en een lichte vloeistof, de stookbenzine, die in eigen bedrijf voor verwarmingsdoeleinden wordt verstookt. Uit de bodem wordt een residu afgetapt, dat een zodanig
hoog vlampunt moet hebben dat afvoer als bijmenging in stookolie mogelijk is.
Bij de slopsverwerking wordt er nauwlettend op toegezien dat uitsluitend normale
aardolieprodukten worden aangevoerd.
Voor de afvoer van chemicaliën, gechloreerde produkten, insecticiden en dergelijke
bestaan andere faciliteiten.
De slopsverwerking levert het bedrijf weinig profijt op, maar is noodzakelijk voor het
tegengaan van water-, bodem- en luchtverontreiniging.
Tenslotte vermeldde hij nog, dat in tankput 24 de tanks 405 en 409 dienen voor de
opslag van verdunde natronloog, een afvalprodukt van een fabrieksinstallatie. In het
tijdperk vóór de explosie was tank 409 buiten gebruik gesteld.
De overige tanks in tankput 24 waren in gebruik bij andere afdelingen en bevatten
zwaardere produkten, zoals smeerolie, paraffine en dergelijke.

Administratieve gegevens
Over de toestand vóór de explosie waren als gegevens beschikbaar de verpompingsstaat van pompkamer 9 en de waarnemingsbladen van de slopsdestillatie. Deze
waarnemingen werden opgeschreven in de controlekamer Dubbs en doorgegeven naar
de afdeling olie-administratie. Omdat de controlekamer was verwoest waren de
waarnemingen, die vrijdagmorgen waren ingeleverd, de laatste die beschikbaar waren.
Verder was bekend dat er in de controlekamer een wachtboek was waarin de operators de bijzonderheden tijdens hun dienst noteren. De controlekamer was niet
verbrand en daar werd het wachtboek gevonden alsmede een blocnote van waar-
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nemingsbladen. De blocnote was zo zwaar beschadigd dat er geen bruikbare informatie op voorkwam; het wachtboek was ingevuld tot en met de dienst die eindigde om
22.45 uur van vrijdagavond 19 januari.
Voor tank 402 vermelden de gegevens:
1/2 januari '68, inhoud 100 m3 slops
2/3
100
3/4
100
4/5
100
5/6
100
6/7
150
7/8
765
8/9
765
9/10
765

10/11 januari '68, inhoud 765 m3 slops
11/12
765
12/13
765
13/14
765
14/15
830
15/16
840
16/17
820
17/18
1535
18/19
1575

Laatste vermelding in het wachtboek: '402 vol en gesloten'.
Verder is op 9 januari genoteerd: 'Stoom bijgezet voor verwarming tank 402'
Over tank 405 is het volgende vermeld:
1/2 januari '68, inhoud 400 m3
10/11 januari '68, inhoud 455 m3
2/3
403
11/12
460
3/4
415
12/13
460
4/5
417
13/14
465
5/6
435
14/15
465
6/7
435
15/16
465
7/8
440
16/17
465
8/9
440
17/18
470
9/10
450
18/19
475
Laatste vermelding in het wachtboek: 'tk. 405 open voor afvalloog'.
Op meerdere plaatsen in het wachtboek komen opmerkingen voor over 'veel olie op
de olievangers' (en dus veel slops).
Daarom werd op 18/19 januari weer voor 't eerst na de reparatie gepompt naar
tank 414 (450 m3 slops).
Verder vermeldt het wachtboek normale zaken: overpompingen tussen diverse tanks,
water aflaten, verzoeken aan technische dienst betreffende onderhoud e.d.
Het is thans het ogenblik om zich te bezinnen op de vraag welke mogelijkheden er zijn
geweest voor het ontstaan van deze grote explosie. Uit de aard en de omvang van de
schade kan worden afgeleid dat een zeer grote hoeveelheid koolwaterstoffen met
lucht moet zijn geëxplodeerd. De getuigenverklaringen maken duidelijk, dat deze
hoeveelheid koolwaterstoffen zich in minder dan 15 minuten in de lucht moet hebben
verspreid. Zowel uit de aard en de plaats van de veroorzaakte schade als uit de
getuigenverklaringen volgt dat naar alle waarschijnlijkheid de eerder genoemde grote
hoeveelheid koolwaterstof afkomstig is uit één van de tanks in tankput 24. Uit het
voorgaande blijkt, dat alleen de tanks 402 en 405 daarvoor in aanmerking komen.
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Allereerst is nagegaan, welke mogelijkheden er voor tank 405 zijn geweest. Zoals
reeds eerder is vermeld, dient deze tank voor de opslag van afvalloog. Deze afvalloog
is afkomstig van de fabrieksinstallaties die van loog gebruik maken voor het verwijderen van zwavelverbindingen uit de olieprodukten. Daartoe wordt een waterige
oplossing van natrium/hydroxyde (natronloog) gebruikt om zure zwavelverbindingen
in de koolwaterstoffen om te zetten tot in water oplosbare zouten, die later kunnen
worden afgescheiden. Dit proces vindt continu plaats. De natronloog circuleert
hierbij en wordt geleidelijk aan verbruikt. Dit maakt het nodig om verse loog continu
of periodiek toe te voegen en afgewerkte loog eveneens continu of periodiek af te
voeren. Bij continue toe- en afvoer van natronloog wordt gebruik gemaakt van een
vloeistofhoogteregelaar (level controller), welke door middel van samengeperste
lucht een regelafsluiter op afstand bedient. Het is mogelijk, dat bij hapering in dit
systeem de regelafsluiter te ver open blijft staan, tengevolge waarvan behalve de
natronloog ook de te reinigen koolwaterstof wordt afgelaten naar de tank van de
afvalloog. Denkbaar is, dat wanneer de hoeveelheden maar groot genoeg zijn, de
tank voor de afvalloog gaat overlopen. Daar komt nog bij, dat niet alleen vloeibare
koolwaterstoffen worden behandeld, doch ook door druk vloeibaar gemaakte gassen,
zoals propaan en butaan. In dit geval is het mogelijk dat in korte tijd een grote hoeveelheid koolwaterstoffen uit de afvaltank spuit.
Er waren aanwijzingen dat dit in het verleden eens was gebeurd. Uit de verhoren van
sectiechef BELLINGWOUT, sectiechef Jacob VAN DER VLIES en assistant refinery
superintendent Frans Johannes Hendrikus FONTEIN bleek, dat deze laatste, naar
schatting medio 1966, een gasontsnapping had geconstateerd uit één van de tanks in
tankput 24. De oorzaak was toen het blijven hangen van de regelaar in het 'Girbotolcomplex'.
Deze situatie is daarna veranderd. Men heeft nagegaan van welke installaties de afvalloog via het olievrije riool naar de Nieuwe Waterweg kon worden afgevoerd. Zodoende zijn er nog twee installaties overgebleven, die hun loog naar de afvaltanks
405 en 409 spuien, namelijk de Gasplant 2 en de DCE feedpreparator.
Om te voorkomen, dat bij een te lage vloeistofstand koolwaterstoffen zouden doordringen in de loogafvaltanks, had men reeds een beveiliging ontworpen, die in dat
geval automatisch een afsluiter in de loogafvoerleiding dichtzet. Deze beveiliging was
nog niet tot uitvoering gebracht.
Welke aansluitingsmogelijkheden met tank 405 hebben er nu bestaan? Deze mogelijkheden bleken te zijn de reeds genoemde Gasplant 2, waar 2500 ton benzine per dag
met loog wordt behandeld, de eveneens vermelde DCE feedpreparator, waarin per
uur 8 ton gasmengsel van de reeks Cl tot en met C5 een loogbehandeling ondergaat
en de zogenaamde C4-treater van het Girbotolcomplex, waar per dag 1300 ton
vloeibaar butaan met loog wordt gewassen.
In de loogafvoerleiding van de C4-treater van de Girbotolinstallatie (zie bijl. 6) naar
tank 405 bevonden zich twee afsluiters achter elkaar, die beide gesloten waren. Het
bleek dat deze afsluiters gedurende een lange periode voorafgaande aan de datum van
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de explosie niet meer open waren geweest. Voorts verklaarde de sectiechef Jacob
VAN DER VLIES dat geen enkele abnormaliteit aan hem was gerapporteerd. Het moet
dan ook uitgesloten worden geacht, dat gasontsnapping uit de Girbotolinstallatie via
de nog aanwezige loogafvoerleiding naar tank 405 heeft plaatsgevonden.
De Gasplant 2 installatie (zie bijl. 7) voert zijn afvalloog na een tussentank 429 met
een pomp naar tank 405. Periodiek wordt de inhoud van tank 429 naar tank 405 overgepompt. De wassing van de benzine geschiedt onder atmosferische druk. Zou de
niveauregeling van de loog hebben gehaperd dan was het resultaat geweest, dat tank
429 was gaan overlopen. Dit heeft niet plaats gevonden. Uit een en ander volgt, dat de
mogelijkheid van afvoer van benzine naar tank 405 uit Gasplant 2 kan worden geelimineerd.
De DCE feedpreparator, welke aansluit op de Wax Cracker (zie bijl. 8) was in
bedrijf op het moment van de explosie. De loogwassingsinstallatie stond in verbinding
met tank 405. Deze installatie werkt onder druk en kan in een tijdsverloop van 10 tot
15 minuten een aanmerkelijke hoeveelheid brandbaar materiaal, bestaande uit koolwaterstoffen in behandeling en in aanvoer, naar tank 405 brengen. De looginstallatie
is grondig bekeken. De stand van de afsluiters was zodanig, dat geen loog naar tank
405 kon worden afgevoerd. De in aanmerking komende getuigen zijn verhoord.
Operator Donald Duiged Thomas MUNRO verklaarde, dat de man, die voor de
loog zorgt, om ongeveer 04.00 uur een ronde moet gaan doen om tanks op te meten.
Omstreeks die tijd wordt er dus niet met de loogafsluiters gemanipuleerd.
Operator Leendert Abraham VAN DEN BERG had die nacht de 'loogdienst'. Hij
verklaarde, dat hij om 03.00 uur de laatste controle van de loog had verricht. De
wacht vóór hem had loog ververst, zodat hij gedurende zijn gehele nachtdienst aan de
loog niets behoefde te veranderen. Op het tijdstip van de explosie was VAN DEN
BERG in de buurt van tank 508.
Operator Hendrikus Johannes DIEHL en sectiechef Sacom HELLEMAN waren gedurende de nacht geregeld in de controlekamer geweest en hadden op de instrumenten
geen afwijkingen geconstateerd.
De bankwerker Johannes Pieter DE GROOT en de operator Donald Duiged Thomas
MUNRO, die fijne vloeistofdruppeltjes op hun lichaam hebben gekregen, verklaarden
desgevraagd pertinent dat dit geen speciaal gevoel had gegeven. In het bevestigende
geval zou het een aanwijzing kunnen zijn geweest, dat de vloeistofdruppeltjes loog
bevatten.
Op grond van het bovenstaande moet worden aangenomen dat ook uit deze installatie
geen koolwaterstoffen naar tank 405 zijn gekomen.

Technische gegevens betreffende tank 402
Tank 402 bestaat uit een cylindervormige mantel met een diameter van 15,2 m en een
hoogte van 9 m. Op deze mantel rust een conisch tankdeksel, waarin zich drie open
ontluchtingspijpen met een diameter van 6" en twee mandeksels bevinden. De inhoud
tot het conisch deksel bedraagt 1633 m3. Voor verwarming, welke in de winter-
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maanden nodig kan zijn om de inhoud vloeibaar te houden, bevinden zich onderin
vier parallelle stoomspiralen van 2" diameter met een gezamenlijk oppervlak van
36 m2. Deze stoomspiralen zijn elk voorzien van een 2" toevoerafsluiter en een \"
condensafsluiter. De vier 2" toevoerafsluiters zijn in een verdeelstuk ondergebracht,
dat met een 3" leiding verbonden is aan een 3" hoofdafsluiter, welke is aangesloten
aan het lagedrukstoomnet van het bedrijf. Voorts is er nog een toevoerleiding van 2"
met een afsluiter aangesloten op een hogedrukstoomleiding. Deze aansluiting zou
normaal nooit in gebruik zijn. Eén en ander is afgebeeld in de bijlagen 10 tot en met 20.
Het toelaten van lagedrukstoom geschiedt door eerst de 2" toevoerafsluiters van de
stoomspiralen te openen waarna de regeling van de hoeveelheid stoom geschiedt door
het meer of minder ver opendraaien van de 3" hoofdafsluiter. Voor het aflaten van de
gecondenseerde stoom worden de condensafsluiters geopend.

Waarnemingen en feiten met betrekking tot tank 402
Volgens de verklaring van operator Frederikus NIJKAMP zou de 3" hoofdafsluiter
slechts weinig zijn geopend, naar schatting niet meer dan een kwartslag van het handwiel. Bij onderzoek bleek evenwel de afstand tussen klep en klepzitting 22,5 mm te
bedragen. Het is uitgesloten te achten dat na de explosie de opening van de klep is
veranderd. Immers, na demontage van de afsluiter bleek, dat het handwiel niet meer
met de hand kon worden verdraaid, waarschijnlijk een gevolg van de grote hitte
waaraan de afsluiter door de brand is blootgesteld.
Daardoor was het ook onmogelijk om achteraf vast te stellen of de afsluiter een stroef
punt heeft gehad, zodat de operator kon menen de afsluiter te hebben gesloten terwijl
dit niet het geval was. Bij dit type afsluiter gaat het handwiel met de klep op en neer,
zodat er wel enige indicatie is over de stand van de klep. Geheel nauwkeurig is dat
echter niet.
De vier toevoerafsluiters en de vier condensafsluiters werden geheel of gedeeltelijk
geopend aangetroffen.
De 2" hoofdafsluiter van de hogedrukstoomleiding was geheel gesloten, evenals een
in dezelfde leiding geplaatste afsluiter, die aan de zojuist genoemde voorafgaat. Er
bevonden zich dus twee gesloten afsluiters tussen de hogedrukstoom en de stoomspiralen.
De stoomspiralen bleken bij afpersen met 3 atm. waterdruk volkomen intact te zijn.
Enige getuigen, werkzaam op de afdeling Verliesbestrijding verklaarden, dat de
laatste weken alleen de gebruikelijke stoffen naar de slopsverwerking waren afgevoerd.
Nagegaan is nog of terugslag van hete verwarmingsolie uit een gebroken verwarmingselement van de slopsdestillatietoren naar tank 402 kon zijn geschied. Dit bleek zeer
onwaarschijnlijk omdat deze olie dan van onder naar boven door de toren zou moeten
gaan en vervolgens tegen de normale richting in door een waterafscheider, een pomp
en een filter.
Bovendien werd de toren gevoed vanuit tank 407, terwijl de verbinding tussen tank
407 en 402 was afgesloten. Warmteontwikkeling in de tank tengevolge van een chemi-
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sche reactie kan worden uitgesloten, daar het onmogelijk bleek via het leidingsysteem reactieve stoffen zoals zwavelzuur, sterke loog of polymerisatie versnellende
katalysatoren in tank 402 te brengen.
In het wachtboek van de slopsverwerking staat op verscheidene plaatsen vermeld
'veel olie op de olievangers'. Dit betekent dat er een grote aanvoer naar de slopsverwerking is geweest, immers, de olie van de olievangers wordt verpompt naar tank
406 en na uitzakking in tank 404 gevoerd naar tank 402. De reden voor de grote
slopsaanvoer bleek te liggen in moeilijkheden, die waren ondervonden bij het ontzouten van ruwe olie. Dit ontzouten geschiedt door de ruwe olie, de crude oil, met
schoon water te roeren zodat de in de olie aanwezige zouten kunnen oplossen in het
water. Door deze menging ontstaat een emulsie van water in olie. De emulsie wordt
daarna met behulp van een elektrisch systeem gebroken, dat wil zeggen gescheiden in
een waterlaag en een olielaag. Het breken van de emulsie is niet iets wat altijd zonder
moeilijkheden verloopt. In het onderhavige geval was het ontzouten van o.a. Bachaa,uero crude aanleiding tot de vorming van veel slopsemulsie geweest. Aangenomen
moet worden, dat een deel van deze emulsie tenslotte in tank 402 is beland.
De samenstelling van de slops in tank 402 is niet steeds gelijk geweest. Enige dagen
voor de explosie bedroeg het s.g. ongeveer 0,82. Het gehalte aan lichte bestanddelen
zal naar schatting ongeveer 30% hebben bedragen.

Beschouwingen over het gebeuren in tank 402
Uit de beschikbare gegevens en de getuigenverklaringen kan met grote waarschijnlijkheid het volgende worden afgeleid.
1. In tank 402 bevond zich een hoeveelheid slops van 1575 m3, overeenkomend met
een hoogte van 8,7 m in de tank; de tank was dus nagenoeg vol.
2. Er was geen toevoer van slops naar de tank terwijl ook de afvoerafsluiter gesloten
was.
3. De inhoud van de tank was gedurende geruime tijd door lagedrukstoom verwarmd.
4. Het gehalte aan lichte bestanddelen, kokend beneden 170° C, bedroeg ongeveer
0
J3U

0/

y0.

5. Op 20 januari 1968 te omstreeks 4.15 uur is tank 402 overgelopen, kort daarop
volgde een eruptie van koolwaterstoffen.
Het is evident, dat de oorzaak van het uitstoten der koolwaterstoffen gezocht moet
worden in de warmte van de lagedrukstoom, die werd toegevoerd in de stoomspiralen
van tank 402. Indien we uitgaan van een homogene temperatuurverdeling in de tank
kunnen we de gevolgen van een normale verwarming globaal berekenen. We nemen
daarbij nog het volgende aan:
a. De tank is gevuld met slops met een beginkookpunt van 60° C.
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b. Er bevindt zich geen waterlaag op de bodem.
c. De condensatietemperatuur van de lagedrukstoom bedraagt 130° C.
(I. De warmteoverdrachtscoëfficiënt van condenserende stoom naar olie bedraagt
400 kcal/m2 h° C.
e.

Het verwarmend oppervlak van de stoomspiralen is 36 m2.

ƒ.

De verdampingswarmte van olie is 85 kcal per kg.

De hoeveelheid slops, die per minuut kan worden verdampt, bedraagt dan
400 x 36 X (130—60)

Deze hoeveelheid damp is zeker groot genoeg om te worden opgemerkt, maar onvoldoende om in de korte tijd die ter beschikking staat, ongeveer 10 minuten, een
explosie van zo grote omvang te kunnen verklaren: hiervoor zou een tijd van 5 a 6
uren nodig zijn geweest.
De snelheid van de warmtetoevoer is dus onvoldoende geweest om de verschijnselen
te kunnen verklaren uitgaande van een homogene temperatuurverdeling in de tank.
We moeten dus aannemen, dat een deel van de tankinhoud een belangrijk hogere
temperatuur heeft gehad dan het overige deel. De hoeveelheid warmte die in het hete
gedeelte is opgeslagen, moet de plotselinge uitstoting van de koolwaterstofnevel
veroorzaakt hebben.
Een niet-homogene temperatuurverdeling kunnen we verwachten als de tankinhoud
uit twee fasen bestaat, bijvoorbeeld een waterlaag van voldoende dikte om de
stoomspiralen geheel te bedekken en een op deze waterlaag drijvende olielaag. De
grenslaag water-olie belemmert de convectiestroming in de tank en brengt dus een
extra weerstand aan voor de warmteoverdracht. Het temperatuurverschil dat tussen
de beide lagen kan ontstaan hangt af van de snelheid van de warmtetoevoer, van de
warmteoverdrachtscoëfficiënt aan het grensvlak en van het warmteverlies naar de
omgeving. De grootte van het effect is moeilijk kwantitatief te benaderen, maar kan
zeker enkele tientallen graden bedragen. Het temperatuurverschil alleen is evenwel
niet voldoende om het beschreven verschijnsel te verklaren. Daartoe is bovendien
nodig een verstoring van de situatie tussen de twee lagen welke er voor zorgt dat de
verzamelde energie plotseling vrijkomt.
Er komen in principe twee mechanismen in aanmerking als verklaring voor het
plotseling vrijkomen van de in een bodemlaag verzamelde energie, namelijk:
a. een plotselinge drukverlaging boven een kokende waterlaag op de bodem van de
tank;
b. een snelle menging van een hete laag onder in de tank met de daarop drijvende
laag koudere olie.
Het onder a genoemde mechanisme kan gemakkelijk worden gedemonstreerd, door
een dampspanning van 0,03 kg per cm2 of meer op te laten bouwen boven een kolom
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olie, die drijft op een kokende waterlaag. Wordt nu de druk plotseling afgelaten dan
kookt het water heftig op en werpt met kracht een deel van de olie uit. Afhankelijk
van de dampspanning van de olie kan dit verschijnsel al bij relatief lage olietemperatuur optreden.
Ofschoon op de bovenomschreven wijze de waargenomen verschijnselen aan de tank
goed worden verklaard kan toch niet worden gesproken van een mogelijke oorzaak.
Het is immers niet aan te nemen, dat in tank 402 met de drie grote ontluchtingspijpen
in het dak, een opbouw van de dampspanning van de slops mogelijk is geweest.
Een andere manier waarop de evenwichtstoestand van de kokende waterlaag onder de
laag koudere olie kan zijn verstoord is het plotseling verlies van hydrostatische druk.
Dit zou kunnen optreden als tengevolge van thermische uitzetting van de tankinhoud
en dampvorming de tank snel zou zijn overgelopen. Het verschijnsel laat zich eveneens
op kleine schaal gemakkelijk demonstreren. Voor tank 402 moet dan worden aangenomen dat de uitzetting van de vloeistof het tankdeksel heeft afgescheurd. Gezien
de geringe warmtetoevoer is echter een dergelijke snelle uitzetting van de tankinhoud
niet te verwachten.
Het onder b genoemde mechanisme, een snelle menging van een hete bodemlaag met
de daarop drijvende koudere olielaag lijkt meer plausibel. Echter dient direct te
worden uitgesloten, dat een hete laag water zich met de bovenstaande olie gemengd
zou hebben. Het verschil in soortelijk gewicht van de beide vloeistoffen is daarvoor
veel te groot. Wel zou een hete olielaag zich kunnen mengen met de overige tankinhoud. Het probleem is dus nu geworden, hoe zich onder in de tank een stationaire
laag hete olie heeft kunnen verzamelen en vooral hoe een dergelijke situatie zich gedurende een voldoend lange tijd heeft kunnen handhaven.
De meest aannemelijke hypothese is gebaseerd op de aanname, dat een relatief grote
hoeveelheid van een stabiele emulsie van water in zware olie in de tank is terecht
gekomen. Deze aanname is niet onwaarschijnlijk, daar in de periode kort voor de
ramp de olievangers vrij grote hoeveelheden emulsie hebben moeten verwerken zoals
hiervoor reeds is omschreven.
De emulsie moet dan voldoende stabiel zijn geweest om de waterafscheidingsprocedure te hebben doorstaan, zodat hij zich op de bodem van tank 402 heeft kunnen
verzamelen. Hier is de emulsie geleidelijk opgewarmd, terwijl tegelijkertijd de warmteoverdracht van de stoomspiralen naar de oliephase belemmerd werd, waardoor een
belangrijk temperatuurverschil tussen de lagen kon ontstaan. Indien aangenomen
wordt dat de emulsie zich bij een temperatuur van ongeveer 100 °C gesplitst heeft in
een waterlaag en een olielaag dan is een gevaarlijke situatie ontstaan, als op dat
moment de boven de emulsie staande olie zijn beginkookpunt reeds heeft bereikt.
Dit kookpunt is afhankelijk van de samenstelling van de slops en kan betrekkelijk
laag zijn, bijvoorbeeld 60 °C. Dampvorming aan het instabiele grensvlak tussen de
hete en de koudere olielaag zou dan de inleiding zijn van een zichzelf versnellende
menging, waardoor in korte tijd voldoende warmte aan de olie zou zijn toegevoerd
om de tank door dampontwikkeling te laten overlopen. Dit overlopen zou leiden tot
een verlaging van de hydrostatische druk op de bodemlaag en een eruptie van de
tankinhoud veroorzaken.
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Proeven op semi-technische schaal
Ter staving van de hierboven ontwikkelde theorieën zijn enige proefnemingen op
semi-technische schaal verricht. De proefopstelling bestond uiteen verticaal geplaatste
buis van voldoende lengte waarin boven elkaar verschillende vloeistoffen werden
gebracht. (Zie bijl. 21.) Door verwarming op de bodem wordt de onderste laag op
hogere temperatuur gebracht. Door afdekking van de buis met een aluminiumplaatje
wordt een drukopbouw verkregen. Op het moment dat de onderste laag zijn kookpunt heeft bereikt wordt het aluminiumplaatje doorgestoken waarna door het wegvallen van de druk een heftig kookverschijnsel kan worden teweeggebracht.
Ook zijn proefnemingen gedaan met een emulsie als bodemlaag en daarboven een
laag lichtere koolwaterstoffen, waarvan de samenstelling zo goed mogelijk overeenkwam met slops. Bij deze proeven was de bovenkant van de buis niet afgedekt,
zodat de omstandigheden van tank 402 zo veel mogelijk werden nagebootst.
Na voldoende verwarming spoot een belangrijk deel van de bovendrijvende olielaag
uit de buis. Dit verschijnsel werd voor het eerst gedemonstreerd met een hoeveelheid
van de originele emulsie, die nog was overgebleven.
Verdere proeven met zelfgemaakte emulsies maken het zeer waarschijnlijk dat aan de
volgende voorwaarden moet zijn voldaan om een eruptie te veroorzaken.
1. De emulsie moet zijn van het type water-in-olie.
2. Het beginkookpunt van de olie van de emulsie moet liggen boven de temperatuur
waarbij de emulsie breekt in een water- en een oliefase.
3. Deze breektemperatuur moet liggen boven het beginkookpunt van de slops, dus
meestal tussen ongeveer 70° C en 100° C.
4. De emulsielaag meet de stoomspiralen geheel omgeven zodat alleen de emulsielaag wordt verwarmd.
5. De slopslaag boven de emulsie moet een beginkookpunt hebben, dat enkele
tientallen graden beneden de breektemperatuur van de emulsie ligt.
6. De slopslaag moet geheel of voor een groot deel een temperatuur hebben, die
slechts weinig lager is dan het beginkookpunt van de slops.

Conclusie
De explosie is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de ontsteking van een grote
wolk bestaande uit lucht en een grote hoeveelheid nevel van koolwaterstof. Deze
wolk kon worden gevormd door de weersgesteldheid namelijk een zeer zwakke en
veranderlijke wind nadat uit tank 402 in een zeer korte tijd een uitstoting van de
koolwaterstoffen had plaatsgevonden.
Een onderzoek op semi-technische schaal naar de mogelijke oorzaak van deze
plotselinge eruptie heeft met grote waarschijnlijkheid het volgende aangetoond.
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Ie.

De inhoud van tank 402 heeft voornamelijk bestaan uit een mengsel van koolwaterstoffen met een relatief laag beginkookpunt. Bovendien bevond zich een
relatief grote hoeveelheid van een stabiele water-in-olie emulsie in de tank.

2e. Doordat de tank met behulp van een stoomspiraal werd verwarmd, heeft de
emulsielaag, die zich onder in de tank bevond, een vrij hoge temperatuur kunnen
bereiken, terwijl de bovenstaande olielaag belangrijk kouder is gebleven.
3e.

Bij een temperatuur van circa 100° C heeft de emulsielaag zich gesplitst in een
waterlaag en een laag relatief zware olie, die dus ook een temperatuur van circa
100° C had.

4e.

Op het moment dat de temperatuur van de lichte olielaag het beginkookpunt
heeft bereikt is door dampvorming aan het instabiele grensvlak tussen de hete en
de koelere olielaag dampontwikkeling opgetreden, die een snelle menging van de
hete olielaag met de rest van de tankinhoud heeft veroorzaakt. De hierbij
ontstane damp heeft geleid tot het overlopen van de tank en de hierop volgende
eruptie van koolwaterstofnevel.

Over de wijze waarop de explosieve wolk is ontstoken kan weinig met zekerheid
worden gezegd. De aanwezigheid van een verwarmingsinstallatie gestookt met open
vuur, voldoend hete oppervlakken, uitlaten van verbrandingsmotoren, alsmede de
vorming van elektrostatische ladingen van voldoende energie, kunnen ieder op zich
als ontstekingsoorzaak worden beschouwd.
In de olieindustrie heeft men zich tot nog toe nimmer gerealiseerd, dat de aanwezigheid van een emulsielaag van een bijzondere samenstelling in een verwarmde slopstank
aanleiding zou kunnen zijn voor het teweegbrengen van een plotselinge uitstoting van
een grote hoeveelheid koolwaterstofnevel.
Er is hier sprake geweest van een ten tijde van de explosie onvoorzienbare samenloop
van omstandigheden.
Voorburg.

Rotterdam, 18 maart 1968.

Ir. J. van Goor.
C. Arends, ing.

J. de Jong, ing.

E. A. Hummelen.
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Aanhangsel (DOOR IR. C. H. BUSCHMANN)

Algemene aspecten van de explosie
Men kan verschillende soorten explosieve reacties onderscheiden. Een voorwaarde
voor deze reacties is echter steeds, dat wanneer deze eenmaal op gang zijn gekomen,
zij zich zonder toevoer van energie of materie door de hele massa kunnen voortzetten.
Een brand, hoe hevig ook, is dus nimmer een explosie daar hiervoor steeds toevoer
van zuurstof nodig is.
Afhankelijk van het reactiemechanisme onderscheidt men heterogene explosies en
homogene explosies.
Bij de heterogene explosie wordt de explosie op enige plaats in het explosieve mengsel
ingeleid. Er vormt zich een vlamfront (reactiefront) dat van daaruit door het explosieve mengsel voortschrijdt.
Afhankelijk van het mechanisme waarmee de energie, die ontstaat in het vlamfront,
naar de ervoor gelegen, nog niet tot reactie gekomen delen van het explosieve mengsel
wordt overgedragen, onderscheidt men een thermische explosie (deflagratie) en een
detonatie.
Bij een thermische explosie (deflagratie) wordt de energie van het vlamfront door
overdracht van warmte (convectie, straling) op de direct aan het vlamfront grenzende
zone overgebracht. Dit is een relatief traag gebeuren. De snelheid, waarmee het vlamfront zich door het mengsel verplaatst, bedraagt in eerste aanleg niet meer dan enkele tientallen centimeters tot meters per seconde. Daar echter de verbrandingssnelheid
bij verhoogde druk en temperatuur snel toeneemt, neemt na het op gang komen van de
explosie, met de drukopbouw, ook de snelheid waarmee het vlamfront door de massa
voortschrijdt, toe.
Bij een detonatie wordt de energie van de reactie-zöne op de nog niet reagerende
aangrenzende lagen overgebracht door een supersone drukgolf. In het golffront worden de (gas) massa's plaatselijk sterk gecomprimeerd en daardoor zover verhit, dat ze
spontaan tot reactie komen. De bij deze reactie vrijkomende energie draagt er toe bij
de drukgolf en daarmee het reactiefront in stand te houden. Het front van de drukgolf en de reactiezöne schrijden gelijk en met supersone snelheid (enkele kilometers
per seconde) door het mengsel voort.
Bij een homogene explosie komt het explosieve mengsel op alle punten tegelijk tot
reactie. Dit kan bijvoorbeeld plaats vinden door adiabatische compressie van een
gasmengsel tot een druk waarbij de ontstekingstemperatuur van het gasmengsel
wordt bereikt.
Dit vindt dan op het zelfde tijdstip overal in het mengsel plaats en de reactie komt op
dat moment door het hele mengsel op gang. Alle energie komt in een zeer kort tijdsbestek vrij.
Een homogene explosie kan ook worden ingeleid door straling met voldoende energie
om de reactie op gang te brengen. Een bekend voorbeeld is een mengsel van chloor en
waterstof, dat door zonnestraling tot reactie kan worden gebracht.
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Overgang van thermische explosie in detonatie
Het is bekend dat onder geschikte omstandigheden een thermische explosie van een
gasmengsel kan overgaan in een detonatie. Vooral in betrekkelijk nauwe buizen is dit
verschijnsel uitvoerig onderzocht.
Voor het reactiefront van een thermische explosie komt het explosieve gasmengsel in
beweging, voortgestuwd door de in het reactiefront snel uitzettende gassen. In een
buis ontstaat hierdoor een gekromd reactiefront dat een groter oppervlak heeft.
De hierdoor optredende reactie-versnelling bewerkt opnieuw een vergroting van de
stroomsnelheid en drukverhoging in de voortgestuwde gasmassa. Zodra turbulentie
optreedt wordt de reactiezöne en daarmee de reactiesnelheid snel verder vergroot.
Ook de stroomsnelheid en de drukverhoging in de voortgestuwde gasmassa neemt
verder toe.
Zodra de stroomsnelheid de geluidssnelheid in het betrokken gasmengsel begint te
naderen, kan de drukverhoging in het gas de vorm aannemen van een aantal opeenvolgende drukstoten, die elkaar kunnen inhalen en versterken.
Hierdoor kan vermenging van verbrand en onverbrand gas optreden. Binnen de
reactiezöne komen telkens kleine gasvolumina spontaan tot explosie, hetgeen opnieuw drukstoten door de gasmassa veroorzaakt.
Indien door de geschetste drukstoten de voorliggende gasmassa plaatselijk zo ver
wordt gecomprimeerd dat een reactie op gang komt, dan is reeds een reactiemechanisme verkregen dat veel op dat van een echte detonatie gelijkt. Dit mechanisme
gaat in een echte detonatie over, indien de samenstelling van het gasmengsel zo is dat
een stationaire drukgolf (detonatiegolf) kan worden onderhouden.
Ook echter indien geen stationaire drukgolf wordt ontwikkeld kan een detonatieachtige explosie ontstaan waarbij het reactiefront niet geheel samenvalt met de drukgolf doch deze op ongelijkmatige afstand volgt. 1
De hier beschreven overgang van een thermische explosie in een detonatie zal in
buizen veel gemakkelijker tot stand komen dan in de vrije ruimte. Dit komt ook tot
uitdrukking in de concentratiegebieden waarbinnen een echte detonatie mogelijk is
onder diverse omstandigheden.
Detonatiegrenzen
Homogene gasmengsels in een buis
mengsel
zuurstof met acetyleen
zuurstof met waterstof
zuurstof met propaan
zuurstof met butaan
lucht met acetyleen
lucht met waterstof
lucht met butaan

1
H. H. Freytag: Handbuch
der Raum Explosionen,
Hoofdstuk 2.4.
2
Freytag, pag. 74
en pag. 113, 114.
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% brandbaar gas
waarbij detonatie mogelijk is
3,5
93
15
90
3,2
37
2,8
31,1
4,2
50
18,3 —
58,9
2,0 —
2,2

b. Homogene gasmengsels in vrije ruimte (ballon)
zuurstof met acetyleen
10—68
lucht met acetyleen
10—18
Hierbij zij opgemerkt dat de voorbeelden uit tabel b slechts door springladingen met
relatief hoge energie tot detonatie konden worden gebracht.
Een vergelijking van bovenstaande tabellen moet wel tot de conclusie voeren, dat een
echte detonatie in de ruimte in een mengsel van koolwaterstoffen met lucht vrijwel
uitgesloten moet worden geacht. Zo er al een detonatiegebied bestaat voor dergelijke
mengsels dan is het in ieder geval zo nauw, dat het onwaarschijnlijk is dat de samenstelling van een grote wolk in de buitenlucht zich geheel in dit gebied bevonden zou
hebben.
Dit neemt echter niet weg dat de eerder beschreven overgang van een thermische
explosie in een detonatieachtig verschijnsel in een explosiewolk van grote omvang
wel waarschijnlijk is.
Dergelijke verschijnselen zijn eerder waargenomen bij explosies bij de Badische
Aniline- und Soda Fabrik in Ludwigshafen in 1943 en 1948.
Uit de waargenomen gevolgen van de explosie valt ongeveer de hoeveelheid vrijgekomen energie af te leiden. Uit een groot aantal ongevallen met springstoffen is een
lijst samengesteld waaruit de gevolgen in samenhang met de hoeveelheid er bij betrokken springstof kan worden afgelezen. Een vergelijking van de bij deze explosie
opgetreden schade met die, aangegeven in deze lijst, leidt tot de conclusie dat ca.
50 a 100 ton koolwaterstoffen bij de explosie betrokken moet zijn geweest.

Ontstekingsmogelijkheden
Voor het ontstaan van een explosie moet, behalve een explosief mengsel, ook een geschikte ontstekingsbron aanwezig zijn die de explosie kan inleiden.
Als
a.
b.
c.
cl.

zodanig komen in aanmerking:
elektrische ontladingen die ontstaan bij onderbreking van een elektrisch circuit,
vonken die ontstaan door ontladen van statische elektrische ladingen,
hete oppervlakken,
open vuur.

Achteraf is niet met zekerheid vast te stellen waar de explosie is ingeleid. Wel is
zeker dat de inleiding eerst is ingeleid toen de explosieve nevel-wolk reeds een aanzienlijke omvang had aangenomen en het voorste front door de wind reeds tot op een
afstand van ca. 100 m van de bron was verplaatst.
Dit betekent dat de plaats waarop de explosie is ingeleid moeilijk te Iocaliseren valt
en dat in de praktijk vrijwel alle mogelijke ontstekingsoorzaken de aanleiding tot de
explosie kunnen hebben gevormd.
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a. Binnen het bedoelde gebied bevonden zich een klein laboratorium en controlekamers met gewone elektrische apparatuur. Een vonk in een der apparaten kan de
inleiding hebben veroorzaakt.
b. De mogelijkheid van de vorming van elektrostatische ladingen die bij ontlading
voldoende energie leveren om ontsteking te veroorzaken is bij het eerder beschreven gebeuren zeker aanwezig.
Niet duidelijk is echter waarom ontsteking in dat geval niet eerder is opgetreden.
De mogelijkheid van deze ontstekingsbron kan echter niet met zekerheid worden
uitgesloten.
c en d. In het betrokken gebied was een verwarmingsinstallatie in werking welke
met open vuur wordt gestookt. In deze installatie is zowel open vuur als een
voldoend heet oppervlak aanwezig die de inleiding zouden kunnen hebben veroorzaakt.

27

Ï2

Bijlagen behorende bij rapport
van onderzoek naar de oorzaak
van de explosie op 20 januari 1968
op het terrein van Shell Nederland
Raffinaderij N. V. te Pernis.
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Bijlage 1 Plattegrond van het getroffen gebied ►
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210/220

3i

32.

Bijlage 2 Het vernielde gebied, gezien vanaf de grote schoorsteen.
Rechts tankput 24, midden Dubbs (foto Shell)
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Bijlage 3 Het vernielde gebied, gezien vanaf de grote schoorsteen.
Rechts onder zwavelfabriek (foto Shell)
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Bijlage 4
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Plattegrond. Ingetekend de loopwegen en posities van belangrijke getuigen

►
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Bijlage 5 Schema slopsverwerking
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Bijlage 8 Schema loogafvoer Wax Cracker- DCE feedpreparator
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Bijlage 7 Schema loogafvoer Gasplant 2
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Bijlage 9 Een vernielde controlekamer (foto Shell)
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Schema stoomaansluitingen

Bijl 10
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Bijlage 11 Aanzicht tank 402. Voorgrond twee stoomafsluiters. Aan de tank vier
verwarmingsafsluiters (foto Shell)
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Bijlage 12 Stoomafsluiters van tank 402. Links hoge-druk, rechts lage-druk afsluiter
(foto Shell)
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Bijlage 13 Stoomtoevoerleiding (3") met stoomverdeelstuk en 4 sectie-afsluiters van
verwarming (foto Shell)
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Bijlage 14 Verwarrningsafsluiters aan tank 402. Diameter doorlaat klep: 50,1 mm;
opening resp. 20,0/ 14,8/ 19,7/ 6,2 mm (foto Shell)
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Bijlage 15 Condensafsluiters van verwarming tank 402. 4 afsluiters 0 J"; alle geheel
geopend (foto Shell)
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Bijlage 16 Hoge-druk 2" stoomafsluiter van tank 402 (foto Shell)
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Bijlage 17 Hoge-druk 2* stoomafsluiter van tank 402. Kiepstand: geheel gesloten
(foto Shell)
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Bijlage 18 Lage-druk 3" stoomafsluiter van tank 402 (foto Shell)
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Bijlage 19 Lage-druk 3* afsluiter van tank 402. Diameter klepzitting 80,5 mm; klepopening
22,5 mm (foto Shell)

Bijlage 20 Inwendige van tank 402. De water-aftapleiding begint in de cirkel en loopt naar
boven (foto Shell)
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Bijlage 21

Schema proefopstelling
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Bijlage 22 Plattegrond met ingetekende plaatsen waar delen van tanks zijn
terechtgekomen
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Bijlage 23 Dak van tank 402 (foto Shell)
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Bijlage 24 Weersverklaring van het filiaal Rotterdam van het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut voor de periode 20 januari 1968 04.00-04.30 uur

I'ILIAALINKICHTINC VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH
Nr.

ï'15/60/56

INSTITUUT

rK0/T
ROTTERDAM.2,

Antwoord op schrijven van:

25 j a n u a r i 3 968.

KivicMtnat 12-Tcl. 11 2060- 1107 *U - Posirelt. 19771

25 januari 1968
A 87556 E/TB
Bureau: tandelinplein.
Onderwerp:

weersverklaring

Aan de h e e r hoofdcommissaris van P o l i t i e ,
Haagseveer £ 5 ,
R o t t e r d a m - 1.-

Bijliflen:

nota
I n antwoord op Uw bovenvermelde o r i e f d e e l i k ü h e t volgende mede.
P e r i o d e : 20 j a n u a r i 1968 04.00 - 0 4 . 5 0 .
TEMPERATUUR i n graden C e l s i u s :

7,5°

RKLAIIKVE VOCHTHiHhlD

: 98 %

Gemiudelde WIMDRICHTIINLI

: t e 04.00 Oor.t, t e 04.50 ZO

ijemiddelde WHIDStiLLHF.ID

: 1 « e t e r p e r .seconde

Maximum WINDSTOOT

: 1,6 B e t e r per seconde

/ 1CHT
Radarpost M a a s s l u i s :

t e 04.00 600 « e t e r
t e 04.50 1.000 meter om de West
500 meter om de Oost
t e 05.00 100 meter

Radarpost ïankhoofd:

t e 04.00 1.000 meter
t e 04.50
500 « e t e r om de West
1.500 B e t e r om de Oor.t
t e 05.00
100 meter

Raaarpost Rozenburg:

te
te
to
te

04.00
04.10
04.50
06.00

600
150
160
100

meter
meter
meter
meter.

De temperatuur en de r e l a t i e v e v o c h t i g h e i d z i j n gemeten op een hoogte van
2.20 meter boven ae Legane grond en t e r p l a a t s e van de F i l i a a l i n r i c n t i n g
van h e t K.iN.M.I..
De windgegevens zijn ontleend aan de registraties van de windmeter opgesteld
op de radartoren op de Oostkop van ae Waalhaven (hoogte boven de begane grond
± 20 meter).
Het zicht werd waargenomen door de raüarposten van de Nieuwe Waterweg, waarvan
de gegevens te mijner beschikking staan.

De Directeur,

J'.H. baron Mackay).-/

i' I i W.11W7.V I01M
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Bijlage 25 Overzicht brandbestrijding

Overzicht brandbestrijding
Over de bestrijding van de brand kan het volgende worden vermeld:
Eerste melding aan chef alarmcentrale Rotterdamse brandweer van kapiteinskamer
gemeentelijk havenbedrijf om 04.27 uur.
Er werden direct twee blusboten naar de Ie Petroleumhaven gedirigeerd; om 04.37 uur
waren er daar al 6.
Om 04.28 uur werd midden-alarm gegeven voor de wacht Hoogvliet vanwaar 2 autospuiten
uitrukten.
Intussen was de bedrijfsbrandweer reeds bezig zich naar de brand te begeven.
Vermeld kan worden dat de bereikbaarheid goed was en de bluswatervoorziening door de
intact gebleven brandleiding en de blusboten goed was.
De bestrijding werd uitgevoerd als omsingeling en terugdrijven naar tankput 24, wat in
hoofdlijnen om 08.00 uur was gelukt.
Ingezet waren van Shell ongeveer 50 man, van de gemeentelijke brandweer Rotterdam 192
man, van de brandweer Spijkenisse 14 en van de gemeentelijke havendienst 39.
Er waren 6 blusboten (waarvan de meeste met een capaciteit van 15 000 l/min.) en 1 materiaalwagen, 2 voertuigen met pomp (cap. 4 000 l/min., voorts met 500 kg poeder en 2 000 1
schuimvormend middel elk), 2 voertuigen met elk 2 pompen (met een cap. van 4 000 l/min.
elk en 3 600 1 schuimvormend middel). Verder nog 2 wagens met elk 6 000 I schuimvormend
middel.
De bedrijfsbrandweer verbruikte 17 000 1 schuimvormend middel en in totaal werd circa
12 km slang uitgelegd.
De brandbestrijding kan als 'goed verlopen' beschouwd worden.
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Bijlage 26 Vernieling aan DCE feedpreparator, gezien vanaf weg 21 (foto Shell)
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Bijlage 27 Vernielde schakelkast aan weg 21 (foto Shell)
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Bijlage 28 Vernieling op weg 21 (foto Shell)
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Bijlage 29 Het zwaar getroffen centrum. Opname vanuit zwavelfabriek in de richting van
weg 19 (foto Shell)
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Bijlage 30

Vernieling in het centrum (foto Shell)
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Bijlage 31 Vernieling bij gebouw 14 aan weg 21 (foto Shell)
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Bijlage 32 Weg 19, ongeveer midden tussen weg 10 en 12 (foto Shell)
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Bijlage 33

67

Vernielingen aan een bedrijfsgebouw, gelegen aan weg 10 (foto Shell)

Bijlage 34

Vernield transformatorstation aan weg 17 (foto gemeentepolitie
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Rotterdam)

Bijlage 35 Het vernielde oliebedrijfskantoor. Op de achtergrond kantine 2
(foto gemeentepolitie Rotterdam)
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