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Onderwerp

Richtlijn
"Verbranden" 1989:
wijzigingen in de paragrafen 4 en 8.
Geachte Colleges,
In augustus 1989 is door de toerunalige minister van VROM
de richtlijn
"Verbranden" 1989 vastgesteld.
Naar aanleiding van het ui tbrengen van
deze richtlijn
is de werkgroep "Aanbeveling uitvoering richtlijn
verbranden 1989" ingesteld.
Deze werkgroep rondde haar werkzaamheden in januari
1990 af met een eindrapport met enkele conclusies en aanbevelingen.
Mijn standpunt over dit rapport werd in februari 1990 neergelegd in een
aanvullende brief met nadere aanwijzingen voor de vergunningverlening.
Uit het eindrapport bleek ook dat het hele gebied van het meten van de
afgasconcentraties
nader zou moeten worden bekeken.
Teneinde dit concreet gestalte
te geven is voorjaar 1990 een technische
werkgroep "Meetmethodenrichtlijn
verbranden 1989" van start gegaan. Deze
technische werkgroep bestond ui t vertegenwoordigers van onder meer het
IPO, TNO, VEABRIN
en het directoraat-generaal
Milieubeheer van mijn ministerie.
De werkgroep heeft haar eindrapport op 30 mei 1990 aangeboden.
Het rapport bevatte de resu1 taten van een onderzoek naar de voor te
schrijven meetmethoden voor de in de richtlijn
genoemde è::anponenten en
procesparameters.
De doelstelling
van dit onderzoek was niet om de hoogte
van de gestelde emissiegrenswaarden aan te tasten,
maar om de interne
controle op de bedrij fsvoering en de handhaving van vergunningvoorwaarden
te verbeteren.
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Irrmers, de versie van de richtlijn
"Verbranden" 1989 van 15 augustus 1989
bevatte een aantal onduidelijkheden ten aanzien van de meetverplichtingen, welke gezien de noodzaak om tot een snelle publicatie van de betreffende richtlijn
te komen op dat tijdstip
niet verholpen konden worden.
Met de rapportage van eerder genoerOCie
werkgroep wordt een adequaat handhavingskader geschapen. Handhaving op de oorspronkelijke tekst van de
richtlijn
"Verbranden" 1989 leidt tot problemen in de praktijk. Daardoor
dreigde de richtlijn
minder reêe1 te worden en aan kracht in te boeten.
Op 29 januari 1991 bracht de Stuurgroep "Uitvoering richtlijn
verbranden
1989" mede namens lPO, VEABRIN
en AVI Amsterdam-West,behoudens enkele
ondergeschikte kanttekeningen, een positief
advies aan mijn departement
uit over dit rapport. Vanuit mijn departement was hierom gevraagd om een
zo groot mogelijk draagvlak te verkrijgen.
Naar aanleiding van deze adviezen is door mij een aangepaste paragraaf 4
("verbrandingsomstandigheden" ) en een aangepaste paragraaf 8 ("Beïnvloeding milieuoompartimenten") van de richtlijn
"Verbranden" 1989 vastgesteld.
Deze bijgestelde paragrafen vervangen de eerdere paragrafen uit de versie
van augustus 1989. Ik verzoek U bij de vergunningverlening rekening te
houden met deze nieuwe richtlijn .
. /.

Bijgaand zend ik een exemplaar van de bijgestelde gedeeltes
(d.d. 10 april 1991) uit de richtlijn
"Verbranden" 1989 toe,

te weten:

1. Aangepaste paragraaf 4: "Verbrandingsomstandigheden"
(pagina 8.A),
2. Aangepaste paragraaf 8: "Beïnvloeding milieucxxopart1menten,
hoofdstuk "Luchtverontreiniging""
(pagina's 16Atot en met 16F),
3. Aangepaste Appendix A: Qnrekening naar standaardcondi ties
en anrekening naar 11 % 02 ~
4. Nieuweappendix C: aanvullende eisen te stellen aan FID monitoren,
5. Nieuweappendix D: titels
van de aanbevolen normen en richtlijnen.
Het lag oorspronkelijk in mijn bedoeling om tegelijkertijd
met deze bijstelling voor het meten van dioxines (PCDD
' s) en dibenzofuranen (PCDF
's )
een unifonn meetvoorschrift uit te brengen.
Vanuit mijn departement is daartoe in 1990 voor het meten van dioxines en
dibenzofuranen aan TNOen RIVMopdracht gegeven in onderlinge samenwerking een meetvoorschrift voor deze canponenten op te stellen.
Een eenduidig meetvoorschrift is op dit manent echter nog niet beschikbaar. Meer aanvullend onderzoek blijkt nodig.
Daaromis dezerzijds besloten om nu zander een dergelijk meetvoorschrift
voor PCDD'sen PCDF's al een aangepast gedeelte betreffende de te hanteren meetmethoden in de richtlijn
"Verbranden" 1989 uit te brengen. Op
deze wijze wordt voldaan aan de wens uit de praktijk om snel een herziene
meetparagraaf uit te brengen. Naar verwachting begin 1992 zal een nieuw
meetvoorschrift voor PCDD'
s en PCDF'
s kunnen worden opgenomen.

MBA

10491008
Op dit JOOmeI1t
wordt verder onderzoek uitgevoerd CI11 een afstemming van de
werkwijze bij de verschillende laboratoria te bewerkstelligen.
Uiteraard worden nu al bij AVI's de emissies van PCDD'
s en PCDF'
s langs
(in)directe
weg beheerst, zodat ook zonder een dergelijk uniform meetvoorschrift deze emissies al met de best beschikbare technieken maximaal
beperkt (gaan) worden.
Deze emissiereductie van PCDD'
s en PCDF'
s vindt reeds plaats bij alle
(bestaande) AVI's middels een OOOIbinatievan mogelijkheden:
1. Optimalisatie van verbrandingscondities.
Goede procescontrole of aanpassingen van de verbrandingsovens, waardoor
een betere opmenging van lucht met verbrandingsgassen in de oven woi-dt
verkregen. Dit resulteert
in een vollediger verbranding en vermindering
van de vorming van onder andere PCDD'
s en PCDF'
s.
2. Daarnaast kan, als eenmaal PCDD'sen PCDF's zijn gevormd, additionele
rookgasreiniging leiden tot een nog verdere- vermindering van de emissies
naar de lucht. Hierbij treedt dan ook een vermindering van de emissie
van zware metalen op.
Bovenstaande uitgangspunten zijn in de richtlijn
"Verbranden" 1989 neergelegd middels het tegelijkertijd
reguleren van de verbrandingscondities
in relatie tot de gestelde emissiegrenswaarden naar de lucht.
Aangezien er sinds het verschijnen van de richtlijn
"Verbranden" 1989 een
aantal wijzigingen en aanvullingen hebben plaatsgevonden betreffende de
inhoud van deze richtlijn
zal U vanuit mijn ministerie binnenkort een
integraal bijgewerkte versie van deze richtlijn
worden toegezonden.
Hoogachtend,
de Minister
Ruimtelijke

J.G.M. Alders
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Richtlijn "Verbranden" 1989 (RV '89):
~té":tekStvanpëlragraäf
4 van RV,'89bet:reffende

Verbrandingsan-

Standlghédën.
Verbrandingsanstandigheden
Eisen
Onder alle anstandigheden dienen de rookgassen tenminste 2 seconden te
verblijven bij een temperatuur van 850 0 C of hoger waarbij het zuurstofgehal te ven de rookgassen 6 vol % (droog) of hoger dient te zij n.
Indien bij bestaande verbrandingsinstallaties
grote veranderingen aan de
vuurhaard noodzakelijk zijn an te voldoen aan de "2 seconden-eis" mag een
kortere verblijf tijd worden voorgeschreven.
Qn aan de voorwaarde met betrekking tot de temperatuur te voldoen zal de
nieuwe verbrandingsinstallatie
conform de EG-richtlijn voor nieuwe AVI's
d.d. 8 juni 1989 (89/369/EEG) moeten worden uitgerust met steunbranders.
Combinaties met additionele maatregelen zijn uiteraard ook toegestaan om
aan de gestelde grenswaarden te voldoen.
Deze branders moeten in actie komenzodra de temperatuur van de verbrandingsgassen beneden de 850 C kant. De branders dienen ook te worden
gebruikt tijdens
het opstarten en stilleggen
van de installatie
om er
zeker van te zijn dat de temperatuur boven de vastgestelde waarde blijft.
Met de verbranding van het te verwerken materiaal mag pas worden begonnen, als de minimum-temperatuuris bereikt.
0

Controle
Voor de controle van de verblijf tijd wordt als zogenaamd "0 secondenniveau" genanen het vlak dat zich 1 meter stroomafwaarts van de laatste
verbrandingslucht inspuiting
bevindt.
Het "2-secondenniveau" moet ten
opzichte van dit "O-secondenniveau" worden gedefinieerd.
De positie van het 2-secondenniveau kan worden vastgesteld uit de constructiegegevens van de vuurhaard en is afhankelijk van de belasting van
de installatie.
Voor de controle op het vereiste nu.rumum
O2-gehalte dienen een keer per
twee jaar netwerkmetingen te worden uitgevoerd op het "2-secondenniveau"
bij maximumtoegestane belasting.
Als de belasting van de installatie
vaak afwijkt van de maximumtoegestane belasting kunnen ook metingen bij
andere belastingen worden voorgeschreven.
De O2-netwerkmetingen dienen in relatie te worden gebracht met het continue gemeten 02-gehalte van de rookgassen na de ketel.
Ter controle van de temperatuureis dienen continu temperatuurmetingen te
worden uitgevoerd op tenminste het 2-secondenniveau bij maxämum
toegestane belasting.
De meetresul taten dienen te worden geregistreerd
van het bevoegd gezag.
10.4.91
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Richtlijn "Verbranden" 1989:
Aangepaste··
t~t
van .paragraaf 8: "Beinvloeding Milieucompartimenten".

LUCHTVERONTREINIGING
Emissiegrenswaarden voor nieuw op te richten AVI's, verbrandingsinstallaties voor RDFen andere afvalcategorieën en voor bestaande AVI's.
Termijn
1.

Voor nieuwe verbrandingsinstallaties
toepassing.

2.

Voor bestaande verbrandingsinstallaties
moet worden gestreefd
de
onderstaande emissiegrenswaarden te bereiken per 31 december 1992. In
ieder geval zal per 30 november 1993 aan onderstaande grenswaarden
moeten worden voldaan.

3.

In afwijking van het gestelde onder 1 geldt voor nieuwe verbrandingsinstallaties
(waarvoor de vergunning is verleend
na 1 april 1990) dat de emissiegrenswaarde voor NOx
ingaande 1 januari 1995 van toepassing is.

4.

In afwijking van het gestelde onder 2 geldt voor bestaande verbrandingsinstallaties
(waarvoor de vergunning is verleend voor 1 april
1990) dat de emissiegrenswaarden voor PCDD'
s/PCDF's en NOx zoveel
mogelij k dienen te worden gerespecteerd (inspanningsverplichting).

~

is

deze richtlij

n direct

van

Controlepunt
De emissiegrenswaarden gelden voor de plaats in het rookgasafvoersysteem
waar de metingen worden uitgevoerd. Per emissiepunt (schoorsteen) dient
tenminste één meetpunt aanwezig te zijn. Er maggeen enk~le rookgasstroom
ongecontroleerd worden geêmitteerd.

10.4.91
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Canponent

Totaal stof
Gasvonnige anorganische chloriden (als HCI)
Gasvonnige anorganische fluoriden (als HF)
CO
Gasvonnige organische verbindingen (als C)
SOx (als S02)
NOx (als N02)
Zware metalen:
Sb+Pb+Cr+Cu+Mn+V+Sn+As+Co+Ni+Se+Te
Cd
Hg
PCDD'sen PCDF's (nanogram T.E.Q./m3o )

- 16B -

Emissiegrenswaarde
(mg/m3
0 )
5
10
1
50
10
40
70
1,0
0,05
0,05
0,1

1)
1)

2 )
3 )

De vermelde emissiegrenswaarden zijn betrokken op droge rookgassen onder
standaardcondities
(273 K; 101,3 kPa), cxngerekendnaar 11%
2,

°

Aanvullende eisen en toelichting:
1)

Voor bestaande verbrandingsinstallaties
mogen zonodig hogere emissiegrenswaarden worden gehanteerd, indien het behalen van de gestelde
emissiegrenswaarden grote veranderingen aan de vuurhaard noodzakelijk
maakt.

2)

Indien deze emissiegrenswaarde niet wordt bereikt,
kan worden volstaan met het aantonen dat het rendement voor kwik van de rookgasreinigingsinstallatie
meer bedraagt dan 90%.
Dit betekent dat bij controle van de emissiegrenswaarde voor kwik
ook altijd de concentratie in het ongereinigde rookgas moet worden
bepaald.

3)

PCDD'
s en PCDF's worden uitgedrukt in toxicitei tsequivalenten
2,3,7,8 -TCDD
volgens het advies van de werkgroep
toxiciteitsequivalentiefactoren
(zie hiervoor het rapIXJrt "Voorstel
tot een methode voor de beoordeling van de toxiciteit
van mengsels
van gehalogeneerde dibenzo-dioxines en dibenzofuranen" van maart
1988) •

10.4.91/2
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MeetJnethoden
In onderstaande tabel "MeetJnethoden
" is aangegeven aan de hand van welke
normen of richtlijnen
(voor zover aanwezig) de concentratie van de verontreinigende ocmponentenen prcx::.esparametersdienen te worden bepaald en
met welke normen.
De meetwaarden moeren als uursgemiddelden worden vastgesteld.
Deze afzonderlijke metingen dienen onder volgende anstandigheden te worden uitgevoerd:
indien geen stoanproduktie plaatsvindt bij vollast (100%doorzet);
indien stoanproduktie plaatsvindt
bij een stoanproduktie boven een
bepaald minimum. Als minimum-stoanproduktie dient te worden genanen
het gemiddelde van de stcx:xnproduktieover het voorafgaande kwartaal.
Indien het meettechnisch niet mogelijk is om de meting in maximaalluur
uit te voeren, mag bij de afzonderlijke metingen voor stof, zware metalen
en PCDD's/PCDF'sde duur van de meting maximaal 8 uur bedragen. De gehanteerde monstertijd dient in overeenstemming te zijn met de gehanteerde
meetJnethode
.
De CO-concentratie mag direct

achter de ketel worden gemeten.

Opnerking:
Bij het voorschrijven van de meetJnethodenis als uitgangspunt gebruikt de
verbranding van huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval.
Meetfreguentie
De afzonderlijke metingen voor de ocmponenten stof, zware metalen, chloriden en fluoriden dienen vier keer.per jaar te worden uitgevoerd en de
afzonderlijke
metingen voor PCDD's/PCDF'stwee keer per jaar. Per keer
JOOetendrie metingen worden verricht.
De frequentie van de afzonderlijke metingen dient te worden gezien als
een startwaarde. Wanneerdoor middel van een aantal metingen het emissiebeeld is vastgesteld,
kunnen de continue metingen indicaties
geven over
het verloop van de emissies. Daaran kan na zekere tijd worden toegestaan
dat de frequentie van de voorgeschreven metingen kan wor<;len
aangepast.
Beoordeling
Indien de concentratie van een ocmponent wordt bepaald aan de hand van
continue metingen geldt dat aan de emissiegrenswaarde wordt voldaan,
indien van de metingen gedurende een kalender jaar 97%van de uursgemiddelde waarden niet hoger ligt dan deze grenswaarde.
Indien de concentratie wordt bepaald aan de hand van afzonderlijke metingen wordt aan de emissiegrenswaarde voldaan, indien geen enkele meetuitkanst (van de minimaal drie benodigde metingen) boven deze emissiegrenswaarde ligt.
Indien dit niet het geval is, dienen aanvullende emissiemetingen op korte termijn uitgevoerd te worden om alsnog een duidelijk
beeld van de emissies te verkrij gen.
10.4.91
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-16DTabel meetmethoden
Component

Toe te passen norm bij bepaling
Concentratie aan de hand van
Afzonderlijke

Continue meting

meting

Norm

Opm

Stof

lSO/DP 10155.2

1

ISO/DIS 9096

Gasvormige anorg.
chloriden
(als HCl)
Gasvormige anorg.
fluoriden
(als HF)

alg.meetpraktijk

1, 2

VOl 3480 Blatt 1

3

VOl 2470 Blatt 1

3

n.v.t.

Norm

Opm

Gasvormige org.
verbindingen
(als C)
CO

VOl 3481 Blatt 3

4, 5

n.v.t.

VOl 2459 Blatt 6

5

n.v.t.

SOx (als S02 )

ISO/DIS 7935

6

n.v.t.

NOx (als N02 )

ISO/CD 10849

n.v.t.

Zware metalen

n.v.t.

ontwerp NPR 2817

PCDD's/PCDF's

n.v.t.

meetvoorschrift
RIVM/TNO

7

Procesparameters:
Zuurstof

CAN/CSA-Z223.2-M86

Vochtgehalte

5
8, 9

Temperatuur

alg. meetpraktijk

Rookgasdebiet

n.v.t.

10

CAN/CSA-Z223.2-M86 5
EPA method 4

8

alg. meetpraktijk

10

ISO/DIS 9096

10.4.91/2
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Ca;_~

1) . Meetwaardenverkregen met deze ITOni
toren IOOgen
voorhands
beschouwdworden als indicatie.
Handhaving geschiedt derhalve op
grond van afzonderlijke metingen. De meetsystemen voor stof dienen
echter wel, voor zover technisch IOOgelijk, te voldoen aan de eisen
gesteld in de nonn. Daarnaast dienen de aanbevelingen van de
fabrikant te worden opgevolgd.
2 ) Indien een ITOni
tor wordt toegepast, waarmee alleen de Hel-concentratie continu wordt gemeten, dan dient deze concentratie met een bepaalde factor te worden vennerU.gvuldigd voor de berekening van de
concentratie
aan gasvonnige anorganische chloriden
(berekend als
Hel). Deze factor dient vier keer per jaar te worden bepaald aan de
hand van de afzonderlijke metingen van gasvonnige anorganische chloriden en Hel.
3) Voor de analyse mag ook ionchranatografie
worden toegepast volgens
NEN6588.
4) Alleen die FID's moqenworden toegepast die ook voldoen aan eisen als
vermeld in Appendix B.
5) Ook andere meetmethoden moqenworden toegepast, indien daarbij meetresultaten
worden· verkregen die niet significant
verschillen
van
meetresul taten verkregen met metingen volgens de vermelde norm en
indien tenminste een gelijke herhaalbaarheid wordt verkregen als met
metingen volgens de voorgeschreven norm,
6) Alleen de concentratie
aan S02 wordt continu gemeten. Deze continu
gemeten concentratie aan S02 dient met een bepaalde factor te worden
vennerU.gvuldigd voor de berekening van de concentratie
aan zwaveloxiden (SOx). Deze factor dient vier keer per jaar te worden bepaald
aan de hand van een serie van drie aanvullende afzonderlijk metingen
volgens ISO 7934.
7) Deze NPRis van toepassing op alle in de RV '89 genoemdemetalen.
8 ) Bij aanwezigheid van een natte wasser in het rookgasreinigingsssysteem, wordt het vochtgehalte van de rookgassen gelijk gesteld aan het
verzadigde waterdampgehalte van lucht bij de rookgastemperatuur na
de wasser.
Bij continue metingen IOC>et
deze temperatuur ook continu worden gemeten en geregistreerd.
9) Indien geen natte wasser in het rookgasreinigingssysteem wordt toegepast, wordt de correctie
naar "droge kubieke meters" uitgevoerd behulp van een factor. Deze factor wordt vier keer per. jaar vastgesteld
aan de hand van de meetuitkansten van een serie van drie afzonderlijke metingen.
10) In VDE/VDI3511 en VDE/VDI3512 Blatt 2 zijn algemene aanbevelingen
opgenanen voor het uitvoeren van temperatuurmetingen o. a. ten aanzien
van de ui tvoeringsvonn en de ITOntagevan de meetelementen.
Opnerking:
Zie appendix A voor de anrekening naar droge kubieke meters en de berekening van de concentratie betrokken op 11%02.
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Qnschrijving van de afkortingen van de genoenrle nonnen
ISO
International
~anisation
for Standardisation
ISO/OP ISO Draft Proposal
ISO/DIS ISO Draft International
Standard
ISO/CD ISO camû.ttee Draft
NEN
Nederlandse Nonn
NPR
Nederlandse Praktijk Richtlijn
VOl
Verein Deutscher Ingenieure
EPA
Environmental Protection Agency
CAN/CSAcanadian Standards Asscx::iation
Opnerkingen:
In ISO nonnen voor de continue meetsystemen za.j n kwali tei tseisen .
(performance characteristics)
gefonnuleerd waaraan deze meetsystemen
moeten voldoen. Een bepaald soort apparaat wordt in deze niet voorgeschreven. Wel is voorgeschreven op welke wijze deze eisen dienen te
worden gecontroleerd.
Op deze wij ze wordt voorkanen dat voor ieder
soort meetapparaat een nonn of richtlijn
moet worden opgesteld.
ISO/DIS 9096 komt overeen met NPR2788.

.

10.4 ..91
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. <Drekening
A.1

Datum

naar standaardoondi ties

Blad~ummer

en omrekening

naar 11%02

Qnrekening naar standaardcondities

Onder standaardoondi ties wordt verstaan (zie NPR2788 en ISO/DIS 9096):
"De anstandigheden gevormd door een temperatuur van 273 K en een druk van
101,3 kPa".
Voor het berekenen van concentraties
ui tgedl:ukt in massa-eenheden per m3
droog gasmengsel onder standaardcondities,
wordt verwezen naar betreffende normen of richtlijnen.
Bij scmnige meetteclmieken (met name "in si tu" rneetteclmieken) wordt een
gehaltegeneten
per ~ vochtige gasmengsel onder standaardcondi ties.
De
fonnule voor de anrekening naar m3 droog gasmengsel is de volgende:
Cn = Cl n

*

(1 +

Ê.n _)

0,804

Hierin is:
Cn = gehalte betrokken op droog gasmengsel onder standaardcondities
[vol. %dr of ng/m3 dr]

= gehal te betrokken op vochtig gasmengse1 onder standaardcondities
[vol %nat of ng/m3 nat]
..• vochtgehal te betrokken op drooggasmengsel onder standaardcondities·
[kg/m3 dr]
0,804
A.2

=

gewicht van een m3 waterdamp onder standaardcondities,
waarbij waterdamp wordt beschouwd als een ideaal gas [kg/m3]

Qnrekening

naar 11%02

Aanbevolen wordt het gemeten gehalte van een rookgascanponent en van
zuurstof,
voorzover nog rxx:xizakelijk, eerst an te rekenen naar droog
rookgas onder standa.ardcxJndities alvorens de anrekening naar 11% 02
plaatsvindt.
Deze anrekening naar 11%02 dient te geschieden met de volgende fonnule:
Cn (11%

°

hierin is:
Cn (11% Oz)
. [Oz]

Cn

2)",

*

20,95 - 11 •
20,95 - [02]

Cn

*

9,95
20,95 - [°2]

=

gehalte betrokken op droog gasmengsel onder
standaardcondities
van 11%O2 [volt dr]
..•zuurstofgehaltevan
het rookgas betrokken op
droog gasmengsel onder standaardcondi ties [vol %dr].
-
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. Aanvullende eisen te stellen

aan FID monitoren

In navolging van de Duitse regelgeving *) mogen alleen die FID's worden
gebruikt waarvan kan woiden aangetcxmd dat de relatieve
standaardafwijking van de responsiefactoren
van onderstaande organische verbindingen
niet meer bedraagt dan 15%.
De responsiefactor
van butaan wordt hierbij per definitie
op 1.00 gesteld. De standaard afwijking dient betrokken te worden op het gemiddelde
van de responsiefactoren.
Deze organische verbindingen zijn: butaan, heptaan, cyc1ohexaan, isopropanel , tolueen, aceton, butylacetaat en ethylaoetaat.
De FID's moeten daarnaast ook voldoen .aan andere in VOl 3481 Blatt 3
genoemde kwaliteitseisen,
behalve aan de eis dat de responsiefactoren
van de te meten cxxnponentenmoet liggen tussen de waarde 0, 85 en 1, 15. Oe
aard van de te meten cxxnponentenis inmers niet bekend.
Cpn.: dit betreffen veelal de FID's die in BRDzijn
worden gebruikt bij continue metingen.

goedgekeurd cm te

10.4.91
*) Nun1ner 3 der Richtlinien

Wartwlg kontinuierlich
21. 7.1980 (GmI.S.343).

für die Eignungsprüfung, den Einbau und die
arbeitender Emissionsmessgeräte- RDschr.d.B-U van
J

Appendix D

~

nr.

10491008

Datum

, TITELSVANDEAANBEVOLEN
NORMEN
ENRICHTLIJNEN
ISO/OP 10155.2
Autanated monitoring of mass conoentration
of partieles
in stationary
souroe em1ssions - Perfonnance characteristics,
test prcx::edures and speeificatians.
ISO/DIS 9096
Air quali ty - Stationary souroe em1ssions - Determination of conc:entration and mass flow rate of particulate
material
in gas-can:ying
duetsManual gravimetrie method.
VOl 3480 Blatt 1: 1984
Messen gasfönniger Emissionen - Messen gasfönniger Emission - Messen ven
Ollorwasserstoff
- Messen der Ollorwasserstof-Konzentration
ven Abgas mit
geringem Gehalt an chloridhaltigen
partikeln.
VOl 2470 Blatt 1: 1975
MesSW1Q
gasförmiger Emissionen - Messen gasförmiger
Absorptions-Verfahren.
.
NEN6588: 1988
Regenwater, Ianc:hranatografische
fosfaat,
nitraat
en sulfaat.

bepalen

van het

Fluor-Verbindingen-

gehalte

aan chloride,

VOl 3481 Blatt 3 (Entwurf): 1980
Messen gasfönniger Emissionen - Messen ven flOchtigen organischen Verbindingen, 1nsbesondere ven Lösemitteln, mit dem Flanmen-Ionisations-Detektor (FID).
VOl 2459 Blatt 6: 1980
Messen gasfönniger Emissionen - Messen der Kohlenmonoxid-KonzentrationVerfahren der nichtdispersiven
Infrarot-Absorption.
ISO/DIS 7935 (revised)
Stationary source em1ssions - Detenn1nation of 'the mass concentration
of
sulfur dioxide - perfonnanoe characteristics
of autanated measuring methods.
ISO 7934: 1989
Stationary source em1ssions - ·Detenn1natiqn of the mass concentration
sulfur dioxide - Hydrogen peroxide/barium Perchlorate/Thorin
method.

of

ISO/CD10849
Stationary Souroe Em1ssions - Determi.nation of the Mass ocooeneratäon of
Nitrogen Oxides - Perfonnanoe Characteristics
and Calibration
of Autanated Measuring Systems.
,.

CAN/CSA-Z223.2-M86:
1986
Method for the Continuous Measurement of OXygen, Carbon Dioxide, Carbon
r-tJnoxide, Sulphur Dioxide, and Oxides of Nitroxen in Enclosed canbustion
Flue Gas Streams.
10.-4.91.
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Vervolg Appendix 0
MBAnr.
Kenmerk

-2-

10491008
Datum

Bladnummer

NPR2788·
Luchtkwali tei t - Rook-, prooes- en uitlaatgassen.
van de stofooncentratie
en het stofdebiet .

Gravimetrische

bepaling

NPR2817 (ontwerp; 2e versie):
1988
Luchtkwaliteit,
Rook-, proces- en uitlaatgassen.
Bemonstering en analyse
van de elementen -arseen, cadmium, koper, kwik, Lood en zink en hun verbindingen, in zowel zwevend stof en in de gasfase •
EPA- Method 4:
Detennination of ~isture

Content in Stack Gases·

VDE/VDI3511: 1967
Technische Temperatunnessungen
VDE/VDI3512 Blatt 2: 1972
MeBanordmmgenfür Temperatunnessungen.

.'
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