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0 SAMENVATTING
De doelstellingen van het Convenant over de bestrijding
van SO2 en NO zijn nader uitgewerkt in een Plan van
aanpak. In deze voortgangsrapportage wordt een overzicht gegeven van de tot dusver verkregen resultaten en
van de voornemens in de resterende periode tot 2000.
In 1991 bedroeg de S02-uitworp van de elektriciteitsproduktiebedrijven 34,6 kt en werd de prognose van het
Plan van aanpak ruim onderschreden. Er werd een reductie van ruim 80% bereikt ten opzichte van de emissies
in 1980. Dit werd gerealiseerd door met name:
- gebruik van kolen met gemiddeld 0,7% zwavel;
- buitenbedrijfstelling van oude kolencentrales zonder
rookgasontzwaveling volgens plan;
- rookgasontzwaveling in 5 kolencentrales met gemiddeld 91%;
- verbetering van de beschikbaarheid van de rookgasontzwavelingsinstallaties en beperking van de uitworp tijdens storingen tot 1 kt per jaar;
- beperking van het kolenaandeel in het brandstoffenpakket tot 39,2%.
De NON-uitworp bedroeg in 1991 68,2 kt en ligt daarmee
goed op de lijn van het Plan van aanpak. De geleidelijke reductie die is ingezet is voortgezet en bedraagt
20% ten opzichte van de uitworp in 1980.
Belangrijke projecten die in 1991 zijn gerealiseerd
zijn als volgt:
- de katalytische LUVO's in Maascentrale 6;
- de NON-arme verbrandingskamers in Merwedekanaal 11;
Off-stoichiometrisch stoken in Diemen 32.
De toegezegde bijdrage aan de bouw van de rookgasontzwavelingsinstallatie in Polen is nader _uitgewerkt.
Deze zal worden besteed als medefinanciering aan het
ontwerp van 4 en de bouw van 2 rookgasontzwavelingsinstallaties in de centrale te Belchatow. De le R.O.I.
zal medio 1994 worden opgeleverd en de 2e medio 1995.
De vorderingen met het warmteplan zijn goed. Zo heeft
de besluitvorming een definitief karakter gekregen,
zijn de projecten in de tijd naar voren geschoven en
zijn de plannen voor warmte-afzet concreter geworden.
Gelet op deze ontwikkelingen zal in het NON-bestrijdingsprogramma ervan worden uitgegaan dat het Warmteplan gerealiseerd zal worden en zal als emissieplafond
voor het jaar 2000 van 35 kt/a worden aangehouden.
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Zowel voor de bestrijding van SO2 als NOx in de resterende periode tot 2000 zijn enige veranderingen opgetreden. Dit betreft met name:
- de vervroegde inbedrijfstelling van w/k-centrales;
- het besluit af te zien van de bouw van Maasvlaktecentrale 3;
- verlenging van de levensduur van enige bestaande
centrales;
- uitbreiding van het centrale produktiepark met
enkele stadsverwarmingseenheden;
- NOx-bestrijdingsmaatregelen in Diemen 31 in aanvulling op het Plan van aanpak;
- wijzigingen in het tijdschema van NOx-bestrijdingsmaatregelen, gelet op de noodzakelijke voorbereidingsperiode en de inpassing in het revisieschema.
Berekeningen voor het Elektriciteitsplan 1993-2002
laten zien dat de doelstellingen voor het jaar 2000
zowel voor SO2 als NOx met het pakket van maatregelen
uit het Plan van aanpak goed haalbaar zijn. Voor de
tussendoelstelling in 1994 zijn de vooruitzichten voor
SO2 zeer gunstig. Voor de NOx-doelstelling is het van
belang dat de vergunningverlening voor Gelderland 13
het mogelijk maakt de aansluiting van de SCR-installatie op de ketelinstallatie te realiseren tijdens de
revisie in 1994.
In het rapport wordt voorts verslag gedaan van de
ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsinterne
milieuzorg en de flankerende maatregelen welke de
kwaliteit van de emissiemetingen onderbouwen en in de
toekomst, waar nodig, tot kwaliteitsverbetering zullen
leiden.
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INLEIDING
Op 12 juni 1990 werd door Sep namens de elektriciteitsproduktiebedrijven EPON, UNA, EZH en EPZ een convenant
gesloten met de Staat en de twaalf provincies over de
verdere bestrijding van de SO2- en NO-emissies. In dit
convenant werd overeengekomen dat de elektriciteitsproduktiebedrijven hun emissies van SO2 en NOx verder
zullen terugdringen. De wijze waarop dit zal gebeuren
is beschreven in het Plan van aanpak. Dit Plan van
aanpak is door de Convenantscommissie besproken en
goedgekeurd.
Volgens artikel 11 van het convenant dient Sep in elk
jaar waarvan het jaartal even is verslag uit te brengen
over de uitvoering van het convenant, het Plan van
aanpak en de voornemens voor de bestrijding van SO2 en
NO in de resterende periode tot 2000.
Het thans voorliggende verslag is het eerste voortgangsrapport dat is opgesteld ter uitvoering van deze
afspraak.
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2 VOORTGANGSRAPPORTAGE
2.1 Wijzigingen in het Plan van aanpak
Het Plan van aanpak bevat overeenkomstig het bepaalde
in artikel 7.2.a een opgave van de stookinstallaties
waarop het Convenant betrekking heeft. Deze lijst is
uitgebreid omdat enkele stadsverwarmingseenheden overgegaan zijn naar het centrale produktievermogen. Dit
betreft de stadsverwarmingseenheid van PGEM te Almere,
die in eigendom is overgedragen aan EPON. Voorts wordt
een aantal eenheden die eigendom zijn van elektriciteits-produktiebedrijven, maar die voorheen tot het
decentrale vermogen werden gerekend, volgens de thans
geldende definities van de Elektriciteitswet 1989 en de
Overeenkomst van Samenwerking, gerekend tot het produktievermogen. Dit betreft de EZH-eenheden te Leiden en
Den Haag en de UNA-eenheid te Purmerend.
De uitworp van deze eenheden draagt derhalve bij aan de
totale uitworp van de elektriciteits-produktiebedrijven. Bij de berekening van de emissieplafonds voor het
convenant waren deze emissies niet inbegrepen.
De eenheden Diemen 31 en 32 zijn niet in het Plan van
aanpak behandeld, omdat op basis van de inzetprognose
van medio 1990 geen maatregelen nodig zouden zijn. Op
grond van gewijzigde inzichten met betrekking tot de
inzet van deze eenheden wordt verwacht dat deze eenheden in totaal meer dan 10.000 vollasturen in gebruik
zullen zijn na 1 januari 1989 en dus zullen moeten
voldoen aan de uitworpeis voor NO x van 500 mg/mg als
maandgemiddelde waarde. De jaargemiddelde verwachtingswaarde bedraagt eveneens 500 mg/mg.
2.2 Bestrijding van S02-emissies
Zwavelgehalte van kolen
De beoogde vermindering van de S02-uitworp wordt onder
meer nagestreefd door het beleid voort te zetten om,
voor zover beschikbaar, kolen te stoken met een relatief laag zwavelgehalte. Zowel in 1990 als in 1991
heeft dit geresulteerd in het gebruik van kolen met een
gemiddeld zwavelgehalte van 0,7%. In tabel 1 is een
overzicht gegeven van de gemiddelde zwavelgehalten van
de kolen voor alle kolencentrales.
Deze zwavelgehalten zijn verkregen door middeling van
de meetwaarden. Ze zijn niet gecorrigeerd voor de
stookwaarde van kolen.
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Gemiddeld zwavelgehalte in de kolen (%)

Centrale

Eenheid

1990

1991

Gelderland
Gelderland
Maasvlakte
Maasvlakte
Borssele
Amer
Amer
Amer
Buggenum
Buggenum
Buggenum

G-12
G-13
MV1
MV2
BS12
A-41
A-51
A-81
MC-4
MC-5
MC-6

0,67
0,66
0,55
0,55
0,75
0,81
0,81
0,73
0,77
0,77
0,77

0,70
0,59
0,59
0,78
0,73
0,73
0,70
0,77
0,77
0,77

Vervanging van produktievermogen
Bovendien wordt de vermindering nagestreefd door oude
koleneenheden die niet voorzien zijn van een rookgasontzwavelingsinstallatie buiten bedrijf te stellen en
nieuwe koleneenheden met rookgasontzwavelingsinstallaties in bedrijf te stellen. Eind 1990 werd aldus de
Centrale Gelderland 12 te Nijmegen gesloten en eind
1991 volgde de Maascentrale 4 te Buggenum.
Ontzwavelingsrendement
Bij 5 kolencentrales, namelijk Gelderland 13, Maasvlakte 1 en 2, Borssele 12 en Amer 81, wordt de volledige
rookgasstroom ontzwaveld. In alle installaties wordt
SO2 omgezet in gips. Dit gebeurt door het S02-houdende
rookgas in een wasvat in contact te brengen met kalk(steen)suspensie. Daarbij ontstaat calciumsulfiet dat
geoxideerd wordt tot calciumsulfaat (gips). De ontzwa--velingsinstallaties -zijn
zeer -ver-schillend,
Zo zijn de ontwerp-specificaties verschillend door de
verandering in de uitworpeisen in de loop van de jaren
tachtig. Maar ook is de ontzwavelingstechnologie in
dezelfde periode aanmerkelijk verbeterd. Amer 81 en
Borssele 12 hebben elk één wasvat waarin de volledige
rookgasstroom wordt behandeld. Daarentegen hebben
Gelderland 13 en de beide Maasvlakte-eenheden elk twee
wastorens.
De meeste centrales zijn voorzien van een regeneratieve
herverhitter (GAVO), waar de rookgassen na het verlaten
van de wastoren verwarmd worden, voordat ze via de
schoorsteen geloosd worden. Alleen Amer 81 en de tweede
wastoren (ROI 40) van Gelderland 13 hebben geen GAVO.
Bij Amer 81 worden de rookgassen verwarmd door bijmenging van de afgassen van een gasturbine. Bij Gelderland
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13 is verwarming van de helft van de rookgasstroom
voldoende voor de totale rookgasstroom.
Een overzicht van de gemiddelde ontzwavelingsrendementen welke in 1990 en 1991 werden gerealiseerd, is in
tabel 2 gepresenteerd. Geconcludeerd wordt dat het
gemiddelde ontzwavelingsrendement is toegenomen van
ruim 90% in 1990 naar ruim 91% in 1991.
Tabel 2

Rookgasontzwavelingsrendement

Centrale

Eenheid

ROI

Gelderland

G-13

Maasvlakte

MV1

40
50*
A *
B
A *
B *

Maasvlakte
Borssele
Amer

MV2
BS12
A-81

Ontzwavelingsrendement
1990
1991
91,5
90,8
88

88

95,0
90,6

92,2
90,5
90,3
90,7
89,9
89,7
95,2
91,7

* totale ontzwavelingsrendement, incl. GAVO-lekkage
Storingen aan ontzwavelingsinstallaties
In de jaren 1986 en 1987 werden de eerste ervaringen
opgedaan met rookgasontzwaveling in de Centrale Gelderland 13 te Nijmegen. In die eerste jaren was de beschikbaarheid van de ontzwavelingsinstallatie 88% en
bleek dat de uitworp van SO2 tijdens storingen een
aanzienlijk deel uitmaken van de totale jaarlijkse
emissie [2].
Teneinde de beschikbaarheid te verbeteren werd de
installatie medio 1987 uit bedrijf genomen en omgebouwd
Nan.. een proces, maarbij
voorwasingabsorptie. en
oxidatie gescheiden plaatsvindt, naar een zogenaamd
één-vatsproces [3].
In 1988 was de R.O.I. door storingen gedurende 349 uren
uit bedrijf. Betrokken op deze storingsuren was de
beschikbaarheid 96%. De belangrijkste storingsoorzaken
waren:
- veroudering van de kunststof GAVO-pakketten;
- dichtslaan van de zuigfilters van de circulatiepompen;
- verminderde reactiviteit van de kalksteen door
aanwezigheid van aluminiumfluoride-complex in oplossing in de wassuspensie.
Hoewel in 1988 de maximaal toegelaten niet-beschikbaarheid van 240 uren nog werd overschreden, werd geconcludeerd dat een belangrijk deel van de storingen te
wijten was aan de nieuwheid van de technologie en de
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onvermijdelijke kinderziekten van een nieuwe installatie. Voor de toekomst werd verdere verbetering in gang
gezet door aan onderhoud en reparatie meer aandacht in
kortere tijd te besteden, zij het tegen verhoogde
kosten.
Bij alle centrales wordt het één-vatsproces thans
toegepast. Deze vereenvoudiging is een essentiële stap
om de beschikbaarheid van de ontzwavelingsinstallaties
te verbeteren. Verdere verbetering kan worden bereikt
door op grond van bedrijfservaringen en onderzoek naar
het gedrag van deelinstallaties wijzigingen aan te
brengen in de installatie. Dit is voor het demonstratieproject ontzwavelingsinstallatie Amercentrale elders
beschreven [4].
De wastorens van de rookgasontzwavelingsinstallaties
zijn met rubber bekleed. Bij verschillende installaties
is vastgesteld dat het rubber ernstig is aangetast en
dat sterke blaasvorming optreedt in het grensvlak
tussen rubber en staal [5]. Ten tijde van de bouw van
de installaties was vanwege het ontbreken van voldoende
lange bedrijfservaringen onvoldoende kennis beschikbaar
over de rubbersoort welke het best toegepast kon worden. Omdat het temperatuurverschil tussen het inwendige
van de wastoren en het grensvlak van rubber en staal
hierin een rol speelt is het daarom van belang de
wastorens van een nieuwe rubberbekleding te voorzien en
ze tevens te isoleren. Verschillende wastorens zijn
reeds geïsoleerd en de rubberbekleding van Maasvlakte 2
is reeds vervangen. Bij alle installaties zal dit te
zijner tijd plaatsvinden. De termijn waarop is verschillend en hangt af van de ernst van de beschadiging
en het revisieschema. In bijlage 1 is de problematiek
nader beschreven.
De emissies tijdens storingen hebben in 1990 en 1991
562 resp. 332 ton SO2 bedragen. Gelet op het feit dat
.emissies_ook_zou_hehhPn p1aatsgeygg,d31,
als er geen sprake van storing is, moet hiervoor gecorrigeerd worden. De extra emissies ten gevolge van deze
storingen bedragen derhalve 500 resp. 300 ton SO2 per
jaar. Daarmee blijven deze emissies reeds aanzienlijk
onder de grens van 4 kt met éénmaal per drie jaren een
verruiming tot 7 kt welke in het convenant voor het
jaar 2000 was geformuleerd. De oorzaak van de resterende storingen is zo divers dat er thans geen aanleiding
bestaat voor verdere structurele verbeteringen
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Tabel 3 Storingen aan rookgasontzwavelingsinstallaties

G-13

ROI 40
ROI 50

MV1

A/B

MV2

A/B

BS12
A-81

onvoorzien
niet-beschikbaar
h/a

emissies
tijdens
storingen
t/a

90

160

171

91
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91

80
9
23
0
0
8,5
3,5
126,6
96,6
90
37,25

89
12
23
0
0
7
3
<250
186
185
68

belangrijkste reden
storing

verstopping sproeiers
wasvat (126h)

vervuiling GAVO
reparatie berubbering
falen opjaagventilator

Inzet van andere zwavelhoudende brandstoffen
Andere zwavelhoudende brandstoffen welke een bijdrage
leveren aan de S02-uitworp zijn hoogovengas en olie. De
inzet van hoogovengas in de Centrale Velsen bedroeg
3,5% van de totale brandstofinzet in 1990 en 3,6% in
1991.
De inzet van olie bedroeg 0,3% van de totale brandstofinzet in 1990 en 0,7% in 1991.
De S02-uitworp van de Centrale Velsen bedroeg in beide
jaren 1,7 kt. De S02-emissie ten gevolge van oliestoken
in de overige centrales bedroeg 0,4 respectievelijk
1,3 kt in de jaren 1990 en 1991.
Bij de evaluatie van het Brandstoffen Inzet Plan Centrales (BIPC) is door Sep en Gasunie toegezegd om na
beëindiging -van de BIPC,,overeenkomst -van _3 . -september
1980, de episodenstrategie, welke op grond van de
gasinzetrichtlijnen van het BIPC is uitgevoerd [6],
voort te zetten.
In de jaren 1990 en 1991 zijn geen hoge S02-concentraties opgetreden die hebben geleid tot omschakeling van
oliestoken naar gasstoken.
2.3 Bestrijding van NO -emissies
Katalytische LUVO's Maascentrale 6
Het enige project dat in het Plan van aanpak vermeld
staat voor ombouw in 1991 is de ombouw van de beide
LUVO's van Maascentrale 6. Daarbij worden van de 4
boven elkaar liggende pakketten met warmte-overdragende
platen de bovenste 2 aan de warme zijde van de LUVO
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vervangen door zogenaamde DENOX-platen katalysatoren.
Door injectie van ammoniak, dat door het katalysatormateriaal geabsorbeerd wordt, kan NO uit de rookgassen
hiermee reageren en omgezet worden in stikstof en
waterdamp.
Bij gebleken succes van het demonstratieproject zal de
techniek van de katalytische LUVO in eerste instantie
ook toegepast worden in de Amercentrale 81. Om hiervoor
tijdig de besluiten te kunnen nemen wordt ernaar gestreefd om het project begin 1993 af te sluiten. Om dit
te realiseren is na voltooiing van de ombouw in februari 1992 het onderzoekprogramma met voortvarendheid ter
hand genomen.
NOx-arme verbrandingskamers Merwedekanaal 11
Bij eenheid 11 van de Centrale Merwedekanaal zijn van
beide gasturbines de branders vervangen door een nog
experimenteel type voormengbranders, dat in staat is om
zeer lage NON-emissies te realiseren. Hiertoe moest
tevens de verbrandingskamer worden aangepast.
De montage heeft plaatsgevonden in mei 1991 met aansluitende inbedrijfstelling en optimalisatie.
In het Plan van aanpak was dit eerst voorzien voor
1993.
De installatie is met de nieuwe branders in bedrijf. De
oorspronkelijk gemeten NON-uitworp van circa 300 g/GJ
is teruggebracht naar circa 65 g/GJ bij vollast en
voldoet daarmee aan de doelstelling van het project.
Off-stoichiometrisch stoken in Diemen 32
De eenheid Diemen 32 zal naar verwachting per 96-01-01
buiten bedrijf worden gesteld en is dus niet van belang
voor het emissieplafond in 2000. Evenwel wordt verwacht
dat_deze eenheid in totaal meer-dan _10-0.00.vollasturen
in gebruik zal zijn na 1 januari 1989 en dus zal moeten
voldoen aan de uitworpeis van 500 mg/mg. Om deze reden
heeft Sep aan UNA het verzoek gericht om een plan te
ontwikkelen voor de NON-vermindering van de eenheid,
waarbij het van belang was dat de maatregelen op korte
termijn getroffen zouden worden en de ombouw een korte
tijd zou vergen. Dit heeft geresulteerd in een besluit
om Diemen 32 geschikt te maken voor tweetrapsverbranding met de off-stoichiometrische stookwijze. De ombouw
is in juni 1991 gereed gekomen. Na geslaagde inbedrijfstelling is de stookmethodiek geoptimaliseerd en is
vastgesteld dat de vermindering van de NON-emissie voldoet aan de doelstelling van het project om de uitworp
met 30% te verminderen teneinde te voldoen aan de
uitworpeis van 500 mg/mg als kalendermaandgemiddelde.
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Diverse voorbereidende werkzaamheden
Teneinde de bestrijdingsmaatregelen die in het Plan van
aanpak zijn voorzien en met name die welke in de jaren
1992 en 1993 gerealiseerd zullen worden tijdig te
realiseren, zijn de nodige voorbereidingen getroffen.
Voor verschillende projecten zijn de voorbereidingen
reeds gereed. Dit betreft de projecten:
- stoominjectie in Harculo 60;
stoominjectie in Flevo 30;
- off-stoichiometrisch stoken in Diemen 31;
- modificatie van de poederkoolmolens van Maasvlakte
1, 2 en Borssele 12;
- modificatie van de branders van Amer 61 en 71.
De voorbereidingen voor de bouw van selectieve katalytische denitrificatie bij Gelderland 13 zijn vertraagd.
De milieuvergunningen zijn aangevraagd, maar nog niet
verleend.
De studie betreffende de modificatie van de branders
van Clauscentrale A en B tot NOR-arme branders is in
een gevorderd stadium. Naar verwachting zal medio 1992
het bouwplan worden ingediend.
2.4 Emissies van SO2 en NO

in 1990 en 1991

Meetresultaten
De produktiebedrijven hebben conform art. 10 lid 2 van
het convenant aan Sep en aan het College van Gedeputeerde Staten dat vergunning heeft verleend, een opgave
verstrekt van de emissies van SO2 en NOR. Deze gegevens
zijn beschreven in tabel 4. In dit overzicht zijn alle
eenheden opgenomen die in de lijst van het produktievermogen in het E-plan 1993-2002 zijn aangegeven. Dit
-heeft.tot gevolg .dat nuook-de emissies van .de-centrales in Almere, Purmerend, Leiden en Den Haag worden
meegenomen.
De uitworp van SO2 bedroeg in 1990 44,8 kt. Ten opzichte van 1989 was de koleninzet circa 15% hoger en is de
S02-uitworp toegenomen. Deze bedroeg toen 41,2 kt. In
1991 is de S02-uitworp afgenomen tot 34,6 kt. Het grote
verschil tussen de S02-uitworp in 1990 en 1991 wordt
veroorzaakt door een tweetal factoren, namelijk de
buitenbedrijfstelling van Gelderland 12 en de vermindering van het kolenaandeel in het brandstof fenpakket van
45,0 naar 39,2%.
Voor NO wordt de geleidelijke afneming van de emissies
voortgezet. Deze daalde van 73,7 kt in 1989 tot 72,5 kt
in 1990 en 68,2 kt in 1991.
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Tabel 4 Emissies van SO2 en NOx in 1990 en 1991 (t/a)
SO2
Centrale
Eems
Hunze
Hunze
Hunze
Hunze
Hunze
Bergum
Bergum
Harculo
Harculo
Hengelo
Hengelo
Flevo
Flevo
Flevo
Flevo
Almere 1
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Borculo gasturb.

Eenheid
EC20
HU-2
HU-3
HU-4
HU-5
HVG1
BG10
BG20
HC50
HC60
HGG1
HCG2
FL01
FL02
FL30
FLG1
ALM1
G-12
G-13
GS1
BCG1

Totaal EPON
Lage Weide
Lage Weide
Lage Weide
Merwedekanaal
Merwedekanaal
Merwedekanaal
Diemen
Diemen
Velsen
Velsen
Velsen
Velsen
Velsen
Hemweg
Hemweg
Hemweg
Hemweg
Purmerend
Totaal UNA

LWE3
LWE4
LWE5
MK10
MK11
MK12
DM31
DM32
VN22
VN23
VN24
VN25
VNG1
HW-5
HW-6
HW-7
HWG1
PU-1

1990

NOx
1991

1990

1991

953

762
88
78
205
153
1
1219
1247
1197
1523
12
11
196
453
1555
2
178

303

70
42
2
114

26
14
217

1303
1149
995
1425
11
13
1469
3

4673
1984

1258

2
6817

1

1942
11631
6
1

7445
5
1

1586

21204

16331

43

1

28
26
52
783
660
244

126
204
392
964
332

56
81
567
1365
1021
567
811
677 _
21
108
1151
352

5
8

12
28
354

96
178
1044

1849

2413

8095

53
272
494
1034
400
776
845
503
170
1487
742
6
145
209
1100
4
202
8442
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Vervolg Tabel 4
SO,
Centrale
Galileïstraat
Galileïstraat
Waalhaven
Waalhaven
Waalhaven
Maasvlakte
Maasvlakte
RoCa
RoCa
Dordrecht
Dordrecht
Leiden
Den Haag
Delft

Eenheid

1990

FG-A
FG-1
FW-4
30
FW-5
FWG1
MV-1
1640
MV-2
2070
ROC1
ROC2
DO-5
DO-6
2
LD12
GV15
DE 1 t/m 4

Totaal EZH

NOx
1991

1990

1991

2
8

66
939
662
422

105
885
886
722

5660
5435
19
22
39
432
8

5312
5017
52
40
588
276
187
3

1558
1824

23

3742

3415

13704

14073

781

698

6437
6867
2525
3774
5102
6819
6
96

4902
6341
76
122
2228
2365
4866
5539
-

3639
1
3899
3845
241
282
8669
106
2508
1981
3304
45
951

3960
1
3156
3765
230
609
9857
219
1438
1521
2584
646
1375

Totaal EPZ

32407

27137

29471

29361

Totaal Nederland

44815

34551

72474

68207

Borssele
Borssele
Amer
Amer
Amer
Amer
Amer
Donge
Buggenum
Buggenum
Buggenum
Maasbracht
Maasbracht

BS12
BS20
A-41
A-51
A-61
A-71
A-81
DGS1
MC-4
MC-5
MC-6
CCA
CCB

•

PO/ROM 92-939

-14-

•

•

•

ep

Betrouwbaarheid-emissiegegevens
De systemen voor de meting en registratie van de emissies van SO2 en NOx zijn beschreven in het Plan van
aanpak. Deze systemen worden in de centrales zorgvuldig
gevolgd teneinde de kwaliteit van de gegevens veilig te
stellen, mede gelet op het feit dat continue meting en
registratie van emissiegegevens wereldwijd een relatief
nieuwe activiteit is.
In het kader van de vergunningverlening zijn in het
algemeen duidelijke voorschriften vastgelegd over de
meting en registratie van de emissies, alsmede over de
akties die genomen moeten worden bij storingen aan
meetapparatuur of aan de stookinstallaties c.q. rookgasreinigingsinstallatie.
De invoering van bedrijfsinterne milieuzorg (zie 2.7)
zal ertoe bijdragen dat dit alles volledig wordt geincorporeerd in de bedrijfsvoering.
Ter bevordering van de kwaliteit van de emissiemetingen
wordt door KEMA in het kader van de "Collectieve Opdracht Produktie" het gehele probleemgebied van monsterneming, meting en registratie doorgelicht. In
aanvulling hierop is in opdracht van Sep een onderzoek
ingesteld naar referentiemethoden die de kwaliteit
kunnen bevorderen, aangezien de huidige methoden (NNI,
ISO) onvoldoende aansluiten bij de moderne laboratoriumpraktijk [7].
Tevens worden van alle eenheden in opdracht van Sep
regelmatig karakteristieken opgesteld van de uitworp en
het warmteverbruik. Deze gegevens worden gebruikt bij
de interne controle op de gerapporteerde emissiegegevens.
2.5 Rookgasontzwaveling in Polen
In 1990 heeft Sep als onderdeel van het "Convenant over
de_bestrijding van ...SO2 en NO" de verplichting op zich
genomen een financiële bijdrage te leveren aan een
Pools elektriciteitsbedrijf voor de bouw van een rookgasontzwavelingsinstallatie.
Deze bijdrage is bepaald op NLG 60 miljoen en zal
worden besteed als medefinanciering aan het ontwerp van
4 en de bouw van 2 rookgasontzwavelingsinstallaties in
de bruinkoolgestookte centrale te Belchatov. Bij de
Belchatov-centrale staan 12 eenheden van 360 MWe opgesteld.
De le ROI zal medio 1994 worden opgeleverd en de 2e
medio 1995.
De geschatte S02-emissiereductie bedraagt ca. 30.000
ton per jaar voor elk van de ontzwavelingsinstallaties.
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KEMA treedt namens Sep op als engineer in een monitorfunctie. Per deelaktiviteit geeft KEMA een goedkeuringscertificaat af, waarin aangegeven wordt of de
werkzaamheden qua functionaliteit, kwaliteit en compleetheid conform het contract door de contractor HTS
zijn uitgevoerd.
De voortgang van de werkzaamheden ligt op schema. De
basic engineering is afgerond en thans wordt gewerkt
aan de afronding van de detailed engineering. De bouw
van het le wasvat is reeds ver gevorderd.
2.6

Warmteplan
In het convenant is afgesproken (Artikel 3) dat als
gevolg van de door Sep geleverde warmte in het kader
van de uitvoering van het warmteplan, uitgaande van
1250 MWe, de vastgelegde emissiedoelstelling voor NOR,
met maximaal 5 kton mag worden verhoogd.
Bij het opstellen van het convenant werd nuttige warmtelevering uit warmte/kracht eenheden met een gezamenlijk vermogen van 1250 MWe beoogd. In het E-plan 19912000 werden in het kader van het warmteplan 5 eenheden
genoemd (zie tabel 5).
Tabel 5
WKC-eenheid

Lage Weide
Diemen
Galileistraat
Gelderland
Amer/Donge
totaal

inbedrijf MWe
1999
1999
1998
1999
1999

250
250
250
250
250

1250

Het betrof hier voorwaardelijke besluiten. Definitieve
besluitvorming zou in de loop van 1991 volgen.
In het E-plan 1993-2002, dat nu ter goedkeuring aan de
minister van EZ is voorgelegd zijn mede gelet op de
warmteafzetmogelijkheden, definitieve besluiten genomen
over de volgende vijf projecten (zie tabel 6).
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Tabel 6

WKC-eenheid
Lage Weide
Moerdijk
Diemen
ROCA
Gelderland
totaal

inbedrijf MWe
1995
1995
1996
1996
1997

225
310
225
225
250
1235

Gesteld kan worden dat het warmteplan goede voortgang
maakt.
- De besluitvorming heeft een definitief karakter gekregen.
- In de tijd gezien zijn de projecten naar voren geschoven.
- De plannen voor warmte-afzet zijn concreter geworden.
- Er wordt door deelnemers en distributie bedrijven
hard gewerkt om de koppeling van warmtevraag en
warmte-aanbod tot stand te brengenl.
- Ruim voor 2000 zal er 1250 MWe warmte/kracht vermogen geïnstalleerd zijn en zal de warmte-afzet uit
centrales zijn verdubbeld. (zie figuur 1.6. Toelichting E-plan).
Gelet op deze ontwikkelingen zal in het NOx-bestrijdingsprogramma ervan worden uitgegaan dat het warmteplan gerealiseerd zal worden en zal als emissieplafond
voor het jaar 2000 35 kt worden aangehouden.
2.7 Milieuzorq
Inleiding
In het convenant is overeengekomen dat Sep met de
individuele elektriciteitsproduktiebedrijven een milieuzorgsysteem op zal zetten.
In samenwerking met vertegenwoordigers van Sep en de
produktiebedrijven is door een extern adviesbureau een
globale opzet voor een bedrijfsintern milieuzorgsysteem
bij de elektriciteits-produktiebedrijven ontwikkeld.
Dit "Raamwerk voor een bedrijfsintern milieuzorgsysteem
bij de elektriciteits-produktiebedrijven" is het basis1

I.

naar verwacht zal de gemeente Amsterdam binnenkort
het groene licht geven voor de aanleg van stadsverwarming in Amsterdam Zuid-Oost
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document op grond waarvan de individuele bedrijven hun
milieuzorgsysteem nader uitwerken [8]. Deze werkwijze
waarborgt dat het milieuzorgsysteem optimaal is toegesneden op de aard van het betreffende bedrijf, terwijl
de systematiek van milieuzorg onderling vergelijkbaar
blijft.
Opzet en inhoud van het raamwerk
Het "Raamwerk voor een bedrijfsintern milieuzorgsysteem
bij de elektriciteits-produktiebedrijven" bestaat uit
vier onderdelen:
- het hoofdrapport; waarin ingegaan wordt op achtergronden en belang van milieuzorg, zowel in het
algemeen als voor de sektor;
- het raamwerk; globale opzet van het systeem;
- een nadere uitwerking van het raamwerk met name ten
aanzien van milieubeleid en de milieutaken van de
produktiebedrijven;
- een voorstel voor een projectstructuur voor de opzet
en implementatie van milieuzorg.
Het Raamwerk is zo opgezet dat het zowel kan dienen om
de uitgangssituatie van het bedrijf te inventariseren,
zodat duidelijk wordt welke elementen van milieuzorg
reeds aanwezig zijn en welke nog nader invulling behoeven, als een rol kan vervullen bij het verder uitwerken
van het milieuzorgsysteem.
Stand van zaken ten aanzien van de invoering van milieuzorgsystemen

k

Zoals hierboven reeds is vermeld ontwikkelt ieder
produktiebedrijf een eigen bedrijfsintern milieuzorgsysteem, gebaseerd op het "Raamwerk". Hierdoor treden
_vanzelfsprekend ac2entverschillen op. 1n het hiernavolgende overzicht over de stand van zaken ten aanzien van
implementatie van milieuzorg is er daarom voor gekozen
de stand van zaken puntsgewijs weer te geven aan de
hand van de acht elementen van een integraal bedrijfsintern milieuzorgsysteem.
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UNA

EPON
Milieubeleidsverklaring

is opgesteld

is opgesteld

Milieuprogramma

elk jaar wordt het "milieu-miljoen" ter beschikking gesteld voor milieu-projecten die
niet door wet- of regelgeving zijn voorgeschreven. Daarnaast wordt een aantal projecten
uitgevoerd; Indicatief bodemkwaliteitsonderzoek, -sanering reductie geluid, automatisering vergunningenbestand, sanering afvalwaterstromen.

met het "Raamwerk" als uitgangspunt is op de
vestigingen een inventarisatieronde gemaakt.
Op basis van deze inventarisatieronde is per
vestiging een Plan van aanpak opgesteld.

Integratie
MZ in bedrijfsvoering

integratie van milieuzorg vindt stapsgewijze
plaats door verbetertrajecten. Bijvoorbeeld op
de Hunze-centrale waar gekeken wordt naar
mogelijkheden tot gescheiden inzamelen van
afvalstromen. Inmiddels zijn ook op de Flevocentrale en op het hoofdkantoor verbetertrajecten gestart. Ter ondersteuning van de integratie is een tijdelijke en permanente projectstructuur in het levengeroepen.

in 1992 start de invoering van BIM in de bedrijfsvoering. Vooruitlopend hierop vindt in
Velsen een diagnose-onderzoek plaats. Doel is
na te gaan op welke wijze een zorgsysteem in
de bestaande organisatie kan worden verankerd. Per vestiging is een milieucoordinator aangesteld. De taakomschrijving van deze
functionaris is nader gedefinieerd.

Metingen en
registratie

rapportages naar bevoegd gezag, directie en de
afd. Milieuzaken. In 1991 is vastgelegd aan
welke criteria de metingen moeten voldoen,
Deze worden als algemeen geldend doorgevoerd
en gecontroleerd.

rapportagelijnen, zowel in- als extern worden
geharmoniseerd. Alle gebruikte chemische
stoffen zijn geinventariseerd. Op basis hiervan is een lijst verboden stoffen opgesteld.
Het aantal gebruikte stoffen wordt drastisch
gesaneerd.

Interne
controle

controles vinden plaats door metingen, registraties, rapportages en door inspecties.

Voorlichting & Opleiding

voorlichting vindt plaats door: 3-maandelijks
overleg milieucoördinatoren, via bedrijfsblad,
door milieu-diaserie, het BIMS-communicatieplan en regelmatige presentaties. Daarnaast
wordt veel gedaan aan opleidingen.

14 medewerkers hebben de "in-house" opleiding
milieucoördinator gevolgd. Een voorlichtingsprogramma ter begeleiding van de invoering
van BIM wordt voorbereid. Belangrijke voorlichtingsinstrumenten zijn: Unaniem, "Meet
the Manager" en managementteamvergaderingen.

Rapportage

intern vindt rapportage plaats via kwartaalverslagen. Hierin is een milieuparagraaf opgenomen waarin over een achttal emissieparameters wordt gerapporteerd. Extern wordt jaarlijks een milieujaarverslag opgesteld en wordt
gerapporteerd aan het bevoegd gezag.

rapportages vinden pleats aan de Stuurgroep
die ca. 10 keer per jaar bijeenkomt... Over
1991 zal een jaarrapportage gemaakt worden.
Periodiek worden vertegenwoordigers van de
Provincies Noord-Holland en Utrecht uitgenodigd om hen bij te praten over de stand van
zaken t.a.v. BIM bij UNA.

Audit

naar verwachting zal in 1992 een proefdoorlichting plaatsvinden. Toetsingscriteria worden hiervoor ontwikkeld.

een interne audit-ronde heeft plaatsgevonden.
Op grond hiervan is een nieuwe checklist opgesteld. Evt. op termijn verzwaring van het
audit team + evt. externe deskundigen.

-19-

PO/ROM 92-939

EZH

EPZ

Milieubeleidsverklaring

is opgesteld

is opgesteld

Milieuprogramma

inventarisatie kleinere afvalstromen en invoeren van verbeteringsvoorstellen voor de beheersing ervan invoeren voor einde 1992.

eind 1992 wordt een meerjarenplan met budget
ter goedkeuring voorgelegd. 1991-92 Inventarisatie vigerende vergunningen. Actualisatie
van bedrijfsinstructies voortvloeiend uit
vergunningen.

Integratie
MZ in bedrijfsvoering

zie ook onder interne controle: vastleggen
taken en verantwoordelijkheden,

zie ook onder interne controle: vastleggen
taken en verantwoordelijkheden. Opstellen
c.q. actualiseren van bedrijfsinstructies.
Opzetten van een organisatiestructuur voor
het Milieuzorgsysteem. Relatie MZ met ARBO en
kwaliteitszorg is punt van aandacht. Inmiddels is een concept-handboek opgesteld ter
implementatie van het milieuzorgsysteem
uiterlijk per 94-01-01.

Metingen en
registratie

emissierapportages naar bevoegd gezag. Bewaking van onderhoud en kwaliteit van de metingen is blijvend punt van aandacht.

emissierapportages naar bevoegd gezag. Bundeten van vergunningen en de daaraan gekoppelde
bedrijfsinstructies.

Interne
controle

wordt nader uitgewerkt. Aandachtspunten zijn:
vastleggen van taken en verantwoordelijkheden
aan de hand van vergunningsvoorwaarden door de
milieucoördinator. Vastleggen genomen en te
nemen maatregelen.

geschiedt in eerste instantie aan de hand van
controle op de naleving van bedrijfsinstructies opgesteld ter naleving van de vergunningsvoorwaarden.

Voorlichting & Opleiding

tijdens opleiding en inwerken aandacht aan de
relatie milieu en elektriciteitsopwekking.
Voorstel om milieu als apart onderdeel in de
introductie op te nemen.

eind 1992 wordt milieuzorg in het managementdevelopmentprogramma opgenomen. Actieve betrokkenheid van de afdeling PR t.a.v. voorlichting op milieugebied. Uitgave van de brochure "Milieuzorg en energie".

Rapportage

regelmatige rapportage in het kader van de
interne controle naar de bedrijfsleiding,
Emissierapportages aan bevoegd gezag
Milieujaarverslag 1991 (medio 1992)

f

-

Audit

p.m.

voorstel om vanaf 1992 een milieujaarverslag
uit te brengen, al dan niet geïntegreerd in
het financieel-/sociaal jaarverslag.
Daarnaast rapportages voortvloeiend uit de
vergunningsvoorwaarden. Opname van een mi- --li-euparagraaf- in- het- financiee4- en-sociaal
jaarverslag vanaf 1990.

eind 1993 worden voorstellen verwacht tot het
opstellen van evaluatierapporten.
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S02-BESTRIJDINGSPROGRAMMA 1992-2000
In figuur 1 is grafisch de ontwikkeling van de emissie
van SO2 weergegeven. Het blijkt dat sinds 1980 een
vermindering met 80% is gerealiseerd en dat de werkelijke emissie in 1991 aanmerkelijk lager ligt dan in
het Plan van aanpak werd berekend. Wijzigingen in het
Elektriciteitsplan 1993-2002 ten opzichte van eerdere
e-plannen, met name het versneld bouwen en in bedrijf
stellen van enige warmte/kracht-centrales en het afzien
van de bouw van de kolengestookte eenheid Maasvlakte 3
zullen ertoe leiden dat de S02-uitworp nog iets lager
zal worden. De doelstelling voor 1994, namelijk 30 kt,
wordt goed haalbaar geacht, terwijl voor het jaar 2000
verwacht wordt dat het emissieplafond van 18 kt (excl.
storingen) onderschreden zal worden en de doelstelling
van 90% vermindering gerealiseerd zal worden.
De voornemens voor de bestrijding van SO2 in de resterende periode tot 2000 kunnen als volgt worden samengevat:
Buitenbedrijfstelling van oud kolenvermogen zonder
rookgasontzwaveling
- Maascentrale 5 te Buggenum per 93-01-01;
- Amercentrale 4 en 5 (A-41, 51) in de loop van 1993,
wanneer Amer A-91 in bedrijf zal zijn en de warmteproduktie overneemt;
- Maascentrale 6 te Buggenum aan het eind van 1999.
Inbedrijfstelling van nieuw kolenvermogen met rookgasontzwaveling c.q. stookgasreiniging
- Amercentrale 9 (A-91) voor 93-07-01;
- Hemwegcentrale 8 (HW-8) voor 94-07-01;
Demonstratieproject KV/STEG te Buggenum. Na inbedrijfstelling in 1993 en navolgende demonstratieperiode van circa 3 jaar zal deze.eenheid als_:Maascentrale 7 (MC-7) meegenomen worden in het emissieoverzicht na overdracht aan EPZ;
- KV/STEG te Borssele (BS40) per 99-07-01.
Toepassing van zwavelarme kolen
Het beleid om, voor zover beschikbaar, kolen te stoken
met een relatief laag zwavelgehalte zal worden voortgezet. De effectiviteit van deze maatregel zal afnemen
naarmate meer kolencentrales van rookgasontzwaveling of
stookgasreiniging zijn voorzien.
Rookgasontzwaveling met hoog rendement
Het beleid om gemiddeld 90% rookgasontzwaveling na te
streven wordt voortgezet bij de 5 bestaande rookgasontzwavelingsinstallaties en zal ook in Amercentrale 9 en
Hemwegcentrale 8 worden geëffectueerd.
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Figuur 1
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Hoge beschikbaarheid van rookgasontzwavelingsinstallaties
Het beleid om storingen aan R.O.I.'s zoveel mogelijk te
vermijden en de storingsduur zoveel mogelijk te beperken zal worden voortgezet. Er zijn thans geen redenen
om de aanpak structureel te wijzigen. Gelet op het feit
dat er nog geen langjarige ervaring is opgedaan, zal de
ontwikkeling van de beschikbaarheid van rookgasontzwavelingsinstallaties nauwgezet worden gevolgd.
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4 NON-BESTRIJDINGSPROGRAMMA 1992-2000
4.1 Ontwikkeling van de NON-emissie
In figuur 2 is de ontwikkeling van de emissie van No
grafisch weergegeven. Na een fluctuerende emissie in de
jaren tachtig als gevolg van de wisselingen in het
brandstofpakket is vanaf 1988 een daling ingezet. De
emissievermindering bedroeg in 1991 20% ten opzichte
van de emissie in 1980. De gerealiseerde NON-emissie in
1991 komt met 68,2 kt/a goed overeen met de in het Plan
van aanpak verwachte waarde van 68,9 kt/a. Het Plan van
aanpak voorziet in bestrijdingsmaatregelen welke erop
gericht zijn om in 1994 een NON-emissieplafond van
55 kt/a en in 2000 van 35 kt/a te onderschrijden.
Wijzigingen in het E-plan 1993-2002 ten opzichte van
eerdere plannen welke gevolgen kunnen hebben voor de
NON-uitworp betreffen verlenging van de levensduur van
een aantal bestaande eenheden, het versneld bouwen en
in bedrijf stellen van warmte/kracht-eenheden en het
afzien van de bouw van Maasvlakte 3. De berekeningen
voor het E-plan 1993-2002 laten evenwel zien dat de
daling van de NON-uitworp niet significant verschilt
van hetgeen in het Plan van aanpak werd berekend. In
beginsel worden derhalve geen wijzigingen in het Plan
van aanpak aangebracht.
4.2 NON-bestrijdingsmaatregelen
Het bestrijdingsprogramma voor de resterende periode
tot 2000 bestaat derhalve uit de volgende onderdelen:
- Buitenbedrijfstelling van oud produktievermogen
volgens het tijdschema vermeld in bijlage 1 van het
E-plan 1993-2002.
- Bouw en inbedrijfstelling van nieuw produktievermogen volgens il&t_tijdschema .Azermeld ..ix bijlage 2 van
het E-plan 1993-2002. Deze eenheden zullen voldoen
aan de uitworpeisen als vermeld in artikel 5 van het
Convenant. De jaargemiddelde verwachtingswaarde van
de NON-uitworp voor STEG's en w/k-eenheden blijft
gehandhaafd op 45 g/GJ, zoals gesteld in het Plan
van aanpak. Voor de kolengestookte eenheden Amer 9
(A-91) en Hemweg 8 (HW-8) kan de jaargemiddelde
verwachtingswaarde eerst nader gepreciseerd worden,
nadat de resultaten van de toegepaste verbrandingstechnische maatregelen zijn vastgesteld en het
demonstratieproject in Maascentrale 6 heeft uitgewezen of de techniek van de katalytische LUVO toegepast kan worden.

-24-

PO/ROM 92-939

Figuur 2

Ontwikkeling van de emissie van NO.
kt/a
100 (

44--k
80 I

gerealiseerd

60

plan van aanpak
epian 1993-2002
40 t-

emissieplafonds
convenant

Til

20 h-

0 !
1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02

Jaren

PO/ROM 92-939

-25-

Sep
••••••

Bestrijdingsmaatregelen bij bestaande installaties
als vermeld in het Plan van aanpak. Het tijdschema
moet evenwel worden aangepast aan de snelheid waarmee de projecten gerealiseerd kunnen worden en
ingepast kunnen worden in het revisieschema. Dit
laatste is bijvoorbeeld het geval bij de modificatie
van de poederkoolmolens van Borssele 12. De SCR
installatie van Gelderland 13 is een jaar opgeschoven omdat de vergunningsprocedure meer tijd heeft
gevergd dan in het plan van aanpak werd verondersteld. Het demonstratieprogramma katalytische LUVO
in de Maascentrale 6 is in volle gang. Het is niet
mogelijk om op de resultaten hiervan vooruit te
lopen en aan te geven of deze techniek toegepast kan
worden in Amer 81. De optie van een katalytische
LUVO en van een klassieke SCR dienen dus allebei nog
opengehouden te worden. In het laatste geval zal
zeker met uitstel rekening gehouden moeten worden
omdat voor inbedrijfstelling van een in dergelijke
installatie twee jaar nodig is na vergunningverlening. Tegenover deze vertragingen staan ook verwisselingen (Amer 71 en 61) en versnellingen (Merwedekanaal 12 en Hemweg 7) In tabel 7 wordt een aangepast tijdschema gepresenteerd.
Tabel 7 Tijdschema van de NOx-bestrijdingsmaatregelen bij
bestaande eenheden in de periode 1992-2000
Centrale

Eenheid

Bestrijdingstechniek

Diemen
Harculo
Flevo
Amer

DM31
HC60
FL30
A-71

off-stoichiometrisch stoken
1992
stoominjectie
1992
stoominjectie
1992
modificatie aardgas branderlagen
1992
(le fase evt gevolgd
door 2e fase)
optimalisatie bedrijfsvoering
1992

Hemweg
—Merwedekanaal
Lage Weide
Velsen
Velsen
Maasvlakte
Amer

HW-7
MK12
LWE5
VN24
VN25
MV-1
A-61

Maas vlakte
Borssele
Claus
Claus
Gelderland

MV-2
BS12
CCA
CCB
G-13

Amer

A-81

jaar van
ombouw

_

ft
modificatie poederkoolmolens
modificatie aardgasbranderlagen
modificatie poederkoolmolens
modificatie poederkoolmolens
NON-arme branders
NO -armebranders
selektieve katalytische reductie
(SCR)
selektieve katalytische reductie
(SCR of katalytische LUVO)

1992/93
1992/93
1992/93
1992/93
na succes
bij A-71
1993
1993
1993
1994
1994
1994/95/96
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4.3 Knelpunten
Ammoniak onder druk of in waterige oplossing
Bij de toepassing van Selektieve Katalytische Reductie
bestaat de mogelijkheid om ammoniak onder druk toe te
passen of in een 25% oplossing in water (ammonia). Per
project kunnen er verschillen bestaan, maar in het
algemeen zullen technische, economische en milieuhygiënische aspecten leiden tot een voorkeur voor de
toepassing van ammoniak onder druk. De ervaringen bij
de Centrale Gelderland 12 hebben bewezen dat het ook op
een veilige wijze gebeuren kan en dit kan ook door
risico-analyses verder worden onderbouwd. Locatiegebonden omstandigheden kunnen er eventueel toe leiden om de
veiligheidsrisico's nog verder terug te dringen en
ammonia toe te passen. Aan een dergelijke keuze kleeft
het bezwaar dat de te transporteren massa aanzienlijk
groter is, dat voor de verdamping van water veel energie nodig is en dat de bedrijfskosten in het algemeen
hoger zullen zijn.
Vergunningverlening voor Gelderland 132
Het grootste NOx-verminderingsproject is de installatie
van Selektieve Katalytische Reductie bij Gelderland 13.
Het project was gepland voor realisatie in 1993. Door
vertraging bij de vergunningverlening is deze datum
niet meer haalbaar en bestaat er risico dat het emissieplafond voor 1994 niet meer gehaald kan worden. Bij
ombouw tijdens de revisie in 1994 kan het emissieplafond gehaald worden. Hiertoe is het noodzakelijk dat de
vergunningverleningsprocedure zodanig vordert, dat in
het derde kwartaal van 1992 de bestellingen geplaatst
kunnen worden.
--Demonstratie- Katalytische• -LUVO bij-Maascentrale-6
De ombouw van de LUVO van Maascentrale 6 is voltooid en
de eenheid is in begin 1992 weer in bedrijf gesteld.
Het demonstratieprogramma is voortvarend ter hand
genomen om begin 1993 een verantwoord besluit te kunnen
nemen over het al dan niet toepassen van deze techniek
in de Amercentrale 8. Indien de ervaringen positief
zijn kan de voorbereiding voor een Katalytische LUVO in
Amer 8 ter hand genomen worden en kan deze tijdens de
2

De vergunningen zijn inmiddels verleend en op 4
november 1992 aan EPON toegestuurd. De inbedrijfstelling zal volgens planning eind 1994 plaatsvinden.
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revisie in 1994 omgebouwd worden. In Amer 9 zal dan in
1995 tijdens de revisie een SCR-installatie ingebouwd
kunnen worden. Indien de ervaringen evenwel negatief
zijn, zal in Amer 8 een SCR-installatie ingebouwd
worden. Deze zou op z'n vroegst in 1995 geïnstalleerd
kunnen worden, maar zal, omdat er geen revisie gepland
is, verschoven moeten worden naar 1996.
Indien begin 1993 nog geen definitief besluit genomen
kan worden, maar het besluit tenslotte negatief is, zal
de SCR-installatie in Amer 8 eveneens in 1996 gerealiseerd worden. Bij een positief besluit in tweede instantie sporen de NOx-bestrijdingsprojecten niet meer
met het revisieschema en treedt een vertraging van twee
jaar op (A-81 in 1996, A-91 in 1997). Deze vertraging
zou geen gevolgen hebben voor de realisatie van de
overeengekomen emissieplafonds.
Normen en verwachtingswaarden

In het kader van enige vergunningsprocedures is discussie ontstaan over de interpretatie van artikel 7.2.e.
Het Convenant is op dit punt duidelijk en formuleert in
artikel 5 uitworpeisen voor nieuwe installaties en ziet
af van aanscherping van de emissie-eisen voor bestaande
installaties. Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties WLV geeft nadere toelichting op deze uitworpeisen
zoals de middelingstijd en de frequentie waarin overschrijding toegelaten is.
In artikel 7.2.e worden tevens jaargemiddelde verwachtingswaarden opgevoerd. Deze waarden hebben het karakter van inspanningsverplichtingen en kunnen niet als
resultaatsverplichtingen gehanteerd worden, omdat het
resultaat niet per stookinstallatie getoetst wordt,
maar voor het geheel van de emissies van de elektriciteits-produktiebedrijven (art. 2).
De-elektriciteitsvraag -van -.het- centrale --produktievermogen

Ten behoeve van het convenant en de overeengekomen
emissieplafonds is het Elektriciteitsplan 1989-1998 als
uitgangspunt gekozen. De emissieberekeningen voor het
Plan van aanpak werden evenwel reeds gebaseerd op het
Elektriciteitsplan 1991-2000, terwijl de ontwikkelingen
in deze Voortgangsrapportage gebaseerd zijn op de
prognoses in het Elektriciteitsplan 1993-2002.

Se p
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Tabel 8
Elektriciteitsvraag van het centrale produktievermogen
in drie opeenvolgende elektriciteitsplannen
E-plan
1989-1998
TWh

E-plan
1991-2000
TWh

E-plan
1993-2002
TWh

1991

60,3

63,4

66,5

1992

60,7

64,2

68,4

1993

61,2

64,5

68,9

1994

61,6

64,7

69,9

1995

62,3

65,0

70,6

1996

63,7

66,8

70,8

1997

65,1

67,7

71,2

1998

66,6

68,6

71,9

1999

67,9

69,4

72,8

2000

69,4

70,1

73,1

Volgens het verslag van Sep over het jaar 1991 werd
door de openbare centrales in dat jaar 58.365 GWh elektriciteit geproduceerd en bedroegen de importen 9774
GWh. De gerealiseerde elektriciteitsvraag voor het
centrale produktievermogen bedroeg derhalve 68139 GWh
en overtrof de prognoses aanzienlijk. De oorzaak hiervan is de sterke groei van het elektriciteitsverbruik
in de afgelopen jaren en het achter blijven van de
decentrale opwekking ten opzichte van de prognose
_daarvan in__ genoemde. _elektriciteitsplannen . De ._gr,ot.ere
elektriciteitsvraag zal tot een toeneming van de emissies leiden ten opzichte van de berekeningen in het
Plan van Aanpak. Zo wordt in het elektriciteitsplan
1993 - 2002 gerekend met een elektriciteitsvraag van
het centrale produktievermogen van 73496 GWh in het
jaar 2000. Zoals besproken in de hoofdstukken 3 en 4
zullen desondanks de overeengekomen emissieplafonds
voor SO2 en NO x in de jaren 1994 en 2000 met de beoogde
maatregelen gehaald worden.

"
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Rubberbekleding van rookgasontzwavelingsinstallaties

Inleiding
In het voorjaar van 1991 is vastgesteld dat de rubberbekleding van de wastorens van de rookgasontzwavelingsinstallaties (ROI) van de eenheden 1 en 2 van de centrale Maasvlakte ernstig was aangetast. Dit heeft ertoe geleid dat de
rubberbekleding in de beide wastorens van eenheid 2 in het
najaar van 1991 is vervangen. Tevens zijn beide wastorens
van isolatie voorzien.
Bij eenheid 1 zal vervanging van de verrubbering in het
najaar van 1992 tijdens de revisieperiode gebeuren. Daaraan
voorafgaand zullen tijdens bedrijf beide wastorens worden
geïsoleerd.
In deze notitie zal worden ingegaan op het vastgestelde
schademechanisme en de ervaring met rubbersoorten.
Toegepaste rubber en schademechanisme
Ten tijde van de materiaalkeuze ten behoeve van eenheid 1
en 2 (1985) was er nog geen langdurige ervaring met de
toepassing van rubber in ROI's. Er waren twee soorten
rubber in gebruik: CR-rubber (chloropreen) en IR-rubber
(butyl). Op grond van de goede oliebestendigheid en een
goede verwerkbaarheid is toen op die plaatsen waar de
temperatuur dit toeliet (<80°C) gekozen voor de toepassing
van CR-rubber. Voor de warmere delen is gekozen voor IIRrubber of een inertflake-vinylester bekleding. Uit de toen
in bedrijf zijnde ROI's waren geen problemen met deze daar
reeds toegepaste materialen bekend (bedrijfstijden 10.000
20.000 uur).
In 1987 zijn de eerste ROI's achter de bruinkool stokende
eenheden van de Rheinische Westphalische Elektrizittsgesellschaft (RWE) in Duitsland in bedrijf gegaan.
De temperatuur in de wastorens is bij deze installaties
ongeveer 20°C hoger dan bij steenkool stokende installaties. Vrij snel na de inbedrijfstelling van deze installaties (na ca. 5000 bedrijfsuren) werd aantasting van het ook
hier deels toegepaste CR-rubber vastgesteld (centrale
Frimmersdorf 12 wastorens). Er trad sterke blaasvorming op
in het grensvlak tussen rubber en staal, waarbij de blazen
gevuld waren met vloeistof.
Uitvoerig onderzoek heeft geleid tot het volgende schademechanisme:
- CR-rubber is relatief goed permeabel voor waterdamp.
- Ten gevolge van het temperatuurverschil tussen het
inwendige van de wastorens en het grensvlak rubber/staal
ontstaat een drijvende kracht voor diffusie van watermoleculen naar het grensvlak rubber/staal toe.
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- Deze watermoleculen veroorzaken een afbraak van de
lijmlaag, waarbij zoutzuur ontstaat, dat deze afbraak
versnelt.
- Door de afbraak van de lijmlaag kan zich vloeistof
verzamelen tussen rubber en staal, waarbij met vloeistof
gevulde blazen ontstaan. In deze vloeistof lossen afbraak- en corrosieprodukten op, waardoor een vloeistof
in de wastoren en daarmee een verschil in osmotische
druk, dat leidt tot nog meer transport van water naar de
blaas. Op den duur springen deze blazen open. Het staal
komt dan in direct contact met de agressieve wasvloeistof en corrodeert zeer snel weg. De blazen zijn in nog
gesloten toestand ook gevoelig voor mechanische beschadiging ten gevolge van vallende stukken gips.
Uit theoretische beschouwingen over de temperatuurgevoeligheid van bovengenoemde verschijnselen blijkt dat ook
bij de lagere temperatuur in steenkool stokende installaties dit mechanisme zal optreden zij het met een
kleinere snelheid. Afhankelijk van de dikte van het
toegepaste rubber zullen de eerste blazen ontstaan na
20.000-35.000 bedrijfsuren.
Uit het beschreven schademechanisme blijkt dat het temperatuurverschil tussen het inwendige van de wastoren en het
grensvlak rubber/staal hierin een rol speelt. Dit heeft
ertoe geleid om de wastorens van de beide eenheden van de
Centrale Maasvlakte te isoleren.
Tevens zullen de wastorens van de bestaande eenheden Borssele 12, Amer 8 en van de in aanbouw zijnde eenheden Hemweg
8 en Amer 9 worden geïsoleerd.
Behalve bij Maasvlakte is ook bij de eenheden Amer 8,
Gelderland 13 en Borssele 12 het boven beschreven schadeverloop aan de verrubbering opgetreden.
In Duitsland is dit schadeverloop onder andere opgetreden
bij de kolencentrales Wilhelmshafen, Zolling en Bexbach.
Ervaring met andere rubbersoorten
In wastorens van ROI's worden naast CR-rubber ook IIRrubbersoorten toegepast. Deze rubbersoorten vertonen een
faktoren kleinere permeabiliteit voor waterdamp. Ze zijn
slecht bestendig tegen olie, maar inmiddels is gebleken dat
in gips producerende ROI's het gips eventuele olieresten
absorbeert. Wel zijn uit niet gips producerende installaties problemen met olie-aantasting bekend.
Bij andere bruinkool stokende eenheden dan Frimmersdorf van
de RWE is na circa 15.000 bedrijfsuren bij de IR-rubbersoorten geen tot een geringe veroudering van de oppervlaktelaag vastgesteld. Een zelfde beeld kwam naar voren bij
Preussenelektra (Duitsland) in steenkool stokende installaties na circa 30.000 bedrijfsuren.

-3-

•

De eerste IIR-rubberbekleding die vervangen is, is die van
de oudste wastoren van de centrale Scholven (Duitsland).
Deze was sedert 1978 in bedrijf en is in het najaar van
1991 gedeeltelijk opnieuw verrubberd. Bij de vervanging is
weer dezelfde soort rubber toegepast.
Conclusie
Samenvattend kan worden gesteld dat de IIR-rubbersoorten
een langere levensduur hebben dan de CR-rubbersoorten.
Ten tijde van de bouw van ROI's achter koleneenheden was
dit echter nog niet bekend vanwege het ontbreken van voldoende lange bedrijfservaring.
Toepassing van de CR-rubbersoorten bij de ROI's in Nederland zal ertoe leiden dat de verrubbering bij alle ROI's
zal moeten worden vervangen. Inmiddels is dit reeds gebeurd
bij Maasvlakte 2. Bij toepassing van IIR-rubbersoorten zal
naar verwachting een levensduur van circa 13 jaar kunnen
worden bereikt. Dit betekent dat gedurende de levensduur
van de eenheid eenmaal het rubber zal moeten worden vervangen.

