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0 	SAMENVATTING 

Met de bestrijding van de S02-uitworp zijn in de 
jaren 1992 en 1993 goede vorderingen gemaakt. Dit is 
bereikt door toepassing van rookgasontzwaveling bij 
kolengestookte eenheden, de geleidelijke buitenbe-
drijfstelling van oud produktievermogen zonder rook-
gasontzwaveling en door het gebruik van zwavelarme 
brandstoffen. Ondanks het feit dat problemen zijn 
ontstaan met de rubberbekleding van de rookgasontzwa-
velingsinstallaties en bij verschillende centrales de 
tijdrovende reparatie ter hand is genomen is de 
plafondwaarde van 30 kt, welke voor 1994 was overeen-
gekomen, reeds ruim onderschreden en is de S02-uit-
worp met meer dan 85% gereduceerd ten opzichte van 
1980. 
In het kader van het convenant heeft Sep 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 mln en zou worden besteed als 
medefinanciering aan het ontwerp van 4 en de bouw van 
2 rookgasontzwavelingsinstallaties in de bruinkoolge-
stookte centrale te Belchatow. In 1993 heeft een 
herschikking van de financiële middelen plaats gevon-
den, waardoor Sep thans medefinanciering verleent aan 
vier rookgasontzwavelingsinstallaties. In mei 1994 is 
het proefbedrijf van de eerste eenheid gestart, 
terwijl de wasvaten van de 2e en 3e eenheid reeds 
gereed zijn. 
De NON-uitworp van de elektriciteitsproduktiebedrij-
ven in Nederland is met 30% gereduceerd ten opzichte 
van 1980 en bedroeg in 1993 58,5 kt. De primaire 
maatregelen bij ketelinstallaties en gasturbines zijn 
in belangrijke mate voltooid. De verdere reductie van 
de NON-uitworp zal worden gerealiseerd door NO„-arme 
branders bij de Clauscentrale B en rookgasreiniging 
bij enige eenheden, waarbij naast selectieve kataly-
tische reductie  (SCR)  ook de techniek van de kataly-
tische LUVO in beschouwing is genomen. Op grond van 
de resultaten met deze laatste techniek in de Maas-
centrale 6 is besloten van verdere toepassing af te 
zien. Het Plan van aanpak is vervolgens aangepast in 
die zin, dat naast Gelderland 13 ook  Amer  81 van een  
SCR-installatie voorzien zal worden. 
In het Plan van aanpak is afgesproken dat de emissie-
doelstelling voor NO, met 5 kton mag worden verhoogd 
ter compensatie van te leveren warmte in het kader 
van het warmteplan. Gelet op de goede voortgang van 
het warmteplan en de nadere besluitvorming over de 
bouw van warmte/kracht-eenheden wordt voor het jaar 
2000 een NO,-emissieplafond van 35 kton aangehouden. 
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Met het oog op de verdere ontwikkelingen zoals de 
geleidelijke buitenbedrijfstelling van oud produktie-
vermogen en het nieuwbouwprogramma waarbij de nieuwe 
eenheden aan de in het convenant overeengekomen 
normen zullen voldoen, zullen de emissies van SO2  en 
NO, in het jaar 2000 voldoen aan de overeengekomen 
plafondwaarden van 18 kton voor SO2  en 35 kton voor 
NON. 
De gerealiseerde vermindering van de emissies van SO2  
en NO, en de verwachte resultaten tot het jaar 2000 
zijn grafisch weergegeven in figuur 1. 
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Figuur 1 Ontwikkeling van de emissie van SO2  en NO, 
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gerealiseerd SO2 
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—1--  gerealiseerd NOx 
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1 	INLEIDING 

Op 12 juni 1990 werd door Sep namens de elektrici-
teits-produktiebedrijven EPON, UNA, EZH en EPZ een 
convenant gesloten met de Staat en de twaalf provin-
cies over de verdere bestrijding van de SO2- en NO„-
emissies. In dit convenant werd overeengekomen dat de 
elektriciteits-produktiebedrijven hun emissies van 
SO2  en NO, verder zullen terugdringen. De wijze waarop 
dit zal gebeuren is beschreven in het Plan van aan-
pak. Dit Plan van aanpak is door de Convenantscommis-
sie besproken en goedgekeurd. 

Volgens artikel 11 van het convenant dient Sep in elk 
jaar waarvan het jaartal even is verslag uit te bren-
gen 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 tweede voort-
gangsrapport en beschrijft de voortgang in 1992 en 
1993. 
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2 	VOORTGANGSRAPPORTAGE 

2.1 	Wijzigingen in het Plan van aanpak 

In het Plan van aanpak ter uitvoering van het conve-
nant over de bestrijding van SO2  en NO, is de toepas-
sing van de techniek van de selectieve katalytische 
reductie  (SCR)  overwogen alsmede enige varianten van 
deze techniek, waaronder de katalytische LUVO, waar-
bij de katalysatormassa wordt ondergebracht in de 
regeneratieve luchtvoorwarmer [1]. Gelet op de be-
perkte ervaring met deze laatste techniek werd het 
noodzakelijk geacht eerst op kleinere schaal ervaring 
op te doen. Daarom werd besloten een demonstratie-
programma uit te voeren in de Maascentrale 6. 
Het demonstratieprogramma is inmiddels voltooid en 
een eindrapport is opgesteld [2]. 
Samenvattend werd geconcludeerd dat de stand der 
techniek van de rookgasdenitrificatie middels een 
katalytische LUVO onvoldoende is voor een verantwoor-
de toepassing in poederkoolcentrales. 
De door de leverancier gegarandeerde N0-reductie  van 
30% en de verwachte reductie van 50% zijn weliswaar 
met het demonstratieproject beide aangetoond, maar 
optimalisatie van de NOx-reductie, door gebruik te 
maken van drie ammoniak-injectiesystemen, is niet 
mogelijk gebleken. De ammoniakslip bleef binnen de 
verwachte waarde van 5 ppm (v) bij rookgaszijdige 
injectie, maar leidde wel tot een aanzienlijke bela-
ding van de vliegas met ammoniak. Aan het eind van de 
demonstratieperiode bleek bij ammoniakdosering een 
toename van de drukval over de LUVO op te treden, 
welke verdween na stopzetten van de ammoniakinjectie. 
De oorzaak van deze toename is nog niet bekend. 
Indien dit probleem niet opgelost wordt, is continu 
bedrijf met een katalytische LUVO niet mogelijk. 
Bovendien is gebleken, dat de kosteneffectiviteit 
aanmerkelijk minder is dan ten tijde van de besluit-
vorming over dit project werd aangenomen. De indica-
ties van verminderde vliegastoepassing versterken dit 
standpunt. Gelet op de procescondities in de LUVO's 
van  Amer  81 en Hemweg 8, potentiële kandidaten voor 
de toepassing van deze techniek, is te verwachten dat 
de problemen daar zelfs groter zullen zijn. Om deze 
redenen is besloten af te zien van verdere toepassing 
van de techniek van de katalytische LUVO. 

In het Plan van aanpak d.d. 25 maart 1991 [1] werd 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat de toepas-
sing van katalytische LUVO's geen begaanbare weg zou 
blijken en werd tevens aangegeven welke maatregelen 
dan zouden worden genomen. In dat geval zou  SCR  
worden toegepast in de centrale  Amer  81 en niet in de 
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centrale  Amer  91. In de centrale Hemweg 8 zullen 
geavanceerde 	verbrand ingstechnische 	maatregelen 
worden getroffen om te voldoen aan de uitworpeis van 
300 mg NOx/m30, waarbij er echter naar gestreefd wordt 
om een waarde van 200 mg NO,/m30  te benaderen. Gelet 
op de onbevredigende resultaten met het demonstratie-
project van de katalytische LUVO zijn inmiddels de 
voorbereidingen in gang gezet om zo spoedig mogelijk 
de centrale  Amer  81 te voorzien van een  SCR  over-
eenkomstig het gestelde in het Plan van aanpak. 
De wijzigingen van het Plan van aanpak zijn in een 
schrijven DR 93-1043 d.d. 93-06-18 aan de Convenants-
commissie gemeld. In dit schrijven is voorts melding 
gemaakt van het feit dat sinds de opstelling van het 
Plan van aanpak veel veranderingen zijn opgetreden 
die gevolgen kunnen hebben voor de emissieplafonds in 
2000. Zo zal de decentrale opwekking sterker toene-
men, maar is ook de elektriciteitsvraag van het 
centrale produktievermogen in 2000 volgens het E-plan 
1995-2004 toegenomen van 69,4 naar 72,7 TWh. 
Voorts is het centrale produktievermogen uitgebreid 
met de stadsverwarmingscentrales te Leiden, Den Haag, 
Purmerend en Almere, welke eenheden voordien tot het 
decentrale vermogen behoorden. Een en ander betekent 
dat de emissies van deze eenheden nu ook bij die van 
het centrale vermogen moeten worden gerekend, hetgeen 
een vergroting betekent van de emissie van het cen-
trale vermogen, waar echter een even zo grote vermin-
dering van de emissie van het decentrale vermogen 
tegenover staat. Voorts is het warmteplanvermogen 
verder uitgebreid en vervroegd, is afgezien van de 
bouw van Maasvlaktecentrale 3 en is de bouw van een 
kolenvergassingseenheid van 600  MW  uitgesteld. 

2.2 	Bestrijding van Sa,-emissies  

Zwavelgehalte van kolen 

De beoogde vermindering van de S02-uitworp werd onder 
meer bereikt door kolen te stoken met een relatief 
laag zwavelgehalte. Zowel in 1992 als in 1993 is het 
gelukt om kolen met een gemiddeld zwavelgehalte van 
<0,7% in te zetten. 

Vervanging van produktievermogen 

Bovendien wordt de vermindering van de S02-uitworp 
gerealiseerd door oude koleneenheden die niet voor-
zien zijn van een rookgasontzwavelingsinstallatie 
geleidelijk buiten bedrijf te stellen en nieuwe 
koleneenheden te voorzien van rookgasontzwavelingsin-
stallaties. Eind 1992 werd aldus de Maascentrale 5 te 
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Buggenum gesloten en in oktober 1993 werden de  Amer-
centrales 41 en 51 buiten bedrijf gesteld, nadat 
medio 1993 Amercentrale 91 in bedrijf was gesteld. 

Ontzwavelingsrendement 

Bij 6 kolencentrales, namelijk Gelderland 13, Maas-
vlakte 1 en 2, Borssele 12 en  Amer  81 en 91, wordt de 
volledige rookgasstroom ontzwaveld. In alle installa-
ties 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 calciumsul-
faat (gips). 
Een overzicht van de gemiddelde ontzwavelingsrende-
menten welke in 1992 en 1993 werden gerealiseerd, is 
in tabel 1 gepresenteerd. Geconcludeerd wordt dat het 
gemiddelde ontzwavelingsrendement ruim boven 90% 
ligt. Het resultaat voor 1992 wordt gedrukt door de 
herberubbering van Maasvlakte 1, waarbij weliswaar 
een geringer ontzwavelingsrendement dan 85% bereikt 
werd, maar de uitworpeis van 400 mg/m30  gerespecteerd 
werd. 

Tabel 1 Rookgasontzwavelingsrendement 

Centrale Eenheid ROI Ontzwavelingsrendement 
1992 	1993 

Gelderland G-13 40 91,3 89,6 
50 93,4 92,6 

Maasvlakte MV1 82,3 92,3 

Maasvlakte MV2 94,0 93,0 

Borssele BS12 95,1 93,9 
Amer A-81 92,4 92,9 
Amer A-91 - 92,5 

* totale ontzwavelingsrendement, incl. GAVO-lekkage 

Storingen aan ontzwavelingsinstallaties 

In het eerste voortgangsrapport [3] werden de eerste 
ervaringen met rookgasontzwaveling besproken. Daarbij 
kwam naar voren dat kinderziektes een grote rol 
hebben gespeeld, maar dat met name vereenvoudiging 
van het proces en optimalisatie van de bedrijfsvoe-
ring de wettelijk verlangde bedrijfszekerheid hebben 
bewerkstelligd. Voorts werd geconstateerd dat op 
termijn bij alle installaties de rubberbekleding 
vervangen zal moeten worden. 
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De wastorens van de rookgasontzwavelingsinstallaties 
zijn met rubber bekleed. Bij verschillende installa-
ties is vastgesteld dat het rubber ernstig is aange-
tast en dat sterke blaasvorming optreedt in het 
grensvlak tussen rubber en staal. 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 rubber-
bekleding te voorzien en ze tevens te isoleren. 

Maasvlakte 1 en 2  

Zoals reeds in de voorgaande convenantsrapportage is 
vermeld hebben de kolengestookte eenheden van de 
centrale Maasvlakte elk twee rookgasontzwavelingsill-
stallaties. 
Toen bij inspectie in 1991 bleek dat de berubbering 
van de wastorens op korte termijn vervangen moest 
worden, is van de twee torens per eenheid gebruik 
gemaakt door aan het bevoegd gezag te vragen de 
situatie te gedogen dat één toren in bedrijf was, 
terwijl de andere opnieuw werd berubberd waarbij de 
volgende randvoorwaarden van toepassing waren: 

Tijdens de reparatieperiode mag de S02-emissie 
niet hoger zijn dan 400 mg/m30 , te bereiken door 
het stoken van zwavelarme kolen en een verhoogd 
ontzwavelingsrendement van de in bedrijf zijnde 
rookgasontzwavelingsinstallatie. 
De tekorten op het totale ontzwavelingsrendement 
zullen na de reparatieperiode worden ingehaald 
door tijdelijk bedrijf te voeren met een hoger 
ontzwavelingsrendement dan 85%, waarbij het rende-
ment over de totale periode te weten reparatietijd 
en terugverdientijd minimaal 88% zal bedragen. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft op 27 juni 
1991 de gevraagde gedoogbeschikking verleend met als 
belangrijkste eisen: 
- Tijdens de reparatieperioden van de ontzwavelings-

installaties mag de S02-emissie niet hoger zijn 
dan 400 mg/m30 . Het ontzwavelingsrendement van 85% 
behoeft niet te worden gehaald. 

- De hogere S02-emissie gedurende de reparatieperio-
den moet worden gecompenseerd door een lage emis-
sie van SO2  gedurende de terugverdientijd, zodat 
de totale emissie van SO2  (gemiddeld over terug-
verdientijd en reparatietijd) 140 mg/m30  bedraagt. 
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De reparaties van de rubberkleding van de wastorens 
van de rookgasontzwavelingsinstallaties zijn op 15 
januari 1993 voltooid. 
De gemiddelde S02-emissie gedurende de reparatiepe-
riode en de terugverdientijd lag beneden de in de 
gedoogbeschikking gestelde waarde van 140 mg/m30. 

Gelderland 13  

Bij Gelderland 13 heeft de herberubbering geleid tot 
een aanzienlijke toename van de Onvoorziene Niet 
Beschikbaarheid (ONB) van de eenheid. Aan wasvat ROI-
40 zijn van 93-09-11 tot 93-09-29 provisorische 
berubberingswerkzaamheden uitgevoerd. Adequate berub-
bering zal tijdens de revisie in 1994 plaatsvinden. 
De herberubbering van wasvat ROI-50 is tijdens de 
revisie van G13 welke plaatsvond tussen 93-04-30 en 
93-06-06) begonnen en heeft tot 93-09-11 geduurd.  

Amer 8  

Tijdens de inspecties die plaatsvonden eind 1991 en 
begin 1992 is blaasvorming op de berubbering van het 
wasvat geconstateerd. Daarop is begin 1992 de beslis-
sing genomen om tijdens de revisie van 1992 het 
gedeelte boven de druppelvangers opnieuw te berubbe-
ren (ca. 20% van het totale wasvat). 
Tijdens geregelde inspecties is hierna gebleken dat 
herberubbering van de rest van het wasvat ook noodza-
kelijk was. 
In november 1993 is de definitieve beslissing genomen 
om zoveel mogelijk van het wasvat te berubberen 
tijdens de revisie van 1994. De minder belaste delen 
(het onderste deel) en het rookgasuitlaatkanaal zijn 
hierbij uitgesloten en komen indien noodzakelijk bij 
een latere revisie aan de beurt. 
Eind 1992 is tevens het wasvat geïsoleerd. 

Borssele 12 

In 1992 is de beslissing genomen om in de revisie van 
1993 het complete wasvat opnieuw te berubberen. De 
toch al verlengde revisie (turbinestop en ombouw 
poederkoolmolens) is hierdoor uitgelopen tot ca. 18 
weken. 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de storingen 
in 1992 en 1993. De extra emissies ten gevolge van 
deze storingen hebben in genoemde jaren 400 resp. 
1600 ton SO2  per jaar bedragen. 



Tabel 2 Storingen aan rookgasontzwavelingsinstallaties 

1992  

Bedrijf Eenheid Installa- Storing ROI aard v.d. 	storing extra Opmerkingen 
tiedeel frequen- 	uren  emissie 

tie 	per jaar t/a 

EPON G-13 ROI-40 4x 	27 divers v. 	aard. 
29 

brand in ROI-50 heeft voor 
overgrote deel emissie tijdens 
storing zorg gedragen 

in 6 van de 9 maal 
één uur of minder 

ROI-50 5x 	71 74 

EZH  MV-1 7x 	5,6 één uur of minder 4  

MV-2 5x 	3,5 één uur of minder 4 

EPZ BS12 51,3 - vervuiling GAVO 67 
- lekkages 

A-81 150 - uitloop rubbervervanging 216 
- trillingen opjaagventilator 
- inspectie metaal 
- rookgasuitlaatklep 

1993 

EPON G-13 ROI-40 407 268 

ROI-50 1931 1091 

EZH  MV-1 8x 	5 divers/één uur of minder 5  

MV-2 3x 	1,5 divers/één uur of minder 1 

EPZ BS12 75,9 slechte berubbering 93 

A-81 85,5 - lekkage wasvat 
- defect roerder <140 

A-91 0 
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Inzet van andere zwavelhoudende brandstoffen 

Andere zwavelhoudende brandstoffen welke een bijdrage 
leveren aan de S02-uitworp zijn hoogovengas incl. 
cokesovengas/oxygas en olie. De inzet van hoogovengas 
in de Centrale Velsen is toegenomen van 19.250 TJ in 
1992 tot 25.585 TJ in 1993. Dit laatste komt overeen 
met 4,8% van het primaire energieverbruik in de 
centrales. 
De vermindering van de S02-emissie is een gevolg van 
minder oliestoken en een inspanning van Hoogovens om 
de gaskwaliteit te verbeteren. Hoogovens heeft sinds 
enige tijd een ontzwavelingsinstallatie in werking. 
Deze installatie reinigt het cokesovengas. Dit gas 
wordt separaat aan ketel 25 aangeboden en wordt 
tevens als injectiegas gebruikt in het hoogovengas-
mengsel. 

De inzet van clie bedroeg voor alle centrales te 
zamen 0,3% van de totale brandstofinzet in 1992 en 
0,2% in 1993. Het merendeel hiervan betrof het stoken 
van zware stookolie i.v.m. aardgasafschakeling door 
de N.V. Nederlandse Gasunie i.v.m. koude. De hiermee 
samenhangende S02-emissie bedroeg in 1992 423 ton en 
in 1993 355 ton, d.w.z. 1,5 resp. 1,6% van de jaar-
lijkse emissies van de centrales. 

Bij de evaluatie van het Brandstoffen Inzet Plan Cen-
trales (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 [4], 
voort te zetten. 
In de jaren 1992 en 1993 zijn geen hoge S02-concen-
traties in de buitenlucht voorgekomen die hebben 
geleid tot omschakeling van oliestoken naar gassto-
ken. 

2.3 	Bestrijding van NO„-emissies  

De NO,-bestrijdingsmaatregelen welke in de jaren 1992 
en 1993 werden getroffen, zijn zeer divers. Gedeelte-
lijk zijn ze gericht op (aard)gasgestookte en gedeel-
telijk op poederkoolgestookte installaties. Met be-
trekking tot aardgas wordt voorts een onderscheid 
gemaakt tussen verbrandingstechnische maatregelen in 
ketelinstallaties en in gasturbines. Bij de poeder-
koolinstallaties zijn zowel de primaire (verbran-
dingstechnische) als secundaire maatregelen (rookgas-
reiniging) aan de orde. 



PO/ROM 94-228 	 -11- 

2.3.1 (Aard) gasgestookte installaties  

Ketelinstallaties  

Diemen  31 is in 1992 geschikt gemaakt voor tweetraps-
verbranding met de off-stoïchiometrische stookwijze. 
Omdat hierbij onder in de vuurhaard de verbranding 
onvolledig is en daardoor koolmonoxide gevormd wordt, 
is de ketelomkasting lekdicht gemaakt en is in de 
omgeving van de vuurhaard een bewakingssysteem voor 
CO aangebracht. De werkzaamheden werden volledig in 
1992 uitgevoerd. De doelstelling om de NOx-uitworp te 
verminderen met 30% teneinde te voldoen aan een 
uitworpeis van 500 mg/m30  als kalendermaandgemiddelde 
werd gerealiseerd. 

Een jaar eerder was dit reeds bereikt bij  Diemen  32.  

Amer  71 is in 1992 geschikt gemaakt voor tweetraps-
verbranding door de bovenste branderlaag om te bouwen 
tot bovenluchtpoorten en voorts bedrijf te voeren met 
4 in plaats van met 5 branderlagen. De doelstelling 
van 35% reductie van de NOx-uitworp van de ketelin-
stallatie is gerealiseerd. De werkelijke uitworp van 
de eenheid is afhankelijk van het inzetpatroon. 

In 1993 is  Amer  61 op identieke wijze omgebouwd en 
zijn vergelijkbare resultaten geboekt. 

Bij eenheid A van de Clauscentrale zijn de circulaire 
branders vervangen door NON-arme branders van het 
type dubbelregisterbranders. De branderopstelling is 
niet veranderd en de nieuwe branders zijn aangebracht 
in de bestaande openingen in de ketelwand. De ombouw 
heeft plaatsgevonden in 1993 en aangetoond is dat de 
NOx-concentratie bij de hoogste belasting verminderd 
is tot ca. 350 mg/m30, maar voorts sterk afhankelijk 
is van luchtovermaat en rookgasrecirculatie. De 
jaargemiddelde uitworp van de eenheid is afhankelijk 
van het inzetpatroon. 

Bij de eenheden Velsen 24 en 25 is de NOx-uitworp 
niet alleen sterk afhankelijk van het inzetpatroon 
maar ook van de verhouding van de inzet hoogovengas 
en aardgas. Bij Velsen 24 is de optimalisatie van het 
verbrandingsproces nagenoeg afgerond en wordt de 
doelstelling van 65-70 g/GJ gelet op de verwachte 
inzet van de eenheid en het brandstofpakket realis-
tisch geacht. 
Bij Velsen 25 zijn in aanvulling op de optimalisatie 
van de bedrijfsvoering boven alle branders boven-
luchtpoorten aangebracht. De NON-emissie is afhanke-
lijk van het inzetpatroon en het brandstofpakket. De 
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doelstelling van 50 a 60 g/GJ kan daardoor worden 
aangescherpt. In de verslagperiode is 45 g NOx  GJ 
gerealiseerd. 

Combi's 

Bij combi's is aan een conventionele stoomketelin-
stallatie een gasturbine voorgeschakeld. De rookgas-
sen van deze gasturbine bevatten ca. 15% zuurstof en 
worden als verbrandingslucht gebruikt in de ketelin-
stallaties. NO -reducerende maatregelen kunnen dus 
zowel op de gasturbine als op de ketel gericht zijn. 
Gelet op de optimalisatie die reeds in het kader van 
het NO„-totaalprogramma werd gerealiseerd is het 
meeste perspectief voor verdere NO,-vermindering 
aanwezig bij de gasturbines. 
De optimalisatie bij Lage Weide 5 en Hemweg 7 is 
nagenoeg afgerond. Een belangrijke reductie van de 
NO,-emissie is gerealiseerd bij Hareulo 60 door de 
toepassing van stoominjectie in de gasturbine. De 
ombouw vond plaats tijdens de revisie in 1992 en in 
december 1992 werd de toepassing van stoominjectie 
gestart. De doelstelling van 50% reductie en een NO„-
emissie van 65 g/GJ op jaarbasis is realiseerbaar. 
Toepassing van stoominjectie bij Flevo 30 werd evenzo 
tijdens de revisie in 1992 uitgevoerd. Toepassing van 
deze techniek leidde tot 50% reductie en een jaarge-
middelde N0-emissie  van 55 g/GJ. 

STEG's 

Optimalisatie van de bedrijfsvoering en constructieve 
aanpassingen aan de branders van de gasturbine van 
Merwedekanaal 12 hebben ertoe geleid dat de emissie 
van NOR, omgerekend naar  ISO-condities, verminderd is 
van 125 g/GJ tot gemiddeld 30 g/GJ. 

2.3.2 Poederkoolgestookte ketels  

Modificatie poederkoolmolens 

De maalfijnheid van poederkool kan verbeterd worden 
door de statische afscheiders te vervangen door 
roterende afscheiders. De fijnere kooldeeltjes kunnen 
beter verbrand worden dan de grovere deeltjes. Daarom 
is het mogelijk de poederkool met een geringere 
luchtovermaat te verbranden of beter gebruik te maken 
van de voorzieningen voor tweetrapsverbranding (bo-
venluchtpoorten). Een bijkomend voordeel is dat ook 
het onverbrandgehalte in de vliegas afneemt. 
Bij de modificatie wordt de molentop met de afschei-
der vervangen en wordt de maaltafel voorzien van een 
schoepenwiel ter vervanging van de oorspronkelijk 
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aanwezige luchtpoorten. De modificaties werden in 
1992 en 1993 uitgevoerd bij de eenheden Maasvlakte 1 
en 2 en Borssele 12. Bij Borssele 12 is de doelstel-
ling van 20% reductie gerealiseerd. Voor Maasvlakte 1 
en 2 was de NON-concentratie voor ombouw aanzienlijk 
lager en was de doelstelling 15% reductie. Ultimo 
1993 was dit doel voor 90% bereikt. 

Rookgasreiniging 

Op grond van vroegere ervaringen in de centrale 
Gelderland 12 en informatie vanuit Japan en Duits-
land, staat bij rookgasreiniging m.b.t. NON, de tech-
niek van selectieve katalytische reductie  (SCR)  
centraal. Bij deze techniek wordt ammoniak geïnjec-
teerd in de rookgasstroom en worden de rookgassen 
vervolgens bij een temperatuur van ca. 350°C over een 
katalysator geleid. De stikstofoxiden reageren met 
ammoniak tot stikstof en waterdamp. 
Het eerste  SCR-project is in voorbereiding in de 
Centrale Gelderland 13. De aanvoer en opslag van 
ammoniak zal hier worden gerealiseerd in een 25% 
oplossing in water. In 1992 werden de milieuvergun-
ningen verleend en werd het bouwplan goedgekeurd. 
Vervolgens is de opdracht verleend. In 1993 zijn 
modelproeven succesvol uitgevoerd en zijn de verbran-
dingsluchtkanalen gemodificeerd. Het project verloopt 
volgens planning. De opdrachten voor alle grote 
componenten en aktiviteiten zijn verleend. De inbe-
drijfstelling is gepland in oktober 1994.  
Amer  81. De afstemming hierover met de Commissie 
Verzuringsconvenant vond plaats in juni 1993. De 
voorbereidingen zijn erop gericht om in mei 1994 de 
bestellingen te plaatsen, zodat de ombouw plaats zal 
kunnen vinden voorafgaand aan en tijdens de revisie 
in het 2e kwartaal 1996. 
Een variant op  SCR  is de katalytische LUVO, waarbij 
de katalysatormassa wordt aangebracht in de regenera-
tieve luchtvoorwarmer en een injectiesysteem voor 
ammoniak wordt aangebracht. In de Maascentrale 6 is 
een demonstratieproject katalytische LUVO uitgevoerd. 
De ombouw heeft plaatsgevonden in februari 1992 en de 
inbedrijfstelling is begonnen in maart 1992. De 
ammoniak wordt geïnjecteerd in de verbrandingslucht 
voor LUVO, de rookgasstroom en in de LUVO zelf. De 
gegarandeerde 30% reductie en de verwachte 50% reduc-
tie werden beide aangetoond. Tijdens de demonstratie-
periode bleek evenwel dat teveel ammoniak aan de 
vliegas werd geadsorbeerd, met het oog op diverse 
vliegastoepassingen. Bovendien bleek continue injec-
tie niet mogelijk met het oog op de hoge drukval over 
de LUVO. Aanvullende maatregelen om alsnog een NO,- 
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reductie van 50% bij een acceptabel ammoniakgehalte 
in de vliegas te realiseren worden in 1994 beproefd. 

2.4 	Emissies van SO1  en NO, in 1992 en 1993  

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 NO,. 
Deze gegevens zijn beschreven in tabel 3 voor het 
jaar 1992 en in tabel 4 voor 1993. In dit overzicht 
zijn alle eenheden opgenomen die in de lijst van het 
produktievermogen in het E-plan zijn aangegeven. 

Betrouwbaarheid-emissiegegevens 

De systemen voor de meting en registratie van de 
emissies van SO2  en NO, 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 emissiegege-
vens 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. rook-
gasreinigingsinstallatie. 
De invoering van bedrijfsinterne milieuzorg (zie 2.7) 
zal ertoe bijdragen dat een en ander volledig wordt 
geïncorporeerd in de bedrijfsvoering. 

Ter bevordering van de kwaliteit van de emissiemetin-
gen wordt door KEMA in het kader van de "Collectieve 
Opdracht Produktie" het gehele probleemgebied van 
monsterneming, meting en registratie doorgelicht. 
Rapportage wordt in 1994 verwacht. 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 laboratori-
umpraktijk. Het onderzoek is afgesloten en gerappor-
teerd [5, 6]. De evaluatie zal in 1994 plaatsvinden. 
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 emissie-
gegevens. 



UNA DM31 	gas/olie 
DM32 	gas/olie 

Tabel 3 Emissiegegevens SO2  en NOx  in 1992 (t/a) 

% S brandstof 
TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2 
t/a 

NOx 
t/a 

28 411 3 537 - 1 145 
835 86 - 86 
376 39 - 37 

2 319 243 - 198 
1 763 184 - 135  

9 - - 2 

15 980 2 031 1 266 
17 324 2 197 1 345 

12 477 1 540 - 1 323 
12 778 1 569 - 1 278 

109 7 - 18 

7 1 

1,24 2 378 247 0,3 91 
1,32 1 326 135 0,4 298 
1,17 18 050 2 228 127 1 123 

13 ... - 2 

3 178 367 - 322 
116 12 - 8 

0,64 35 213 3 757 1557 8 152 
444 0 - - 

153 105 18 182 1685 16 830  

% S brandstof e-prod.  SO2 NOx 
TJ GWh t/a t/a 

3 903 413 736 
4 219 446 598 

591 57 - 113 
1 357 136 - 260 

25 042 2 971 71 1 264 
17 1 - 3 

323 30 57 38 
9 857 1 164 387 

1 446 152 - 391 
3 362 377 - 484 
9 212 1 273 - 971 

2 918 368 - 373 

15 759 1 629 210 1 257 
21 102 2 360 468 1 152 

32 2 - 4 

99 139 11 380 806 8 031 

Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

EPON 	EC20 	gas 
HU-2 	gas 
HU-3 	gas 
HU-4 	gas 
HU-5 	gas 
HUG]. 	gas 

BG10 	gas 
BG20 	gas 

HC50 	gas/olie 
HC60 	gas/olie 

HGG[1+2] 	gas 

BCG1 	olie 

FL01 	gas/olie 
FL02 	gas/olie 
FL30 	gas/olie 
FLG1 	gas/olie 

AL-1 	gas 
AL-2 	gas 

G-13(42", kolen/olie 
GS-1 

Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

HW-5 	gas/olie 
HW-6 	gas/olie 
HW-7 	gas/olie 
HWG1 	gas/1-olie 

LWE4 	gas/olie 
LWE5 	gas/olie 

MK10 	gas 
MK11 	gas 
MK12 	gas 

PU-1 	gas 

VN24 	HO/gas 
VN25 	HO/gas/olie 
VNG1 	gas/1-olie 



Tabel 3 
blad 2 

Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

EZH 	FG-A 	gas/olie 
FG-1 	gas 

FW-4 	gas/olie 
FW-5 	gas/olie 
FWG1 	1-olie 

MV-1 	kolen/gas 
MV-2 	kolen/gas 

ROC[1+2] 	gas 

DO-5 	gas/olie 
DO-6 	gas/olie 

LD12 	gas 

GV15 	gas 
DE[lt/m4] gas/1-olie 

Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

EPZ 	BS12 	kolen/gas 
BS20 	gas/1-olie 

A-41 	kolen/olie 
A-51 	kolen/gas 
A-61 	gas/olie 
A-71 	gas/olie 
A-81 	kolen/olie 

DGS1 	gas 

MC-5 	kolen/gat 
MC-6 	kolen/gas 

CC-A 	gas/olie 
CC-B 	gas/olie 

TOTAAL 

% S brandstof 
TJ 

378 

e-prod.  
GWh 

37 

SO2 
t/a 

NOx 
tja 

35 
10 682 1 223 1 084 

10 695 1 284 - 877 
8 407 997 33 683 

7 1 - 1  

0,5 32 925 3 630 2200 4 835  
0,55 35 357 3 916 871 5 444 

254 17 42 

667 69 98 
4 917 583 451 

2 	552 287 244 

2 673 289 240 
80 6 15 

109 595 12 339 3103 14 049 

% S brandstof e-prod.  SO2 NOx 
TJ GWh tja tja 

0,66 24 038 2 540 669 4 174 
13 1 1 

0,71 12 959 1 373 5 715 3 530 
0,69 11 003 1 189 4 747 3 048 

1 657 170 - 203 
4 151 422 - 568 

0,64 36 149 3 933 1 946 8 747 

1 766 204 211 

0,76 10 378 1 128 4 388 1 378 
0,76 11 577 1 175 5 560 2 211 

9 143 991 45 894 
14 092 1 528 90 1 600 

137 255 14 672 23 160 26 565 

499 093 56 572 28 753 65 475 



Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

EPON 	EC20 	gas 
HU-2 	gas 
HU-3 	gas 
HU-4 	gas 
HU-5 	gas 
HUG1 	gas 

BG10 	gas 
BG20 	gas 

HC50 	gas/olie 
HC60 	gas/olie 

HGG[1+2] 	gas 

BCG1 	olie 

FL01 	gas/olie 
FL02 	gas/olie 
FL30 	gas/olie 
FL01 	gas/olie 

AL-1 	gas 
AL-2 	gas 

G-13 	kolen 

Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

UNA 	DM31 	gas/olie 
DM32 	gas/olie 

HW-5 	gas/olie 
HW-6 	gas/olie 
HW-7 	gas/olie 
HW-8 	kolen 
HWG1 	gas/1-olie 

LWE4 	gas/olie 
LWE5 	gas/olie 

MK10 	gas 
MK11 	gas 
MK12 	gas 

PU-1 	gas 

VN24 	HO/gas 
VN25 	HO/gas/olie 
VNG1 	gas/1-olie 

Tabel 4 

% S brandstof 
TJ 

e-prod.  
GWh 

SO2 
t/a 

NOx 
t/a 

20 667 2 577 - 656 
885 88 - 58 
650 69 - 48 

1 576 167 - 106 
1 579 170 - 104 

9 646 - 2 

11 149 1 407 - 977 
16 275 2 040 - 1 428 

11 634 1 423 - 1 175 
14 907 1 824 - 1 127 

65 4 - 10 

8 1 - 0 

1,28 1 920 198 20 72 
1,32 951 97 14 205 
1,09 17 544 2 114 93 629 

14 1 - 2 

2 298 270 - 253 
1 770 210 - 80 

0,52 32 991 3 536 2 752 8 047 

136 893 16 198 2 879 14 979  

% S brandstof e-prod.  SO2 NOx 
TJ GWh t/a t/a 

>1,0 2 938 339 31 403 
>1,0 2 	557 297 88 377 

>1,0 502 51 - 90 
>1,0 854 91 11 160 
>1,0 25 356 2 996 54 1 288 

6 507 727 74 357 
17 1 0 2 

150 15 - 19 
1,0 5 094 593 28 206 

2 030 208 - 467 
3 379 355 - 201 
9 718 1 254 - 852 

3 	311 379 - 437 

18 542 1 893 262 1 287 
22 282 2 469 577 1 200 

27 1 0 1 

103 265 11 669 1 125 7 347 



Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

EZH 	FG-1 	gas 

FW-4 	gas/olie 
FW-5 	gas/olie 
FWG1 	1.olie 

MV-1 	kolen/gas 
MV-2 	kolen/gas 

ROC(1+2) 	gas 

DO-5 	gas/olie 
DO-6 	gas/olie 

LD12 	gas 

GV15 	gas 
DE[lt/m4) gas/1-olie 

Bedrijf  Prod.  brandstof 
eenheid 

EPZ 	BS12 	kolen/gas 
BS20 	gas/1-olie 

A-41 	kolen/olie 
A-51 	kolen/gas 
A-61 	gas/olie 
A-71 	gas/olie 
A-81 	kolen/olie 
A-91 	kolen/gas 

DGS1 	gas 

MC-6 	kolen/gas 

CC-A 	gas/olie 
CC-B 	gas/olie 

TOTAAL 

Tabel 4 Emissiegegevens SO2  en NO. in 1993 (t/a) 
blad 2 

% S brandstof 
TJ 

11 378 

10 669 
12 361 

7 

e-prod.  
GWh 

1 308 

1 268 
1 466 

- 

SO2 
t/a 

- 
- 
- 

1 

1 

NOx 
t/a 

041 

950 
088 
1 

0,55 35 283 3 918 1 107 5 388 
0,55 30 636 3 415 881 4 138 

436 29 - 72 

390 39 - 36 
4 763 566 16 439 

2 358 262 - 210 

2 805 299 - 258 
66 4 - 13 

111 153 12 575 2 004 13 634  

% S brandstof e-prod.  SO2 NOx 
TJ GWh t/a t/a 

0,48 15 109 1 634 410 2 330 
10 - - - 

0,79 9 711 1 008 4 519 2 475 
0,71 9 294 988 4 461 2 511 

1 504 148 - 187 
3 009 296 - 375 

0,53 40 478 4 157 1 728 8 982-)  
0,53 19 090 2 036 515 1 596 

1 341 154 - 152 

0,70 10 712 1 097 4 439 1 923 

8 139 893 - 505 
14 885 1 624 - 1 548 

133 515 14 036 16 072 22 584 

484 813 54 477 22 080 58 543 
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2.5 	Rookgasontzwaveling in Polen 

In 1990 heeft Sep als onderdeel van het "Convenant 
over de bestrijding van SO2  en NON" 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 mln en zou oor-
spronkelijk worden besteed als medefinanciering aan 
het ontwerp van 4 en de bouw van 2 rookgasontzwave-
lingsinstallaties in de bruinkoolgestookte centrale 
te Belchatov. In 1993 heeft door middel van een 
contractwijziging een herschikking van de beschikbare 
financiële middelen plaatsgevonden, waardoor Sep 
thans ook medefinanciering heeft verleend aan de 3e 
en 4e ROI-eenheid. 
In mei 1994 zal het proefbedrijf van de le eenheid 
starten. De wasvaten van de 2e en 3e eenheid zijn 
reeds gereed en met de bouw van het 4e wasvat wordt 
medio 1994 begonnen. 

	

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 
NOK, 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 1991-2000 werden in het kader van het warmteplan 
5 eenheden genoemd (zie tabel 5). 

Tabel 5  

WKC-eenheid 
	

in bedrijf MWe 

Lage Weide 	 1999 	250  
Diemen 	 1999 	250 
Galileistraat 	 1998 	250 
Gelderland 	 1999 	250 
Amer/Donge 	 1999 	250 

totaal 	 1250 

Het betrof hier voorwaardelijke besluiten. 
Thans worden in het E-plan 1995-2004 de volgende W/K- 
eenheden voorzien (zie tabel 7). 
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in bedrijf MWe WKC-eenheid 

Lage Weide LWE6 1995 247  
Diemen  DM33 1995 249 
Moerdijk  MD-1 1996 339 
ROCA ROC3 1996 225 
IJmuiden IJM1 1996 145 
Geleen  SW-1 1997 230 
Den Haag GV16 1997 100 
Rotterdam FG-2 1998 350 
Nijmegen GS-A 1999 250 

totaal 2135 

In de tijd gezien zijn de meeste projecten naar voren 
geschoven en is het geplande opgestelde vermcgcn 
toegenomen van 1250 naar 2135 Me. Het betreft pro-
jecten met warmtelevering aan stadsverwarmingssyste-
men, maar ook aan tuinbouw en industrie. Eenzelfde 
ontwikkeling doet zich voor bij de elektriciteitsdis-
tributiebedrijven, die in het kader van de MAP-akti-
viteiten een belangrijk deel van hun inspanningen 
richten op het realiseren van decentraal warmte/ 
kracht-vermogen. 
Daarom wordt bij verdere besluitvorming een selectief 
beleid gevoerd en zullen ook de elektriciteitsdistri-
butiebedrijven daarbij betrokken worden om een goede 
afstemming te bewerkstelligen. 

Gelet op deze ontwikkelingen zal in het NOrbestrij-
dingsprogramma ervan uit gegaan worden dat het warm-
teplan gerealiseerd zal worden en zal, conform het 
Plan van aanpak, als emissieplafond voor 2000 35 kt 
worden aangehouden. 

2.7 	Milieuzorg 

Inleiding 

In het convenant is overeengekomen dat Sep met de 
individuele elektriciteitsproduktiebedrij ven een mi-
lieuzorgsysteem op zal zetten. 
In samenwerking met vertegenwoordigers van Sep en de 
produktiebedrijven is door een extern adviesbureau 
een globale opzet voor een bedrijfsintern milieuzorg-
systeem bij de elektriciteits-produktiebedrijven 
ontwikkeld. Dit "Raamwerk voor een bedrijfsintern 
milieuzorgsysteem bij de elektriciteits-produktiebe-
drijven" is het basisdocument op grond waarvan de 
individuele bedrijven hun milieuzorgsysteem nader 
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uitwerken. Deze werkwijze waarborgt dat het milieu-
zorgsysteem optimaal is toegesneden op de aard van 
het betreffende bedrijf, terwijl de systematiek van 
milieuzorg onderling vergelijkbaar blijft. 

Stand van zaken ten aanzien van de invoering van mi-
lieuzorgsystemen 

Aan de hand van de acht elementen van een integraal 
bedrijfsintern milieuzorgsysteem wordt vervolgens de 
stand van zaken bij de implementatie van milieuzorg 
bij de elektriciteitsproduktiebedrijven toegelicht. 
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EPON EZH 

Milieube- 
leidsver-
klaring 

Is opgesteld. Is opgesteld 

Milieupro- 
gramma 

- Bouw DeN0x-installatie bij 	613. 
- Stoominjectie bij 	Harculo 60 en Flevo 30. 
- Diverse kleine projecten. 

Gescheiden inzameling van afval bij de cen-
trales is ingevoerd. Deze aktiviteit heeft 
aandacht gekregen in het personeelsblad. 
Er is een verbeterde registratie van afval-
stromen ingevoerd. 
Bij de diverse centrales zijn afvaldepots 
ingericht. 
Er is een aanvang gemaakt met het opstellen 
van een milieuhandboek. 

Integratie 
MZ in be- 
drijfsvoe- 
ring 

Per locatie is een handboek opgesteld met procedu- 
res hoe met milieu moet worden omgegaan (afval, 
emissies, 	calamiteiten, opstellen milieuprogramma 
enz.). 

Dit is voortdurend punt van aandacht. 
Onderwerpen met betrekking tot het milieu zijn 
een vast agendapunt in het regulier overleg. 

Metingen 
en regis- 
tratie 

Er is een meet- en registratiesysteem waarin is 
vastgelegd welke metingen, wanneer en hoe moeten 
gebeuren. 

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

Interne 
controle 

In het meet- en registratiesysteem staat aangege- 
ven hoe interne controles uit te voeren (kalibra- 
tie,  periodiek onderhoud enz.). 

Aan de hand van de vergunningvoorwaarden wor-
den de taken en de verantwoordelijkheden voor  
de diverse functionarissen vastgelegd. Dit 	is 
een continu proces. 

. Voorlich- 
ting & Op- 
leiding 

- De milieucoördinatoren hebben een externe (voor 
EPON specifieke) opleiding gevolgd. 
- De milieucoördinatoren geven op "hun" locatie 
regelmatig voorlichtingssessies aan alle medewer- 
kers. 

De milieucoördinatoren hebben een externe 
milieuzorgopleiding gevolgd. 
In het personeelsblad is een aantal artikelen 
gepubliceerd over milieu. 

Rapportage - Er is een handleiding opgesteld hoe interne en 
externe rapportage bij EPON plaatsvindt, 
- Er wordt een milieujaarrapport opgesteld. 

Regelmatige rapportage in het kader van de 
interne controle naar de bedrijfsleiding. 
Emissierapportages naar bevoegd gezag. 
Vanaf het jaar 1991 	wordt een milieujaarver-
slag uitgebracht.  

Audit  - Er is een handleiding hoe interne  audits  uit te 
voeren. 
- Er is een  audit  gehouden door een extern bureau. 

Bij 	twee centrales is een interne  audit  uit-
gevoerd. 
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UNA EPZ 

Milieube- 
leidsver- 
klaring 

Is opgesteld In 1991 	is de milieubeleidsverklaring door de 
directie vastgesteld en aan iedere werknemer 
toegezonden. 
In 1994 zal bezien worden of deze verklaring 
een aanpassing behoeft. 

Milieupro- 
gramme 

Akties n.a.v. de inventarisatie overeenkomstig 
het  TRW  rapport zijn gedeeltelijk reeds uitge- 
voerd en zullen eind 1994 gereed zijn. 
Bodemonderzoek is afgerond; saneringsplannen 
worden gemaakt, 

Milieuprojecten welke als basis een wettelij-
ke verplichting hebben worden rechtstreeks 
betaald uit de exploitatiekosten. 
De diverse milieuprojecten worden opgenomen 
in het jaarlijks door iedere locatie op te 
stellen bedrijfsplan. Deze (deel)plannen wor-
den uiteindelijk verwerkt in het onderne-
mingsplan. 

Integratie 
MZ in be- 
drijfsvoe- 
ring 

Het  format  van het milieuzorgsysteem UNA is 
vastgesteld. De algemene hoofdstukken zijn 
centraal 	ingevuld en de locatie-specifieke 
delen zijn door kleine werkgroepen op locatie 
ingevuld. 

Aan de hand van een door de Stuurgroep  BIM  
van EPZ opgesteld handboek is iedere locatie 
verder autonoom in de verdere implementatie 
van het milieuzorgsysteem. 
D.d. 	1 	januari 	1994 was het milieuzorgsysteem 
conform dit handboek in de bedrijfsvoering 
van EPZ geïmplementeerd. 

Metingen en 
registratie 

Rapportagelijnen in- en extern zijn geharmoni- 
seerd. Een overzicht van toegestane chemische 
stoffen is gemaakt. Gebruikers krijgen bij 
verwerving een bijsluiter in de v.)rm van een 
chemiekaart. 
Een inkoopprocedure van chemische stoffen is 
vastgesteld. Ook is er een overzicht van che- 
mische stoffen welke om milieu- of 	logistieke 
redenen niet mogen worden aangeschaft. 

Per 	locatie is in het milieuzorgsysteem vast-
gelegd welke metingen en registraties er die-
nen plaats te vinden en wie hiervoor verant-
woordelijk zijn. 
Het meten en registreren is volledig geauto-
matiseerd. 

Interne 
controle 

Controles vinden periodiek plaats in de vorm 
van milieu- en veiligheidsrondes en worden 
gehouden door de milieucoördinator en de vei- 
ligheidskundige van de betreffende locatie, 
Emissie-overzichten worden per dag gemaakt, 

Ieder kwartaal voeren de milieucoördinatoren 
controles uit. Eventuele tekortkomingen wor-
den aan het lijnmanagement gemeld met het 
verzoek om deze op te lossen danwel aan te 
geven waarom een en ander niet uitgevoerd 
wordt. De hieruit voortkomende grotere pro-
jecten worden in het bedrijfsplan van de lo-
catie opgenomen. 

Voorlich- 
ting & Op- 
leiding 

Voorlichting vindt plaats door middel van het 
bedrijfsblad en in specifieke bijeenkomsten 
met name veilig omgaan met chemische stoffen. 
Op alle locaties zijn posterkasten geplaatst, 
waarin milieuposters worden gehangen. Een 
opleidingstraject met betrekking tot milieu-
zorg voor alle medewerkers gaat in 1994 van 
start. 
De milieucoördinatoren hebben maandelijks 
overleg en rapporteren aan de directie. 

In de management-development  opleiding wordt 
een module "milieu" gegeven. 
Verder verzorgen de milieucoördinatoren per 
locatie trainingen en/of voorlichtingen. 

Rapportage Er is met de overheden periodiek overleg ten 
aanzien van de voortgang van de milieuzorgsys- 
teem. 
Een milieu-jaarverslag is in de ontwerpfase. 
De locatie milieu-werkgroepen rapporteren aan 
de Stuurgroep  BIM. 

In 1992 en 1993 is een milieujaarverslag sa-
mengesteld. 
De externe rapportages vinden plaats overeen-
komstig de eisen van de betreffende autori-
teiten. 

Audit  De directie heeft een  audit-team aangesteld. 
Het team ontwikkelt een plan van aanpak en een  
checklist. 

Op alle 	locaties 	is 	in 1993 een interne mi- 
lieu-audit  gehouden. Als waardering werd een 
6 á 7 gegeven. 
In 1994 zal op de locatie Zeeland een externe 
milieu-audit  gehouden worden. 
In 1995/96 zal een externe milieu-audit  uit-
gevoerd worden. 
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3 	S02-BESTRIJDINGSPROGRAMMA 1992-2000 

3.1 Ontwikkeling van de S02-emissie  
In figuur 2 is grafisch de ontwikkeling van de emissie 
van SO2  weergegeven. De doelstelling voor 1994, namelijk 
30 kt, is reeds in 1992 bereikt. Naar verwachting zal 
reeds in 1994 de uiteindelijk beoogde 90% reductie 
gerealiseerd worden. Voor het jaar 2000 wordt verwacht 
dat het emissieplafond van 18 kt (excl. storingen) 
onderschreden zal worden en de doelstelling van 90% 
vermindering gerealiseerd zal worden. 

3.2 S02-bestrijdingsmaatregelen  
De voornemens voor de bestrijding van SO2  in de reste-
rende periode tot 2000 kunnen als volgt worden samenge-
vat: 

Buitenbedrijfstelling van oud kolenvermogen zonder 
rookgasontzwaveling 
- Maascentrale 6 te Buggenum per 97-01-01. 

Inbedrijfstelling van nieuw kolenvermogen met rookgas-
ontzwaveling c.q. stookgasreiniging 
- Hemwegcentrale 8 (HW-8) voor 94-07-01; 
- Demonstratieproject KV/STEG te Buggenum. Na inbe-

drijfstelling van de eenheid in 1993 is een begin 
gemaakt met het demonstratieproject voor de toepas-
sing van de kolenvergassingstechnologie. 

Toepassing van zwavelarme kolen 
Het beleid om, voor zover beschikbaar en economisch 
haalbaar, kolen te stoken met een relatief laag zwa-
velgehalte zal worden voortgezet ten aanzien van die 
kolencentrales die niet van rookgasontzwaveling of 
stookgasreiniging zijn voorzien. 

Rookgasontzwaveling met hoog rendement 
Het beleid om gemiddeld 90% rookgasontzwaveling na te 
streven wordt voortgezet bij de 6 bestaande rookgasont-
zwavelingsinstallaties en zal ook in de Hemwegcentrale 8 
worden geëffectueerd. 

Hoge beschikbaarheid van R.O.I.'s 
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 ontwik-
keling van de beschikbaarheid van rookgasontzwavelings-
installaties nauwgezet worden gevolgd. 
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Figuur 2 Ontwikkeling van de Emissie van SO2  
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4 	NO,-BESTRIJDINGSPROGRAMMA 1992-2000 

4.1 	Ontwikkeling van de NO,-emissie 

In figuur 3 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 1993 30% ten opzichte 
van de emissie in 1980. Het Plan van aanpak voorziet 
in bestrijdingsmaatregelen welke erop gericht zijn om 
in 1994 een NO,-emissieplafond van 55 kt/a en in 2000 
van 35 kt/a te onderschrijden. 

4.2 	NO,-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 1995-2004. 

- Bouw en inbedrijfstelling van nieuw produktiever-
mogen volgens het tijdschema vermeld in bijlage 2 
van het E-plan 1995-2004. Deze eenheden zullen 
voldoen aan de uitworpeisen als vermeld in artikel 
5 van het Convenant, namelijk 65 g/GJ onder de 
randvoorwaarden als aangegeven in het  Bees  A. De 
jaargemiddelde verwachtingswaarde van de NO,-uit-
worp voor STEG's en w/k-eenheden blijft gehand-
haafd op 45 g/GJ, zoals gesteld in het Plan van 
aanpak. 

- Bestrijdingsmaatregelen bij bestaande installaties 
In tabel 7 is een overzicht gegeven van de NOK-be-
strijdingsmaatregelen bij bestaande eenheden in de 
periode tot 2000. In 1994 zullen NOK-arme branders 
worden ingebouwd in de Clauscentrale B. Bovendien 
zal naar verwachting de  SCR-installatie van Geld-
erland 13 voltooid worden. De inbedrijfstelling is 
gepland in oktober 1994. Tenslotte zal in 1996 de  
SCR-installatie van  Amer  81 in bedrijf worden 
gesteld. 

- Optimalisatie van de bedrijfsvoering 
Zowel met betrekking tot de stookwijze als tot 
rookgasreiniging zal de bedrijfsvoering geoptima-
liseerd worden. 

Het NO,-bestrijdingsprogramma zal leiden tot een NO,-
emissie van 51,3 kt in 1994 en van 34,5 kt in 2000. 
Gelet op de overeengekomen emissieplafonds van 55 
resp. 35 kt/a is het NO„-bestrijdingsprogramma toe-
reikend om de doelstellingen te realiseren. 



Centrale 

Merwedekanaal  
Diemen 
Diemen  
Harculo 
Flevo  
Amer  
Velsen 
Hemweg 
Merwedekanaal 
Lage Weide 
Velsen 
Maas vlakte  
Amer  
Maasvlakte 
borssele 
Claus 
Claus 
Gelderland  

Amer  
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Tabel 7 NO,-bestrijdingsmaatregelen bij bestaande eenheden 
in de periode tot 2000 

MK11 
DM32 
DM31 
HC60 
FL30 
A-71 
VN25 
HW-7 
MK12 
LWE5 
VN24 
MV-1 
A-61 
MV-2 
BS12 
CCA 
CCB 
G-13 

A-81 

Eenheid Bestrijdingstechniek jaar van 
ombouw 

NOx-arme verbrandingskamers 
	

1991 
off-stoichiometrisch stoken 
	

1991 
off-stoichiometrisch stoken 
	

1992 
stoominjectie 
	

1992 
stoominjectie 
	

1992 
modificatie aardgas branderlagen 
	

1992 
bovenlucht poorten en optimalisatie 1992 
optimalisatie bedrijfsvoering 

It  

modificatie poederkoolmolens 	1992/93 
modificatie aardgasbranderlagen 	1993 
modificatie poederkoolmolens 	1992/93 
modificatie poederkoolmolens 	1993 
NOx-arme branders 	 1993 
NOx-arme branders 	 1994 
selektieve katalytische reductie  
(SCR) 	 1994 
selektieve katalytische reductie  
(SCR) 	 1996  

Figuur 3 Ontwikkeling van de emissie van NO, 
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