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Samenvatting 

Mayr Melnhof  by  maakt voor energie-opwekking gebruik van een warmte kracht 
installatie. Deze installatie bestaat uit een  Ruston  Tornado gasturbine met een na-
geschakelde stoomketel. De ketel wordt bijgestookt met behulp van twee steun-
branders. Onder  BEES-omstandigheden emitteert deze installatie 107 g/GJ (15% 
02) NO.. Dit is ruimschoots onder de emissienorm uit 1990 van 135 g/GJ. Echter 
de huidige norm van 68,9 g/GJ wordt niet bereikt. Dit, door VROM gesubsidieer-
de, project richt zich op het onderzoeken van de mogelijkheden om de emissie te 
reduceren tot een waarde die substantieel lager is dan de genoemde 68,9 g/GJ. 
Hierbij gaat het dan om de equivalente NO.-emissie (NOx_eci  = NO. + 2,7 * NH3  
(mgirno3)). 

Het project is van start gegaan met een voorstudie naar de mogelijke toepasbaar-
heid van verschillende DeNOx-technieken. Hierbij is de primaire maatregel van 
water- of stoominjectie vergeleken met secundaire reductietechnieken zoals niet-
katalytische DeNOx (SNCR), katalytische DeNOx  (SCR)  en een combinatie van 
de laatste twee, een zogenaamde hybride DeNOx. De secundaire reductietechnie-
ken maken gebruik van een reductiemiddel op basis van ammoniak. Omdat Mayr 
Melnhof in een dorpskern ligt hebben zowel de provincie Gelderland als Mayr 
Melnhof de voorkeur voor ureum als reductiemiddel uitgesproken. 
De resultaten van de voorstudie zijn dat bij toepassing van SNCR de emissie-eisen 
niet gehaald kunnen worden bij een geringe NH3-slip. Een hybride systeem zou de 
emissie wel substantieel kunnen reduceren. De toepasbaarheid van enkel een  SCR-
installatie was nog niet geheel duidelijk, vanwege de beperkte ruimte in de instal-
latie. Op basis van deze resultaten is in deze vervolgfase voor de combinatie 
SNCR/SCR en de toepassing van alleen  SCR  een nadere analyse gemaakt van de 
technische en economische haalbaarheid. Deze technieken zijn vergeleken met 
water-stoominjectie I. 

Aan diverse leveranciers is gevraagd om een budget-offerte aan te bieden voor dit 
systeem. De firma's Steuler en CRI hebben samen een offerte aangeboden waarin 
met alleen  SCR  een reductie van 80%-90% wordt bereikt (NOx_eq_uit  =11 g/GJ). 
Steuler levert de ureumontledingstechnologie en CRI de katalysator. CRI zelf heeft 
geen ervaring met ureum als reductiereagens. Bij de ureum ontledingstechnologie 
wordt een deel van de rookgasstroom afgezogen. Na inspuiting van ureum en ont-
leding in ammoniak in deze deelstroom wordt de stroom vóór de katalysator via 
een net van gasverdelers over het rookgaskanaal verdeeld. De katalysatortechnolo-
gie van CRI is zodanig dat reeds bij een beperkt katalysatorvolume een hoge con-
versie bereikt kan worden. Uit de budget-offerte volgt dat de totale jaarlijkse kos-
ten voor deze technologie ongeveer Dfl 213.000 bedragen bij een verwijderde 

I 	Referte aan tabel 4.1, pagina 22. 
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hoeveelheid NO„ van 98 ton per jaar. Samenvattend luiden de conclusies over dit 
systeem: 
- de extra drukval is iets hoger clan gewenst; 
- er moet een rookgasstroom teruggeleid worden. Hiervoor moet fysieke ruimte 

(0 500 mm leiding) worden ingeleverd; 
- in het rookgaskanaal wordt een net van gasverdelers aangebracht hetgeen voor 

een extra drukval zorgt; 
- hoge investeringskosten; 
- lage operationele kosten.  

Nalco  FuelTech levert een SNCR systeem met speciaal reductiemiddel (NOxOUT) 
met een nageschalceld  SCR-systeem. Het voordeel van dit systeem is dat de injec-
tietechniek eenvoudig is. Daarnaast wordt reeds een deel van de NO„ in het SNCR 
gedeelte geconverteerd alvorens door het  SCR-gedeelte het restant wordt gecon-
verteerd.  Nalco  FuelTech heeft geen voorkeur voor een  SCR-leverancier. De aan-
bieding van  Nalco  FuelTech is gebaseerd op een reductiegraad van 60% (NOx_eq_uit 

35 g/GJ). Om een eerlijke vergelijking te maken heeft TNO een schatting ge-
maakt van de  Nalco  FuelTech technologie met een reductie van 80%-90% 
(NO_ uit 	g/GJ). In combinatie met de door  Nalco  FuelTech beoogde leveran- 
ciers (in dit rapport  BASF  genoemd) leveren dat veel hogere kosten op dan de 
aanbieding van Steuler/CRI (Dfl 334.000 versus Dfl 213.000 voor de totale jaar-
lijkse kosten). Daarom is deze optie niet interessant. 

Aangezien de katalysator van CRI voordelen biedt boven die van andere katalysa-
tor leveranciers, is getracht deze voordelen te combineren met het voordeel van de 
SNCR stap van  Nalco  FuelTech. Daartoe is een schatting gemaakt van de kosten 
en performance. Uit schattingen van TNO volgt dat de totale jaarlijkse kosten bij 
de combinatie Nalco/CRI ongeveer Dfl 238.000 bedragen bij een verwijderde hoe-
veelheid NO„ van 100 ton per jaar bij een NOK-reductie van 80-90% (in NOR-
equivalenten). 
Samenvattend luiden de conclusies:  
- Nalco  FuelTech werkt met een eigen, op ureum gebaseerd, reductiemiddel 

NOxOUT. Mayr Melnhof blijft (vooralsnog) voor de aanschaf van dit reduc-
tiemiddel afhankelijk van  Nalco  FuelTech; 

- de procesregeling is complexer dan die bij Steuler/CRI in verband met inter-
acties tussen SNCR en  SCR;  

- De technologie van  Nalco  FuelTech is commercieel alleen interessant in com-
binatie met de technologie van CRI;  

- Nalco  FuelTech kan (wil) op dit moment geen uitspraak doen omtrent de vor-
ming van N20; 

- lage investeringskosten; 
- hoge operationele kosten. 

Mayr Melnhof maakt in zijn installatie gebruik van steunbranders. Dit heeft tot 
gevolg dat het temperatuurniveau in de vuurhaard van de ketel stijgt van 500 °C 
naar 800-900 °C. Bij de meeste andere in Nederland in gebruik zijnde gasturbines 
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wordt minder gebruik gemaakt van steunbranders. SNCR is dan niet mogelijk, 
voor die gevallen is de  SCR-techniek van Steuler/CRI zonder meer geschikt. Hier-
bij kan als alternatief voor het doseersysteem van Steuler ook worden gekozen 
voor de technologie van  Nalco  FuelTech, waarbij de NOxOUT dan alleen dienst 
doet als ammoniakbron. Een voordeel hiervan is dat de injectietechniek eenvoudi-
ger is. Een mogelijk nadeel is dat opgelet moet worden dat geen vloeibaar 
NOxOUT op de pijpenbundels terecht komt. Omdat bij deze toepassing geen 
SNCR plaatsvindt is de noodzaak van het gebruik van NOxOUT niet meer aanwe-
zig. In deze situatie kan dan ook gebruik worden gemaakt van ureum. De combi-
natie Nalco/CRI met ureum lijkt de meest voordelige optie (totale jaarlijkse kosten 
Dfl 185.000) , waarbij als positieve punten de lage drukval en de eenvoud van 
injectie opvallen. Om duidelijkheid te verkrijgen omtrent de toepasbaarheid van 
deze technologie bij andere gasturbines kan in een eventueel uit te voeren demon-
stratieprogramma van de  Nalco  FuelTech technologie een experiment worden uit-
gevoerd met injectie van ureum in de situatie zonder bijstook. 

Ook met de toepassing van water- of stoominjectie kan de eis van 68,9 g/GJ wor-
den bereikt. Een verdere verlaging zal moeilijk te bereiken zijn. Dit kan nadelig 
zijn indien in de toekomst de eisen verscherpt zouden worden. Toepassing van 
water- of stoominjectie leidt tot een daling van het totale rendement. Een hierdoor 
dreigend tekort moet worden opgevangen door meer bijstook of inkopen van 
stoom. Gevoegd bij de nadelen, verhoogde CO en  CH -emissie en verhoogde kans 
op onderhoud, wordt deze reductietechniek niet als de beste oplossing aangemerkt. 
De jaarlijkse kosten zijn in dit geval ongeveer Dfl 387.000. 

Concluderend: de technologieën van zowel Steuler/CRI  (SCR)  als  Nalco  FuelTech 
(hybride SNCR/SCR) zijn in staat de NON-emissie te reduceren tot een waarde die 
substantieel lager is dan de huidige norm van 68,9 g/GJ. Voor de situatie bij Mayr 
Melnhof is de  Nalco  technologie alleen interessant indien een CRI katalysator 
wordt gebruikt, daarbij is in potentie verdere kosten optimalisatie mogelijk bij 
toepassing van ureum in plaats van NOxOUT. Opgemerkt dient te worden dat 
NOxOUT geen toegevoegde waarde heeft voor gasturbineinstallaties die weinig 
bijstoken (te lage temperatuur). 

De lagere investeringskosten, de lagere drukval, NON-reductie bij hogere tempera-
turen (SNCR) en de relatieve eenvoud van de injectietechniek bij de  Nalco Fuel-
Tech  technologie ten opzichte van de Steuler injectietechnologie is aanleiding tot 
het aanbevelen van de combinatie Nalco/CRI. Een demonstratiefase van de  Nalco  
FuelTech technologie is daarbij gewenst om duidelijkheid te verschaffen omtrent 
de vermeende voordelen van deze technologie. De demonstratie moet zich ook 
richten op de toepassing van deze injectietechnologie met ureum. Daarbij is de 
situatie zonder bij stook ook te beschouwen, wat tevens uitsluitsel biedt over de 
toepasbaarheid van deze technologie voor andere gasturbineinstallaties. Wel wordt 
aanbevolen om voorafgaand aan de demonstratie zekerheid te verkrijgen omtrent 
de bereidheid tot samenwerken van de partijen Nalco/CRI bij een positief resultaat 
van de demonstratie. 
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1. 	Inleiding 

De vouwkartonfabrikant Mayr Melnhof Eerbeek  by  maakt voor haar productiepro-
ces gebruik van warmtekracht installatie (STEG). In deze installatie is een  Ruston  
Tornade Gasturbine opgenomen. Daarnaast is de installatie voorzien van twee 
aardgasgestookte steunbranders. 

Het huidige NO,-emissieniveau van de installatie onder  BEES-omstandigheden, 
dat wil zeggen met een bijstookpercentage van 11%, bedraagt 107 g/GJ [2]. Hier-
bij wordt ruimschoots voldaan aan de emissienorm van 1990 te weten 143 g/GJ. 
De huidige norm van 68,9 g/GJ 1 wordt niet gehaald. 

In 1995 is een door VROM gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek van start ge-
gaan dat zich richt op het nagaan van de mogelijkheden om de huidige NOx-
emissie te reduceren tot een waarde die significant lager is dan de huidige emissie-
eis van 68,9 g/GJ. In dit project wordt onderzocht in hoeverre deze norm onder-
schreden zou kunnen worden met behulp van verschillende DeN0x-technieken: 
niet-katalytische DeN0x (SNCR), katalytische DeN0x en een combinatie van  
SCR  en SNCR. Op basis van gegevens van de leveranciers zijn de kosten vergele-
ken. Een en ander is vergeleken met de optie waterinjectie. 

Omdat de kartonfabriek van Mayr Melnhof Eerbeek  by.  vrijwel in de dorpskern 
ligt, is uit veiligheidsoverwegingen gekozen voor ureum (cq. NOxOUT) als reduc-
tiemiddel in plaats van ammoniak. 

Het project bestaat uit twee gedeelten waarvan het onderhavige rapport de resul-
taten van het tweede gedeelte van het project weergeeft. Het project is gestart met 
een voorstudie van J.J.P. Biermann [1]. De voornaamste conclusie uit de voorstu-
die is dat naar verwachting de toepassing van SNCR dan wel water- of stoomin-
jectie de emissie niet zal reduceren tot ver beneden de eis van 68,9 g/GJ. Op basis 
van deze conclusies is in het tweede deel van het project de aandacht gericht op de 
combinatie van SNCR/SCR en op  SCR  alleen. Hiertoe zijn verschillende leveran-
ciers benaderd. Na verschillende gesprekken en bezichtiging van de situatie ter 
plaatse heeft een aantal leveranciers een budget-offerte uitgebracht. 
In hoofdstuk 3 zullen de technische kanten van de verschillende technieken aan de 
orde komen, waarna in hoofdstuk 4 het een en ander economisch zal worden uit-
gewerkt. 

I 	Correctiefactor voor gasturbine-rendement inbegrepen. 
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Omdat de leveranciers gegevens omtrent temperatuur en emissieniveaus nodig 
hadden om offertes op te kunnen stellen, is in oktober 1996 een uitgebreid meet-
programma uitgevoerd [2]. In hoofdstuk 2 worden de voornaamste resultaten van 
deze metingen gepresenteerd. Tevens worden in dit hoofdstuk de randvoorwaarden 
weergegeven die gesteld worden aan de toepassing van een DeN0x-techniek. 



Meetpunt NO 	NO. 	NO 	NO. 	02 	T 	Gas- 
verbruik- 

(mg/m03) (mg/m03) (ppmv) 	(ppmv) 	(vol%) 	(°C) 	(m3  ind/hr) 

2 76 ± 6 144±4 58±5 70±2 11,7 ± 0,3 821 ± 31 4076±57 

9 82±6 151±4 63±5 74±2 11,0 ± 0,4 673±13 4076±57 

10,11,12,13 87±4 145±3 67±3 71 ± 1 12,7 ± 0,4 315 ± 1 4016±17 

14,15,16 84±3 147±3 65±2 72±1 12,2 ± 0,3 315 t 1 3892 t 94 
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2. 	Uitgangssituatie en randvoorwaarden 

2.1 	Uitgangssituatie 

De ketelinstallatie van Mayr Melnhof ziet er globaal uit als in figuur 1 en 2 weer-
gegeven. Wat opvalt is de beperkte ruimte tussen de verdampersectie en de bocht. 
Een eventueel te plaatsen katalysatonmit dient in verband met de aanstroming en 
beschikbare ruimte bij voorkeur in de beperkte ruimte (1* b * h 1.2 * 2 * 4 9,6 
m3) voor de bocht te worden geplaatst. 

Voor het bepalen van de ontwerpspecificaties voor een DeN0x-installatie moeten 
de temperatuurverdeling en de concentratie bij verschillende temperatuurniveaus 
in de rookgasstroom van de gasturbineinstallatie bekend zijn. Daartoe zijn metin-
gen uitgevoerd aan de ketelinstallatie. Op de volgende plaatsen zijn metingen uit-
gevoerd: 
- in de watergekoelde vuurhaard (meetpunt 2 en 3); 
- na OVO 2/3 (meetpunt 8 en 9); 
- na de verdampers (meetpunt 10 tot en met 13); 
- voor de  economiser  (meetpunt 14 tot en met 17); 
- na de  economiser  op het meetpunt dat bij controle metingen door de provincie 

Gelderland wordt gebruikt (meetpunt 18). 
De meetpunten zijn in de figuren 1 en 2 nader gespecificeerd. 

De uitgebreide resultaten van de metingen zijn terug te vinden in het meetrapport 
[2]. De belangrijkste resultaten worden hier per meetpunt nogmaals weergegeven 
in tabel 2.1. 

Tabel 2.1 	Gemiddelde waarde en standaarddeviatie per meetpunt. 

*) Inclusief ruime bijstook, wat representatief is voor 'normaal bedrijf'. 

De  BEES-controlemeting uitgevoerd in meetpunt 18 leverden de volgende resul-
taten [2]: 
NO„ (als NO2) 	: 107 ± 1 g/GJ 
Gasverbruik 	: 2684 ± 16 (m3 ind/hr) 
Bijstookpercentage 	: 11% 
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Figuur I 	Zijaanzicht ketel. A = vuurhaard; B = le OVO; C = verdamperscherm; D = 

OVO 3/2; E,F = verdampers. Opmerking: de plaats van de meetpunten is 

globaal aangegeven. 

X  

Figuur 2 	Overzicht ketelinstallatie met bocht en  economizer.  Opmerking: de plaats 
van de meetpunten is globaal aangegeven. 
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Mayr Melnhof heeft in het recent verleden statische drukmetingen aan de installa-
tie uitgevoerd. Dit leverde voor de diverse drukken het volgende op: 
— aan het einde van de vuurhaard 	 : 36  mbar  
— direct voor de bocht (dus de beoogde plaats van de katalysator) : 30  mbar  
— na de  economiser 	 : 8  mbar  

Omdat de installatie een maximale druk van ongeveer 42  mbar  mag hebben, dient 
het extra drukverschil tengevolge van de in te bouwen installatie beperkt te worden 
tot ongeveer 6  mbar.  Een hogere drukval zou tot gevolg hebben dat de drukval 
over de  economiser  verminderd zou moeten worden, hetgeen eventueel mogelijk is 
[3]. In relatie tot de randvoorwaarden van de DeN0x-technologie heeft, op basis 
van bovenstaande, een extra drukval van minder dan 5  mbar  de voorkeur. 

Voor het NON-niveau onder actuele omstandigheden kan worden uitgegaan van 
145-150 mg/m03. Dit dient substantieel te worden gereduceerd. Om NO„ met be-
hulp van een nageschakelde techniek te reduceren is een ammoniak bron nodig. 
Hiervoor komen twee reagentia in aanmerking ureum en ammoniak. In de meeste 
toepassingen wordt ammoniak als 25%-ige oplossing opgeslagen en gedoseerd. 
Omdat Mayr Melnhof Eerbeek midden in een dorpskern ligt stelt de provincie 
Gelderland een aantal eisen ten aanzien van het milieu (externe veiligheid). De 
eisen die de overheid stelt aan een opslag en een verladingspunt voor 25%-ige 
ammonia zijn: 

• Losplaats voorzien van een vloeistofdichte vloer, op afschot naar een goot. 
Deze goot komt uit op een (ondergrondse) put. De inhoud van deze put dient 
tenminste net zo groot te zijn als de inhoud van de tankwagen. Dan wel deze 
put is voorzien van een calamiteitenpomp, die de gelekte ammonia (met even-
tueel spoelwater) naar een calamiteitentank pompt. 

• RVS tank, door of namens het Stoomwezen gecertificeerd, opgesteld in: 
— een "gasdichte" (betonnen of gemetselde) kluis, die tevens dienst doet 

als opvangbak; 
— een "gasdicht"  containment  (dubbelwandige tank of een tank in een tank) 

een betonnen bak met afdak, die is aangesloten op bovengenoemde cala-10 
miteiten put en of calamiteiten tank. 

De inhoud van de RVS tank dient groter te zijn dan de inhoud van een tankwa-
gen (minder vaak vullen, tankwagen kan in één keer worden geleegd). 

• Dampretoursysteem 

• Diverse beveiligingen en dergelijke 

Gezien de extra veiligheidsmaatregelen en de extra kosten die hiervoor gemaakt 
moeten worden gaat de voorkeur van de Provincie Gelderland als ook Mayr  Mein-
hof Eerbeek uit naar ureum als reductierniddel. 
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De beoogde  retrofit  van de gasturbine installatie bij Mayr Melnhof Eerbeek  by.  zal 
de eerste  retrofit  in Nederland zijn van een gasturbine installatie met ureum als 
reductiemiddel. Naast eventuele af te geven garanties door de leveranciers spelen 
voor de eigenaar nog andere zaken bij het uitvoeren van een  retrofit,  die minstens 
zo belangrijk zijn: zoals bijvoorbeeld mogelijke verstoring van de bedrijfsvoering, 
vermogensverlies, eventuele vervuiling, verhoogde drukval. 

De randvoorwaarden voor de te kiezen DeN0x-techniek worden als volgt gefor-
muleerd: 
1/ 	Het te gebruiken reductiemiddel dient ureum (cq. NOxOUT) te zijn. 
2/ 	De emissiereductie dient zodanig te zijn dat de emissie in NO-equivalenten 

substantieel lager is dan 68,9 g/GJ (NO ,_,,q = NO x  + 2,7 NH3  (mg/m03)). 
3/ 	De betrouwbaarheid van de DeN0x-installatie dient acceptabel voor de 

vergunningverlener te zijn; dat wil zeggen een beschikbaarheid van mini-
maal 95-97%. Verder dient het duidelijk te zijn wat de emissies zijn in geval 
van calamiteiten. Ook moet er duidelijkheid zijn of in geval van calamiteiten 
de installatie gestopt moet worden of dat gewacht kan worden tot de regulie-
re onderhoudsstop. 

4/ 	In het geval dat water-stoominjectie als DeN0x-techniek wordt toegepast 
dient deze de beschikbaarheid van de turbine installatie niet te beïnvloeden. 

5/ 	De extra tegendruk dient zo klein mogelijk te zijn; bij voorkeur lager dan 
5  mbar.  

6/ 	De benodigde fysieke ruimte van de installatie dient in de hal van de ketel 
aanwezig te zijn. 

7/ 	De eventueel te gebruiken katalysator moet geïnstalleerd kunnen worden in 
de daarvoor beschikbare ruimte tussen ketel en ECO, waarbij ook gelet dient 
te worden of die plaats eenvoudig te bereiken is. 
De temperatuur op de beoogde plaats van de katalysator bedraagt ongeveer 
315 °C. Het voor de katalysator beschikbare volume bedraagt ongeveer 
(1* b * h) 1,2 * 2 * 4 m = 9,6 m3. 

8/ 	Het systeem moet volautomatisch bedreven worden. Dus het aantal ingrepen 
van operators dient minimaal te zijn. 

9/ 	Het onderhoud aan de DeN0x-installatie dient minimaal te zijn. Het onder-
houd bijvoorbeeld het vervangen van  nozzles  zou bij voorkeur tijdens be-
drijf moeten kunnen plaatsvinden. Verder dient de DeN0x-installatie niet 
het onderhoud aan de ketel te verhogen. 

10/ 	De vergunningverlener dient akkoord te gaan met de te installeren technolo-
gie. 

11/ 	De N20-emissie dient lager te zijn dan 10 ppmv. 
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3. 	Aanbiedingen verschillende leveranciers 

	

3.1 	Inleiding 

In het kader van dit project is de technische kant van het project min of meer ver-
deeld in twee categorieën. De ene categorie bestaat uit een hybride SNCR/SCR 
systeem, de andere uit een enkel  SCR-systeem. 

Een aantal leveranciers is benaderd met de vraag of zij ervaring hebben met een 
hybride systeem. De firma Noe11 had wel interesse in de levering van een hybride 
systeem, maar heeft geen concrete ervaring daarmee. Zij heeft wel ervaring met de 
afzonderlijke systemen  (SCR,  SNCR). NICK Japan heeft ervaring met de combi-
natie van SNCR/SCR bij afvalverbrandingsinstallaties, echter alleen met ammoni-
ak als reductiemiddel. Uiteindelijk bleek alleen  Nalco  FuelTech ervaring te hebben 
met ureum als reagens in een hybride systeem. Daarom zijn met  Nalco  FuelTech 
verdere gesprekken gevoerd hetgeen geleid heeft tot een budget-offerte. Deze of-
ferte zal in paragraaf 3.2 aan de orde komen. Een economische evaluatie zal 
plaatsvinden in hoofdstuk 4. 

Om te onderzoeken of het mogelijk is de reductie te bereiken met alleen een  SCR  
systeem zijn twee  SCR-leveranciers benaderd: Steuler en CRI. Steuler heeft een 
aanbieding uitgebracht waarbij de katalysator achter de bocht in het verticale stuk 
van de installatie wordt geplaatst. Na een bezoek van Steuler aan de Mayr Melnhof 
installatie bleek dat het niet mogelijk was om de benodigde hoeveelheid katalysa-
tor (± 10 m3) te plaatsen in dit verticale stuk. Daarom is de aanbieding van Steuler 
hier niet verder uitgewerkt. Steuler heeft echter wel expertise in huis om een ge-
schikte ontleding van ureum te verkrijgen. 

CRI is wel in staat om in het horizontale stuk voor de bocht een katalysator te 
plaatsen. Zij gebruiken een andere  SCR-technologie (granulaat) waar in paragraaf 
3.2 verder op zal worden ingegaan. CRI heeft echter geen ervaring met ureum als 
reductiereagens. CRI en Steuler willen daarom in dit project samenwerken en heb-
ben een gezamenlijke budget-offerte uitgebracht. Hierop zal in paragraaf 3.3 wor-
den ingegaan. Zoals reeds vermeld zal de economische evaluatie in hoofdstuk 4 
aan de orde komen.  

Nalco  FuelTech levert hybride systemen waarbij het  SCR  deel wordt geleverd 
door een  SCR-leverancier.  Nalco  FuelTech heeft geen voorkeur voor een specifie-
ke leverancier. Hun offerte gaat echter uit van de gebruikelijke  'honeycomb' SCR.  
Gezien de technische voordelen van de CRI katalysator is getracht de combinatie  
Nalco  FuelTech/CRI tot stand te brengen. Om verschillende redenen is dit tot op 
heden niet gelukt. Een en ander heeft geresulteerd in twee concrete DeN0x-
aanbiedingen die in de volgende paragrafen zullen worden besproken. Daarnaast 
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wordt in paragraaf 3.4 een offerte voor het installeren van een waterinjectie 
systeem besproken. 

3.2 	SNCR/SCR 

3.2.1 	Nalco  FuelTech  

Nalco Fuel  heeft veel ervaring met de levering van SNCR-installaties. Zij maakt 
standaard gebruik van NOxOUT als reductiemiddel. NOxOUT bestaat uit ureum 
en een aantal additieven die de volgende functie hebben: 
— verlaging van de oppervlaktespanning van water zodat een meer gelijkmatige 

druppelverdeling wordt verkregen; 
— wegnemen van de noodzaak tot ontkalking van het te gebruiken water; het te 

gebruiken NOxOUT bevat additieven die verhinderen dat de  nozzles  tengevol-
ge van kalkaanslag verstopt raken; 

— zorgen voor een aangenamere geur dan ureum. 

N.B. NOxOUT dient bij tenminste 12 °C bewaard te worden in verband met 
kristallisatie bij lagere temperaturen. 

Bij afname van grotere hoeveelheden (20 m3  of te wel 22,5 ton) NOxOUT bedra-
gen de kosten van NOxOUT ongeveer DM 350/ton, exclusief transportkosten. Bij 
afname van kleinere hoeveelheden zijn de kosten DM 755/ton exclusief transport-
kosten. 

Op basis van de resultaten van de vuurhaardmetingen [2] heeft  Nalco  FuelTech 
een offerte aangeboden. Bij het toepassen van deze technologie stelt  Nalco Fuel-
Tech  voor om een demonstratieprogramma uit te voeren waarbij het systeem wordt 
geoptimaliseerd. Voor dit demonstratieprogramma is ook een offerte uitgebracht.  
Nalco  heeft voor de levering van de  SCR  katalaysator geen voorkeur voor leveran-
ciers. Zij heeft bij  Siemens,  Hls en  BASF  offertes opgevraagd. In de aanbieding 
die hier besproken wordt is gekozen voor de  BASF  optie vanwege de kleinste 
drukval over de katalysator. 

Op basis van de metingen aan de gasturbine-installatie meldt  Nalco  FuelTech dat 
de temperaturen in de vuurhaard van de gasturbine installatie aan de onderkant van 
het temperatuurvenster liggen. Echter dit vormt geen bezwaar voor het afgeven van 
garanties. Zij garandeert het significant onderschrijden van de emissienorm van 
68,9 g/GJ. De verwachting onder actuele condities is als volgt: 
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Tabel 3.1 
	

Verwachte concentraties na SNCR en  SCR  deel bij combinatie 
Nalco/BASF; [021d,y=12,7% (bron: Nalco/BASF). 

3 mgimo  ppmv  

NOK-concentratie na het SNCR deel 80 39 
NOK-concentratie na het  SCR-deel 40 20 
NH3-slip na het SNCR-deel 21 27 
NH3-slip na het  SCR-deel 6 8 

Drukval  over katalysatorunit 	3,95 mbar  

Uit de tabel volgt een equivalente NON-emissie van 40 + 2,7 * 6 = 56,2 mg/m03, 
hetgeen overeenkomt met 35,2 g/GJ. Vergeleken met de actuele niet gereduceerde 
NOK-concentratie van ongeveer 150 mg/m03  betekent dit een reductie van ongeveer 
60%. 

In deze fase kan men geen garanties afgeven omtrent het verbruik van chemicaliën, 
water en lucht.  Nalco  Fueltech heeft de volgende verwachting voor het verbruik: 

NOxOUT 	 25 kg/hr 
Proceswater (circa 6 bar en 20 °C) 	300 kg/hr 
Perslucht (circa 6 bar en 30 °C) 	 70 kg/hr 
Elektriciteitsverbruik pompen 	 3 kW 
Dubbelwandige  PE-opslagtank 	 10 r113  

De kosten voor water zijn te verwaarlozen. 

In de demonstratiefase zal duidelijk worden wat de precieze performance en het 
chemicaliënverbruik zal zijn. Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen, zal  
Nalco  FuelTech in de demonstratiefase de vuurhaard met behulp van een  Com-
putational Fluid Dynamics  (CFD) code doorrekenen om de optimale injectiepunten 
te vinden.  Nalco  FuelTech verwacht dat uit deze berekeningen volgt dat er 2 a. 3 
lansen nodig zijn. De totale kosten van de demonstratiefase bedragen DM 118.000 
exclusief katalysator. Hiervan is Df150.000 voor de modellering van de vuurhaard 
met de CFD-code. De demonstratie zal in principe enkele weken in beslag nemen. 

De kosten van de katalysator bedragen voor een NOK-reductie in het  SCR  deel van 
circa 50%: Dfl 179.200. Deze katalysator kan weer gebruikt worden in de com-
merciële installatie. 
De richtprijs voor deze commerciële installatie bedraagt Dfl 425.600 exclusief de 
katalysator en exclusief de volgende door Mayr Melnhof uit te voeren werkzaam-
heden: 
- het aanbrengen van de gaten in de ketel voor de inspuitlansen; 
- het inbouwen van de katalysator; 
- bouwwerkzaamheden. 
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Opgemerkt dient te worden dat  Nalco  FuelTech geen uitspraken doet omtrent de 
N20-vorming. De verwachting is dat deze laag zal blijven (<10-20 ppmv). Dit is 
belangrijk, omdat N20 niet door de  SCR-katalysator wordt afgebroken. Het is al-
gemeen bekend dat bij het gebruik van SNCR zowel bij ammoniak als ureum spra-
ke is van N20-vorming. Dit treedt dan voornamelijk op bij lagere temperaturen 
(=700 °C <T < =1000 °C). Bij deze temperaturen is er een tekort aan radicalen die 
de afbraak van N20 naar N2 verzorgen. Het is ook bekend dat bij gebruik van 
ureum meer N20 gevormd wordt dan bij ammoniak. Dit heeft te maken met de 
ontleding van ureum in ammoniak en HNCO (isocyaanzuur). Isocyaanzuur is niet 
aanwezig bij het gebruik van ammoniak als reductiemiddel. In de eventueel uit te 
voeren demonstratiefase zal duidelijkheid omtrent de N20-emissie verkregen 
moeten worden. 

Tot zover de aanbieding van  Nalco  die is gebaseerd op een reductie van minimaal 
60%. In paragraaf 3.2 zal blijken dat Steuler een reductie van 80-90% aanbiedt; er 
is dus sprake van een niet redelijke vergelijking. Daarom is contact opgenomen 
met  Nalco  met de vraag of zij ook een reductie van 80-90% zouden kunnen be-
werkstelligen.  Nalco  meldt dat bij injectie van meer NOxOUT meer slip wordt 
geproduceerd waardoor een totaal hogere reductie wordt bereikt. Ze verwachten 
een reductie hoger dan 60%, maar kunnen niet op voorhand aangeven wat de re-
ductie zal zijn. Op basis van de resultaten van de demonstratiefase zal blijken wat 
de uiteindelijke reductie zal zijn. In deze demonstratiefase kan ook de situatie zon-
der bij stook worden onderzocht. De NOxOUT (of eventueel goedkoper ureum) 
dient in het geval zonder bijstook alleen als ammoniakbron.  Nalco  FuelTech zegt 
dat het mogelijk is NOxOUT hiervoor te gebruiken. De verblijftijd en temperatuur 
zijn van belang voor de ontleding van NOxOUT/ureum in ammoniak. Voorkomen 
dient te worden dat vloeibaar NOxOUT/ureum afzet op de pijpenbundels. De situ-
atie zonder bijstook is belangrijk omdat de meeste andere gasturbines minder bij-
stoken dan Mayr Melnhof. 

Met behulp van de reeds beschikbare informatie van de leveranciers en informatie 
uit de voorstudie van J. Biermann [1] is een schatting gemaakt van de te bereiken 
reductie bij een verhoging van de hoeveelheid NOxOUT die wordt ingespoten. 

Een toename van het reductiemiddel NOxOUT van 25 kg/h naar 30 kg,/h levert een 
NON-reductie op van 60% in de SNCR-stap. Dat impliceert een toename van 15%-
punten voor het SNCR-deel (van 45% naar 60%). De bijbehorende NH3-slip 
neemt toe naar 23 mg/m03. 
Vervolgens dient de  SCR  stap een conversie van 80% te bewerkstelligen. Daaruit 
volgen de waarden in de tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 	Geschatte concentraties na SNCR en  SCR  deel bij combinatie 
Nalco/BASF; [021dry=12,7% (bron: schattingen TNO). 

3 
ITIginto pprnv  

NOK-concentratie na het SNCR deel 73 35 
NOK-concentratie na het  SCR-deel 14 7 
NH3-slip na het SNCR-deel 23 30 
NH3-slip na het  SCR-deel 2 2 

Bij een  SCR-reductie van 80% volgt op basis van figuur 8 uit [1] een volume van 
7 m3  bij het gebruik van een katalysator van  BASF.  De drukval neemt dan toe van 
3,95  mbar  naar 10  mbar.  

Uit de tabel volgt een equivalente NOx-emissie van 14 + 2,7 * 2 = 19,4 mg/m03  
(12,2 g/GJ). Dit komt overeen met een algehele reductie van 86,7%. 

Samenvattend 

- het te verwachten reductiepercentage voldoet ruimschoots aan de eis van 
68,9 g/GJ; 

- een demonstratieprogramma moet worden uitgevoerd ter optimalisatie van de 
NOxOUT inspuiting en vaststelling van de uiteindelijke reductie; 

- de drukval bij een reductie van 86% neemt toe naar 10  mbar  bij het gebruik 
van een katalysator van  BASF.  Dit is veel te hoog; 

- voor de levering van NOxOUT is Mayr Melnhof afhankelijk van  Nalco Fuel-
Tech;  

- Mayr Melnhof moet zelf het inbouwen van de katalysator verzorgen; 
- de techniek van inspuiting is eenvoudig; 
- over de hoeveelheid N20 die wordt gevormd bestaat in deze fase geen duide-

lijkheid; 
- in situaties met weinig bijstook kan met behulp van deze injectietechniek 

ureum ontleed worden. Er vindt dan geen SNCR reactie plaats. Dit houdt in 
dat deze configuratie bij meerdere gasturbines kan worden toegepast. Het is 
niet uit te sluiten dat een keuze voor ureum in plaats van NOxOUT ook is te 
prefereren in situaties met veel bijstook. 

3.3 	SCR: Steuler/CRI  

CRI (een volle dochter van Shell) maakt voor de SCR-DeN0x gebruik van een 
ander systeem dan de concurrenten. De door CRI geleverde katalysator is door 
Shell ontwikkeld evenals het reactortype. De katalysator van CRI is actiever bij 
lagere temperaturen (150-350 °C) dan andere katalysatoren. CRI heeft veel erva-
ring met dit systeem. Zij hebben het reeds toegepast bij onder andere gasturbines, 
fornuizen, afvalverbrandingsinstallaties en gasmotoren. De bereikte conversie van 
NO„ lag in al deze gevallen ruim boven de 80%. De temperatuur waarbij de 



NO. (mg/m03) NO. (ppmv) NH3 (mg/m03) NH3(ppmv)  

Garantiewaarden 17 8 <4 5 

Verwachtingswaarde 12) < 6 <2 <3 
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DeN0x-reactie plaats vond lag tussen de 120 en 280 °C, terwijl het gasdebiet vari-
eerde tussen 2.000 en 400.000 m03/hr. 

CRI heeft ervaring met het gebruik van ammoniak als reductiemiddel, maar geen 
ervaring met ureum. In dit project zijn ze bereid samen te werken met een leveran-
cier die ervaring heeft met ureum, zoals Steuler. Steuler heeft ervaring met het 
ontleden van ureum in een externe gasstroom die afgezogen is uit de installatie. 
CRI zal in dit project als onderaannemer van Steuler fungeren. Dit betekent dat 
indien Mayr Melnhof voor deze technologie kiest, zij een opdracht verstrekt aan 
Steuler. 

De techniek van het afzuigen van een deelgasstroom waar ureum ingespoten wordt 
heeft Steuler speciaal ontwikkeld voor  SCR  bij onder andere gasturbines. Dit om-
dat het door het grote oppervlak van het rookgaskanaal moeilijk is een goede men-
ging te verkrijgen bij directe inspuiting. Een deel van de rookgasstroom wordt 
afgezogen. In deze deelgasstroom (doorsnede kanaal ongeveer 50 cm) wordt de 
ureum ingespoten waarna de ontleding plaatsvindt alvorens deze stroom door mid-
del van een net van gasverdelers optimaal wordt verdeeld over het rookgaskanaal. 
In de situatie bij Mayr Melnhof zal Steuler tussen de 4000 en 5000 m03/hr afzuigen 
voor de laatste verdampersectie (zie figuur 2.1). De temperatuur bedraagt hier on-
geveer 460 °C. Het ureum ontleedt hier met water tot NH3  en CO2. Steuler heeft 
geen N20 waargenomen bij de toepassing van deze ureum ontleding bij gasmoto-
ren. Bij deze temperaturen is het ontstaan van N20 ook niet waarschijnlijk. 
Steuler heeft deze techniek van ontleden van ureum nog niet toegepast bij gastur-
bines maar wel bij andere systemen zoals gasmotoren. De inspuiting van ammoni-
ak via een deelgasstroom hebben zij wel reeds uitgevoerd bij gasturbines. 
De volgende NON-waarden na het  SCR  deel worden door Steuler/CRI gegaran-
deerd. 

Tabel 3.3 	Garantie- en verwachtingswaarden na de  SCR-katalysator bij de combinatie 
Steuler/CRI; [O2]=12, 7% (bron: Steuler/CRI). 

d  
Uit bovenstaande gegevens volgt dan voor de equivalente NON-emissie: 
Garantiewaarde: 	NO 	5_ 27,8 mg/rn03 ( 17,4 g/GJ); hetgeen over- 

eenkomt met een algehele reductie van 81% 
Verwachtingswaarde: NO,q  5. 17,4 mg/m03  (5_ 10,9 g/GJ); hetgeen over-

eenkomt met een algehele reductie van 88% 

Andere gegevens: 
Garantiewaarde drukval over katalysator 
Verwachtingswaarde drukval over katalysator 

5_ 4,9 mbar 
5_ 4,4 mbar 
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Drukverlies tengevolge van injectiegrid 
Volume opslagtank 

circa 1-2 mbar 
circa 13 m3  

Verbruikgegevens: 
Ureum (40%-ige oplossing) 	 circa 21 kg/hr 
Perslucht verbruik (4 bar) 	 circa 10 m3/hr 
Waterverbruik 	 circa 10 kg/week 
Elektriciteitsverbruik ventilator, doseerpomp, en dergelijke 	circa 13 kW 

Het ligt in de bedoeling om de opslagtank zo mogelijk vorstvrij op te stellen, bij 
voorkeur binnen. 
De richtprijs voor deze installatie bedraagt Dfl 728.000 exclusief de katalysator. 
De voor de katalysator benodigde modules zijn wel in deze prijs inbegrepen. De 
kosten voor de katalysator bedragen Dfl 156.800. De te gebruiken 40%-ige ureum-
oplossing kost circa 250-300 Dfl per ton (opgave Kemira aan CRI, 02-97). 

De waterkosten zijn te verwaarlozen. 

Samenvattend 

— De aanbieding van Steuler/CRI voldoet ruimschoots aan de eis van 68,9 g/GJ. 
Steuler/CRI geven garanties omtrent de te behalen NON-reductie; 

— De betrouwbaarheid van deze combinatie is hoog te achten (ervaring en een-
voudig concept); 

— De drukval is met 6  mbar  hoger dan gewenst; 
— De inbouw van een injectiegrid en het toepassen van een bypass stroom kost 

fysieke ruimte. De benodigde ruimte hiervoor is volgens Steuler aanwezig bij 
Mayr Melnhof; 

— Er vindt geen vorming van N20 plaats. 

3.4 	Water-stoominjectie 

Water of stoominjectie is een primaire maatregel om de NON-emissie te reduceren. 
Deze maatregel is er op gericht om de vlam te koelen hetgeen een verlagende in-
vloed heeft op de vorming van thermische NOR. 

Bij toepassing van een van deze technieken is voor een gelijke NON-reductie een 
kleinere hoeveelheid injectie-water nodig dan injectie-stoom. In de praktijk is ge-
bleken dat ongeveer twee maal zoveel stoom nodig is dan water om dezelfde NOR-
reductie tot stand te brengen [3]. Bij toepassing van deze zogenaamde natte tech-
nieken nemen de NO-emissies af, maar nemen de emissies van CO en CHy  toe. 
Dit effect is groter bij waterinjectie dan bij stoominjectie [3]. Toepassing van wa-
ter- of stoominjectie heeft tot gevolg dat het brandstofverbruik toeneemt, terwijl 
het overall rendement van de installatie afneemt. Indien de in de installatie gepro- 
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duceerde stoom wordt gebruikt voor de injectie neemt het totale rendement meer af 
dan bij het gebruik van waterinjectie. Omdat Mayr Melnhof reeds een tekort aan 
stoom heeft zal Mayr-Melnhof bij toepassing van stoominjectie extra stoom moe-
ten inkopen. Bij het gebruik van waterinjectie neemt het totale rendement af met 3 
a. 4 procent punt [3]. Bij gelijkblijvend gasverbruik zal de elektriciteitsproduktie 
licht afnemen (circa 0,5 %), de stoomproduktie zal echter sterk afnemen (circa 
6%). 

Mayr Melnhof heeft bij Gowrings  Continental  BV een offerte aangevraagd voor 
waterinjectie. Echter uit ervaringen van andere gebruikers van een  Ruston  Tornado 
gasturbine blijkt dat de waterinjectie niet zonder problemen verloopt. De proble-
men die onder andere kunnen optreden zijn zoals reeds vermeld verhoogde CO-
vorming en grotere onderhoudskosten. Daarnaast is de eis van 68,9 g/GJ maar 
moeizaam te bereiken. Een substantieel gereduceerd NOK-niveau lijkt niet haal-
boar;  dit zou ook veel meer waterinjectie vergen wat navenant hogere risico's im-
pliceert. 
De prijs voor de installatie van een waterinjectie systeem bedraagt ongeveer 
Dfl 650.000. Daarbij komen de kosten van het te injecteren water. Verder moet, 
zoals hierboven reeds vermeld, rekening worden gehouden met een achteruitgang 
in het totale rendement van 3 a. 4 procent punt. 

Toepassing van waterinjectie bij een  Ruston  Tornado turbine had als resultaat dat 
de NO x  met 43% werd gereduceerd van 127 g/GJ naar 73 g/GJ bij een verhouding 
water/aardgas van 0,3 [3]. 
Om de eis van 68,9 g/GJ te bereiken moet Mayr Melnhof een reductie bewerkstel-
ligen van (107-68,9)/107= 35,6%. Op basis van de resultaten van bovenstaande 
zou een water/brandstofverhouding van 0,3 voldoen om een reductie van ongeveer 
40% te bereiken. (Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het vertalen van dit 
soort resultaten niet geheel zonder risico is. Mayr Melnhof heeft namelijk een 
NO-uitgangsniveau dat lager ligt dan 127 g/GJ namelijk 107 g/GJ.) 
Bij Mayr Melnhof resulteert dit bij een gemiddeld gasverbruik van de turbine van 
2300 m03/h in een waterverbruik van 575 kg,/h. Het benodigde demi water kost 
Dfl 4/ton. Op jaarbasis is dat Dfl 18.400. 

Er wordt van uitgegaan dat de achteruitgang in thermisch rendement wordt ge-
compenseerd door stoom op te wekken in een andere op de locatie aanwezige ke-
tel. Mayr Melnhof produceert met de gasturbine installatie circa 19 ton stoom per 
uur. Bij een achteruitgang van 6% resulteert dit in 1100 kg stoom/uur. Dit resul-
teert in een kostenpost per jaar van Dfl 176.000 bij een kostprijs van Dfl 20/ton 
stoom. De afname van het elektrische vermogen levert in het geval van Mayr 
Melnhof een verlies in elektriciteitsproductie van 0,067  MW  op. Dit resulteert bij 
een elektriciteitsprijs van Dfl 0,11/kWh, in een verliespost van Dfl 59.000 per jaar. 
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Samenvattend 

— Het is mogelijk om de eis van 68,9 g/GJ te bereiken met waterinspuiting. Het 
is niet mogelijk om deze eis substantieel te onderschrijden; Indien de NON-eis 
in de komende jaren wordt aangescherpt, dient alsnog een secundaire reduc-
tietechniek toegepast te worden; 

— Uit ervaringen met waterinjectie blijkt dat de onderhoudskosten van de instal-
latie verhoogd kunnen worden (kortere levensduur  liners,  eventueel extra sto-
ringen); 

_ 	De mogelijkheid bestaat dat er een verhoging van de CO en  CH -emissie op-
treedt; 

— Daarnaast is de situatie bij Mayr Melnhof dusdanig dat het verlies in rende-
ment dat optreedt bij water of stoominjectie opgevangen moet worden door 
extra stoom te produceren. 
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4. 	Vergelijking, conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de verschillende opties naast elkaar gezet en economisch 
met elkaar vergeleken. 
De aanbiedingen zijn voornamelijk in Duitse Marken opgegeven. Bij de bereke-
ningen is met de volgende koers gerekend: 1 DM = Dfl 1,12. 
Voor de afschrijving wordt een periode van 10 jaar gehanteerd met een renteper-
centage van 6%. Dit geldt niet voor de katalysator die in 5 jaar wordt afgeschreven 
met een rentepercentage van 6%. 

Het verlies in vermogen tengevolge van een verhoogde tegendruk aan de turbine 
uitlaatkant is volgens de fabrieksopgave 11,94 kW per inch waterdruk. Er wordt in 
de berekeningen vanuit gegaan dat dit verlies aan elektrisch vermogen extern moet 
worden ingekocht tegen Dfl 0,11 per kWh. 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds vermeld, heeft de CRI katalysator voordelen ten op-
zichte van andere katalysator leveranciers. Op dit moment heeft CRI twijfels over 
de betrouwbaarheid van de  Nalco  FuelTech technologie. Tot op heden is een sa-
menwerking van beide partijen nog niet tot stand gekomen. Om toch inzicht te 
verkrijgen in een combinatie  Nalco  FuelTech/CRI is deze situatie ook doorgere-
kend. Hierbij is net als in de situatie  Nalco  FuelTech/BASF uitgegaan van een 
SNCR reductie van 60% en vervolgens een  SCR-reductie van 80%, hetgeen resul-
teert in een totale reductie van 87% (in NO-equivalenten). Op basis van deze ge-
gevens is geschat dat 2,5 m3  CRI katalysator nodig is in plaats van 3 m3  in het ge-
val van Steuler/CRI. De drukval wordt minder als gevolg van het geringere kataly-
satorvolume. 

Tot slot is de optie  Nalco  FuelTech/CRI doorgerekend met ureum als reductiemid-
del. Dit met het oog op toepassingen bij andere gasturbines. De berekening is ver-
der gelijkwaardig aan de optie  Nalco  FuelTech/CRI met NOxOUT als reductie-
middel. 

De onderhoudskosten zijn in de situaties met een katalysator nagenoeg te ver-
waarlozen. Voor het geval van waterinjectie ligt de situatie anders, zoals reeds 
vermeld in hoofdstuk 3 is er meer linerslijtage en kunnen soms storingen optreden 
die de stilstand van de turbine verhogen. Extra onderhoud zou kunnen oplopen tot 
0,1 ct/kWh = Dfl 100.000/jaar. Voor de evaluatie wordt een bedrag van Dfl 50.000 
aangehouden. 
Aangezien drie van de vijf berekeningen schattingen zijn is er bij deze berekenin-
gen sprake van een onnauwkeurigheid van 10-20%. De aanbieding van Steu-
ler/CRI is een vaste prijs onder de voorwaarde dat Mayr Melnhof geen extra wen-
sen heeft. 
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In onderstaande tabel zijn de verschillende aanbiedingen technisch en economisch 
vergeleken. De aanbieding van  Nalco  met  BASF  is zoals reeds vermeld in hoofd-
stuk 3 geschat bij een te behalen NOK-reductie van 80-90% 

Tabel 4.1 	Technische, economische vergelijking verschillende technologieën. Alle bedragen zijn tenzij anders 
vermeld in guldens. 

Nalco/BASF 
met NOxOUT 

Nalco/CRI 
met NOxOUT 

Steuler/CR1 
met ureum 

Nalco/CRI 
met ureum 

Waterinjectie 

Investeringskosten 455.600 605.600 728.000 605.600 650.000 

Katalysatorkosten 519.200 130.700 156.800 156.800 

Kosten reductiemiddel per ton 450 450 275 275 

Verbruik NOxOUT (kg/h) 30 30 

Verbruik ureum (kg/h) 21 21 

Drukval  (mbar)  10,0 3,7 5,9 4,4 

Kosten per jaar op 
basis van 8000 uur 

Afschrijving investering 59.200 78.700 94.600 78.700 84.500 

Afschrijving katalysator 119.400 30.000 36.100 36.100 

Kosten NOxOUT 107.500 107.500 

Kosten Ureum 46.200 46.200 

Elektriciteitskosten 6.200 6.200 11.400 6.200 59.000 

Kosten water 18.400 

Kosten opwekking 

extra stoom 

- 176.000 

Kosten t.g.v. extra onderhoud 50.000 

Kosten tengevolge van extra 
drukval 

41.300 15.300 24.400 18.100 

Totale kosten per jaar 333.600 237.700 212.700 185.300 387.900 

NO. in ton/jr 111 111 111 111 

NH3 in ton/jr 61 61 38 

NO x uit ton/jr 11 11 13 67 

NH3 uit ton/jr 1,5 1,5 3 

Verwijderde 
hoeveelheid NO x  (ton/jr) 

100 100 98 98 44 

Kosten per verwijderde 
ton NOx 

3.300 2.400 2.200 1.900 8.800 

Opm.: De investeringen omvatten grosso-modo al het ijzerwerk, inclusief inspuitsysteem en opslag, totaal geïnstalleerd, exclusief 
de katalysatorlading. 
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Opgemerkt dient te worden dat bij de aanbieding waarin CRI participeert de kosten 
van de CRI-modules opgenomen zijn in de investeringskosten; deze bedragen on-
geveer Dfl 150.000. 

Daarnaast dient vermeld te worden dat  Nalco  FuelTech een demonstratiefase wil 
laten uitvoeren om het systeem te optimaliseren. De kosten hiervan bedragen Dfl 
118.000, welke niet is opgenomen in de totale investeringskosten. Daarnaast dient 
Mayr Melnhof zelf zorg te dragen voor de inbouw van de katalysator. Deze kosten 
worden geschat op Dfl 30.000 [3]. Dit bedrag is in de opties Nalco/BASF, Nal-
co/CRI met NOxOUT en Nalco/CRI met ureum opgeteld bij de investeringskosten. 
Bij de optie Steuler/CRI zijn de kosten voor het inbouwen van de katalysator ver-
werkt in de aanbieding van Steuler/CRI. 

Conclusies 

De aanbieding van Steuler/CRI garandeert een hoge afscheidingsgraad. Bij de 
combinatie van  Nalco  met  BASF  als katalysatorleverancier wordt op basis van 
gegevens verwacht dat een zelfde afscheidingsgraad zal kunnen worden gehaald. 
Op basis van bovenstaande tabel blijkt dat de optie Nalco/BASF vervalt in verband 
met de kosten van de katalysator. Een eventuele optie is de combinatie Nalco/CRI; 
deze optie is iets duurder dan de optie Steuler/CRI, maar heeft lagere investerings-
kosten en een lagere drukval. Door de vereiste hoge NOS-reductie vervalt het voor-
deel van het SNCR-deel gedeeltelijk. 

Voor verdere toepassing van deze technologie bij andere  Ruston  Tornado gastur-
bines is de optie Nalco/CRI met gebruik van ureum het gunstigst. Ten opzichte van 
de externe ureum ontleding van Steuler is de injectie eenvoudiger, maar daarnaast 
is de ontleding moeilijker te beheersen. Tevens moet vermeden worden dat vloei-
baar ureum op de pijpenbundels terecht komt. In een eventueel uit te voeren de-
monstratieprogramma kan deze situatie onderzocht worden door metingen uit te 
voeren tijdens een situatie zonder bijstook en met ureum als reductiemiddel. 

Een voordeel in de offerte van Steuler/CRI is dat het inbouwen van de katalysator 
is inbegrepen. Een nadeel is dat de inbouw van een injectie grid complexer is dan 
het aanbrengen van injectielansen. Verder is het een nadeel dat de teruggevoerde 
rookgasstroom de nodige ruimte in beslag neemt. 

Waterinjectie is een oplossing van primaire aard, maar gezien de eventuele be-
drijfstechnische problemen die kunnen optreden wordt deze optie niet aanbevolen. 
Zeker indien eventuele NO-verscherpende eisen in de toekomst van kracht wor-
den. Dan zal met waterinjectie niet veel NO„ extra gereduceerd kunnen worden. 
Dit heeft tot gevolg dat dan alsnog overgegaan moet worden op secundaire maat-
regelen. 
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In tabel 4.2 zijn de positieve en negatieve aspecten van alle onderzochte combina-
ties gerubriceerd. 

Tabel 4.2 	Beoordeling technologieën op verscheidene aspecten. 

Nalco/BASF 
met 

NOxOUT 

Steuler/ 
CRI 

Nalco/CRI 
met 

NOxOUT 

Nalco/CRI 
met ureum 

Water- 
injectie 

Reductiepercentage 

Betrouwbaarheid 

Tegendruk 

++ 

+ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+/- 

+/- 

+ 

Fysieke ruimte + +/- + + ++ 

Complexiteit inbouw + +/- + + + 

Variabele kosten + + 

Vaste kosten - + + ++ 

Complexiteit proces +/- + +/- +/- + 

Toepasbaarheid 
andere gasturbines 

+ + + 

N20-vorming +/- + +/- +/- + 

++ = zeer goed; + = goed, +/- = neutraal ; - = matig ; = slecht 

Aanbevelingen 

In het geval van Mayr Melnhof zijn twee opties van belang, te weten de combina-
tie Steuler/CRI en de mogelijke combinatie Nalco/CRI. De jaarlijkse kosten zijn in 
het laatste geval wat hoger. Daarentegen zijn bij de combinatie Steuler/CRI de 
investeringskosten ongeveer Dfl 100.000 hoger. Het hangt van het bedrijf af die de 
investering moet doen waar de voorkeur naar uitgaat; de kosten nu of later. In het 
geval van Mayr Melnhof vindt men een verschil van Dfl 100.000 aan investerings-
kosten dusdanig dat men bereid is hogere variabele kosten te hebben in ruil voor 
lagere investeringskosten. Een forse besparing in variabele kosten zou mogelijk te 
realiseren zijn door gebruik van ureum in plaats van NOxOUT; die mogelijkheid 
verdient nader onderzoek. 

Op dit moment heeft CRI twijfels over de betrouwbaarheid van de technologie van  
Nalco.  Gezien de eenvoud van het  Nalco  systeem, de optredende SNCR reacties en 
de brede toepasbaarheid van het injectiesysteem bij andere gasturbines wordt aan-
bevolen om een demonstratieprogramma uit te voeren waarbij het  Nalco  systeem 
wordt getest; zowel met gebruik van NOxOUT als bij gebruik van ureum. Deze 
test zal dan moeten worden uitgevoerd in de normale Mayr Melnhof situatie, dat 
wil zeggen met bijstook. Daarnaast zullen testen moeten worden uitgevoerd zonder 
bijstook om de toepasbaarheid bij andere gasturbines te onderzoeken. Deze testfa-
se zou vooraf dienen te gaan aan de plaatsing van de katalysator, opdat exacte 
informatie wordt verkregen omtrent de NO- en NH3-concentraties. Deze demon-
stratie zal duidelijkheid geven omtrent de mogelijke toepassing van de injectie-
techniek van  Nalco  bij gasturbines. Bij een positief resultaat van deze demonstratie 
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staat het vast dat naast de ontledingstechnologie van Steuler een tweede ontle-
dingstechnologie voorhanden is voor gasturbines. 

Er wordt wel aanbevolen om voorafgaand aan een eventuele demonstratie overleg 
te hebben met CRI en  Nalco.  Dit om zekerheid te verkrijgen omtrent de bereidheid 
van beide partijen om samen te werken bij een eventueel positief resultaat van de 
demonstratie. 

Concluderend: de aanbevolen demonstratiefase geeft duidelijkheid omtrent de 
vermeende voordelen van de  Nalco  technologie, de toepassingsmogelijkheden van 
ureum en de NO/NH3  profielen waar de katalysator aan kan worden blootgesteld. 
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Bijlage B Meet- en monsternemingsmethodieken 

B.1. Registrerende metingen 

De metingen zijn uitgevoerd met behulp van de meetauto van TNO. Hierbij wer-
den de rookgassen door een temperatuurgeregelde teflonleiding (> 170 °C) naar de 
meetauto en een deelstroom naar de CxHy meter (FID) gevoerd. De overblijvende 
rookgassen werden ontvochtigd door afkoeling tot circa 1 °C. De gedroogde 
rookgassen werden naar de andere meetinstrumenten geleid. 

Gebruik werd gemaakt van de volgende continu registrerende meetapparatuur: 

zuurstof 	 02 	Binos Oxinos 100 0-100%, paramag- 
netisch 

stikstofoxiden 	 NO 	ECOPHISIC CLD 700 EL 0-10000 
ppm, chemiluminescent 

kooldioxide 	 CO, 	Binos 100 0-20%, infrarood 
koolmonoxide 	 CO- 	Binos 100 0-3000 ppm, infrarood 
koolwaterstoffen (als propaan) C3E1), 	Ratfisch model RS55 0-10000 ppm, 

vlamionisatie, brandstof H2/He-
mengsel (volgens VDI 3481 blad 3 of 
gelijkwaardig) 

temperatuur 	 °C 	Chromel alumel thermokoppel type 
K, DIN 73710, IPTS 1986, 
0-1200 °C 

temperatuur vuurhaard 	°C 	watergekoelde zuigpyrometer 
voorzien van  Chrome!  Alumel ther-
mokoppel 

gassnelheid 	 S-pitot buis,  ISO  9096 

De rookgasanalyse-apparatuur wordt op locatie, voordat de metingen beginnen, 
gejusteerd met behulp van kalibratiegassen met analysecertificaat. 

Data-acquisitie. De inzameling van de meetsignalen vindt plaats met behulp van 
een HP 3852 data-acquisition/control unit. De verwerking gebeurt met een HP A 
900 computereenheid met randapparatuur. 

B.2. Rookgasdebiet 

Het rookgasdebiet wordt berekend aan de hand van de resultaten van de rookgas-
snelheidsmeting met behulp van een S-pitot buis volgens NEN-ISO 9096, de sa-
menstelling en temperatuur van het afgas en de afmetingen van het afgaskanaal ter 
plaatse van de uitgevoerde snelheidsmeting. 
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B.3 Vochtgehalte 

De monsterneming voor de bepaling van de concentratie aan water in de rookgas-
sen werd met behulp van - in smeltend ijs geplaatste - midget-impingers verricht. 
Steekproefgewijs worden de rookgassen via een kwartswolfilter door vier in serie 
geplaatste impingers geleid. Met behulp van een droge gasmeter worden de afge-
zogen rookgashoeveelheden gemeten. 
In figuur B.3.1 is schematisch de meetopstelling weergegeven. 
Het in de rookgassen aanwezige vocht condenseert in de impingervloeistoffen. In 
de laatste impinger worden de rookgassen gedroogd door het silicagel, dat zich in 
deze impinger bevindt. Uit het verschil tussen de weging van de vloeistoffen en het 
silicagel voor en na de monsterneming en de afgezogen hoeveelheid rookgassen 
kan het watergehalte van de rookgassen worden bepaald. 

0  o c) 	o 
-cr U 

 

1 = afzuigopening 
2 = afzuigsonde met sartoriusfifter 
3 = impingerset 
4 = gaspomp 
5 = gasmeter 

Figuur 1 	Schema monsternameset voor de bepaling van het vochtgehalte 

("out-stack"). 

B.4 Vuurhaardmetingen 

De vuurhaardmetingen werden uitgevoerd met behulp van een watergekoelde 
zuigpyrometer zoals weergegeven in figuur B.4.1. 
De temperatuur van de afgezogen gassen werd gemeten met behulp van een type K 
thermokoppel voordat deze werden gekoeld door het koelwater. Dit thermokoppel 
is door een dubbel keramisch stralingsschild afgeschermd zodat de zuivere 
gastemperatuur wordt gemeten. De afgezogen gassen werden gekoeld tot circa 
50 °C. Een deelstroom van deze afgezogen gassen werden via een monstername-
leiding naar de meetauto gevoerd, waar zij werden geanalyseerd op CO2, CO, NO,, 
C xH en 02. y 
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1 aansludkng CO- on 07  -motor 

2 thorrnokopPoi do•nr7.i7n9 

3 aanskuhng gastrorp  

Figuur 2 	Schema watergekoelde zuigpyrometer. 

• 

t. 



TNO-MEP — R 96/415 	 1 van 2 
bijlage C 

Bijlage C 	Kwaliteitsborging 

Het kwaliteitsbeleid van TNO is gebaseerd op de systematiek van Integrale Kwa-
liteitszorg (IKZ), zoals dat is verwoord in de "Gids voor Kwaliteitszorg TNO". 

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie, voldoet aan de kwaliteitssysteemstan-
daard  ISO  9001 (Certificaat nr. QSC-3662). 
Op afdelingsniveau heeft P&A (Processen & Applicaties) het kwaliteitssysteem 
tevens in overeenstemming gebracht met de NKO/STERIN/STERLAB-criteria 
SCOO, SCO1 en SCO5 [1]. 
Voor het uitvoeren van olfactometrische analyses en een 17-tal verrichtingen op 
het gebied van emissiemetingen (tabel I) is de afdeling NKO/STERIN/STERLAB-
geaccrediteerd, (onder NKO Reg.nr. K-075 [2] en STERLAB Reg.nr. L 206 [3]) . 

Inzage in de Handboeken Kwaliteitszorg en relevante voorschriften is mogelijk in 
de aanwezigheid van de functionaris kwaliteitszorg van P&A. 

[1] SCOO Gemeenschappelijke criteria 
SCO1 Aanvullende criteria voor testlaboratoria 
SCO5 Aanvullende criteria voor kalibratielaboratoria 

[2] Het uitvoeren van geurmetingen conform NVN 2820. 

[3] Het in rook-, proces- en uitlaatgassen van verbrandings- en procesinstallaties 
en gaskanalen bepalen van de: 

concentraties aan 02, CO,, CO, CxHy, NOR, SO2,  SON,  Cl., F, 1-110, 
PCDD/F en PAK, zware metalen en vliegstof, 
deeltjesgrootteverdeling van vliegstof, 
gassnelheid, 
temperatuur. 

Alle in tabel 1 aangegeven metingen ressorteren onder de  ISO  certificatie, de in 
tabel 1 met * aangegeven metingen/analyses zijn tevens STERLAB geaccrediteerd. 
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Tabel I 	Overzicht van de door MEP gehanteerde monsternemings- en analyseme-
thoden, normen en onzekerheden [3]. 

Nr. Type verrichting intern Referentienummer 
MEV-XY-nnn 

Onzekerheid 1) 

2* Bepalen van 02-concentratie 
(Paramagnetisch) 

SA-003, SA-004, SA-005 
(afgeleid van CAN/CSA 
Z223.2 m86) 

<±3% of 0,1 vol.%. 

3* Bepalen van de CO2- 
concentratie 
(Niet-dispersief infrarood) 

SA-006, SA-007 
(afgeleid van CAN/CSA 
Z223.2 m86) 

<±3%. 

4* Bepalen van de CO-concentratie 
(Niet-dispersief infrarood) 

SA-006, SA-008, 
SA-009, SA-013 
(VDI 2459  Blatt  6) 

<±3%. 

5* Bepalen van de  CH-  
concentratie (berekend als C3H8) 
(FID)  

SA-010 
(afgeleid van VDI 3481 
Blatt  3) 

<±5%. 

6* Bepalen van de NO.- 
concentratie (berekend als NO2) 
(Chemiluminescent)  

SA-011, SA-012 
(afgeleid van ISO/DIS 10849, 
NPR  2046) 

‹±4%. 

7* Bepalen van de SO2- 
concentratie 
(UV)  

SA-013 
(afgeleid van  ISO  7935)  

<-4%, <+8%. 

11* Bepalen van de H20- 
concentratie 
(Gravimetrisch/Psychometrisch) 

SA-023 
(afgeleid van  EPA  methode 4) 

gravimetrisch <±.5% 
van meetwaarde 
psychometrisch <±2% 
van meetwaarde 

12* Bepalen van de gassnelheid 
(Drukverschil/Doorstroming/Bere 
kend) 

SA-024 
(afgeleid van  ISO  9096) 

pitotbuis: <±5% van 
meetwaarde van 5-10 
m/s, daarboven <:.4%. 

, 

13* Bepalen van de gastemperatuur 
(Thermokoppel) 

SA-025 
(afgeleid van ISO/DP 8756, 
VDEND13511, VDENDI 
3512  Blatt  2) 

<±- 0,75% van meet-
waarde of ± 1,5 'C 
(grootste van beide) 

MTA meetsysteem SA-030, SA-031 n.v.t. 

De opgegeven onzekerheid betreft het 95% betrouwbaarheidsinterval. De percentages hebben betrekking op 

het ingestelde meetbereik van het instrument, tenzij anders aangegeven. 

BLA 	Besluit Luchtemissies Afvalverbranding. 

1) 



02 
[ c] 	(vol %] 

gemiddeld 668.8 11.2 
maximaal 677.8 11.4 
minimaal 653.2 10.8 
st.dev. 6.8 0.1 
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Meetpunt 8-B 

Meetperiode 13.20-14.00 h 

Gasverbruik turbine 

Gasverbruik bijstookbranders 

Gasverbruik totaal 

Meetpunt 2-A 

= 2223 [rre/h] 

= 1884 [rn03/h1 

= 4107 [m:/h] 

rC) 
CO 

[mg/m3 id] 
NO 

[mg/m3  i nd] 
NO x  

[mg/m3  ind] 
02 

[vol %] 
CO2  

[vol %] 

gemiddeld 788.8 56.5 76.2 144.7 11.7 4.3 
maximaal 801.3 68.4 80.3 148.3 12.0 4.5 
minimaal 776.8 47.2 70.6 140.3 11.4 4.1 
st.dev. 5.3 4.9 1.9 1.6 0.1 0.1 

Meetpunt 8-A 

[C] 
02  

[vol %] 

gemiddeld 673.7 10.9 
maximaal 686.6 14.0 
minimaal 662.7 10.6 
st.dev. 6.2 0.4 

Meetperiode 14.45-15.15 h 

Gasverbruik turbine 

Gasverbruik bijstookbranders 

Gasverbruik totaal 

Meetpunt 3-0 

= 2212 [m03/1-1] 

= 1789 [rn03/h] 

= 4001 [mcf/h] 

[C] 
CO 

[mg/m3 id] 
NO 

[mg/m3  ind] 
NOx  

[mg/m3 id] 
02  

[vol %] 
CO2  

[vol `)/0] 

gemiddeld 741.1 53.9 83.9 152.5 10.7 4.9 
maximaal 748.2 75.8 89.7 156.9 11.1 5.0 
minimaal 734.3 40.9 78.1 148.5 10.3 4.7 
st.dev. 3.9 7.3 2.3 2.0 0.2 0.1 
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Figuur I. Zijaanzicht ketel. A = vuurhaard: B = l e ovo: C = verdamper-scherm: D = 
0,..0.3/2: E. F = ‘erdampers. Opmerking: de plaats van de meetpunten is 
globaal  aang.egeven  
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Figuur 2. 	Overzicht ketelinstallatie met bocht en  economizer.  Opmerking: de plaats 
van de meetpunten is globaal ziangegeven. 
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4. 	Meetresultaten 

De resultaten van de uitgevoerde metingen zijn in dit hoofdstuk samengevat. In 
paragraaf 4.1 zijn de in de vuurhaard en na de OVO uitgevoerde metingen opge-
nomen en in paragraaf 4.2 zijn de meetresultaten van de metingen die tussen de 
verdampers en de  economiser  zijn uitgevoerd samengevat. De gemeten gasverbrui-
ken zijn in paragraaf 4.3 opgenomen. 

4.1 	Vuurhaard en OVO metingen 

In tabel 4 zijn de meetresultaten van de uitgevoerde metingen samengevat. De 
metingen werden gelijktijdig met twee watergekoelde zuigpyrometers uitgevoerd. 
Per insteekdiepte werd gedurende een periode van 30 minuten gemeten. De in de 
tabel opgenomen waarden zijn de over de meetperiode gemiddelde waarden. De 
metingen zijn gespecificeerd in de bijlage A.1. 

Tabel 4 	Samenvatting meetresultaten vuurhaard en OVO. 

Meetperiode Meetas/ 
Insteek- 
diepte 

T 

[°C] 

CO 

[mg/m3ind] 

NO 

[mg/m3ind] 

NO, 

[mg/m3ind] 

02 

[vol '3/4,] 

11.30-12.00 2/1,8 792.9 82.8 67.0 137.7 12.1 
12.00-12.30 2/1,3 842,4 61,6 78,6 145,0 11,5 
12.30-13.00 2/0,8 861,4 49,4 82,2 147,0 11,3 
13.20-14.00 2/0,3 788,8 56,5 76,2 144,7 11,7 

11.30-12.00 8/1,8 626,5 - 11,9 
12.00-12.30 8/1,3 651,6 12,0 
12.30-13.00 8/0,8 668,8 11,2 
13.20-14.00 8/0,3 673,7 10,9 

14.45-15.15 3/1,8 743,3 11.2 
15.15-15.45 3/1,3 830,4 11,3 
15.45-16.15 3/0,8 881,8 11,4 
16.15-16.45 3/0,3 856,5 11,7 

14.45-15.15 9/1,8 671,1 53,9 83,9 152,5 10,7 
15.15-15.45 9/1,3 689,0 37,0 88,0 154,7 10,6 
15.45-16.15 9/0,8 678,9 42,0 83,8 151,7 11,0 
16.15-16.45 9/0,3 654,0 71,1 71,1 145,3 11,7 



Meetperiode 	Meetas 	T 	CO 	NO 	NO. 	02 
[°C] 	[mg/m3incl] 	[mg/m3incl] 	[mg/m3ind] 	[vol °A] 

09.03-09.25 13 314,4 65,7 86,3 143,2 12.9 
09.35-09.55 12 315,0 122,4 80,8 141,1 13,1 
10.05-10.30 11 315,5 130,5 91,5 147,7 12,5 
10.51-11.15 10 314,6 83,9 87,2 148,8 12,1 
12.10-12.30 14 314,0 78,8 85,0 150,7 11,9 
12.47-13.10 15 314,6 146,4 80,7 144,0 12,5 
13.21-13.43 16 316,5 86,6 86,7 145,6 12,3  

Insteek-diepte 
	

Meetas 10 	Meetas 11 	Meetas 12 	Meetas 13 
snelheid 	snelheid 	snelheid 	snelheid 
actueel 	actueel 	actueel 	actueel 

[m]  [m/s] 	[m/s] 	[m/s] 	[m/s] 

0,3 7,7 7,0 9,0 7,0 
0,8 7,0 7,7 9,0 7,0 
1,3 7,3 8,2 9,0 7,0 
1,8 7,3 8,2 7,7 9,0  

Insteek-diepte 
	

Meetas 14 	Meetas 15 	Meetas 16 	Meetas 17 
snelheid 	snelheid 	snelheid 	snelheid 
actueel 	actueel 	actueel 	actueel 

[m]  [m/s] 	[m/s] 	[m/s] 	[m/s] 

0,3 7,3 7,0 7,0 1) 

0,8 7,3 7,0 7,3 
1,3 8,7 7,0 7,0 
1,8 7,7 7,0 7,0 
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4.2 	Metingen na verdamper en voor  economiser  

Tabel 5 	Samenvatting meetresultaten na verdamper. 

Meetas 17 is niet gemeten in verband met de slechte bereikbaarheid. 

4.3 	Rookgassnelheid 

In de tabellen 6 en 7 zijn de op de meetassen gemeten snelheden opgenomen. 

Tabel 6 	Rookgassnelheid gemeten na verdamper op 11-  oktober 1996. 

Tabel 7 	Rookgassnelheid gemeten voor  economiser  op 11 oktober 1996. 

I)  niet gemeten 
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4.6 	BEES  meting gasturbine-installatie 

De meting werd uitgevoerd op het controlemeetpunt (meetpunt 18). Hier werd 
gedurende drie maal een half uur de concentratie aan CO, NOx  (NO en NO2), de 
temperatuur en het 02  gehalte van de rookgassen gemeten. De meetresultaten zijn 
in tabel 8 opgenomen. 

Tabel 11 	Samenvatting meetresultaten  BEES  meting. 

Meting nummer 1 2 3 

Meetperiode 	van: 
tot: 

[h] 
[h] 

17:32 
18:02 

18:02 
18:32 

18:32 
19.02 

Emissie 
NOx  (als NO2): 	in [mg/m3  ind] 123 125 125 

bij 15% 02 121 123 125 
in [g/GJ] 106 108 108 

NO 	 in [mg/m3  ind] 52 48 44 
CO 	 in [mg/m3  ind] 173 173 174 

Afgasgegevens 
02 [vol °A) ind] 14,9 14,9 15,0 
temperatuur [°C] 161 159 164 

Verbrandingsluchtgegevens 
Barometerstand  [mbar]  1025 1025 1025 
temperatuur [° C] 14 14 13 
vochtgehalte [g/kg] 6 6 6 

Belastinggegevens 
gasverbruik turbine [rn03/h] 2210 2224 2189 
compressoreinddruk  [bag  12,2 1)  12,2 12,2 
gasverbruik ketel [mo /h] 477 478 474 
bijstook rol 11 .11 11 

1) niet gemeten; opgave bedrijf. 

Literatuur 

[1] Meetprogramma aan DeN0x projectbegeleidingscommissie, 2 oktober 1996. 
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