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Betreft: Aanvullimde informatie inzake vergunningaanvraag Wm en Wvo

Geacht College,

In aanvulling op ons laatste schrijven van 6 mei 2004, kenmerk AVR-pgw-2004.020.pk,
willen wij ingesloten informatie als onderdeel van de onderhavige aanvraag indienen.

Het betreft:
procedure PGWI-45.11 0, administratieve organisatie en interne controle LCW, versie 1.0,
27-05-2004,
procedure PGWI-45.660, aanlevering caustic water ex Lyondell versie 5.0, 17-06-2004,
de beoordeling van DCMR inzake proeven met temperatuursverlagingen DTO's, inclusief
de rapportage van AVR. De gedetailleerde meetgegevens zijn reeds aan bevoegd gezag
overgelegd,
aanvullende informatie voor de aanvraag Wvo-vergunning.

Wij gaan er vanuit U hiermee naar behoren van aanvullende gegevens te hebben voorzien.

Hoogachtend, J
V00lJN... .'. t rwf..iing Rijnmond

. / / rp~~~~:/ . í .--------::
ir. J.LJS anders
Directeur
AVR - Afvalverwerking

Bijlagen: diversen

e.c.: dossier 379, JM, RdR, 00, TJ, TB, JL, PK



Managementsysteem
, ;7G AVR

PGWI-45.110 Administratieve Organisatie en Interne
Controle Lyondeii Cal.stic Water (LCW)

l\m.mAllii

Akkoord eigenaar Ron van der P Site-controller

Autorisatie verantwoordelijke Ted Janse PI!!ntmanager

Getoetst Fr~MulIer

G~dHO~Tjeb~

Hoofd Productie en Logistiek

!

I Getoetst Hoofd Acceptatie en

Getoetst (papieren versie) Hoofd KAM

Getoetst (3 mnd na implementatie) I Nico de Regt

1.0 i 27-05-04 I l' Versie

Doel
Het doel van deze procedure is het beschrijven van de opzet en werkwijze van de administratieve organisatie
en inteme controle van de ontvangst, opslag en verwerking van Caustic Water, afkomstig van Lyondell, op de
VO's van AVR RAV WATERTREATMENT CV,

De processen zijn aan verandering onderhevig. Daernaast wil AVR hear processen coiitinu verbeteren.
Derhalve zal deze beschrijving regelmatig worden aengepast. Het beheer van het document vait onder de
verantwoordelijkheid ven de P!entmanager, die ook de wijzigingen autoriseert Wijzigingen worden Ier
goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd,

!n d~ documenl wordt de reguliere procesgang beschreven, In voorkomende situaties, waarbij van de
procesgang afgeweken dient te worden, is de P!anlmanager verantwoordel!jk en hij heeft hierover vooraf
afstemming met het bevoegd gezag.

Relatie met andere documanten
Dit AO/!C document geeft de werkwijze bij de verwerking van het Ceustic Water afkomstig van Lyondell weer.
Omdat het een specifieke afvalstroom betreft, die over een lange periode op dezeifde wijze wordl verwerkl, is
het AO/IC minder complex dan het algemene /\O/IC (procedure PGWI-45.1 00). Dil document meekt onderdeel
uit van hel KAM-Zorgsysieem van AVR IW, waarin ook het acceplatieplen is opgenomen, De reikwijdte van het
KAM-Zorgsysieem is het primaire proces en semen met het EKS, de ondersteunende processen. In beide
systemen zijn foimulieren, die in de processen worden gebruikt, opgenomen me! verwijzingen near de
accepletiecriteria.

Toepassingsgebied

Organ ìi;ati estn.i:tuii r

In de bijlage PGW!-45.110801 zijn orgenogremmen opgenomen die de organisatiestructuur weergeven. De
structuur van AVR-Hoiding, de structuur van het management AVR-IW en de structuur van de organisatie
I'ndom de VO's,
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PGWI-45. 110 Administratieve Organisatie en Interne

Controle Lyondel! Caustic Water (LCW)

vO's

Dit document beschrijft specifiek de administratieve organisatie en interne controle met betrekking tot de
verwerking van Caustic Water afkomstig van Lyondell (Maasvlakte), Het Ceustic Water wordt verbrand op 3 van
de 4 beschikbare VO's. Eén va (nr, 14) is speciaal bestemd voor het verwerken ven SCW (Shell Ceustic
Weter), De 4 VO's zijn niet allemaal hetzelfde, Het efvalwater afkomstig ven de verbranding van het LCW heeft
een diepere r8iniging nodig dan het SCW. In het ondersteanda schema is de configuralie van de 4 VO's
opgenomen,

~-
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Figuur 1 : Schematisch overzicht VO's

__1. 1..

Het LCW wordt per pijpleiding aangeleverd en in een buffertank opgeslagen, voord al dil wordl verwerk! De
gehanteerde verwerkingsroule wordt omschreven in het Acceplalieplan (PGWI-45,300) Aan deze
verwerkingsroute is een aanieverspecificatie gekoppeld, waaraan het aangeleverde afval bij binnenkomst moet
voldoen, In de verwerkingsroule zijn de meet- en registretiepunten opgenomen,

Pmci:sstappen

Ter ondersteuning van de in dil document beschreven opzet en wijze van uitvoeren van zowel de goederen- ais
financiëie administratie binnen AVR-iW, met betrekking tot de verwerking van LCW, is een giobale procesgenr
opgesteld. Uit praktische overwegingen zijn de bovengenoemde processtappen geclusterd tol lwee procescyc
Deze procescylci met bijbehorende specifieke processleppen zijn:

. Acceptatiecycius

. Contracten

. Accepletie

. Verwerkingscyclus

. Ontvengst

. Verwerking

. Facturatie

. Lozingen

Voor elk van de procescycli en bijbehorende specifieke processtappen worden in dit document een aental
aspecten beschreven, Deze aspecten zijn:

1. Hel uitvoeren van een nsicoanaiyse per processtap;

2. Het vaslslelien van een aentai maetregelen om het vestgestelde risico te verKleinen;
3. Het verwerken van de maatregelen in procedures en instructies (AO)
4. Het vastleggen van de wijze waarop de uitvoering van de maatregelen wordt gecontroleerd. (IC)
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Geautomatiseerde systemen

Alle bedrijfsprocessen worden ondersteund met geautomatiseerde systemen. Er is geen allesomvattend
systeem, maar er wordt gebruik gemaakt van versilende al dan niet aan elkaar gekoppelde ondersteunende

geautomatiseerde systemen, Voor de processtappen zijn dit:

. Contracten ~

. Planning aenlevering ~

. Accptatie ~

. Ontvangst ~

. Facturatle ~

. Verwerking -~

. Lozen van afvalwater ~

. Emissie naar de atmosfeer -?

. Betalingen -?

Afvalstoffenmanagementsysteem (AMS)
Afvalstoffenmanagementsysteem (AMS)
Afvalstoffeiimanagementsysteem (AMS)
Afvalstoffenmanagementsysteem (AMS)
Afvalstoffenmanagementsysteem (AMS) .. Module FAK Oracle
Proces Informatie Systeem (PIS)
Operallng System (OS)
Excel
Emissie Registratie Systeem (ERS)
Oracle

In de vershillende iieautomatiseerde systemen is een hierarchie aangebracht waar de verantwoordelijkheden
liggen, Daarbij zijn de voigende niveaus te onderseiden:

1, De functlonaris(sen), die de gegevens in de geairomatlseerde systemen alleen kan(kunnen) iezen;
2, De functlonaris(sen), die de gegevens in hel geairomatiseerde systeem mag (mogen) invullen;
3, De functionaris(sen), die de ingevulde gegevens kan(kunnen) wijzigen e%~~f aanpassen;

4. De functionaris(sen), die de programmatuur kan(kunnen) aanpassen, wijzigen of verwijderen,

Binnen elk van de geautomatiseerde systemen is een dergelijke scheiding aangebracht. Het ligt In de bedoe!lng
om in de toekomst het aantal geautomatiseerde systemen terug te brengen, Hiermee neemt ook het aantal
koppelingen en overbrengingen tussen de verschilende systemen af,

De functie- en taakbeschrijvingen met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede het
opleidingenplan worden beheerd door de afd, HRM, en zijn opvraagbaar op het ~VR-NET.

Risicoanalysa
AVR RA V WATERTREA TMENT CV heeft ten aanzien van hel bedrijfsproces een r!sicoanalyse gemaakt. In
bijiage PGWi-45.110B02 is voor eik van de processlappen een risicoanalyse weergegeven, Bij het uitvoeren
van de risicoanaiyse is aangegeven:

1 . De processtap
2. Omschrjving van het potentieie risico
3, De mogelijke gevolgen van het potentieie risico
4, De beheersmaatregelen om te voorkomen dat hel onderkende risico deadwerkelijk gebeurt
5. De !nteme controie op de UITvoering van de vastgestelde beheersmeatregelen,

Het doel van de anaiyse is het reduceren van het risico van:

. De negatieve milieu- en financieie effecten ten gevolge van poientiele risico'S;

. Mogelijke calamiteiten tijdens de uitvoering van het bedrijfsproces tijdig worden gesignaleerd;

. Ineffciente en Ineffectieve berijfs- en werkprocessen;

. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening is gewaarborgd,

Als uitkomst van de risicoanalyse wordt een aantal beheersmaatregeien vastgeiegd, die het gevoig van een
potentieei risico voorkomt. De beh8ersmaatregelen wordt geborgd in procedures en werkvoorschriften die deei
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uitmaken van het Acceptatie en Veiwerkingbeieid, In de volgende paragraaf worden deze beheersmaatregelen
nader ultgewerX!.

Administratieve organisatie en interne controle

Bij het beschrijven van de administratieve organisatie en inteme controle wordt gebruik gemaald van de
procedures zoais deze zijn omschreven in het AV-beleid. Waar mogelijk wordt de relatie gelegd tussen de
procedures en de gekoppelde procesflowschema's, Daarneast wordt aangegeven of het een onderdeel
uitmealc van de administratieve organisatie (AO) of de Interne controle (IC),

Contract

De velwerXing van het LCW is in die zin bijzonder, dat het een monostroom betrefl, die over een langere
periode loop!. Dit stelt andere eisen aan het afgesloten contract, dan voor andere iopende afvalstromen, Er Ir
inmiddels veel ervaring opgedaan met de variaties binnen het eangeleverde Caustlc Water en de
mogelijkheden van de velwerXingsinstaliatie, Omdat de gehele verwerk!ngsinstallatle is efgestemd op specifieke
stromen (zowel LCW als SCW) vervallen een aantal aspecten, die bij andere afvalstromen wel een grot8 rol
kunnen spelen, Denk hierbij aan:

1 , VelWsseliiig van afvalstromen;
2, Ongewenste en onvoolZiene corrosie van installatieonderdelen als gevoig van de chemische samenstelling

van het LeW;
3, Extreme afwjkingen binnen de afvalstroom (vanwege eenduidige herXomst en proces);

Toch is het van belang om aan elke aangegane verplichting de juiste aanievervooiwaarden te hangen, om de
aangeleverde afvalstroom op de juiste veilge en milieutechnisch verentwoorde wijze te kunnen veiwerken,
waerbij het financieel economisch bedrijfsbelang van A VR RA V WATERTREA TMENT CV voldoende wordt
gewaarborgd, De aanievervooiwaarden moeten overeenkomen mel:

. De technische randvoorwaarden van de Instaiiatle waarin het afval zal worden verwerXt;

. De vergunningseisen die aan het afval en de verwerking worden gesteid,

De specifioi!ies van de aan te leveren afvalstof zijn opgenomen in het Acceplatieplan.(procedure PGWI-45,300)

Planning aanlavaririgeri

De aanlevering van LCW is in de dagelijkse planning opgenomen. Er vindt dagelijks (continue) aanlevering
pleats van LCW. D~ geschiedt via een pijpleiding vanaf de PO-11-fabriek van Lyondell op de Maasvlakte naar
AVR RAVWATERTREATMENT CVaen de Prof. Gebrandyweg- Rotterdam Botlek.

Acceptatie

Acceptatie van het aangeleverde LCW vindt plaats in twee stappen.
Het LCW uit he! Lyondell productieproces wordt in buffertank 1573 opgesiagen, sta ende op hun locetie
Maesvlakte, In de afvoerleiding worden dagelijks, om de 8 uur, 2 monsters getrokken, Eén monster is bestemd
voor Lyondeil en één voor AVR.

AVR controleert zonodig de dagelijkse monsters, die voor AVR ter beschikking staan, Lyondell velZorgt tevens
de compositiemonsters (een mengmonsler, ontstaan door het trekken van een monster op meerdere
momenten) voor AVR en eventuele externe controle/ane!yse,

AVR controleert dagelijks de aan!everlng op de locatie Prof, Gerbrandyweg middels een steekmonster.
Eventueel kan een contramonster ex Lyondeil worden geraadpleegd. Analyse vindt plaets tegen de parameters
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Controle lyondell Caustic Water (lCW)

als vermeld onder de werkwijze punt 3.2, Indien geen afwjkingen worden gevonden, kan het verpompen
doorgang blijven vinden,

Indien door één of beide laboratoria een afwijking wordt geconstateerd, wordt het composiliemonster voor
analyse afgegeven aan een extem laboratorium en wordl Lyondell direct geïnformeerd over de betreffende
bevindingen.

De acceplalieprocedure van LCW is geborgd in procedure PGWI-45,660,

Ontvangst

Het on-spec. LeW wordt door Lyondell via een pijpleiding naar AVR vérpompt. Via het ontvangsisiatlon (eerste
monstemamepunt, ftowmeter, pig-opvangpunt) komt het LCW in buffertank T621 P terecht, van waaruit het LCW
naar de VO's 11,12 en 13 wordt gepompt. '

Het ontvangststation is tevens hel punt, waar de eigendomsoverdracht plaatsvindl van Lyorídéll naar AVR.

De flowmeter in het onlvangstslatlon is van belang, daar de hier gemelén waarden de basis zijn voor de
verrekening met Lyondell.
De flowmeter/massmeter geeft eike dag om OO,OOuur automatisch zijn gegevens elektronisch door aen de
registratieapparatuur in de controlekamer (gebouw 7) waar tevens een print wordt gegenereerd,

De gemelen waarden worden 1 x per maand door het bedrijfsbureau getotaliseerd en doorgegeven aan de afd,
Acceptatie, die de registratie In het AMS verzorgt.

De efd, M&S maakt op basis van de gegevens in het AMS een WMB-formulier uit voor de geieverde
hoeveelheid en stuurt dit formulier aan Lyondell,

Daarnaast vindt er 1 x per week een vergelijk plaats van de gemeten hoeveelheden bij Lyondell en AVR. Dit om
bij efwijkingen direct handelend te kunnen optreden,

Off-spec. Materiaal

Indien door Lyondeli geconstateerd wordt, dat het Caustlc Waler dat uit hun productie komt, niet aan de

efgesproken randvoorwaarden voldoet, dan wordt overgegaan op een noodprocedure. (PGWI-45.665) In deze
procedure is de ontvangst, t!jdelijke opslag en doorpompen naar een binnenvaartlichter geregeld. Deze
werkzaamheden val!en niet onder het stendaard contract en zijn derhalve niet opgenomen in dil AOIlC.

Facturatle

Fecturetie vindt plaats op basis van:

. Het contract met Lyondell

. Het maandtotaa! aan geleverde m3,

. CBS-index

De geregistreerde hoeveelheden van de voorgaende maand worden gedurende de 1e week ven de maand aan
Lyondell in rekening gebracht. De totale hoeveeiheid in m3 x contractprijs x CBS-index vormt de factuurweerde,

Veiwerkirig

De procesinstallatie van AVR RAV Watertreatment CV is een compiex geheel van metingen en
processturingen. De VO's worden op afstand bediend venuil de controiekamer. Het ingaande LCW moet
voldoen aan bepealde specificalies, die zijn opgenomen in het Acceptatieplen (PGWI-45,300).
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OridJeitOl.!d

Voor een goede werking van de ontvangst-, opslagfacilieiten 8n procesinstallatie is onderhoud noodzakeiijk. De
wijze waarop onderhoud wordt uitgevoerd kan in verschillende soorten (bijvoorbeeld preventief en correctief
onderhoud) worden verdeeld, Eén onderdeel, namelijk het preventieve onderhoud, is van belang voor het
uitvoeren van het AV-AO/IC, In het AV-AO/IC moeten de regelmatig terugkerende controles, ijkingen en
kalibratles worden geborgd,

Waterzuivering

Het afvalwater uit de VO's, waarin LeW wordt verwerkt, is niet direct geschikt voor lozing op het
oppervlaktewater (zie figuur 1,) Na het fineren, teneinde de meeste vaste deeltjes te verwijderen, wordt het
water opgeslagen !n tank T681 , Vanuit deze tank wordt het water verder behandeld in de MoMe-plant, waar het
aanwezige molybdeen word verwjderd, Na deze behandeling is het afvalwater In de meeste gevallen geschikt
om te lozen op het oppervlaktewater. (Procedure PGWI-45,830)
Het teruggewonnen natriummolybdeen wordt in vloeibare voim opgeslagen in tank 662/663. Afvoer van dit
materiaal vindt wekelijks plaats,

Definities en afkortingen
Zie procedure AVR-10,0501302 Definiles en afkortingen

Werkwijze
Nr Activiteitnaam Werkwijze Functionaris TVB

131 Contract
Tussen Lyondell en AVR is een meeijarig contract afgesloten, waarbij AVR M&S
zich verplicht onder bepaalde condities het vrijkomende Caustic Water uit de
POSM-fabriek ven Lyondell op de Maasvlakte in haar VO-Installatie te
verwerken, Hiertoe Is een contract getekend, dat wordt beheerd door de efd,
Marketing & Sales,

U,W

2Jl Transport
Vanuit Lyondells buffertank 4573 wordt het afvalwater naar de installaties Lyondel!

ven AVR RAV WATERTREATMENT CV gepompt,
u

3.0 Acceptatie

3.1 Monstemame
Acceptatie van het aangeieverde LCW vindt plaats in twee stappen, Lyondeil
Het L.CW uit het Lyondell productieproces wordt in buffertank 4573
opgeslagen, staande op hun loætle Maasv!akte, Uit de afvoerleld!ng worden
dagelijks, om de 8 uur, 2 monsters getrokken, Eén monster is bestemd voor
L yondell en één voor A VR.

U
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3.2 Analyse Lyonllell

Het laboratorium van Lyondell voert controleanalyse uit op de getrokken Lyondell
monsters, Het analysepakket bestaat uit:

u

I

I-

I

L
i Water
I (wt%) 4) 5)
I Organìc coponents
I (w1 %) 4)

I ¡ntemal

I Lyondellspeification

Enviranmeirall"rmit crina far CW - Lyandelll AVR_._~- "'--'--~-~---
Property envlronnM!

pennit ciltrlei
LCNM'
MethO-#

ASTMlother
Methods Keypolnt Lab

IFrequecy I
-~-_._--_._.~

,

--l
i

31day

~ 92-_.- .-

5099 I ,

4130 NEN 6426
I

,

5099 ASTM 0240 I

4015 I "-

nvl In ondoo I
bijAVR

nvl In ondook
bij AVR

nvl In ondeoek
bij AVR

I
nvl In onoe

biJ AVR

4119

, 7
, 6

PO/SM

SodiulT salts as Na
(w1 %)

, 5 , 6 PO/SM 31day

pH "- , 14

POM
en

(AVR)

or'l:::lln

1/ daV

(1/month in compoita)
Heat of combustion
(kJlkg) 1) 2) 6)

:; 1100 , 100

3/.._.._....._..._..._
Chloiides (ime!)

(mgJl)
, 450 , 50 AVR 1/monlh in copoita

Bromides (lotal)
(mgJ)

-. 4.5 , 5 AVR 1/ month in compoita

Fluorides (tata!)

(mgJl)
.: 2.25 ., 2.5 AVR 11 month in compoite

5
(mgll)1-----

Organic peroxides

(mgJl)

, 9f , 100 AVR i/month in copoita

~ 225 ~ 250 PO/SM 1fw in
spo sampl~___~.__

¡Ma i
i (mgll) I1-- ~~ - -~----
~.... ..-~- --'.""".. --i
f----(~rl) 'EE'018 _._..'.0.2 nvl

'r.-" ;mr:- ~..'..~~.79_ -. __'..3~'-_ nvl

Zn '09 '1
._~._ m Il _...~..~.._~_ . nvt

, Sum of heavy metels I '" 0 27
ì Tl, Cd (mgJl) !
~fheavy metels I
, As. Pb, Cr, Co, Cu,' .0 1.8 iMn, Ni, V, Sn, Sb I

~ 11 ~ .,_____L__.
Poly chlorinated I

biphenyls (mg/kfJL~) __._.~____--____,_~.?5

~ 720 , 800 4133 NEN 6426 x PO/SM

, 2
nvl

I._-¡-_.
NEN 8426. I

NEN 6426

'i\,-~2.al-~..
NEN 6426 ...__j.

NËN 6426 I

~r~E" 6426 I
L

AVR 1fmonth in compoite

AVR -Ifmonth in composite

---I

AVR I"vi administive

1 )

2 )

3 )

4 )

5 )

Includlng organlc fractlon of sodlumsa!ts

formro watl!l 15 Htrfl.îed as ¡iql.ld

0.5 mgJkg p*r congøne-r ZB , 62 , 101 , 118 , 138 , 163 and 180

ZIe par. .2.3: na ver!lcstl-e van rekenfactor in opstartpertode P011 te vervangen door CZV

OndergeschIkte parameter; vervangen door Na en CZV (nel verificatie)

6 )

Zie pm. 2.3: na veriflcatle van omreJienfactor in opstartperiode P011 te vervangen door/te berekenen uit
CZV 01 ~n reçhtstreekse methode
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Cc?PGWI-45.HO Administnitieve Organisatie en Interne A V R

~~___--o~troi~-.iindeii CalisticWater JLCW)_____

Nr Activiteitnaam \Verlnvijze Functionaris TVB

3.3 Analyse AVR
op het ontvangst'lation op de PC-weg neemt A VR I x per dag en 7 x
per weck een steekmonster uit de aanvoerJeiding (M3) voor analyse
net aiialysepakket bestaal uit:

lVI ons terne mer
Operator

lJ
U

'Pa;~~et';--!Mi-I--- MZ--'M31M-F -Ei~---~' Ee~heid 'jI--.---'--c- .-.-------=:-:~--i;--...-.-
! Monstername I SM I' SM (elke 8 uur 3 I SM I tank AVR- I Opstart ,

I I I stuks) I I 1 Verg I pe~~de I I

~'~'~antwoordeIIJk~ .... -h_C~LtLCf;LTAïiRJExt~~~tAv~_hVR-r-__faanden)i~=-~=j

Natriumzouten als Na p A W W - , 6 w'Yr. waarde p A W ;i 1000 kJ/kgr7'
p A D W - 70 gil

CZV (NEN 6633) P A M M - 70 gil
Ze", P A W W , 14 , 14 -
Chloor (totaal)

i p A W W ( 500 . 700 rrkg_Broom (totaal) I p A W W , 5 , 5 mg/kg--
rIuor (totaal) p A W W -( 2,5 ( 2,5 mg/kg
..wavel (totaal) p A W W , 100 , 100 mg/kg
v v;,

P A W AA - ( 250 mg/kg"".1+.
p A D W , 800 , 800 mg/kg

i Kwik gehalte ; P A W W -( 0,1 .( 0,5 mg/kg....r'''~;''"i gehalte
P A W W ( 0,2 .( 0,6 mg/kg~ I, .;v;"" gehalte
P A W W " 3,3 ( 3,1 mg/kg.1..

....
P A W W . 1 , 5 .mg/kg............... . .... lp ..... ...........

Som zware metalen A W W " 0,7 " 0,7 mg/kgTI en Cd

Som zware metalen A .. "W
..... ... ..... I ....

P W , :3 , 8 mg/kgAs ,Pb,Cr,Co ,Cu,Mn,i'Ji

V,Sn en Sb r
. ....... I. . ........... ..........

p
. .....PCB per cOhgeneer

A AA ~ 0,5 mg/kg28,52,101,118.138.153
en

L........ .... .
"--

......... ...... ..................

SM: Steekmonster,

D '" Dagelijks
W '" Wekelijks
M '" Maandelijks
P '" Periodiek
A '" op Aanvraag (arbitrage)

Uitgifjedatum 27.05-2004
versie 1.0
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Mamiigementsysteem ?L AVR
PGW!-45.11 0 Administratieve Organisatie en Interne

Controle lyondeli Caustic Water (LCW)

Nr ActivIteitnaam Werkwijze Functionaris TVB

3.4 Resiiitatim monsteronderzoek

De resuitaten van het monsteronderzoek door het Laboratorium van AVR Laboratorium U
worden op de centrale schijf Uibdat geplaatst.

3.5 Analyse akkoord
Indien blijkt dat de gevonden analysewaarden vodoen aan de gestelde Lyondell U
criteria, dan blijft het verpompen naar de ontvangstank T621 op het AVR.
terrein doorgang vinden,

3.6 Ariillyse niet akkoord
Indien blijkt dat de gevonden analysewaarderi niet voidoen aan de gestelde Plant menager 8,U
criteria, dan wordt Lyondell geïnformeerd, een extem laboratorium
ingeschakeld en bij bevestiging van de afwijking wordt In overleg met

Lyondell de inname door AVR opgeschort, De verdere acties worden
uitgevoerd volgens Procedure PGWI-45,660

4,0 Planning

4.1 Toekennenlevenngsnummers
LeW heeft een vast afvalstroom nummer, De Planning plent elke dag een
levering in het AMS, Elke werkdag wordt door de weegbrug een
leveringsnummer toegekend door het inboeken van een fictieve hoeveelheid.
Hierdoor wordt het verdere toevoegen van gegevens aan het AMS mogeiijk,

Planning
Weegbrug

U

U

5.0 Ontvangst

5.1 Debietmeting
De debietmeting vindt piaats vie een flow / massameler die zich in het Massameter
ontvangststation bevindt, Deze meter steil de hoeveelheid in m3 vast, bepaalt
de dichtheid en berekent levens het gewicht in tonnen, Deze gegevens
worden automatisch elke dag om 00.00 uur doorgegeven ean
registratieapparatuur, die zich in de controlakemer (gebouw 7) bevindt.

U

5.2 Flow / miissameter

De flow / massameter in het ontvangststation op het AVR-terrein is leidend in Bedrijfsbureau
de afrekening met Lyondell. 1 x per week vindt er een vergelijk plaats lussen
de rnetergegevens van AVR en LyondelL

U
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Managemel1tsysteem L7
A VRPGWI-45.110 Administratieve Organisatie en Interne

Controle Lyondell Caustic Water (LCW)

Nr Activiteitnaam Werkwijze Functionaris TVB

5.3 Afwijking
Indien bij het vergelijk wordt geconstateerd dat de gegevens afwijken, dan
dient gezocht te worden naar de reden van afwijking, Dit zou kunnen zijn:

. Meter ontregeld, storing opheffen,

. Lekkage in pijpleiding. Le!dingeigenaar informeren
Onderhoud
Havenbedrijf
Rotterdam

u
U

De meet- en registratieapparatuur wordt volgens de kalibratieprocedure
(PGWI-46,720) ondertouden,

5.4 Maandopgave
Op basis van de gegevens van de registratieapparatuur, wordt maandelijks
een toteal aan ontvangen LeW berekend, Aan het begin ven een nieuwe
maand wordt door de afd, administratie van Productie dit gegeven
doorgestuurd aan de afdeling Accptatie.

De afd, Acceptatie voert de maandhoeveelheid in in het AMS,
Op de afd, M&S wordt op basis van de gegevens in het AMS een WMB-
formulier opgemaakt en aan Lyondell gezonden,

Bedrijfsbureau U

Acceptatie
M&S U

U

iui Facturatie

6.1 Opmakim factuur
Op basis van de gegevens in het AMS wordt gedurende de 1 e week van de Bedrijfsbureau
nieuwe maand een factuur over de voorgaande maand aan Lyondel!
opgemeakt die bestaat uit:

U

. Totale hoeveeiheid in m3 van de voorgaande maand x contractprijs x
CBS-index

6,2 Betaling factuur

indien de factuur zoals afgesproken in het contract, de ie week van de Crediteurenbeweking U
nieuwe maand bij Lyondeli binnen is, wordt deze nog dezeifde maend
beteaid,

6,3 MlIssablllans

Elke maand wordt een massabalans opgemaakt. Bedrijfsbureau U
Deze bestaat uit de gegevens van interne opslag, externe opsiag, verwerkte
hoeveelheden en tankstanden met elkaar Ie verrekenen.
!n de vergelijk!ng mag max, 5% afwijking zitten.

Uitgifledetum 27-05-2004 Versie 1.0 tOV81116
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APGWI-45.110 Administratieve Organisatie en Interne

Controh.~ lyon den Caustic Water (LCW)

VR

Nr Activite!tnaam Werkwijze Functionaris TVB

7.IJ Verneming iew

7.1 Bediening installatie

Ten aanzien van de beiening zijn een aantel verantwoordelijkheden !n de
verschilende fasen vastgelegd, Dit zijn:

Productie

. Het opstarten ven de !nstallatle;

. De normale berijfsvoering van de installaties;

. Een normale shut-down van de installet!es;

. Een noodstop van de installaties,

Alle handelingen binnen de aangegeven grenzen zijn toegestaan mils wordt
voldaan aan wet- en regelgeving, Afwijkingen in het proces m08ten worden
geregistreerd (PGWI-46,250)

7.2 Afwijking Ilarnmeters

Afwijkingen van de ingestelde parameters kunnen in sommige gevallen Productie
noodzakelijk zijn voor de goede en vellige werking van de installatie,
Wanneer word afgeweken van de aangegeven grenzen, dan moet dit
worden geautoriseerd,

7.3 Aimpassen Ilarnmeters

Na het doorlopen van de correctieve en preventieve maatregelen (PGWI- Productie
46.270) als gevolg van een probJeemverwerklng (PGWI-46.250) kan worden
voorgesteld de parameters te wijzigen, Wijzigingen worden doorgegeven aan
het bevoegd gezag.

7.4 Verzamelen gegevensim:icesinstallatie

Het meetresultaat van de geseiecteerde instrumenten wordt verzameld,
geregistreerd en gearchiveerd,

Bedrijfsbureau

7.5 Afwijkingen in de procesinstallatie

Significante afwijkingen in de procesinstallatie, die gevolgen hebben voor de Productie
procesvoeiing en de goede werking van de installatie worden overgenomen
op een Probl8emverwerkingsformulier (PGWI-46,250F01),

7.6 Verzamelen meetgegevens rookgassen

Het e!ektronlsche signaal wordt omgezet en omgerekend in genormeerde Productie
waarden en per 10 minuten op een beeldscherm in de controlekemer
zichtbaar gemaakt,

Versie '1027-05-2004
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Managementsysteem :;C AVR
PGWi-45. 11 0 Administratieve Organisatie en interne

Controle lyondeil Caustic Water (LCW)

Nr Activiteitnaam Werkwijze Functionaris TVB

7.7 Overschrijding emissie-eisen mokgassen

Overschrijdingen van de emissie-eisen worden direct zichtbaar en kenbaar Productie
gemaekt. Ven de overschrijding wordt een Probieemveiwerkingsformuiier
(Bijlage 4) aangemaakt, Indien mogelijk worden direct corrigerende
maatregelen getroffen om he! effect van de overschrijding te beperken

(PGWI-46.241), Wanneer de emissie-eisen worden overschreden, wordt he!
bevoegd gezag in kennis gesteld,

u

7.l! Bemonsteren effh.ient

De wijze van monstemame, analyse en registratie van het effuent wordt laboratorium
beschreven in de procedure lozingen VO's, (PGWI-45,830)

u

7.l! Overschrijding effuent

Wanneer bij het overnemen van de analyseresultaten in het rekenschema Productie
een overschrijding word geconstateerd (PGWI-45,B20), wordt dit
overgenomen op het Incidentenmeldingsformulier en aan de Dagchef met
afschrift aan Hoofd Procestechnologie overgedragen, Vervoigens wordt de
afwijking overgenomen op een Probleemverwertdngsformuller (PGWI-
46.250F01), Bij overschrijdingen van de lozingseis wordt het bevoegd gezag
in kennis gesteld,(PGWI-45,150)

u

:U!l Opstellen rapportage (iC)

De gegevens uit het PIS worden bewerk! tot een formeat, dat geschikt is voor Productie
het opstellen van een:
. Dagrapport

. Weekrapport
* Maandrappori
$ Jaarverslag

De repportage bevat onder andere
. De be- of veiwerkte hoeveelheden afvalstoffen (naar veiwerkingsroute);

. Het aantel bedrijfsuren van de installatie;

ø Hel verbruik aan hulpstoffen en en8rgie;
. De afvoeren van restproducten

. Kengetallen (bijvoorbeeld doorzet per uur)

u

.

1.11 Controle functioneren be- en verwerkingspmcei:ure

Periodiek wordt, door het houden van interne audits, de mate van KAM-efdeling
implementatie en werking van de procedures geverifieerd. Het resultaat van
de inteme eudit wordt aan het management gerapporteerd,

u

Het menagement beoordeelt het resultaat ven de interne audit en neemt
waar nodig corrigerende maetregelen om de uitvoering van de procedure bij
te sturen.

Uitgiftedeturn 1,0 Pagina 12 van 16
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Nr Activitettnaam Werkwijze Functionaiis WB

LUL Ondei1oud

3.1 Kaiim¡¡ties en ijkingen meetinstrumenten

Vooraf is in het lBC vastgelegd de frequentie van het uitvoeren van Onderhoud
kalibraties, De kalibraties en ijkingen hebben betrekking op:
. De weeglniichting waarop het gewicht van de in- en uitgaande

afvalstoffen wordt bepaald
. De meetinstrumenten van de opslagfacilIeiten en procesinstallaties
. De technische staat van de opslagfacilteiten

. De werking van de repressieve brandbestrijdingsmiddelen

u

3.2 Kalibratie meetinstrumenwn

Periodiek worden de meetinstrumenten, die de doorzet in instellngen ven de Onderhoud
procesinstallaties registreren gekalibreerd De frequentie van kalibratie is per
instrument en inzet verschillend, De fruentie en de uitvoering van de
kalibratie zijn opgenomen in he! lBC. De uitvoering van de kallbraties wordt
geregistreerd en bewaard,

u

3.3 Inspectie opsliigfiicmteit
Periodiek wordt de technische staat van de opslagfaciliteiten geïnspècteerd. Onderhoud
De frequentie en de uitvoering van de inspectie zijn opgenomen in het lBC,
Onderdeel van de uitvoering is de controle op het functioneren van de
aanwezige niveaumetingen en alamieringen, De uitvoering van de inspecties
wordt geregistreerd en bewaard,

u

3.4 Goee werking !lrl1ildl:lusmiddeieil
Jeeriijks wordt de brandblusinstallatie op goede werking gecontroleerd, De LOD beheer
control8 is opgenomen !n het !BC van de procesinstailatie,

u

De uitvoering van de controle wordt geregistreerd en het rapport bewaard,
Geconstateerde tekortkomingen moeten zo snei mogelijk worden verholpen.
Tekortkomingen die een goede werking van de installatie en het bestrijden
van een incident of calamiteit bemoeilijken worden direct gemeld aan het
management en het bevoegd gezag,

Een kopie van het contro!erapport wordt aan de toegezonden (IC),

3.5 Controle fmictionerim lBC

Periodiek word! door het houden van interne audil de mate van impiementatie Onderhoud
en werking van hel lBC geverifeerd, Het resu~aat van de inlerne audit word! aan
hel management gerapporteerd.

u

I-et management beoordee~ het resuitaet van de interne aud~ en neem! waar
nodig corrigerende maatregelen om de uitvoering van het lBC bij te sturen,
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PGWI-45,110 Administratieve Organisatie en Interne
Controle lyondeli Caustic Water (LCW)

;?L AVR

Nr Act!vitertnaam Werkijze Functionaiis TVB

lUl WatelZulverlrig

IU Afscheiden van vaste deeltjes
Door middel van een Dahlmannfilter worden de vaste deeltjes uit het
afvalwater velWijderd, De fiterkoek wordt, afhankelijk van het uitlooggedrag,
afgevoerd naar de C2- of C3-deponie,

\1. Terugwiiming Molybdeen

Het nog in het afvalwater aanwezige molybdeen wordt door middei van een
ionenwisselaar teruggewonnen in de vorm van Natriummolybdaat en naar
derden afgezet voor hergebruik.

!UI Afvoer I'atriummo!yliliat

Het teruggewonnen vloeibare Natriummolybdaat wordt tussentijds
opgeslagen in tank 662 /663, Elke week wordt een hoeveelheid naar Sidech
in Be!gle afgevoerd, Tijdens het laden van de tankwagen wordt æntinu
bemonsterd, Na verlading wordt het monster in drieen verdeeid, waarbij één
monster bestemd is voor AVR, één voor de afnemer en één als reseive
dient. De tankwagen wordt voorzien van de benodigde begeleid!ngspap!eren
en weegt uit op de weegbrug van A VR Dit gewicht is bepalend voor de
verrekening met Sidech,

9.4 Analyse afvoermonster

Het AVR-monster wordt door het laboratoiium gaanalyseerd en doorgegeven
aan Commercie, De uitsiag van de analyse wordt door Commercie in een
Excel-bestand veiwerkt en doorgegeven aan Sidech,

9,5 Afrekiming
Aan het eind van de maand / begin van de volgende meand ontvangt AVR
van S!dech de voor de af te rekenen maand van toepassing zijnde
Molybdeenprijs, die gebaseerd is op de PLATTS-noteringen,
Met de voorhanden zijnde gegevens maakt AVR-centrale planning een pro-
forma factuur aan en stuurt deze naar Sidech,
Na het akkoord van Sidech maakt het Bedrijfsbureeu de definitieve fectuur
en verstuurt deze via het SUFA near de klant.

9,6 Afvatwaterkwaliteit akkoord

Na het terugwinnen ven het moiybdeen wordt het afvaiwater op de lozings-
pH gebracht en wordt door in-line ana!yseapparatuur gecontroleerd op het
voldoen aan de lozingsnorm, Voidoet het hieraan, dan wordt het afvalweter
geloosd op het oppeiv!ekte water,

Uitgiftedatum Versie 1.0
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Logistiek u
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Commercie

u

Commercie
Centrale Pianning

u
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Ma nageme ntsysteem L7AV R

Nr Activ~e~naam FunctionarisWerkwijze TVB

9.1 Afvalwaterkwaliteit niet akkoord

Indien de kwalne~ van het te lozen afvalwater de loz!ngsnorm overschrijdt (te Productie

hoog molybdeengehalte), schake~ de installatie automatisch de lozing uit en
wordt dce stroom opnieuw bewerkt via de ionenwisselaar teneinde aan de
norm te kunnen voldoen, Zodra het aan de norm voldoet, wordt de lozing op
he! oppervlaktewater automatisch gestart.

u

LUL Controle afvalwaterlaliteit
Het lozingswater wordt via etmaal- eri steekmonsters door het leboratorium Laboratorium
geanalyseerd, als controle op het voldoen aan de lozingsnorm, Gegevens
van deze analyses worden opgeslagen op de schijf LabIlat.

Archivering

u

iI-PAF
Analyserapport PréAcceptatie

Aanvullende informatie Pré

Acceptatie

Kopie offrte en

aanfevervoorwaarden

Ondertekend6 offrte of contract

. Stamgegevens anJalstroom

1 Blauw; doord~k OG-fo~~fierc.

~weging 8snfeveringen

GoedÐrenstoom1ormu/ier
~ Resuftaat acceptaäeonderzoek

i a Los/ocatíe
r- ----------.-
I AnaJijserapport Acceptatie
L~~i:~2~a tiemeJd~ng~fo~i:~~.r:_.

i Registratie afkeur\.-_._...'"~...__.._._~._.._-~---~~._~.
I Factuur

I. Dagstaat

Dagrapport

Weekrapportage

Maandrapportage __,_.___.

Kwartaalrapportage

Jaarrpportage

Massabafans

fnventarisatie voorraden

Uitgiftedatum 27.05-2004

Marketing en Sales

Binnendienst

Elektnisch

Klantendossier + elektronisch

10 jaar

10 jaar

Binnendienst Klantendossier + alektnísch Wjaar

Binnendienst Klantendossíer 10 jaaf

~!:nend¡ønst
Marketing en Safes----
Binnendienst

Klantendossier 10 jaar

10 jaar

10 jaar _~_ ~~~~ -~-~1

l10jaar, 10 jaar

I

AMS

KJantendossier

~~cepta~~____~i
Acceptatie

AMS

Archief Acceptatíe

Laboratorium

Acceptstie--
Acceptatie

Binnendienst

Bedrijfbureau

Bedrijfburøsu

Bedrijfbureau

Bedrijfsbureau

Bedrijfbureau~---
Bedrijfbureau

Bedrijfbureau

_.L Bedrijfbureau

AMS 10 jaar

10 jaar

rioj~~------
,

i 10 jaar

Archief Bedrijbureau ~-!1 0 j~;"~~--"~--"......._.. ._-----...._---_.._-- ------_..~--
Archief Bedrijfbureau ! 10 jaar

iArchief Bedrijfbureau I 10 jaar
Archief Bedrijfbureau 'Î'-"loj~~~~~=~:~~.'~"~~~":~~,~.,,_,~

Archief Bedrijfbureau I 10 jaar ...._~

Archief Bedrijfsbureau "'-J 10 jaar....._...... I

Archief Bedrijfbureau I !!?./aac .....-_..---
Archief Bedrijfbureau ____L~.t!~r_______ __"-_______w i

Archief Acceptatie

AMS

Kfantendo5.o:ítJr
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r~'controiølijst vloeroverzicht ._- Chef Logistiek Archief Logistiek

liDjear! Registraties prces
._.- ....."-~.~

SSC ICT PIS 10 jaar

Emisemetingen rookgassen SSC ICT ERS 10 jaaf _..~~~~
Analyseresultaat lozingen Laboratorium EJaktonisch 10 jaaf

.. .._-_..._._._- -- --
fncidentenmefdingsrmufier KAM Archief KAM 10 jaar-- -_....
ProbJeemverwerkingsfrmulieren Hoofd Productie Archief Bedrijfbureau 10 jaaf ...__..__.-
Factuur verwerker afvoer Ch.f Logistiak Archief Logistiek 10 jaar

....._.~._. --_...
KaJibrafferapporten Onderhoud Archief Onderhoud 10 jaaf ....~~._-~
Inspectierapporten Onderhoud Archief Onderioud 10 jasf- ---
ControJerapport Brandblusinsta1Jatie Onderhoud Archief Onderhoud 10 jaaf- ------

. .......-

-_._._--_._..._- ...~~._-

._--_.~-~.__._"....._..- --"--" "'_...~~_.~

- _. _..._-- --_._._.._..-

~-------_.-_. _._-~_.".__._._. ----~._.__....~-

.~~-I~
I
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PGW!.45,110602 AO/IC Lyondell Caustìc Water

coiovacieri

P'cceptat,p

//,(.~
.A V R

nie¡ CGfrect.

Ier;and manipuleert de stanigegevens in ¡'d A,'~S ~1aandelijkse opsteil;ng massabaiòns .-oet scheeflopen hævee!heden voorkomen

Het i3çeptateonderzæk moet erop gericht iijn dwijkingen van de Pré.Acceptatie te
kunnen ondervangen en het contract moet de ruimte bieden dat dergelijke
afwijkingen flnanciee! worderi gecompenseerd.

Het uitvoeren van random analyses, waarin willekeurOge aari!e'leririgen op
aanvutlende parameters worden gecoritrc!eerd. Klant heeft verpllchting wijziging in
procuetieproces te meiden

Flow / Massameter opnieuw ijken/ka!ibreren

Period,ek (één maal pe jaar) ijken vari de weegiririchtingen volgens voorsc~riften
vari het Nederlanos Meetinstituut

Elke maand controle via massabalaris

UilvG!den mterne audits op lJitvoering
Procedure

Regelmatige verificatie van de
analyseresulw(Cn en invoering in het
register.

Controle van de ijkrapportel1

Con,role vdgelijkbare metingen

Controle van de ijkrapporten

Ver...'erking

!aege,(end aan de: aangeleverde
en niet overeenkoir,stig de

De aangeL'Oc:eri afvaistof i)i~;¡H :n~er tda.\t~n,je
verontreinigingen dan in ce Pré-/\Ccepwêi0
veronderstelde concentraties

Cc word0ri meer kOS,è!' gèmaèt VCV'- v0rwerklr-g.. ionder dat hier Hi~om';ten
tegeriov'Ôr staan

qoe
Daarnaast (ingevai van silo's en tanks) Uitvoeren met een hoog en een
onafhankelijke hoog-hoog-aiarm, die visueel en akoestisch waarneembaar voor de
medewerker die de lossing uitvoert. Het functioneren van de alarmeringen moet
regeimatig worden gecontroleerd. De wntroie wordt opgenomen jn het Installatie
Beheers Concept van de ops!agfaölitei

B!okkade van verbinding tussen beice tanks, die afleen opgeheven kan worden met
toestemming van Hoofd Productie

De mi.'dei'.'erker, logi$tiek moeten voldoende kennis van zaken hebben en opgeleid
zijn om de juiste overpompingeri uit te voeren.

Veiligheidsvoorzieningen treffen om het effect en de gevolgen in ce kunnen perken
(cie Veiligheidsrapport). Daarnaast onderhouden van het bedrijsnoodplan met daarin
de meldingen aan !:et bevoegd gecèg \¡oor gevolgen buiten de inrichting

Uitvoeren controle op ','eschilleride meetpunten in het proces Dit wordt vastge!egu
in een rneei- en r0"Jislratieplan van de verVierkingsinstiilatie

De aangeboen afvalstof be,'a¡ eeri
IJd¿istende parametef, die niet in !1'
acceptatieoric~n,-,,k 'No,di bepaaic

Foutieve gewiciitsbepai;n'~

kan zijn, dat de procesins¡ailalie worot overbe!öt en dat daardoo'
van de lozm9S'. eri....or emjS5,e.eisçn ontstaan (zie prccesstiJpperi

Voor ~id opstellen van de fiKtUcir 'Nord hd
verkeerde gew¡çht genomen

FrèLde, De ~Iant ka'1 teveel Hl r6:enir.g worden gebracht of AVR cent inkomen

en
de plaats.

een ongewildede overlape' is naast de
'ierJer slègnatie vari he, p,oçes en extra

Ongewild vermengen afvalstromen van
ver$çhiliende ven...¡erkingsroutes

Ongewilde emissie en/cf çaiamiteit

lr.i1Cld tarik 621 eri 631 woruen vermengd, waardoor de totale hoevælheiu
riebewerkt meet worden in de Mor~e-instaliatie

Door een bedieningsfout kan een erPlssie of c¡ilamiteit ciitstaa!l. Naast de directe
schade aan milieu eri instèilatie kunnen ce gevolgen betrekking hebben op boetes,
ciaims en/af ,I¡;ht imago

. OVdscr,r,jderi bewè!k,ngscr;kna Door proces" en/of bediemngsfout kari een afvalstGf die in bewerking moet worden
oe ,echnisr.he rar~dvOOI'"..a~lden van het eindpmducl overschrijden, Gevoig iS, dat de
betreffence afvalstof op (\;,~ ancere wlj7.e bewerkt cai .-oeten worden en/or
afgevoerd

de dcorzet van een instailatie worden teruggenomen cm de emissie-eisen te
kur-rien reaiiseren cfwel ge'ieei gestaakt, Dit heeft directe gevolgen voor de derviEg
van ¡i'komsten

. O~gewiide emissie eri/of ca!ainiteit Door een bedieningsfout kan een emiSSie af calamiteit ont$taari. Naast de directe
schade aan milieu er! insta!latie i(unnen de gevolgen betrekking hebben op boetb,
ciaims en/of sieçht imago

van
index '!ia CBS.website

cc

Controle tijdens audits

Jaarlijkse evaluatie tijdens
functioneringsgesprekken

Cadre!e op de uitvoering meet- er¡
registratieplan

'egbtratieplan van
veriierkingsinstallatie

gekappeo de minln1ale, gewen,te en maximale instelling van de parameters. Dit
wordt vastgelegu in ær¡ meet. en registrat,eplan van de verwerkingsinstallatie

lnstai!atie dusdanig beveiligen dat het effect of gevolg van een beieningsfout
beperkt brjlt, Daarnaast moeien ,1eiligheiosvocr7.ieningen worden getroffen om het
effec en de gevolger in te kunnen perken (zie Veiiigheidsrapport). Daarnaast
onderhouden van het bedrijfsnoodplan met daarin de meldingen aan het bevoegd
gezag voor gevolgen buiten de inrichting

een meet- en

!Jilvoeren van brw-audits

boete, eii slecht imago

van
de gaievens en functoneren procedure

van oe lozingen. In een
bemon,terd, welke parameters worden geanalyseerd en hoe het analyseresultaat
wordt verwerkt Het analyseresultaat wordt ingevoerd in een geautomatiserd
systeem, waarin overschrijdingen '!an grenswaarden direct worden gecnstateerd. In
de procedure is vastgeiegd welke acties en maatregeler¡ worden genomen wanneer
afl'.¡ijkingen worden waargenomen. ln het systeem is een '!eiliglieidsmarge gebouwd
die aangeeft, wanneer de parameter wordt overschreden maatregelen moeten
'i''uiden genomen om eventueie overschrijdingen te voorkomen.

Procedure

Uitgiftedaium 27-05-2004 Versie 1.0
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Managementsysteem £:7
AV RPGWi-45.660 Aanlevering ctlustic water ex Lyol1deil

Vel'ie I i:ilI.M Wijziging

Akkoord eig8naar Hoofd Acceptatie

Akkoord lijnverantwoordelijke Hoofd Productie & Logistiek

Autorisatie verantwoordelijke Plant Manager

Getoetst Hoofd KAM

Getoetst (3 mnd na implementatie) KAM-Coördinator Zorgsysteem

Doel
Het doel van deze procedure is het vastleggen van de wijze waarop en de randvoorwaarden waaronder
caustic water, afkomstig van de POSM-fabiiek van Lyondell Chemie Nederland wordt geaccepteerd,

Toepassi ngsgebied

Acceptatiecriteria
Het afvalwat8r moet voldoen aan de acceptatlecriteiia voor het verbranden van het causlic water op de
Vloeistofovens ('lD). De ontwerpbelasting en de specificaies van het inkomende afvalwater zijn beschreven
in het Acceptatieplan (procedure PGWI-45,300).

Inrichting

De wijze waarop het caustic water, afkomstig van de POSM fabriek van Lyondell wordt getransporteerd wijkt
sterk af van hel gebruikelijke transport over de weg, Het caustic water wordt per pijpleiding vanaf de locatie
van Lyondell Chemie Nederland op de Maasvlakte naar de verwerkingsinsta!latie van A VR IW
getransporteerd, Deze procedure is dan ook uitsluitend van toepassing op hel aanleveren van dit afvalwater.
In het voigende figuur is de wijze van transport weergegeven,

Uilgifledetum 17-06-2004
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Managementsysteem ?L AVR
PGWI-45.660 A.mlevering caustic water ex lyondeli

( LYONDELLCHEMICAL NEDERLAND I )AVRo IW

15,000 AA'

T-621P
TK-1513

2,200 M'

Fig 1, : Schemalische weergave productstroom en meelpunlen,

Gezien de omvang van de afvalslroom en de zeer aanzienlijke afbreukrisico's en economische belangen die
voor zowel Lyondeil als AVR in hel geding zijn, hebben partijen zich op het standpunt gesteld dal een correcte
en qua conlinu"ieil gegarandeerde afhandeling slechls kan worden verwezen!ijkl mei wederzijdse

inspanningen, transparanie communicalie en gedeelde veranlwoordelijkheden,

Tevens is door de afwijkende aard van de eanieveivorm (continu en per pijpleiding) een aangepaste aanpak
benodigd, waarbij de gezamenlijke veranlwoordelijkheid voor een veilige efloop eveneeiis tot uitdrukking komt
in onder meer uitwisseiing en vergelijking van gegevens, uitwisseling van monsters, audlling door AVR van
monstemame en analyses, gezamenlijke acties bij (vermeende) afwijkingen, opzellen ven veiiflcatie-
mellngen ete,

In Bijlage 1 van dit document is een overzicht opgenomen van de meetpunten en de uit te voeren anaiyses
voor beide partijen.

Kwantiteit

Hel debiel wordt door geijkte debietmeters aan Lyondell- en aan AVR- zijde gemeten en geregistreerd. Het resuilaat

van deze debielmeting aan AVR- zijde dienl als basis voor het opsteilen van de factuur naar Lyondell. De
debietmeter wordt gecertficeerd door een daartoe bevoegd meetinstituut

Kwaliteit

Liiomlell- iiispafii;n!l

Lyondell heeft de verantwoordelijkheid om het afvaiwater aan te leveren binnen de afgesproken
concentraliegrenzen zoais vastgelegd in OG en contract
De kwaliteitsbewaking van het af te leveren water is geïntegreerd !n het pakket van procesconlroles binnen de
Lyondell- organisatie, Specifiek voor de caus!ic water stroom zijn er 2 meelmomenten,
1, De eersle is een intern monsternamepunt (Mi) van Lyondell, dat wordt gebruikt om de samenstelling van

hel geproduceerde afvalwater en impliciel de effectiviteil van de voorbewerking daaivan te veiiflëren,
Vanuit deze controie vind!, als hoofddoel, lerugkoppeling plaais naar het proces,

2, TensloU8 wordl op de uitgang van Tk-1573 (M2) een uitgangscontrole uitgevoerd.

Uilgiftedalum 17-06-2004 Versie 5.0 Pagina 2 van 9



Managementsysteem L7
A VRPGWI.45.660 Aanlevering caJl.stic water ex Lyoridell

De inteme beveiliging op het af te leveren water via monsterpunt M1 (steekmonster) treedt in werking bij het
bereiken van de Interne Lyondell specificaties die in de afleverspecifIcatie (A VR-accptatie-!
randvoorwaarden) worden genoemd, Exra aandacht wordt gevraagd van betrokkenen en verbeleracties
worden gestart om verder doorschieten te voorkomen. Dat, in combinatie met hel bufferend vermogen van Tk-
1573 garandeert een tankafloop (M2), die veilig binnen specifcaties kan worden gehouden,

Het tweede monsterpunt (~\2) in de alloopleiding van Tk-1573 wordt om de 8 uur bemonsterd, Het
(steek)monster wordt in 2-voud genomen, Een monster wordt door Lyondell behandeld volgens werkinstructie
W-MA-EHS-145 en gelest volgens de opgegeven methodes in bijlage 2.
Hel tweede monster is dagelijks beschikbaar voor AVR,
Onderzoek en eivarlng zullen moeten uitijzen In hoeverre de aanname dat Tk-1573 1.g,v, de continu
instromende proceswaterstroom homogeen wordt gehouden, juist is, immers, er vindt geen geforceerde
homogenisatie plaats om opdrljven van niet opgeloste organische componenten mogelijk te maken.
l\ochten overschrijdingen worden geconstateerd door één van de beide Laboratoria of worden grote
onderlinge verschillen waargenomen dan wordt de samenstelling van het afvalwater geverifieerd door
aanvullend wederzijds onderzoek. Bij blijvend verschil in resultaten wordt een onafhankelijk expertise

Laboratorium ingeschakeld voor een bemonstering en arbllrageonderzoek volgens overeengekomen

procedures, Het resultaat van deze analyses is bindend voor beide partijen,
Voor afwijkingen op aspecten die alleen door AVR worden geanalyseerd geld!, dat blokkerlng van de aanvoer
op grond van de AVR-bevindingen wordt uitgevoerd, Ook dan zal aanvullend onderzoek (intern of extern)
leiden tot definitieve blokkering of heivatling van inname,

AVR ¡W- inspamiin(¡

Aan AVR- zijde wordt dagelijks (*) op vaste tijdstippen bemonsterd op twe monsterpunten (M3-n ~\4),
l\onsterpunt M3 (steekmonster) fungeert als contracontrolepunt. Gezien het bufferende volume van de
herkomslank in het voortraject geeft een steekmonster in dit geval een dekkende indruk over de inkomende
kwaliteit over langere periode,
Het monster M4, eveneens steekmonster, dient ter verificatie van de laatste waarden die op M3 werden
gevonden en als trendwaarde voor de aansturing van de verwerkingsunits.
Daarnaast wordt ter borging van de onderling afgesproken controlemethodieken periodiek op wilekeurige

momenten door AVR-Laboratorium een monster gecontroieerd van meetpunt M2.. Desgevraagd zal Lyondeli
toestaan dat een monster op M2 in aanwezigheid van AVR- medewerkers wordt genomen als extra
conlrolemiddel.

De resultaten van deze laatste meetreeksen worden In alle gevallen door AVR IW aan Lyondell voorgelegd.
Bij slechte correlatie (voor de periode lijdens start-up wordt meer dan 10 % verschil in waarden aangehouden;
het verschil percentage na de opstartperiode zal later vastgesteld worden), wordt een gezamenlijk onderzoek
gestart om de geconstateerde verschilen op Ie heffen,

(*) Opm : Het AVR. lab meet In principe ai leen op werkdagen, Indien de viíjdagmonsters op een of
meer aspecten boven de interne Lyondell speciflcalie uitkomt, zal echter ook in het opvolgende
weekeinde door het AVR- Lab worden gemeten,

Ook wanneer door Lyondell resultaten boven de interne Lyondell specificatie zijn gemeld (onafhankelijk van
de AVR- bevindingen tot op dat moment), waarbij deze slluatie niel voor het weekeinde wordt beêlndigd, zal
AVR ook In het weekeinde meten,
In alle gevallen wordt overigens in het weekeinde wel bemonsterd l.b,v, analyses achteraf.
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Managementsysteem

PGWI-45.660 Aanlevering caustic water ex Lyondeli

;?""''''''y;/

L~VR
Achtergronden van het anlilytiscli onderzoek.

De voor het veiwerkingsproces belangrijke criteria als % organisch materiaal, calorische waarde en % water
zijn in de onderhavige concentraties niet of niet nauwkeurig c,q. betrouwbaar meetbaar.
Ter vervanging van deze criteria wordt de meting van CZV (sneltest fotometrisch) toegepast.
Voor een juiste Interpretatie zijn een aantal aanvullende onderzoeken vereist:

. Periodieke controle op de juistheid van de sneltest via correlatiemetingen met de NEN 6633-

methode, Dil borgingsonderzoek maakt deel uit van de acceptatieverplichtingen van AVR.
Deze aanvullende c.q, onderbuwende onderzoeken zijn bij Lyondell binnen de R&D afdeling in de VB
voorbereid, De uitvoeiing ervan kan pas ter hand worden genomen zodra actuele monsters van de POL SM
fabriek op de Maasvlaice beschikbaar komen, De verwachting is dat het onderzoek ca, 9 maanden na
opstarten van de POL SM fabriek voltooid zal zijn,

Bij de totale aanpak van controles (methOden, frequenties etc) speelt een belangrijke rol dat
aan Lyondell- zijde ook vanuit procescontroles vooraf Inzicht bestaat over de eigenschappen van
het geproduceerde water
Lyondell een nauwere specifcatie aanhoudt dan de AVR- Ingangseisen en daaraan gekoppeid
een waarschuwings- en aclLeprotocol voert
Tk- 1573 bewust wordt toegepast als buffering door niet minder dan ca. % vullng na te streven
Anderzijds Tk-1573 tevens kan worden toegepast om lijdelijke, kortdurende pieken in
eigenschappen te egaliseren; om die reden zal de tankinhoud op een zo laag mogelijk niveau
worden gehouden, met in acht name van het bovenstaande,
Korte schommelingen in eigenschappen van geproduceerd water via een ruim buffervolume aan
Lyondell- zijde geen significante invloed hebbeh op de afleverkwamett
Langduriger pieken door hetzelfde effect pas na geruime tijd zichtbaar worden in het

eigenschappenpatroon van T-1573 (en daannee de afleverkwalitelt)
Een uitvoeiige uitwisseling van gegevens plaats vindt tussen Lyondell en AVR omtrent
bevindingen
Wederzijdse controles plaats vinden door uttwlsseling van monsters
A VR audits uitvoert (inclusief bemonsteringen op M2) bij Lyondell
Lyondel! audITS uitvoert bij AVR o,a, voor de specifieke AVR testprocedures

Definities en afkortingen
Zie procedure AVR-10,050B02 DefinITies en afkortingen

Werkwijze
Nr Activtteill1aam Werkwijze Functionaris wa

1.0 Opvullen Tk-1573 Lyondell

Vanuit de productie locatie P011 wordt buffertank Tk-1573 continu opgevuld Lyondell
(max 30 m'/h)

u

--".-_._.--.---- ._~---._---.-
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Managementsysteem

PGWI-45.660 Aanlevering caustic water ex lycmdeU

;7L: AV
R

Nr Ac!iviteitnaam Werkijze Functionaris TV8

1.1 Verificatie samenstellng inkomend afvalwater 1k-1573

Regelmatig wordt een monster van het afvalwater vanuit P011 naar Tk-1573 Lyondell U, C,
getrokken en op aantal key parameters geanalyseerd R
(Uitsluitend gebruikt door Lyondell voor interne processturing)

1.2 Verifcatie samenstellng inhoud 111-1673

De inhoud van Tk-1573 moet aan de acceptatiecriteria voor veiwerking op de Lyondell B
VO's van AVR voldoen, middels monsters vanuit monsterpunt M2.
Testprotocol en limieten volgens bijlage 2

2Jl Verpompen inhoud Tk-1573lcontinue)

Vanaf de locaie van Lyondell word de inhoud van Tk-1573 continu Lyondell U
verpompt naar A VR

2.1 Bepalen debiet

Tijdens het verpompen van het afvalwater wordt het debiet continu gemeten. Lyondell C, U

3.11 Bemonsteren door lyondeil voor accepmtieomler.oek
In de aftoopleiding van Tk-1573 worden 3 maal per dag (om de 8 uur) twee Lyondell U
monsters genomen (frequentie kan aan de hand van opgedane kennis en
ervaring worden veiiaagd), Lyondell verzorgt de controle volgens 1,2. AVR
controleert zonodig de dagelijkse monsters die voor AVR ter beschikking
staan, Lyondell veizorgttevens de compositie monsters voor AVR en
exteme controle zoals vermeld in bijlage 2.

UI Acceptatieondeizoek door AVR

Acceptatie- ondeizoek door AVR vindt plaats op het dagelijkse steekmonster AVR U, R,M3 evl, in combinatie met het contramonster M2, 8
De monsters worden geanalyseerd volgens de parameters en frequenties
van Bijlage 1, Worden geen afwijkingen gevonden, dan kan het verpompen
doorgang blijven vinden (zie verder 5,0), Wordt door één of beide van de
beide Laboratoria een afwijking geconstateerd, dan wordt het derde monster
voor analyse afgegeven aan een extern laboratorium (zie verder 4,1).
Tevens wordt Lyondell direct geïnformeerd over de betreffende bevindingen,

4.1 Anallf!ie op gecon!itateerde afwijking accepmtiecriterium

Het externe laboratorium voert een analyse uit op de parameter, die afwijkt Extern Laboratorium C, R
van de accptatievooiwaarden, De uitkomst van deze analyse is bindend
voor beide partijen, Wanneer er geen overschrijding wordt geconsteteerd,
kan het verpompen doorgang vinden (zie verder 5.0). Wordt de afwijking
door de analyse bevestigd, dan wordt dit aan beide partijen gemeld (zie 8,U
verder 4.2) en zal de inname opgeschort worden door AVR. AVR

7-06-2004 5,0 5 van 9



Managementsysteem

PGW!.45,660 Aanlevering eaust!c water ex lyondeii

;/C AVR

Nr ACliviteilnaam Werkijze FunClionaris TVB

4,2 Meiden afwijking t.o,v, acceptatiecriteria
Het bevoegd gezag (DCMR) wordt onmiddellijk schriftelijk op de hoogte
gesteld van de geconstateerde afwijking, Lyondell wordt eveneens gelijktijdig
geïnfomieerd, Onderdeel van de melding is:
. Oorzaek van de afwijking

. Mogelijke tijdsduur van de overshrijding

. Aard en omvang van de afwijking

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen wordt een
gezamenlijk plan van aanpak opgesteld en aan het Bevoegd Gezag
voorgelegd om negatieve gevolgen van de stagnatie le beperken c,q. de
overschrijding op te heffen,

4,:1 Overieg over te nemeii acties

De le nemen maatregelen zijn afhankelijk van de aard en oorzaak van de
vastgestelde overschrijding, De maatregelen kunnen zijn:
. Het treffen van additionele maatregelen om geconstateerde afwijking op

te heffen oHe voorkomen;
. Het staken van de inname van het afvalwater. Zie bijlage 3: noodplan
. Melding aan DCMR

LUL Moiistemame inkomend afvalwater
Het inkomende afvalwater wordt als steekmonster bemonsterd, Het monster
wordl dagelijks voor analyse aan het Laboratorium van AVR afgegeven.
Uitvoering van de analyses vindt op werkdagen plaats, Weekendmonsters
worden op de eersolgende werkdag achteraf geanalyseerd (bij
afwijkingssituaties WEL in weekends),

6,0 Bepalen van debiet

Het debiet van het inkomende afvalwater wordt continu gemeten,

AVR U

AVR
Lyondell

U,
U

AVR u

AVR R
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PGWi-45.660 Aanlevering caustic water ex lyom:lell
G7AV R

Nr Ac!lvrrerrnaam Werkwijze TVB

1.0 Analyses en borgingeii

. De oorspronkelijk beoogde meting van watergehalte en calorische

waarde zijn vervangen door Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) volgens
de snel methode (fotometrisch), Naast betrouwbaarder gegevens die
aldus worden verkregen is ook de snelheid van de meetmethode van
positieve invloed op een gewenste korte reactietijd bij incidenten of
onderlinge meetverschilen,

. Vanuit het Lyondell- proces is door koppeling van een aantal

meetresultaten op de genoemde meetpunten een controle op juistheid
van resultaten mogelijk. Tevens is door de frequentie een borging van de
kwaliteit ven verkregen waarden aanwezig,

. Door uitwisseling van gegevens tussen AVR en Lyondell en de A VR-

metingen aan M2- monsters wordt een goede correlatie tussen de
onderlinge metingen geborgd.

. Aan AVR- zijde is 8en controle op de dagelijkse aanvoer- analyse (M3)
mogelijk door het verioop in eigenschappen van ontvangsttank T621
mede te beoordelen,

. Een extra borging In gevallen waarbij slechts door een van de partijen

afwijkingen worden gesignaleerd, is de inroep van een onafhankelijk
externe Lab, waarvan het meetresultaat als bindend wordt
overeengekomen,

Proces/productres ultaat

Archivering

Functionaris

AVR

AVR
Lyondell

AVR
Lyondell

AVR

AVR

u

U,R

U,R

U,R

u

i:oi:!llliint ~hiNl'r Bewaarpii:i:t:s l3ewaartijd

Naam van het document Functie beheerder Naam bewaarplaats Aanduiding termijn

Stroomdiagram
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PGWI-45.660 Aanlevering caustic water ex lycmdeli

~:::::?-., Jy ,, i
Ja

_1
:yondell

bemonstert
afloopleiding

Tk.1573
(3 maal)--

I Tk.1~~:n:~~tluu.n¡ vanuit P011

!~
1~~¡:Y~d~¡¡

neemt monster

inkomend
afvalwater en
analyseert key~

parameters

l,
LyondeH i

analyseert key~

parameters/
aanvullend via

AVR

AVR I Lyondetl

controle- en
correlatie~
onderzoek

01(7

~._~....._~. ....._.._. -".
Uitgiftedatum 17.06-2004

Lyondetl

neemt
corrigerende
maatregel om

overschrijding te
voorkomen

!

I frequentie

- monstername
3 per dag ,

..._~--_._-~--j

AVR
...~"...___.~__.._~i
analyseert

;amenstetling I
mon~~er. I

~-"~~~

r--..._.-ja .-

I

.--~lnee

nee ._.__..__._..w_........LI .
t

Versie 5.0

c7
A

J~L"" //2:
AVR

bemonstert
toevoerleiding

I Tk.621

~1_~
AVR

analyseert
samenstelling

~T
//OK?~

VR
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-.-._---_._---.._.-----,_.__._--~-----~,_.._~_..~~-_..-_.._-_.~..._~--~..__.._-_.-._-

n~ L ), /
'.'-,,/

!

/I~
~" OK? '')

~~//~/./

.................'.AVRL' iI ~~"I"' .. .T'-
acceptatie I I

t/ "! . \
\ein~_~~.~~~dU~:)

ja

I

..,..nee

¡- JR
! meldt afwijking

schriftelijke
melding aan

DCMR

¡

/._._..'l~..._,-,
/' overleg A VR - \i Lyondell t.b.v. ~~,
\ voortgangs- i ivoorstel / '

'-r /
voorstel naar

DCMR

~---~~ì
i

/~---

t",."

accoord? '')--

"'_/~

i

nee
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£:7.. AVR
_I'GWI-45.660BOl Aanlevering eaus 

tic water e)(L~lmdell~__~~_~_~

Managementsysteem

Analyses

I Paramete~_

.._...

IM3
.._..- --~--~---

Mi M2 M4 Eis Eenheid

I Monstername

SM (.Ik~ 8 uur 3 I SM
~ .~-"._-

SM tank AVR- Opstart
stuks) Verg, periode

I

(9

f-c-. ....~-_. maanden)..

LCNL I AVR I Exter~
l~~=~~.~twoordel¡jke

LCNL AVR AVR

NatriLlmzouten als Na P A W W - , 6 I w%
.......~..

Calorische waarde P A W - , 1000 kJ/kg
..._~....._..,,'"_._.......~._.

. CZY1s~elt~~t) P A D W - 70 gil

E.z\,(t:E~~63 3) p A M M - 70 gil
Zuurgraad p A W W , 14 -( 14 -
Chloor (totool) p A W W .( 500 ---1,............'700 I mg/kg

.......-

..--~-.l----._...-_..Broom (totaal) p A ! W W , 5 ' 5 , mg/kg
~..__.."....".._.._....._.._.... ----~--~-
Fluor (totaal) p A W W ol 2,5 , 2,5 mg/kg

...~...- ".- .......".~...__.........-

Zwavel (totaal) p A W W .( 100 , 100 mg/kgi .._~~....,.~..~.._~...._...,.._.......,..
Organische peroxide p A W M - , 250 mg/kg.~..,_..._.~.. .. ...

T
-~.........

Molybdeen gehalte p A D W -( 800 , 800 mg/kg
I

_.~-...~~~_........_._-

T
-- ....-_...~.........__.

Kwik gehalte

+
p A W W .: 0,1 .: 0,5 mg/kg

i

,,_..-.~ ~_..-

Cadmium gehalte p A W W .: 0,2 , 0,6 mg/kg
,

. --.~.,.~.~.

Aluminium gehalte I p A W W , 3,3 I .: 3,1 mg/kg
Zink gehalte T p A W W , 1 , 5 mg/kg

T . ~~. ~....~,~
Som zware metalen

I

p A W W -( 0,7 .: 0,7 mg/kg
TI en Cd.

II

_.. ._~~.~ ~ .~..~--~....."..~~
Som zware metalen

I
i P A W W , 3 , 8 mg/kg

AS,Pb,Cr ,Co,Cu,Mn,Ni, I

V,Sn en Sb. I
!

..\
I

.--~-
PCB per congeneer p A M - - ( 0,5 mg/l,g

,
28,52,101,18,138,153

!
en 180. .~......_.._~_.._._.....~,.~-~_.-

SM: Steekmonster.

D = Dagelijks

W = Wekelijks
M = Maandelijks
P = Periodiek
A = op Aanvraag (arbitrage)

Uitgiftedatum 21.06.2004 versie 6.0 Pagina 1 van 1
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G~VR
PGW!.45.660B02 Aanlevering caustic: water ex Lyondell

Criteria (zoals in gebruik bij Lyondel!)

r

Environmental permit criteria for CW ~ Lyondelll AVR
-_._-

Property
lntema!
Lyondell

specifcation

environmental
permit criteria

LCNMV
Method-#

ASTMfother
Methods Keypoint Lab Frequency

Water

f-___L"il'L4L'U___
Organic components

_..~,.,....~~!Y.~Li,t

-: 92

-;'1
, 6 5099 , PO/SM 3!da

Sodium salls as Na

I- (wt %)
Heat of combuslion
(kj/kg) 1) 2) 6)

~
, 5 '6 4130 NEN 6426 x PO/SM 3fday

-'-PÖSMe--
;: 1100 ;. 1000 5099 ASTM 0240 en

(AVR)

lJ~
1/ day

(1/month in composite)

pH 'Ó , 14
.._._4Q,O: 3=

Chlorides (total)

(mg/l)
._-_._.

Bromides (total)
(mg/l)

Fluorides (toal)
(mg/l)

...__............_...

AVR I 1Jmonth in composita

I AVR
1/ month in composite

I AVR
1/ month in composite

AVR 1Jmonth in composile

PO/SM i/week in
spot sample

, PO/SM 3/day

AVR) (AVR: 'lmonth in
Gomposile)

S
(mg/I)

,._..

Li Organic peroxides
(mg/I)

1--.--Ma
(mg/l)

e

H9

i!9f
Cd

..mg/I)
AI--~
Zo

._.,~__r!:P/1\

.: 0,09 .: 0.1
nvt _ ~,,N~E~N_e~,??;.. AVR 1Jmonth in c2.r:£:?:?!~....

.: 0..18 -: 0.2 --vt~ ~ ....J._.~"i~Xi,.?:!.?~.. AVR 1/month in com~L

., 2,79 -: 3.1
nvt __,_~-LEfi:!§.._ __~__ .__.".J _._..0Y~F3 _..J""J!.r:.2nth.J.n~~g.n:.pgs,~t§.._.

., O,g 'I !2 NEN 6426

Sum of heflvy met;:ls
TI, Cd (mg/I) ~ 0,27 .: 0.3 nel

- -'.' - : - ._.~~YX3.. ."~ ~--Lri.Q~~.!_r:~~rn.p.9..~.i.te ... i

I AVR 1/month in composite I
-~._..~._-"--~-~"-r "-'~~-'1

i AIJfZ 1/month in composite I..--_ .....1I .. .NEN 5734 1 AVR admlnistratlve

NEN 6426

, Sum of heflvy iTet;:ls
i As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn,

I _.~i, IJ, Sn, Sb (mgJI)

I Poly chlorinfltedbiphenyls (mg/kg) 3 )

" 1,8 , 2 nel NEN 6426

., Q,5 n't

1 )

2 )

3 )

4 )

5 )

IncJuding organic fraction of sodJumsalts

formed water is liberated as Iiquid

0.5 mg/kg per congeneer 28,52, '101 ,118,138,153 and 180

Zie par. .2.3: na verifcatie van rekenfactor in opstartperiode P011 te vervangen door CZV

Ondergeschikte palameter; vervangen door Na en CZV (na verificatie)

6 )

Zie par. 2.3: na verificatie van omrekenfactor in opstartperiode P011 te vervangen door/te
berekenen uit CZV of een rech1streekse methode
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Managementsysteem ?¿ AVRPGWI-45.660B03 Aanlevering caustic water ex Lyom:leil---,. -

Noodpl¡m voor verwerking Lyondeli Caustic water.

1. Doe!:

Het doel van dit noodplan is, te voorzien in voorbereide en snel te impiementeren elternatieve oplossingen in
geval van enigeriei stagnatie in de aanvoer, opslag of verwerking van Lyondell Ceustic Water.

2. Aanpak bij stagnaties

2.1 Soorten stagnaties

Om voldoende voorbereid te zijn is het primair van belang, de mogelijke oorzaken ven eventuele (niet
voorziene) stagnaties te onderkennen en vervolgens bij elk type stagnatie een adequate en aangepaste
oplossing te beschrijven.
Onderstaande tabel geeft een opsomming ven mogelijke storingsoorzaken en bijbehorende oplossingsroute,
waarbij storingen die ~ 4 dagen duren (inschatting vooraf) als kort, en storingen die pas na 4 dagen kunnen
worden opgelost als langdurig worden beschouwd. Dit mede door rekening te houden met een zekere mate van
buffercepaciteit, met name aan de zijde van Lyondell.

2.2 Opvolging van de diverse stagnaties

Afhankelijk van de oorzaek van een stagnatie zal een eengepast pakket maatregelen vereist zijn voor borging
van de juistheid van beslissingen die leiden tot drastische aanpassingen van de logistiek

beperking van de milieu- effecten
beperking van de logistieke en productietechnische gevolgen
vermijden van stilstenden bij Lyondell
bespoedigen van hervatting van de verwerking
structurele oplossingen die snelle respons mogelijk maken
in stand houding van de administratieve verplichtingen

Per soort stagnatie is stapsgewijs in tabel 1 het minimaal te volgen aan te! steppen beschreven met de
per stap verantwoordelijken.

Versie 4,0 1 van 8
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Tabel 1 : Typen stagnatie, oplossingsrichting en verentwoordelijken

¡- -~~ .
l.~
Nr I Oorzaak en ernst van de

stagnatie

--._.-i. ..-
i Oplossil1gs- richting (**)

¡

t

.. ..1 .. .~
;V~~ - Hfd CWTrapporteert :en Man, Prod, en LYO~d~

Man Prod besluit tot zo nodig opschaling
~

11, I Mechanisch
i

'1.1 i Mechanische sloring in VO's, " 4 dagen
(*)

1.
2.

l._~

Logistiek geen aanvullende aclies
Dagelijkse evaluatie van de werkzaamheden om 4
dgn status te waarborgen, den we! tijdig te kunnen

..opschalen naar 1,2

Uitgiftedatum 24-10-03 Versie 4.0 Pagina 2 van 8



Managementsysteem L7AV RPGWI-45.660B03 Aanlevering caustic water ex lyondell
_____._~___....~_._.__M.~'.~._".."~.~,.._~_~~..._.~.......~~.__,.__.~~____ _

1'1.-21 Mechanische sloring in VO's, ~ 4. dagenl)

1,3 Probleem meI onlvangsltank AVR, "" 4
dagen (*) , incL pompen appendages ele

Uilgiftedatum 24-10-03

1, Dagelijkse evaluetie om te beoordelen of bufferruimte AVR 1. Dagelijks overleg met schriftelijke vastlegging
bij Lyondell toereikend is. conclusies door Prod. Menagers

2. Tijdig voorbereiden op verlading via schepen vanaf AVR 2 Prod. Man. maakt logistieke voorbereiding 0,8,
AVR-Iocatie naar (externe) opslag locatie. voorbereiding met AVR Maritiem

3. Tijdelijke opslag in vervangende tank (AVR of extern) AVR 3, Chef Logistiek huurt schip in, bereidt
voorbereiden c.q. uitvoeren I administratieve zaken voor i.o,m. M&S, start

transporten
4. Calamiteitenafspraak vooraf wenselijk met AVR

tankopslagbedrijf í 4 M&S maakt afspraken met opsiagbedrijf
5. Toestemming DCMR via permanente toestemming AVR

voor externe opslag 5. Man. Prod, maakt afspraken met DCMR, bij
6, Aanpassing registraties, ASN, meldingen i.V.m. AVR voorkeur eenmalig vooraf

afvoer, externe opslag en terugvoer. 6, M&S maakt ASN aan, past documenten aan
7. Voorbereiden en uitvoeren terugvoer vanuit externe AVR

opslag 17 Chef Logistiek plant en organiseert terugvoer
i,s.m, M&S voor administratieve begeleiding

1. Man, Prod voert tijdelijk niet meer af en informeert
AVR over status voorraadtank

2, Wachtchef rapporteert aan Man. Prod

Lyondell1. Logistiek aanpassen
i

2. Dagelijkse evaluatie van de werkzaamheden om de 41 AVR
dgn-status te waarborgen, dan wel tijdig te kunnen I
opschalen naar 1 A

13. Opschaling naar 1 A indien nodig AVR L
Man, Prod. besluit zo nodig tot opschaling en
informeert Prod. Man. van Lvondell

Versie 4.0 Pagina 3 van 8
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t:~V R
PGW!-45.660B03 Aanlevering caustic water ex Lyol1dell

1 Probleem met ontvangsttank AVR, ~ 4

dagen (*), Inel. pompen appendages 8te

1,5 I Defect in aanvoerleiding, " 4 dagen (*)

Uitgiftedatum 24-10-03

-1:-i5ä-gàlijkse evaluatie om te beoordelen of bufferruimte fAVR
bij Lyondell toereikend is. ,

2. Tijdelijke opslag in vervangende tank (AVR of extern) i AVR
voorbereiden C.q. uitvoeren. I

3. Calamiteitenafspraak met tankopslagbedrijf vooraf I AVRmaken I
4, Toestemming DCMR via permanente toestemming ! AVR

voor externe opslag
5. Aanpassing registraties, ASN, meldingen
6. Voorbereiden en uitvoeren terugvoer vanuit externe

opslag
7. Voor opstart en vervolgens jaarlijks controle op

afdoende kwaliteit van afspraken m,b,t, pt. 3

1. Logistiek eanpassen, geen afvoer

AVR

AVR
AVR

!

TLyondeli
i

2. Dagelijkse evaluatie van de werkzaamheden om de 4 I Beide

dgn stetus te waerborgen, dan wel tijdig te kunnen 11

opschalen naar 1,6
3. Opschaling naar 1,6 indien nodig I~

Versie 4,0 Pagina 4 ven 8

1, Dagelijks overleg met schrifteiijke vastiegging I
conclusies door Prod. Managers '

2. Chef Logistiek huurt schip in, bereidt
administratieve zaken voor i,o,m. M&S, stert
transporten

3. M&S maakt afspraken met opslagbedrijf

4. Man, Prod, maakt afspraken met DCMR

5, M&S maakt ASN aan, past documenten aan
6. Chef Logistiek plant en organiseert terugvoer

i,s,m, M&S voor administratieve begeleiding
7. Check door afd, KAM

1, Prod, Man. voert tijdelijk niet meer af en
informeert AVR over status voorraadtank

2. Wachtchefs onderhouden dagelijks contact met
GHR en rapporteren aan hun Man. Prod,

3, Beide Man. Prod. besluiten in overleg zo nodig
tot opschalin~
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1-1.6 rlJêfeCI in aanvoerleiding, ~ 4 dagen n
!

'1. Tijdelijke buffering bij Lyondell mogelijk? Indien niet I Belde

(meer) beschikbaar bypass mogelijk?

2. Tijdig v

ontvan
niet tijd

)orbereiden op verlading via schepen en Lyondel!
st per schip voor het geval een bypass niet of
J realiseerbaar is.

eitenafspraak met tankopslagbedrijf vooraf AVR
k?
ier vanuit externe opslag en aanpassing AVR
ies, ASN, meldingen ef i
start en vervolgens jaarlijks controie op AVR

Ie kwaliteit van afspreken m,b,i. pi. 3 AVR

________J ____ ...-

lell Lyondell rintern L~~n~eii
-_._-_.-

I

I

i --
, van oorzaak, oplossingen, tijdsduur ven off Lyondel! 1, Intern Lyonde!l: AVR Informeren over eard en
atie, gevoigen voor inhoud buffer verwachte duur van stagnatie
i of geringe overschrijding, bewaking, Lyonde!l 2. Intern Lyonde!l
bij doorlopende productie
ge enl of grote overschrijding, actie Lyonde!l 3. Intern Lyondell
, stoppen met vullen buffer, omleiden,
iei!ig stellen
ctie mat aff spec volume L)/ondell _ 4. Intern L)/ondell _.

1. Wachtchefs onderhouden dagelijks contact met
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) en
rapporteren aan hun Men, Prod

3, Calaml
wan se!

4. Terugv
registra

5, Voor op

afdoen

ii . i117 i . I
i I Defect inl rondom Lyondeli aflevertan" I Intern Lyon

I----r----- . c=-2 i Chemisch/ samensteWngen
i

2,1 I Processtroom Lyondell naar buffer off
spec

Uitgiftedatum 24-10-03 Versie 4.0 Pagina 5 van 8
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PGW!.45.660B03 Aanlevering caustic water ex lyondeli~--~"~.~_. .._.-

2,2 : Inhoud Lyondell buffer off spee

2,3

Iingangsstroom bij AVR off spec

i i

Uitgirtedatum 24-10-03

A VR
i 1, Aflevering naar AVR staken, Verbeteren proces

starten

2. Indien nieuwe aanvoer on spec: aanvoer- en

controle methoden In overleg met AVR opste!!en en
melden ean DCMR

3. Nieuwe aanvoer nog olf spec: opslag in Lyonde!! -
faciliteiten c.q, extern

4, Ca!amiteitenafspraak vooraf wenselijk intern of met

tankopslagbedrijf?
5, Overflow extern opslaan: toestemming DCMR,

aangepaste administratieve begeleiding Lyonde!!
6, Herstart levering van on spec water AVR7. Check na herstart AVR
8. Voor opstart en vervolgens jaarlijks controle op I

afdoende kwaliteit van afspraken m,b.!. pt 4 I

I AI/R
!

.......l1, Controle~'acties, correlatie metingen.
I 2, Bij bevestiging: innarne staken

I

i 3. Externe! extra opsleg

Lyonde!!Ly
onde!!

Lyonde!!

Lyonde!!

AVR

Lyonde!!

Versie 4.0 Pagina 6 ven 8

1. Intern Lyonde!!; AVR informeren over aard en

verwachte duur van stagnatie
2. Intern Lyonde!!

3, Intern Lyonde!l

4, Ter beoordeling Lyonde!!

5. Intern Lyondell

6. Man. Prod, verwittigd AVR van herstart

7, Hfd, Acceptatie

8. Check door afd, KAM

i

i 1. Onderzoek! verificatie door Hfd Acceptatie,
I Overieg met Lyondel!. Rapportering aan Plant

I Man en Man Prod,
,2, Bij bevestiging olf spec: hfd Acc laat inneme

opschorten: Man. Prod overlegt met Lyonde!! en
zo nodig met DCMR.

3. Intern Lyondel!. AVR stand by met diensten.~
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_._.~.._...~" _",_,".'~'."M",_'_____"'__'~'__'

2.4

1:1:. Controle- acties, correiatie metingen

L AVR
I 1.

AVR voorraadtank off spec
IAVR 12.2. Ve0Nerking staken bij bevestiging
I

I
i

3. Tank leeg maken vie schip naar externe opslag AVR 3,

4. Lyondel! start verbeter-acties in proces Lyondel! 4.
5. Lyondel! rapporteert AVR over inhoud buffertank Lyondel! 5,
6, Bij (weer) juiste aanvoer inname starten, AVR 6.

7. Verwerking sterten op nieuwe tankinhoud, AVR 7.

8. Toestemming DCMR via permanent akkoord voor IAVR 18
externe opslag aanvragen

I ! 9,
9. Aanpassing registraties, ASN, meldingen AVR

W V oomom,,'oo 00 ","00,"" "'''''00' ~""" "'''"J ,."" I W
opslag t b v alternatieve verwerking

I

-_._-~_._~~.._-_.~._- ________ ____ I

Uitgiftedatum 24-10-03 Versie 4,0 Pagina 7 van 8

Onderzoek Hfd Acceptatie, Overleg met Lyoi1
Rapportering aan Plant Man en Man Prod
Bij bevestiging olf spec: hfd Acc iaat inname
opschorten: Man. Prod meldt aan DCMR en start
overleg met Lyondell. Noodplan in werking.
Hfd Logistiek/ M&S orgeniseren afvoer en
relevante administratie
intern Lyondel!
Intern Lyondel!
Hfd Acc start onderzoek nwe voorraad/ aanvoer
en geeft vrij bij pos, Bevindingen
Hfd Prod geeft ontvangsttank vrij zodra gereed
voor ontvangst nieuwe aanvoer. Reguliere inname
en verwerking starten,
Hfd Prod vraagt permanente toestemming aan bij
DCMR
M&S verzorgen al!e administratieve aanpassingen
voor afvoer olf spec tankinhoud en voor
terugnemen vanuit externe opslag I.o.m. DCMR
bestemmen
Chef Logistiek, M&S en Planningbereiden
terugvoer voor naar een alternatieve verwerking,
inclusief benodigde registraties
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APGW!-45.ôôOB03 Aanlevering caustic water ex Lyondell

-_.~-~._.._._~._----

11. Signalering olf spee situatie
12

3,

2,5 !
Emissie/ effluent va off spec

Procescontroles en -aanpassingen
Correlatie- metingen met aanvoeren, trouble shooting

4, Verwerking aanpassen c.q. staken

5. Prognose opstellen voor duur en effect van afgenomen
verwerki ngscapacitei t.

6. Toestemming DCMR via permanente toestemming
voor externe opslag verkrijgen

7. Externe opslag van aanvoer opzette inel aanpassing
registraties, ASN, meidingen

8. Voorbereiden en uitvoeren terugvoer vanuit externe

iopsiag

VR
AVR

AVR
AVR

AVR

AVR

AVR

AVR 6

AVR 7.

8,

I

iC
,
,

1. Hfd CWT signaleert afwijkingen en initieert aCtieslom lozing te staken I
2, Hfd CWT laat proces optimaliseren en controleren i
3, Hfd Acc ondersteunt desgevraagd met

aanvullende metingen, rapporteert aan hfd CWTI
Man Prod

4. Hfd CWT laat optimalisaties doorvoeren en beslist
tot continueren c,q. staken van verwerking, Hfd
CWT rapporteert aan Man Prod en Manl Lyondell

! 5. Bij"" 4 dgn situatie! Man Prod overlegt met
Lyondell over tijdelijke stagnatie, Bij ~ 4 dgn
situatie Hfd CWT geeft hfd Logistiek opdracht
voor omleiden van de aanvoer naar externe
opslag
Man Prod overlegt met DCMR over permanente
calamiteiten regeling

Hfd Log en M&S verzorgen benodigde
aangepaste edministratie en documenten voor
aanvoeren naar externe opslag
Terugname externe voorraad door Log en M&S
voorbereiden (incl adm) en uitvoeren

(") Opm. : gebaseerd op onderbouwde inschatting,
C") Opm. : in al ie gevallen tevens melding aan DCMR
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NV Afvalverwerking Rijnmond
t.a,v. de heer A. Zwaan
Postbus 59144
3008 PC ROTTERDAM

's-Gravelandseweg 565

Postbus 843
3100 AV Schiedam
Telefoon (010) 2468 000
Fax (010) 2468 283

Ons kenmerk

2017342'1
340618
Doorkiesnr.
(010) 2468 321

Uw kenmerk Bijlagen Datum

1 JU j i 2004
Afdeling
Reststoffen en Bodem

Contactpersoon
J. van der Sluis

Onderwerp
Beoordeling resulteten temperatuurverlagingstesten DTO-8

Geachte heer Zwaan,
Op 12 mei 2004 heb ik van IJ een rapporta(Je ontvangen van emissies, bedrijfsomstandigheden en
verwerkte afvalstromen over de periode 10 maart 2004 tot en met 23 april 2004. Aanvullend hierop heb
ik op 15 juni 2004 van u ontvangen de analyseresultaten van bemonsteringen van de slak die u in deze
periode heeft uitgevoerd, Alle onderzoeksresulteten hebben betrekking op DTO-8 en zijn verkregen als
onderdeel van een voor beide DTO-'s geldende proefperiode voor het uitvoeren van
temperatuurverlagingstesten, toegestaan middels een gedoogbeschikking van Gedeputeerde Staten
van 8 maart 2004,

Bij de beoordeling van de door u overgelegde resultaten ben Ik uitgegaan van de resultaten die u
verkregen hebt met een (gecalibreerd) voldoend schaalbereik, De met een lager schaalbereik
gepresenteerde resu!laten heb ik buiten beschouwing gelaten, Voor koolmonoxide (CO) acht ik het
huidige in het ERS vastgelegde schaalbereik van 1500 mg/Nm3 in deze afdoende,

Mijn constateringen naar aanleiding van uw rapportage zijn de volgende,
I. Uw rapportage voldoet aan de gedoogbeschikking, waarbij ik opmerk dat de interpretatie van de

resulteten bemoeilijkt wordt door het grote aantal niet-grafisch weergegeven resultaten. De
overschrijding van de voor de rapportage gestelde termijn laat ik buiten beschouwing.

2. Er is een verlaging opgetreden van de gemlddeide CO-emissieconcentratie wat tot uiting komt

In de mate waarin voldaan wordt aan de eis voor het 1 O-mlnuutgemlddelde dan wel het
halfuurgemiddelde .

3. Er is een verbetering opgetreden in de gemiddelde CxHy-emissieconcentratie,

4. De gerapporteerde analyses ven de in de slak genomen monsters voldoen aan de eisen, die in

het SVA gesteld zijn. Hierbij merk ik op dat aan de TOC-eis In nagenoeg alle gevallen ruim
voldaan Is, Zowel voor de gemeten TOe als voor het gemeten gloeiveriies is sprake van een
aanzienlìjke spreiding. Ik begrijp dat u noodgedwongen een kleiner aantal slakanalyses
rapporteert den gevraagd in de gedoogbeschikking; de ontbrekende resultaten vannen echler
geen beletsel voor de beoordeling,

5. Voor NOx is geen verbetering van de emissie-concentraties waarneembaar, waarbij ik de

gegeven verklaring voor de oorzaak hiervan aannemelijk acht. ~

6. De gerapporteerde emissieconcentraties van het effuent van de waterzuivering naar het

oppervlaktewater voldoen aan de daarvoor aangegeven range in de (concept) BREF Wasle
lncineratìon.

Blad! van 2
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Mijn conclusies zijn de volgende.
Uit de verbeterde emissieprestaties van CO, ondersteund door de verbetering In de CxHy'concentraties,
leid ik af dat de vernietigingsprestaties verbeterd zijn ten gevolge van de temperatuurverlaging, terwij!
voldaan is aan de uitbrand-eis voor de slak. Ik schrijf dit toe aan de stabielere bedrijfsomstandigheden
en de enigszins vergrote verblijftijd die bij de veriaagde temperatuur verwacht mochten worden.
Er is geen uitsluitsel te geven over de Invloed op de NO,-emissleprestaties door het maskerende effect
van een stikstofrijke voeding.

Samenvattend acht ik de gunstige invloed '1'10 de temperatuunJerlaglng op de vernietiging zoals
toegestaan via de gedoogbeschikking in voldoende mate aangetoond. In deze overweging betrek ik de
onderlinge vergelijkbaarheid van 01'0-8 en O1'O-9, In die zin dat Ik de conclusies kwalitatief eveneens
van toepassing acht op 01'0..9, In het geval van formalisering van het werken met verlaagde OlO..
temperatuui' na 1 juli 2004 zal ik Gedeputeerde Staten adviseren dit middeis een Wm 8.19 melding af te
handelen,

Voor nadere inlichtingen I,unt u zich in verbinding stellen met de heer J. van der Sluis (0'10-2468321)
van deze dienst.

Hoogachtend,

de directeur,
namens deze,
het hoofd van de
aldeling Reststoffen en Bodem.". .

-~.~ ~~
.~

..~ "..~'-
1....'..--

A:::..

/"...., ¿._-_.--_--
( mr. R. Visser

documént3
c.c,: ~FCS, YGB, CJB,: COL: JSL
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Gedeputeerde Staten
Provincie Zuid-Holland
p/a Milieudienst Rijnmond DCMR
t.a.v, de heer R. Visser
Postbus 843
3100 AV Schiedam

Kenmerk

AVR-IW/2004.0257/AZw
Doorkiesnummer Datum

12 mei 2004+ 0181 - 27 3478

Betreft: Aanbieden eindrapport temperatuurverlaging DT_Q

Bijlage: Eindrapport trommeltemperatuurverlaging DTO

Geachte heer Visser,

Het bevoegd gezag heeft per beschikking van 8 maart 2004 (Kenmerk 340618101562851
AVR toestemming verleend voor het uitvoeren van een proef met verlaagde
uitva!temperatuur op DTO 8 De proef is gestart op 10 maart 2004 en geëindigd op 23 april
2004. Gedurende deze periode zijn verschillende gegevens verzameld, Bijgevoegd vindt U
het eindrapport van de proef Het resultaat van de proef geeft aan, dat de CO-emissie naar
de atmosfeer aanzieniijk worden verbeterd, zonder dat dit ten koste gaat van de overige
emissies. Aan de rapportage ontbreken nog de gegevens ten aanzien van de slakkwaliteit
Het enalyseren van de betreffende monsters neemt meer ti¡d in beslag en zullen, zodra deze
beschikbaar komen aan u worden toegezonden

Mochten er nog vragen of aanvullende informatie gewenst ziJn dan zijn wil gaarne bereid U
deze te verstrekken

¡.

H.oci~c~.J.... ' .TJ~~/
/ !ll,/L

pla~Lier

"'----"'
---'-

._-_..--

N,V, Afvalverwerking RIIIln1()nd

I)rof('ss\lr Cerbrandyweg ! 0 ¡.'()s(bw; i i ~h in!erii,,¡ V"WW,ilV! r:i ij I g! ',/ / ')

.: 1 ()l Ki( I!nriprd.,m f',,,,:;c'



Managementsysteem t:~7
AV R

Eindrapportage trommeltemperatuurverlaging OTO

Autorisatie

Akkoord eiq/C)na¿¡r Hoofd Productie

Autorisatie /ijnverantwoorcJe/ljki.: r

Hoofd Proc(,:stechnofoqir-

Getoetst Projectleic/er Operations

Samenvatting

De draaitrommelovens 'v'ar, l\Vf:; Nutsbedrijf Cevaarlijk ,l\fval zijn ()rtwornen,,',y,
verbrandingstemperaturen '/;:)1" c,-i 1,000 Ge de inwerkingtreding van de f:'lcJìUiJn vc~rbran(ie"

;;i8vaarlijke aivçilstoffen iS de minimale verbrandingstemperatuur verhoogd tot -1 '100 "e

resulteerde 11' e~eri onstabiei pmces met verhoogde slijtage van de verschillende Driderdeler, r)(,
Rvga biedt de ruimte om di te mogen wijken van de voorgeschreven mlnIIThJ:T'

verbrandingstemperatuur, mits ;Jangetoond kan worden, dat het vernietigingsrencJernent van (ie
verbrande ó.ifvc.ìistoffen voldoende groot is. Tijdens eerdere uitgevoerde testen in 21 juli 200J

(verschillende ternperatuursreeksen) en '18 november 2003 (vernietiging tracer in rookgassen en
-;Iakker'\ì IS dEHlQetoond eic)t een qewenst vemietiqingsrendement voor organische verbindingen van

si9,999~~';) ç¡ereallseE~rd k;:1f ",v0icJen Na,y ~'Janleidinq van een ;::i¿~lnvraag vêin AVFl Nutsbedrijf
/\f\-,:)1 heeft het ~-', \.":)t.:i:jd De/aD tne~;temrn¡nD verieenc! om tUSSt:fl d",; periode van Î () rn;:iai-t

"(':/1 c~n
;-'0(1/.\ .,,;11 ',;r~ ,(~f de ';' de N,::iblanclkJIl\(;:r v:.'¡n DT( H

:)1 DcrpCliUd(\

\dt, uci:ode I~; (?("í) ICpI(.;senL;tl()i p:;.ìkkct ;¡;iri ;);V,\I:;1'-'"
..T" N'c":'k ~ i i ; ';) ! "';!ti(~f 1(;1; ,1;1n:/18;1 ',j,'li! cie :iitslooi ,kl!, kou!rno!)o\!C!c l'I(IC"/\"

'iiet '! ~'i:~:C' (;i:,;(:' I" :\!( ~nii!i \Ir; !ir,Hi()r';') ;J!\",J!ct:)Hn
U,p:;!:, "Je;';'" 1I::¡'"1 l\i',::!!,,;I"íf"':í1 I";, )C~, '"er1

i1 ? 1/, 7 4/'-:.: W~F.i 1.1"

ei 1' I(C, 1 (1'111:n¡" '¡'-J!!r Illf-:\ ;,ii:'; \-\'(,

')(';!',''''),.-
i ';1 ) ~. 1 " '..-VClcH ,-,W;! ,I:!1 eH (JI"i "',.Ji :\1.

¡.Î, \,":,.
\'(' ':!q!!! Cl ,,',¡ri ,'j" 'liet ten kuste ",11

,,)! vI, ,J ((~ r:~ t () f f 1'1!! '(; l'U;l deiS 1f.~ I d c' \/,in ,:ic

:::i,J:(ìC" 'ne!' Si-":'l~J,1 11"(ì dE' C;11IS~ìiC :kW -;"-;loio/iCk

r'I!:~ te! (~~'11.(;r de /c;r:1CJ()(I(Ì() (:onccr1lr;.1tl('~ ",Ol

qencei I(; ci(11 ")1' '(;11(:',1ll(' i,I!' '~'tikstoi 1'1 d'" "'liJd:!',," .I ,.

~'n" ,:S,(; ':'; cl:)' (j,' (::nis:;i(" ;'1;;11 ken!; '1!)/icl(' :1,"
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Eindrapportage trommeltemperatuurverlaging DTO

1 Definities

Kernwoord
Bulk

BVA

CZV

OTO

ERS

Feedequilizer

Hl

Hocal

Lacal

Mical

NBK

OSBL

PFO

PLO

PIS

I~vga

Sludge

Specialty

TF

TOC

03-05.2004

Omschrijving

Steekvaste afvaistoffen die in de bunker worden gestort en met een grijper In de
feedequilizer en/of de Hl wordt gebracht,

Besluit verbrenden afvalstoffen

Chemisch Zuurstof Verbruik

Draaitrommeloven
Emissie Registratie Systeem
Onderdeel van de draaitrommeloven waarin de steekvaste afvalstoffen vanuit de
bunker worden gestort. De steekvaste afvalstoffen worden door de feedequilizer
met een dubbel schroef in de tijd gespreid aan de draaitrommeloven toegevoerd.

Homogen iseeri nstallatíe
Vloeibare afvalstoffen met een calorische waarde van meer dan 30,000 kj/kg

Laag calorische vloeistoffen met een calorische waerde lager dan 17.000 kj/kg

Middel celorische vloeistoffen met een calorische waerde tussen de 17.000 en
30,000 kj/kg
Nabrandkamer

echter bij AVR
-container op

gebruikt voor een
een lans in het

Outside Battery Limits, Algemene aanduiding,
directe aansluiting van een tankwagen of
trommelfront.

Proces Flow Diagram

Pi ping and Instrumentation Oiagrem
Proces I nformatie Systeem

Richtlijn verbranden gevearlijke afvalstoffen

Afvalstof met een verhoogde viscositeit (;, 70 cP), die middels een pomp in de
draaitrommeloven wordt gebracht

Vloeibare afvalstof die door specifieke fysisch chemische samenstelling, aard en
eigenschappen niet geschikt is om met andere 2TfvaistoHen te mengen en daarom

separaat worden opgeslagen en verwerkt

Tmrnmelfront
Talaal Organisch Koolstof erotal Organ!c Carbon)
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Eindrapportage trommeltemperatuurverlaging DTO

2 Inleiding

De draeitrommelovens van AVR Nutsbedrijf GevearliJk Afval zijn ontworpen voor
verbrandingstemperaturen van ca, 1,000 °C de inwerkingtreding van de Richtlijn verbranden
gevaarlijke efvelstoffen (Rvga) (Referentie 9,11 op 1 juli 2000 is de minimale
verbrandingstemperatuur verhoogd tot 1.100 °C. Dit resulteerde in een onstabiel proces met

verhoogde slijtage van de verschillende onderdelen, Het onstabieie karakter van het proces uit zich

voornamelijk in de emissie aan koolmonoxide naar de atmosfeer. Ondanks gerealiseerde
maatregelen als de homogeniseerinstallatie voor verpekte afvalstoffen is AVR er niet in geslaagd
aan de emissie-eisen van de Rvga voor wat betreft de CO-emissie naar de atmosfeer te voldoen. De

Rvga biedt in Artikel 4.4 het bevoegd gezag de ruimte om af te mogen wijken van de voorgeschreven

minimum verbrandingstemperatuur, mits aangetoond kan worden, dat het vernietigingsrendement

van de verbrande afvalstoffen voldoende groot is. Tijdens eerdere uitgevoerde testen in de week van

21 juli 2003 (verschillende temperatuursreeksen), 18 en 19 november 2003 (vernietiging tracer in
rookgassen en slakken) ¡Referentie 9.2) is aangetoond dat een gewenst vernietigingsrendement voor

organische verbindingen van 99,999% gerealiseerd kan worden. Ook het bevoegd gezag is van
mening dat de haelbearheld van een voldoende vernietigingsrendement wel voldoende duidelijk is

gemeakt (Referentie 9.31. AVR heeft op 30 december 2003 (Referentie 9.41 toestemming gevraagd
de uitvaltemperatuur in de nabrandkamer van de drasitrommelovens te mogen verlagen van 1.100
°c naar 950°C. Naar aanleiding van een aanvreag van AVR heeft het bevoegd gezag toestemming
verleend (Referentie 9,5j om tussen de periode van 10 maart 2004 en 23 april 2004 bij wijze van
proef de uitveltemperatuur in de Nabrandkamer van DTO 8 te veriagen tot 950 oe. AVR wil de
verlaagde uitvaltemperatuur ook voor de toekomst handheven. Voor de toekomstige periode is een

aanvraag voor een revisievergunning ingediend. Het bevoegd gezag zal de aanvraag moeten
beoordelen op toekomstige wetgeving. Derhalve wordt in de gedoogbeschikking aangekondigd, dat
wordt getoetst op de emissie-eisen van het Besluit Verbranden Afval (BVA) (Referentie 9.6), dat op 1

januari 2007 in werking zal treden. De BVA stelt, anders dan de Rvga eveneens eisen ten aanzien
van de kwaliteit van de slakken. Gedurende deze periode zijn naast de reeds uitgevoerde

rookgasmetirigen eveneens de kwaliteit van de slakken bepaald. Het toetsingskader voor de
slakkweliteil iS omschreven in Bijlage Artikel 3.1 van het Besluit Verbranden Afval (BVA). Naast de
gehalten aan verontreinigingen in de rookgassen en de niet-verbrande afvalstoffen in de reststoffen
maken eveneens de resultaten van de lozingen deel uit van cle proef. Het oorspronkelíjk beooçlde

doel, verbetering van de standtijd van de DTO, is gezien de korte tijdsduur \fan de proef, 6 weken,
niet te verifiëren. Na afloop van de proefperiode kan de verlaagde uitvaltemperatuur van de beide
DTO's worden gehandhaafd tot tenminste 1 juli 2004. Gedurende deze periode kunnen de resultaten

\fan de proef worden geëvalueerd en eventueel resulteren in het definitief verlagen van de
uitvalternperatuur door het bevoegd gezag.
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Eindrapportage trommeltemperatuurverlaging OTO

3 Proefopzet

Gedurende een periode van 6 weken, na 10 maart 2004, is de uitvaltemperatuur in de nabrandkamer
van DTO 8 verlaagd tot 950 'Co AVR heeft besloten om de bedrijfsvoering van de DTO niet te
wijzigen, anders den de temperatuur te verlegen, Dit houdt dus onder meer in, dat niet wordt
gestuurd op een 10- en halfuursgemiddelden voor de emissie aan koolmonoxide in de rookgassen,
maar op het daggemiddelde van 50 mgCO/Nm3 per uur. De uitvoering van de proef beperkt zich dan

ook tot:

1. Het sturen van de verbrandingstemperatuur tussen de 1.000 en 1.100 'C (zowel trommel als

nabrandkemer);
2. Het registreren van de debieten en doorzetten van de verschillende afvalstromen naar de

draaitrommeloven;
3. Het verzamelen ven de in PiS geregistreerde gegevens ten aanzien van de procesinstellingen:
4, Het verzamelen van de in het ERS geregistreerde emissie in de rookgassen;
5. Het bemonsteren en analyseren van de slakken.

Na afloop van de proefperiode worden de gegevens verzameld, geordend en geëvalueerd, Voor
zover mogelijk worden conclusies aan de resultaten verbonden.

3.1 Temperatuur

De temperetuur van de verbranding is onder meer het resultaat ven de hoeveelheid gedoseerde
afvalstoffen, het verbrandbere gedeelte van dit afval (celarische waerde) en de toegevoerde
hoeveelheden primaire en secundaire lucht. De temperatuur van de verbranding van de afvalstoffen
wordt op verschillende plaatsen gemeten met thermokoppels.

TI.8106
TI-8107
TI-8127

Locatie
Trommel

N

van

lK

N8K

na de "f'ommel

In(rechterzIJ.de)nabrandkamer
in (!lnker",IJde)na"randka mer

Tabel 3.1: Thermokoppels DTO 8

De metingen van de teniperatuur rookgassen na de trommel (TI-8i06) en in de rechterzijde van cie
nabrandkamer (TI..8107) worden in het PIS geregistreerd. De Paneloperator stuurt het proces oride'

meer op deze waarden. Door het verlagen van de toevoeren aan brandbare afvalstoffen

(bijvoorbeeld Hoeal) wordt de verbrandingstemperatuur geregeld en/of gehandhaafd. Het verhogen
van het debiet aan brandbar"e afvalstoffen resulteert in een verhoogde temperatuur in de trommel

en/of de nabrandkamer. Door het verlagen wordt het omgekeerde bereikt.

3,2 Debieteii

De hoeveelheid en aard van de verwerkte afvçJlstrorien gedurende cle proefperiode moet
representatief zijn voor die van de voorgaande referentieperiode. Het meten van de hoeveelheid a;:,:

toeqevoerde afvalstoffen en brandstoffen wordt op verschillende wijzen uitgevoerd. Afhankelijk van

cle aai"d en eigenschappen van de verschillende afvalstromen wordt het debiet bepaald. Bijkornstige
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probleem is dat de afvalstoffen op verschil!ende lansen en debietmeters worden gedoseerd aan de
draaitrommeloven, In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de wijze waarop het debiet wordt
gemeten. Het resultaat van verschillende metingen wordt in het PIS geregistreerd. Het totale debiet

aan de dreaitrommeloven IS de optelsom van de verschillende afvalstromen. Het debiet bestaat dan

uit:

1. Hoog celorische vloeistoffen (Hocal) vanuit de dagtanks T-5"! of T-514;

2. Midden celorische vloeistoffen (Mical) vanuit opslagtank T-528;
3. Laag calorische vloeistoffen (Lacal) vanuit de dagtanks T-511 of T-512;
4. Special ties vanuit de speciletytanks T-516, T-517 of T-518;

5, OSBL, direct vanuit tankwegen of -container;
6. Metaalalkylen, direct vanuit de tankcontainer;

7, Sludge vanuit de sludgetanks T-301, T-302 of T-320;

8, Direct sludge vanuit een tankwagen;

9. Steekveste afvalstoffen uit de bunkers T -310, T -311 , T -312 en/of T-313 via de feedequilizer;

10. Verpakte efvalstoffen, gedoseerd via de verpaktbanen;
11. Gehomogeniseerd mengsel van verpekte afvelstoffen, steekvaste bulk en vloeistoffen vanuit de

Homogenìseerinstallatie:
12. Gassen vanuit het gasstation.

Het debiet wordt op verschillende wijzen verkregen en geregistreerd. In de onderstaande tabel is

eangegeven hoe de opgenomen debieten worden verkregen.

Afvalstroom--.-._-------
Bulk jlQ:stLJk,svoortsehrijdenduurgemid_d_elde uit pis

uit pis.---- ---- -- --------

TF en NBK uit pis

uit pis
elde TF en NBK uit pis

uit pis
uit pis
uit pis
~,,~., Q .

Som

Som

verdeeld

Tabel 3.2: Bronnen voor het bepalen van het debiet

Oe verzamelde gegevens uit het PIS zijn niet direct te ~Jebruìkeri voor het doel van deze rapportage
maar moeten nog een bewerking ondergaan, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de
voeding van de DTO.

3.2.1 Bu!k

De bulk wordt vanuit de feedequiiizer aan de DTO gevoed, De in het PIS geregistreei'de gewichten is

de optelsom van het çj8wicht van verschillende wepen uit de bunker(s) naar de feedequilizer. Door
de feedequilizer wordt het steekvaste afval continue echter verspreid in de tijd in de DT0 geschroefd.
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Het gewicht als zodanig is, vanwege de tussenstap, dan ook niet bruikbaar. Door het debiet als een
1 O-stuks voortschrijdend gemiddelde te berekenen wordt het voeden van de feedequilizer uitgespreid

over een langere periode en levert daarom een beter beeld van het debiet aan bulk in de DTO.

3,2,2 Verpakt

De in PIS geregistreerde hoeveelheid aan verpakt afval is de opteisom van alle aan de DTO
gedoseerde verpakkingen in één uur. Niet te zien is het aantal doseringen per uur, alleen het
gewicht, Bij het uitwerken van de resulteten worden eveneens de overschrijdingen van de '10- en
halfuursgemiddelden voor koolmonoxide weergegeven,

3,2,3 laag en hoog calorische vloeistoffen

Lacal en Hocal kunnen zowel via het trommelfront (TF) als in de nabrandkamer (NBK) worden
gedoseerd, in het PIS worden de beide hoeveelheden apart aangegeven en vervolgens

gesommeerd. Normaal gesproken worden het Hocal via het trommel front en de Lacal via de
nabrandkamer worden gedoseerd. Voor het verzamelen van de gegevens wordt dan ook gebruik
gemaakt van de gesommeerde hoeveelheden.

3,2.4 Sludge

Het debiet van de sludge kan niet direct uit het PIS worden geëxtraheerd. Het is niet mogelijk om het

debiet door de leiding op een betrouwbare meting te verkrijgen, Daarom wordt teruggegrepen naer
de in de wachtrapporten opgenomen hoeveelheden. Deze zijn gebaseerd op de afname van

tankstanden, eventueel gecorrigeerd voor lossingen. De aldus verkregen gegevens zijn gebaseerd
op 8 uur. Deze 8-uursgegevens worden teruggerekend naar een uurgemiddelde. Dit uurgemiddelde
wordt geb,"uikt voor de proef.

3.2.5 HomogenisHerìnstal!atie

Aan cie Honio~Jeniseerinstaiiati8 worden de volgende :afvalstromen samengevoegd en met elkaar

gemengd

1 Verpakte cifvalstoHen (per pallet)
2. Steekvaste bulk uit de bunker

3. Laag calorische vioeistoffen
4 Midden calmische vloeistoffen

De hoeveelheden vloeistoffen ¡items 3 en 4J zijn V8rvv2.arloosbaar klein ten opzichte van de ovei'ìge 2

afvalstromen De volgorde van doseren van de verpakte wordt berekend aan de hand van een
geautomatiseei.d doseermenu ¡Referentie 9.71. De volgorde van doseren van de pallets met verpakte

afvalstoffen en de hoeveelheden rJebi.uikte steekvaste bulk bepalen de calorische inhoud van de
mengers. Het actuele debiet vanuit de Hornogeniseerinstallatie naar de DTO wordt bepaald door de
slagfrequentie van de pomp (P.S80-E). De hoeveelheden aan toeqevoerde afvalstoffen wordt in het
PIS geregistreerd. Door dez.e toegevoerçjE; hoeveelheden te relateren aan het aantal slagen van de

pomp per uur, wor.dt het debiet vanuit de Homogeniseerinstallatie verkregen.
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3.3 Procesgegevens

Elke minuut wordt een groot aanta! gegevens verzameld in het PIS. Niet alle gegevens zijn voor het

bepalen van het resultaat van belang. De gebruikte gegevens voor de eindrapportage beperken zich

tot:

1. De hoeveelheden ingebrachte primaire lucht bij trommelfront

2. De hoeveelheden ingebrachte secundaire lucht in de nabrandkemer

3. De draaisnelheid van de trommel

4. De temperaturen na de trommel en de nabrandkamer (zie H3.1)

5. Rookgasdebiet In de schoorsteen

De resultaten worden verzameld en in een over¿icht weergegeven.

3.4 Rookgassenemissie

De rookgassen worden continue bemonsterd en geanalyseerd op een aantal parameters. De wijze

van monstername en analyse van de rookgassen zijn genormaliseerd en gebeurd op een door het

bevoegd gezag goedgekeurde wijze, De emissies worden in het ERS geverifieerd aan de hand van
de eisen van de Rvga ¡Referentie 9,11 In Tabel 3.3 zijn de emissie-eisen volgens de Rvga
opgenomen voor de continu meting volgens het ERS

- lO-minuten
v. .1. 50 150 (957,) of 100(16070)

Stof totaal 10 10

C:H,' 10 10

Waterstof eh lori de 10 10

,\¡aterstof fluoride i
1 2

,Zwaveldioxide 50 50.....e ..-
rabel 3.3: Ernissie~eisen rookgassen conform ERS in mg/Nm3 en 101,3 kPa en "11 v% zuurstof

De voorgaande testen bij verlaagde temperatuur (Referentie 9.2) hebben aangetoond, dat vrijwel al18

organische verontreinigingen in de rookgassen worden vernietigd. Dit houdt in, dat emissie-
parameters als zoutzuurgas, waterstoffluoride en zwaveldioxide, die uitsluitend zijn gerelateerd aan
de concentratie in de voeding voor het slagen van de proef minder relevant zijn. Voor het gehaite
aan stof geldt, dat de emissies vanuit OTO 8 historisch gezien hoger liggen dan die voor OTO 9
Oorzaak hiervoor is het hoge verbruik van de A-cokes in het Actiefkoolfilter. Door een hoge
afschuiving en daardoor meer verbruik van A-cokes ontstaat stof. Voor het slagen van de proef iS
dan ook dez.e parameter minder relevant, te meer omdat op dit moment 010 8 buiten bedrijf iS
gesteld en de temperatuurverlaging dan ook alleen voor DTO 9 gaat çielden. Vmi belang zijn wei de

emissieparameters, die afhankelijk zijn van de temperatuur van de verbranding. Dit zijn de
emissieparameters voor:

1. Koolmonoxide (CO):

2. Stikstofoxide (NO,):

3 l\ooiw3terstofferi (C,H,)
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De vigerende emissie-eisen zijn gebeseerd op de Rvga (Referentie 9.1). Deze zullen op 01-01-2007

worden vervangen door de BVA (Referentie 9.6). De emissie-eisen volgens het BVA zijn
weergegeven in Tabel 3.4

Ic;";p~~~~;' - --ID~ggemlcldeld~ 1 10-";1~~:;;;1- ~_ f1~¡fuu~gimlddeld~- ==

IK~~I";~~~~ld~". ......_._--+~o -hsè/0~fl 1:;,, t 27',, ~-1

ff;~~:~;~~;SCh~k~~ISt~f=T l~==- r=~-=+ ~~ = f- l~ =-J'-. .................gc---. _._._-_... ._._......1 ---+. ... -- - ~ - - -I

rZoutzuur t 10 ,60 10
ll;~~:~i:E~t'~~-i-=-:o~.....~....f~--~=~=~~=~~t~J- 200 .-i. ..".,,--.._------ -------- --

Tabel 3.4: Emissie~eisen volgens BVA in mg/Nm3 en '\1 v% zuurstof

Referentiekader voor de rookgasemissie gedurende de proefperiode bij verlaagde uitvaltemperatuur

zijn de eisen voor de nieuwe BVA (Referentie 9.6). Ten aanzien van de relevante parameters geldt
alleen dat het gehalte aan stikstofoxiden wordt verlaagd, Voor het gehalte aan koolmonoxide en
koolwaterstoffen

3.41 Koolmonoxide

De BVA stelt eisen aan het gehalte aan koolmonoxide in de rookgassen. Voor de beoordelen van de

resultaten van de proef wordt gekeken naar:

Het gehalte aan koolmonoxide in de rookgassen gedurende 10 minuten Het gemiddelde

ç¡ehalte wordt ç¡8venfieerd aan de 150 mç¡CO/Nm' ç¡rens. Geteld wordt het aantal
overschrijdinqen van de grenswaarde.

? Het gehalte Clan koolmonoxide in de rookgêJSSen gedurende een halfuur. Het gemiddelde

gehalte wordt geverifieerd aan de 100 mgCO/Nm:i grens. Ook hier worden uitsluitend het aantal
overschrijdinçjeri geteld en niet de absolute waarde

3. Het gehalte aan kooimonoxide als uur"gemiddelde over 24 uur. Anders dan de 10- en

rialfuursgemicldelden 'vvordt hier wel de absolute waarde geregistreerd.

De in het ERS opgenomen waarden voor koolmonoxide heeft geen begrenzing in bovenwaarde.
Andere afvalverwerkende bedrijven in Nederland en binnen de Europese Gemeenschap hanteren
een bovençJrens, waarbij alle waarde gelijk worden gesteld aan de grenswaarde. Hiervoor wordt
normaliter 300 mgCO/Nni;) gehanteerd. Ter verificatíe zijn de resultaten vanuit het ERS ook bewerkt

met een bovengrens van 300 rngCO/Nm3.

3.4,2 Sliks!ofoxide

De concentratie aan stikstofoxide wordt voor een aanzienlijk gedeelte bepaald door cle temper;:,ituur

in de vlam_ Door de temperatuur te verlagen moet in theorie ¡iet qehalte aan stikstofoxide in de
rookgassen afnemen. De BVA eist een gehalte lager dan 200 mgNOx/Nm3 De huidige streefwaarde
voor NOx ligt op ?75 rngNOx/Nm3 voor DTO 8, Voor OTO 9 ligt deze waarde op 200 mgNOx/Nm3

Historisch ÇJ-;zien is de çJ8rniddelde emissie aan stikstofoxiden voor DTO 9 lager dan die van UTO 8
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3.4.3 Vluchtige koolwaterstoffen

Theoretisch kan worden gesteld, dat de omzetting van vluchtige koolwaterstoffen minder snel
verloopt bij lagere temperaturen. De verbranding van koolwaterstoffen is onder andere afhankelijk

ven de temperatuur van verbranding. Het ken dus zijn, dat door het verlegen van de

verbrandingstemperatuur het gehalte aan niet verbrande vluchtige kooiwaterstoffen in de rookgessen

toeneemt. De grenswaarde voor koolwaterstoffen in de rookgassen ligt op 10 mgGxHy/Nm', Deze

waarde is voor zowel de Rvga als de BV A. De BV A voegt els extra dimensie een grenswaarde toe

aan de halfuursgemiddelde. Deze moet in 100% van de metingen voldoen aan de 20 mg/Nm' en
voor het gehele jaar geldt, dat het gehalte voor 97% onder de 10 mg/Nm' moet liggen,

3.5 Slakken

Anders dan de Rvga stelt de BVA ook eisen aan de slakkwaliteit. De in Bijlage Artikel 31
opgenomen grenswaarde hebben betrekking op:

1. De g!oeiverlies bij 600 °G, van ten hoogste 5% of,

2, Het totee! gehe!te aen organische koolstof (TOG) van ten hoogste 3%,

Vanaf 25 maart zijn regelmatig monsters van de slakken genomen. De monsternarne is uitgevoerd
als een aantal steekmonsters uit de slakkenbak. Van deze steekmonsters is per dag een
mengmonster gemaakt. Van dit mengmonster worden de gloeirest en het TOG bepaald Het
analyseresultaat wordt geverifieerd aan de grenswaerden uit de BVA.
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4 Referentiekader

Om het effect van de temperatuursverlaging te kunnen bepalen moet het resultaat worden

geverifieerd aan een vergelijkbare periode bij een hogere temperatuur, De vraag is, om te
voorkomen appels met peren te vergelijken, welke verificatiegrootheden gehanteerd moet worden,

en wat met elkear vergeleken moet worden om vast te kunnen stellen of er een verbetering heeft
plaats gevonden of niet.

4,1 Draaitrommeloven

Alle voorgaande proeven mei temperatuurverlaging zijn uitgevoerd op DTa 8. De voorneamste
reden om voor DTO 8 te kiezen is de veronderstelling, dat door een kleinere nabrandkamer de
verblijftijd van de rookgassen kleiner wes dan bij DTa 9. Analoog aan de theorie, dat de een langere

verblijftijd leidt tot een hoger vernietigingsrendement, ken worden aangenomen, dat de verbranding
van afvalstoffen op DTa 8 kritischer is dan op DTa 9. Om moeilijke kruisverbanden te voorkomen
wordt voor de referentieperiode eveneens het resultaat op DTO 8 gekozen, DTa 8 is op dit moment

gesloten voor de verwerking van afvalstoffen. Het resultaat van deze test wordt echter verondersteld

ook te gelden voor DTa 9,

4,2 Rookgassen

Om het resultaat van een temperatuursverlaging te kunnen verifiëren 'ten opzichte van een
procesvoering bij een hogere temperatuur, dienen de volgende rnogelìjkheden z.ich aan:

1. Compliance aan de emissie-eisen van de Rvga:

2. Beoordelen van de CO- en NOx".emissie, ongeacht de doorzet aan afvalstoffen, of;

3 De CO- en NOx-emissie gerelateerd aan de totale doorzet dan afvalstoffen, of;
4. De CO- en NOx-eniíssie gerelateerd aan de doorzet verbijzonderd naar type afvalstromen.

5. Eniissieruimte CO

Gekozen wordt de emissie gegevens van OTO 8 over 2003 als referentiekader te gebruiken. De

procesvoering over geheel 2003 is vergelijkbaar met die van de beschouwde proefperiode bij een
lagere procesternpei'atuur. De berekende resultaten moeten worden geverifieerd aan die van 2003.

4.2.1 Compliance Rvga

Bij deze methode worden de emissie-eisen van de Rvga (zie H3.4) voor CxHy, CO en NOx çJebruikt
voor het beoordeien van de temperatuursverlaging van de draaitrommeloven , Het ciantal
overschrijdingen in de rookgassen van DTO 8 over de periocle 2003 zijn vastgelegd en bekend. Dom

deze te vergelijken met de ernìssie over de beschouwde plOefperiode kan worden vastgesteld welk
effect de temperatuursverlaging heeFt op de emissie aan CvH",', CO en NOx.

4.2.2 Absolute hoeveelheid CO en NOx

De meest simpele wijze van bepc:ilen van de hoeveelheden aan geëmitteerde verontreinigingen naar

de atmosfeer, De hoeveelheid wordt berekend met de forrnulf:):
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L~"~J
waann: c,

L Cx

= Gemiddelde concentratie verontreiniging component x (mg/Nm')

= Som uurgemiddelde concentratie component x (mg/Nm'J

= Aental bedrijfsuren tijdens periode (uurl

Voor de verificatie van de proefresultaten kan het gemiddelde debiet aan verontreinigingen worden

berekend en vergeleken met die van 2003.

4,2,3 Emissie per ton afvai

Omdat de emissie aan CO en NOx eveneens gerelateerd zijn aan de doorzet van afvalstoffen kan de

berekende CO of NOx productie worden gekoppeld aan de doorzet aan alvalstoffen. De productie
aan verontreinigingen kan dan worden berekend door:

Q"",,x

¿'v:~:--l

=-~-o: ~

waarin: Om.' = Gemiddelde produclie verontreiniging component x (kg/ton)
V, .. Volume aan rookgassen over periode (Nm'/uurJ

L: c~ ;: Som uurgemiddelde concentratie component x ¡mg/Nm3J

Z.: Q"" = Totale hoeveelheid aan verwerkte afvalstoffen over periode (ton/uurl

4,2.4 CO.ruimte

Door het hanteren van deze methode wordt meol ingespeeld op de bedrijfsvoering van de
draaitrommeioven. Om 0:00 uur wordt de gecumuleerde CO-emissie over de voorgaande dag weer

op 0 mg/Nm' gezet. Vervoigens wordt de ontstane ruimte opgevuld. Het plafond ligt op 1.200
mg/Nm3 voor de dag. Het voeden van de draaitrommelov8n wordt afgestemd op de aanwezige

ruimte. Bij een gecurliuleer'de waarde van 960 mg/Nm3 (:: 80% van het maximaal toegestane
daggemiddelde) wordt de doorzet teruggenomen, om te voorkomen dat het daggemiddelde wordt
overschreden Door de uurgemiddelde elke dag biJ elkaar op te tellen en te bepalen, wanneer de 960

mgCO/Nm:i wordt overschreden kan de stagnatie worden berekend. Door de totale stagnatie over de

periode bij elkaar op te tellen kan worden bepaald welk effect de doorzet aan afvalstoffen heeft
gehad op de CO-emissie. De staqnatie wordt berekend middels de formules

en
l'~~'

r ~-

i S,l -
L_._

, Z: C, ? 960 mgjNni3daq

,100%
ttot
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waarin: tS\Jgrn:le :: Aantal uren stagnatie als gevolg van CO-emissie over periode (uur)

i: i c, = Som van de gecumuleerde uurgemiddelde per dag boven de 960

mgCO/Nm'

Sca = Stagnatie als gevolg van CO-emissie (%J
t". = Tijdsduur periode beschikbaarheid OTO 8 ¡uurJ

4.3 Slakkwaliteit

Voor wat betreft de slakkenkwaliteit is er geen referentiekader. De slakken zijn nog nooit over een

langere periode onderzocht op de punten van de BVA, Beoordeelt wordt daarom uitsluitend op de
grenswaarden van de BVA.
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5 Representativiteit
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Gedurende de proelperiode zijn een groot aantal parameters geregistreerd. In dit hoofdstuk wordt
een overzicht verstrekt van deze registraties, Deze zijn Jlet name van belang om de
omstandigheden van de verbranding vast te kunnen stellen. De registraties hebben betrekking op:

i, De verbrandingstemperaturen in de trommel en nabrandkamer

2. De hoeveelheden Ingebrachte lucht

3, De vervverkte hoeveelheden afvalstoffen

5.1 Temperatuur

Gedurende de proefperiode zijn de temperaturen na de trommel en in de nabrandkamer

geregistreerd. In Bijlage 4,1 zijn de resultaten van deze registraties opgenomen. In het
onderstaande figuur is het verloop van de beide temperatuurmetingen weergegeven.

Te1lperatuursverloop over proefperiode
tQ'stuks '1oortschrijden(1 ç¡emirjdelde, ,, ~' i :,

:::.:., \r...t'Ljii;~... . ........./:..,...¡/:)0. ......r.,.'....m¡~./tRin' ....A.... '..M:. '..--.-wi...,v'................t... '~;:;iv.' ". A\ft. .-.. ". .
C~\ \ \'i\.~,., VV'r: ,. iV h' I' #4
U V I.. .r".":' ,;'tW\"" .j '\, :.,:'" L . \ ~ "'iA'0\0 ,. ~!j . ,J ,/" .1 I~';) ,. ....... . . r' "\ ~..

l_
Datum

v.n'tsel r'j,~"n,!

Figuui. 5.1 Temperatuurverloop over de proefperiode

-l
i

Uit de registratie blijkt dat de temperatuur slechts voor een gedeelte van de periode onder de 1 1 De

'C heeft gelegen. Nadere analyse van de gegevens geven het volgende beeld.

Trommel
T, 950°C 6 1'/0

950 °c , T, 1.000 °C 56 5/0

1.000 °c , T, 1.050 °C 340 32/0

1.050 °c , T, UOO°C 365 34/'0

1.00 °C , T, 1.50 °C 212 20/'0

T, 1.50 °C 91 9'ïa

Totaal 1070 100%

Tabel 5.1 Verdeling temperatuur in DTO 8 over proefperiode

03-052004 10

Nabrandkamer
O/'oo

9

150

419

327

160

1065

1'10

1410

3910

31/'0

15/'0

100%

Paqina 14 van? 1



Managementsysteem c/AV R

Eindrapportage trommeltemperatuurverlaging OTO

Uit de gegevens blijkt, dat voor de trommel 71 % van de tijd de temperatuur onder de 1,100 °C heeft

gelegen. Voor de nabrandkamer ligt dit percentage lager en komt uit op 54% van de tijd. Ondanks
dat de uitvaltemperatuur op 950°C was gesteld, ligt 63% en 85% voor respectievelijk trommel en
nabrandkamer boven de 1050"C

5.2 Toevoer lucht

Gedurende de gehele pen ode is minder lucht ingevoerd als gewenst. Normaliter wordt gestuurd op

een debiet voor de primaire lucht op 17,0 kNm'/uur (gestippelde lijn). Deze streefwaarde is slecht
alleen gedurende de eerste fase van de proefperiode benaderd.

'-~-'~'~'--1

1---
Toegevoerde lucht

I L1- ;tLiks \jonr5l01'ljcknd !F)n :Lili(."lI\'

"o,u

\S,O

Ë
;s jon

"
g

';,0

ii"tum

";,_.,' ___ i

b,) en secundaire lucht in de DTO

Het çieringe debiet wordt veroorzaakt door een niatiÇ) functionerende keteL. Door vervuilinC-J e:n
daarmee verminderde \¡var!'leoverdracht wordt de uitgaande ternpel'ó:ituur na de ketel te hoog voor
het E-filter. Door het verniinderen 'lcm het debiet a~m toegevoerde lucht wordt de uitçY1nç¡s..

temperatuur verlaagd en het proces in de hand gehouden. Een verminderd debiet van de
toegevoerde lucht zou norrnaliter moeten leiden tot een verslechtering van de CO..emissie. Behalve
afhankelijk Vr:in de temperatuur is het gehalte aan koolnionoxide eveneens afh,Jnkelijk van het
aanwezige zuurslofçJehc.l¡e Dit iS een voor Iiet resultaat van de proef een verzw3rE-;ricle
omstandigheid.

5.3 Voeding DTO 8

Gedurende de gehele proefper'iode is de clraaitromrneloven zeei' gevLirieerd gevoed met afvalstoffen
Het verloop van de voedinçJ over de dagen zijn zeer variabel in de onderstaande figum is het
verloop van de daggemiddelden Vdn de verschillende ;Jfvalstronien \/'H:;ergegeven.
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Figuur 5.3: Voeding DTO 8 gedurende proefperiode

Over de gehele periode zijn de volgende hoeveeiheden gevaerlijke afvalstoffen verbrand op DTO 8

Aandeel tov
2003

Bulk 21

580 11

Vloeistoffen 2.193 41

72 1

OSBL 177 16 ,

49 1

867 16 +

323 6

Gassen 0

Totaal 5.383 100 + 6

Tabel 5.2: Doorzet aan afvalstoffen gedurende de proefperiode

Wanneer de hoeveelheid verwerkte afvalstoffen wordt geëxtrapoleerd naar de verwerkte
hoeveelheden per Jaar dan bedraagt de jaarproductie 46291 ton. Dit komt overeen met (ie
gemiddelde doorzet (48.000 ton/jaar), die door omstandigheden zoals gebrek aan afval in 2003 n:el
zijn gerealiseerd. Aan de hand van deze gegevens kan worden gesteld, dat de doorzet aan
steekvaste bulk gedurende de proefperiode veel hoger is geweest dan het voorgaande jaar (+47,2%)

Ook voor sludge en OSBL is een forse toename waargenomen. Over het algemeen toont het beeld
dat gedurende de proefperiode meer afvalstoffen zijn verwerkt, dan tijdens de referentieperiode van

2003 Dit geeft aan, dat eventuele verbeteringen van de CO-emissie ten opzichte ven het

vomgaande jaar niet het gevolg is van een verminderde doorzet aan afvalstoffen.
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6 Resultaat

Het resultaat van de proef wordt verbijzonderd naar de kwaliteit van:

1. De rookgassen:

2 De slakken;

3. Geloosd afvalwater,

Daarnaast is nog een algemene indruk opgenomen ten aanzien van de procesvoering bij lagere
temperaturen,

6.1 Rookgassen

De resultaten van de proefperiode zijn opgenomen in de bijlage van dit document De bijlagen
omvatten:

I 
Bijloge __rP~~:~h~~ijVin9~-__m .~__~

. 2~~~~':i..()~9gemi d deldeERS-"~t1_demaanc!enaerll~e~"-eI20_~4 .............~_

3 ~~~..~ ..\JltcJ~al_EP:?DTO 8 overd~rlod¿10:Oi~200~t'itn23:04:2004

1- :~ --I~~:~e~i;fv~~;t:~~:sn u~d~r~~;:2~v~;~~:~~_%\~';~~~ ~0~I~t~~~;o04 -r~~.............................._~.........__._.9"_.....P__.~...___...____......
~~+im-c~~:~~:;:~;~~~P:~::~: :~:~~:166~ :;: ~t~~:~66to:tde:aek:~~:~~vin9
_~~ . ... .~l_.......... ........._!"___.__..........___........__~..... .............~...~.......9.5. 2Lc:():rulmte,cutnula~tletver!oopuurgemlddeldeover een.dag.._._~__._ .

6 . LA no Iyseresultaten loiingen oppervlaktewater vanuit ABALiJ."c1.___.

i

I

i

i
i ~

___.J

Aan de hand van de resultaten kunnen de volgende gegevens worden gedestilleerd.

6,1.1 Emissie koolmonoxide

De emissie-eisen ten aanzieri Vc-lfl de uítstoot aan koolmonoxide is voor cie Rvga en BVA gelijk aan

elkaar. Compliance aan de t~ljga houdt dan ook in. dat eveneens (1;Jn de emissie-eísen van de 8VA

wordt voldaan

Parameter 2003
\0-03-2004 t/m 2304-2004

4.2.1
1210

4.2.2 Absoluut CO ' 2)
4.2.3 Emissie

4.2.4 CO-ruimte

1) ber'ekend op basis van daggemiddelde

2) gemiddelde zander op. en afstoken DTO 8

Tabei (), '1 r~esuitaat vergelijking eO..emissie trornnielteiiperatuurveriaging
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Alle resultaten tonen aan, dat de verlaging van de verbrandingstemperatuur positieve gevolgen heeft

voor de alle aspecten ten aanzien van de CO-emissie. Echter de eisen van de Rvga en BVA ten

aanzÎen van de emissie aan 10- minuten en halfuursgemiddelde wordt niet voldaan. Wel is een
aanzienlijke verbetering waar te nemen. De vetgedrukte waarden in de kolom is het resultaat van de

het scheren van de piekhoogten op 300 mgCO/Nm': Wenneer deze waarden worden gehenteerd is

de CO.emissie geheel in complience met de Rvga en BV A. Wanneer de CO-emissie over 10-

minuten van de gehele proefperiode wordt beschouwd, dus niet op basis van het daggemiddelde,
den is het aantal overschrijdingen ven de 150 mgCO/Nm' op 4,1%. Dit houdt in, dat 95,9% wel
voldoet. Daarmee wordt eveneens voldaan aan het Rvga en BVA, die eisen dat tenminste 95% van

de 1 O-minuten waarden onder de 150 mgCO/Nm' liggen.

6.1,2 Emissie slikslofoxide

De emissie aan Stikstofoxiden in de rookgassen gedurende de proefperiode toont een gemengd
beeld. Gedurende een aantal perioden is het gehalte aan stikstofoxiden behoorlijk hoog geweest

(NOx ~ 400 mg/Nm'J. Dit is geheel te wijten aen de verwerking van afvalstoffen met een verhoogd
stikstofgehalte (ammoniakwater en isocyanaat-afval). Deze afvalstoffen zIJn als specialtyen OSBL.
verwerkt. Dit verklaard dan eveneens de verhoogde doorzet gedurende de proefperiode van deze
afvelstoffen (Tabel 5.1).

I. .__....-.............................--................................-_.=i--.-Parameter
;i "'" , _ _ _ ___
14zlT;;;;I¡~~~eB\lA-- .------ ! ..._il~~~_~~:;ti~::~I~~~%~~:a=~l-

L bgxdoggerniddel d e 1:~(J_"'lNm 3J

i :4221Absoluut gehalte N(Jx

, ~..?_.~__¡__E_~_i_~_~_i.~___p~r___-t?n_~l_fy?!

2003

~;Q:OJ~~~:f~~~i~~io04i

1--- ".---.-------- -- i

l~~:~~-.1,__85,5'10_:
16_~l"ngN()x/Nrn'

1.,72kgN(Jx/tonufval

nb--.----~----
nb

95,8'1,

121mgN ()x/Nin d
lT7kgNOx/tonofvol

Tabel (),2. Overzicht verçJ81iJkinçJ resultaten NOx-emissie rookçJass8n

Alleen voor de pmductie van NOx per ton verwerkt afval \laa een verbetering waar te nemen. Voo:-
wat betreft de over"íge parameters is geen verbetering waaf te nemen. Voor de NOx emissie gelcit

dat de vigerende streefwaarde voor NOx in de rookgassen van DTO 8 op een daggemiddelde ¡,gt

van 275 mg/NmJ. Dit houdt in, dat de beclieningsrnan niet op een waarde van 200 mg/Nni3 heeft
gestuurd. Dit verklaard voor een gedeelte het niet voldoen aan de eisen van de BVA. Daar staô:1t
tegenover, dat theoretisch bij een lagere verbrandingstemperatuur minder stikstofoxiden worden

gevormd. Echtei' door het verwerken van de stikstofhoudende afvalstromen (ammoniakwater ':;n
isocyanaat afval) kan de verhoogde concentratie in de rookgassen worden verklaard.

6,1.3 Totaal Organisch Koolstof

Het totaal orçJ3nisch koolstof wordt in de rookgassen van de DTO bepaald als CxHy (vluchuge
koolwaterstoffen). Voor wat betreft de halfuurwaarden 2003 zijn deze niet bepaald

,,0 nc 0r',.~ , n"c-,;"'-- -1.Q 'i',, -)-(
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1 ----.-.. - -.-----------Parameter
--------- .----- ------1i 2003 l__l'reef~ode-\

I I 10-03-2004 tfm 23-04-2004\

142i ~iipli~~~~BVA-----~ .. .1----=~--- ... =C==-==== 1
Ir~~~~;~~r~~ ~~ ~~ ::;~2;l+ ... .._~~---- --1--- :i::~--"-1

,........... __.__.....__ _______L................._....___________I.._._~______

1~22~~;;ì~:t9::~~~t:e~~ed7..igm9/Nm 3 J ~-i5,9~:~:~~ïNm '-I--i,9 m9~x08~~;=1
L:1o2.3.LE.nilssleper te n a fval..__t~~:1iQ3k9_CX Hy /;';n afya I \3,6 ,ig3..9cx Hy I t~,,afYcij

Tabel 6.3: Resultaat proef ten aanzien totaal organisch koolstof gehalte in rookgassen

De resultaten tonen aan, dat de temperatuursverlaging geen nadelige invloed heeft gehad op de
emissie aan vluchtige koolwaterstoffen in de rookgassen.

6,2 Slakken

Vanaf 25 meart 2004 zijn regelmatig monsters genomen van de slakken, De slakken worden
geanalyseerd op het gloeiverlies en het gehalte Totaal Organische f\oalstaf. De analyseresultaten
van de monsters zijn op dit moment nog niet voorhanden en zullen op een later tijdstip worden
toegezonden.

6.3 Afvalwater

Geheel overeenkomstig de afspraken met Rijkswaterstaat is het geloosde afvalwater bemonsterd en

geanalyseerd. De analyseresultaten zijn in Bijlage 6 toegevoegd. Uit de resultaten blijkt, dat op een

ê.iantal parametei"s de lozingseisen zijn overschreden. Dit betreffen:

Arseen in week 13 en 17
) ~(\ivik in week 1 '/

J Nikkel in \¡I/eek Hì

4. Molybdeen in week íí

5. Lood in week '17

6 CZV in vveek 17

De overschrijdingen gemeld aan het bevoegd gezag, Rijkswaterstaat. Er loopt momenteel een
onde¡zoek naar de omzaken van de overschi"ijdingen. Gezien de aard van de overschrijdinç)on
het niet aan de verbi'ar'"c!ingstoilperaluur maar zijn eei'der technische stixingen c.F:in ;ie
waterzuiveringsinstê.:illc;itie de oorzaak. Een causaal verbane! tussen cle overschrijdingen en eie,
verlaagde uitvaltemperatuur kc:iJl dan ook niet won:!on gelegd

03-05- 20De! U) Paqina -19 VcJn ?/
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7 Concilisie

Uit de resultaten van de proef kan worden geconcludeerd dat:

1. De eisen ven de Rvga en de BVA voor wat betreft de CO-emissie nog niet worden gerealiseerd,

maar dat wel een aanzienlijke verbetering is opgetreden, zonder det dit ten koste ge at van de

doorzet aan gevaarlijke afvalstoffen;

2. Berekend over de gehele proefperiode voldoet de 1 a-minuten waerde CO aan de emissie-eisen

van het Rvga en BVA;

3. Het scheren van de pieken bij een grenswaarde van 300 mgCO/Nm' heeft tot gevolg dat geheel
aan de eisen van de Rvga en de BVA wordt voldaan;

4. De uitstoot aan stikstofoxiden niet significant is verbeterd en niet aan de eisen van de BVA
voldoet;

5, De verhoogde concentratie aan stikstofoxide geheel kan worden verklaard door een verhoogd
stikstofgehalte in de voeding van de DTO;

6. De verlaagde uitvaltemperatuur geen nadelige gevolgen heeft voor de emissie aan vluchtige

koolwaterstoffen;
7. Slakken P.M,

8. Er geen causaal verband bestaat tussen de overschrijdingen in het geloosde afvalwater en de
verlaagde uitvaitemperatuur.

8 Aanbevelingen

Het verlagen van de uitvaltemperatuur heeft tot gevolg dat de emissie aan koolmonoxide naar de
atmosfeer wordt verlaagd, zonder dat dit ten koste gaat van de overige emissieparameters. Het

verdiend dan ook aanbeveling oni de bij wijze van proef verlaagde uitvaltemperatuur om te zetten
n,-Elí een permanent verlaagde uitvaltemperatuur van 950 "'C

()'~--ns-. ?nn,j 1 n PrJn;rì¿ 20 van 2 f
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9 Referenties

Referentie Nummer Tiel

9,1 Rvga

92 BGI-60,015

93 20153256/3490618

94 AVR-IW/2003.0648IAzw

9,5 20'156285/340618
9.8 BVA

9.7 f'WGI-

03-052004

Regeling verbranden gevaarli¡ke afvalstoffen (gepubliceerd in de
Staatscourant 1998, nr. 79) gebaseerd op de Europese richtlijn

(94167/EG van 16 december 1994) en de Wi¡ziging op de

Regeling verbranden gevaarlijke afvel stoffen (gepubliceerd in de

Staatscourant van 10 mei 2001, nr, 90)

Rapportage test vernietigi9ngsrendement DTO, V2,O, 5-12.2004.

Brief van 13 februari 2004 Onderwerp: Beoordeling proef-

nemingen vernîetigingsrendement DTO's,

Brief van 30 december 2003 Onderwerp: Verzoek gedoog-

beschikking temperatuurverlaging DTO.

Brief ven 8 maart 2004. Onderwerp: Gedoogbeschikking.

Besluit verbranden afvalstoffen (gepubliceerd in cle Staetscourant

van 2 maart 2004, nr. 97)

Doseermenu Hl
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Pegina 1 I 1C AV
R Emissiemaand rapportage DTO II Maand 042004

Datum CO Stof HCI HF S02 NO" CxHy

mgJNm3 mg/Nm3 ffg/Nm3 mgJNm3 mgfNm3 mgfNm3 mg/Nm~

Norm lmg/i\m3j 50 10 10 1 50 275 10

01-04-2004 23.1 5.3 3.6 0.4 14.1 128.2 0.8

02-04-2004 28.6 2.4 2.8 0.4 5.9 135.0 1.9

03-04-2004 47. 3.6 3.5 0.6 261 1445 34
04-04-2004 41.0 14 46 0.8 6.7 1424 2.1

05-04-2004 35.1 2.1 4.6 0.8 5.1 128.2 2.9

06-04-2004 31. 4.1 11. 0.8 2.4 121.9 2.2

07-04-2004 54.1 6.7 66 0.9 9.2 131.8 33
08-04-2004 18.2 4.5 3.9 0.6 3.7 133,9 17

09-04-2004 28.5 39 2.6 04 2.1 148.3 2,1

10-04-2004 174 1.9 32 0.3 2.8 139.2 17

11-04-2004 23.5 6.5 6.4 0.6 4.9 1830 2.5

12-04-2004 16.7 2.8 7.2 0.5 54 180.9 3.1

13-04-2004 39.0 3.6 7.8 0.5 6.4 187.5 32
14-04-2004 324 2.3 6.5 0.5 8.3 172.2 4.0

15-04-2004 463 21 7.8 0.6 8.8 142.3 2.9

16-04-2004 45.0 5.'1 7.8 1.3 3.6 162.8 1.5

17-04-2004 30.4 7.3 6.5 0.9 1.5 1468 1.2

18-04..2004 40.0 3.3 5.9 1.0 2,3 2065 0.0

19-04-2004 5.8 10.0 9.3 2.0 6.1 119.5 07
20-04~2004 16.2 2.9 8.9 1.2 79 243.7 19
21.04-2004 25.8 66 6.0 11 5.1 2226 2.3

22-04-2004 8.0 1.6 4.1 Q,5 4.5 223.9 2.1

23-04-2004 12.5 1.0 44 0.4 4.9 2348 2.6

24-04-2004 18.1 4.5 4.0 0.3 5.6 2272 3.1

25-04-2004 20.3 5.8 54 0.3 6.1 2'12.0 3.5

26-04-2004 20.2 3.8 8.6 0.5 3.5 181.2 2.0

27-04-2004 17.2 1.6 6.7 0.4 0.9 140.0 0.7
28-04-2004 17.6 7.1 7.2 0.6 1.4 160.3 0.4

29-04-2004 22.5 11 5.1 04 0.6 133.3 0.0

30-04-2004 219.4 277 7. 0.5 1. 47.0 107

Overschrijdingen 2 1 I 4 0 0 1

Percentiel maand 933 96.7 967 86.7 100.0 1000 967

Bedrijfsuren maand 7198

Overschrijdingen cum 12 18 18 2 0 7

Percentiel cum 88. j 824 96.7 82.0 98,0 1000 93.1

8edriifsureri curn 24506



Bijlage 3
Resultaat 10-minuten waarden ERS periode 10-03-2004 t/m 23-04-2004

¡Emissie CO-l0-m;iuiten CO iialfi.i.l"emiddelde Nmi: iialfi.i.l"emiddelde CxHv iialfi.i.raemiddelde
,Aantal metinaen 6.450 6.479 6.479 6.479

¡OverSChrijdingen eis CO ;0 iso mgjNm3 263 CO ;0 100 mgjNm3 492 NOx ;, 200 mo/Nm3 982 CxHv ;0 10 mq/Nm3 153

! NOx ;0 400 mo/Nm3 48 CxHv ;0 20 majNm3 37

I Percentage overschrijding
CO ;0 iso mgjNm3 4, i % CO ;, 100 mgjNm3 7,6% NOx ;, 200 ma/Nm3 152% CxHv ;, 10 mo/Nm3 24%

NOx ;, 400 mo/Nm3 07% CxHv ;, 20 ma/Nm3 06%

Binnen norm CO ;, iso mgjNm3 95,9% CO ;0 100 mgjNm3 92,4% NOx ;, 200 mojNm3 848% CxHv ;0 10 ma/Nm3 976%
NOx ;, 400 ma/Nm3 993% CxHv ;, 20 mo/Nm3 994%

! Emissie.eis BVA
(0;0 iso mgjNm3

95% CO ;0 100 mgjNm3 100% NOx ;, 200 ma/Nm3 97% CxHv ;, 10 ma/Nm3 97%
! NOx ;, 400 mn/Nm3 CxHv ;0 20 mo/Nm3 100%100%
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Notitie
Aan : Rij kswaterstaat

Van : AVR (Tjebbe Bersma)

Datum : 2 juli 2004

Betreft : Aanvu!lende informatie voor aanvraag revisievergunning Wvo Pgweg 10

De onderstaande aanvullende informatie maakt deel uit van de aanvraag voor de
revisievergunning in het kader van de Wvo en Wwh voor NV Afvalverwerking Rijnmond ten
behoeve van de inrichting aan de Professor Gerbrandyweg 10 te Rotterdam Bollek.

De onderwerpen betreffen:
1. Lozingspunt H

2, Rioleringstekening

3, Lozingsnormen
4, Koelwaterlozing

5, Stofbeoordelingen

6, Meetp!annen

Ad "!: Lozingspunt H
Het lozingspunt op de st. Laurenshaven bestaat fysiek uit één punt waar meerdere stromen
bijeen worden gebracht. Voor het verhogen van de duidelijkheid is het gewenst om dit
voortaan als één lozingspunt te benoemen. Daarom komt de term lozingspunt H te vervallen
en heet dit lozingspunt voortaan Lozingspunt B. Op de tekeningen zal dit worden aangepast.

Ad 2: Rioleringslekening
De rioleringssituatie zoals deze op tekening is weergeven per 30 juni 2004, inclusief
informatie over de plaats van de meet- en monsternamepunten, de afsluiters in het
rioolstelsel en het inblokschema zal in 3-voud worden verstrekt om bij de vergunning Ie
kunnen voegen,

Ad 3: Lozingsnormen.
Alle aangevraagde !ozingsnormen in april 2004 zijn nu nogmaals met de lozin9sprestaties
Um juni 2004 naast de "working draft BAT waste incineration" ( "BAT" lijst) beoordeeld, In de
onderstaande label is het eindresultaat van de aan te vragen normen opgenomen, Dit is
gedaan voor de 24-uurs verzamelmonsters, De vertaling naar de normen voor de
steekmonslers is (voor de meeste componenten) de 24-uurs norm maal een factor 2.
De nummering van beide tabellen correspondeert met de nummering in de aanvraag.



Notitie
Datum

: Aanvullende informatie tbv aanvraag revisievergunning Wvo Pgweg.
: 2 juli 2004

De in tabel C4-4,2a weergegeven maximale vergunde lozirigsnormen aan verontreinigende
stoffen hebben betrekking op een willekeurig genomen steekmonster.

~_Q~biet (max) r:3/uur L.

i czv mgllZwev~.~d stof ~

I

31

300

20

Arseen (Ael

. Cadmium ífLI

Chroom.1.CJ:ì

~Koper (CuL

~tJIi
I Molybdeen (Ma)

Nikkel.~\

.Lood (Pb)

Zink (Zn)

mgll 0,02 i
ri. ° ,o~ì
!!~--'-'i 0,06

mgll ._....1-.._ 0,04

IJgJJ 0,015 !

IJgL ~_..
ri 0,06
rT ..~.._Qc2.
mgll 0,4~~'2Uium

Som metalen 1 .... rn.\J1

EOCI '!
Lng T~OJI

r"--
Dioxìnes per

ICongeneer

~1 50

300

20"_..._-
J 3~~ +~3~;__1 3~~ .==~~~~ _l~~.__~

~:~:: ~._~:~~~~~: ~~J ~~4 ~1i~6

Q,_....ß6_ 0,06 0,1 . 0,1 .
.0,04 0,04 0,()4...~ 0,1 O,1.J

i0,015 0,01 0,01 0,02. 0,022 2 2 2 2
~ 0,06 0,06 0,06 0,2 0,.:1.....

~ ~:~._ ~:: i ~: l=:i2- ~2. ..:===.:
~'1 0,1 .~.___Q~ 0,1 .~..O,1 i 0,1
. .'..J t -J-2
- -. J . L.- ---- ~~~-
~~.()i.1_.1
0,1 I 0,1

Cl
_ 0,06

...._-
0,03

8~4

: ~

...._~_=!~--j°i1.~

0,1

Cl

L_~1J

Cl0.1.1__
0,1

~J
0,1

Tabel C4- 4.28 Maximaal debiet (a.b.v technische capaciteit van de installaties) en het maximale gehalte aan

verontreinigende stoffen in een willekeurig genomen steekmonster van tiet te lozen effluent.

De norm voor steekmonster-CZV is bepaald door het gemiddelde van BAT (50.- 250) te
vermenigvuldigen met 2,

De aangevraagde lozingsnorm voor zwevend stot wordt bijgesteld naar 20 mgll, de
ondergrens van "BAT", Op basis van "BAT" en de Europese regeling rookgasreiniging is dit
een verantwoorde norm, mede gelet op het feit dat AVR qua geïnstalleerde techniek en
technologie voldoet aan de stand der techniek,

som metalen:; cabalt, chroom, koper, mangaan. nikkel, lood, antimonium, tin, vanadium en zink

2



Notitie
Datum

: Aanvullende informatie tbv aanvraag revisievergunning Wvo Pgweg.
: 2 juli 2004

De in tabel C4- 4.2b weergegeven maximale concentraties aan verontreinigende stoffen hebben
betrekking op het gemiddelde gehalte (voortschrijdend gemiddelde van de iO laatste metingen)
in een vo!umeproportioneel 24-uurs verzamel monster. 

CZV

k~~en (As)
I Cadmium (Cd)
i Cobal! (Co)

~~2ri.IÇ'Ì1
Kpper (Cu)

I Kwik (19)i-M.êngaan
I Mol bdeen (Mo)

NikkEO.(Ni)

Lood (Pb)

Vanadium iVl.__.

;,inL.

mQ/I_ ..I..~__P_~Q_.

mg/I 0,01 0,01

mg~ ..__....._ 0,02 0,02

ri9!L - -

mgll__ __...I).,i.~ 0,03

mgll__ __ O,OZ 0,02
ma/I 0,00:L~--005
mq/! - ¥

- 200

-

_IlQ:_ __ 0,01 0,95

0,02 0,0 0,0
-
-----". -

0,03 0,03 0,05

0,02 ~__O,02 0,05

0,005 0,005 0,01

~L..
0,03 -f- 0,1

0,1 Oe!

mgll .,
I 1 ~_.__..~.._..~-

mali 0,03 , 0,03 0,0
ma/I 0,1 0,1 __9;1
mali - - -~- I ._..~I_~_~_L.,2 0,2

m9!__~ ____I),C)S_ . ...._...I),~L~5
i

~-_.

m¡¡__.l91._ 0,1 0,1 O,L_LI
Tabel C4- 4.2b Gehalte aan verontreinigende stoffen in een 24-uur verzamelmonster (voortschrijdend gemiddelde

van de 10 laatste metingen)

.9.1

0,2 i 0,5

o~;~T 0,05i

i Thalliumi ;~--i

200

".."~
~.IQL
O,~3 0,03
1),04 0,04

0,5 0,5
0,3___~
~1),Ql._

:,:;:~~

E: ¡";:J--~

0,05

0,02

0,05

0,05

___9c~1.

rJ
rJ

0,5

lJ,os

Toelichting op normen die in bovenstaande tabel vermeld staan en boven de "BAT"
uitkomen:
Cadmium CWT: door matrixstoring is de dectectegrens van de laatste 25 analyses 7 keef
tussen de 20 en 30 mg/l gekomen, Derhalve is een norm van 30 mg/l beter hanteerbaar,
Chroom CWT als gevolg van uitlogingsverschijnselen van de installatie is de norm van 20
mg/l absoiuut niet haalbaar. De norm van 500 mg/l uit de regeling rookgasreiniging is net
haalbaar,
Lood CWT: door matrixstoringen varieert de detectiegrens enorm (tussen 20 en 168
mg/l).Derhalve is de norm van de regeling rookgasreiniging beter hanteerbaar (200 mg/l).
Thallium alle installaties: aangezien met dit element in relatie tot de samenstelling van onze
afva!wateren nog weinig ervaring is opgedaan, is het opnemen van een norm op zich al
lastig. Daarom stel!en wij voor de norm uit de regeling rookgasreiniging te hanteren en na
verloop van tijd te evalueren hoe het er voor staat
Chroom RO/EHAIDTO: door matrixstoring is de detectiegrens regelmatig rond het niveau
van 15-20 mg/l. Daarom is een norm van 30 mg/l beter hanteerbaar.

Ad 4: Koelwaterlozing

!n de ontwerpbeschikking van RWS wordt als thermische lozing voor de punten Ai/A2
i50 MW thermisch vergund, Als zodanig is dit onvoldoende aangezien de iozing via deze 2
punten, afhankelijk van de bedrijfsvoering kan oplopen tot een maximum boven 300 MW,
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Notitie
Datum

: Aanvullende informatie tbv aanvraag revisievergunning Wvo Pgweg,
.2 juli 2004

Het getal 150 MW is waarschijnlijk direct overgenomen van bladzijde 2'1 van de
revisievergunningaanvraag, In de betreffende paragraaf wordt de jaargemiddelde lozing over
2001 beschreven. In de tabel op deze bladzijde zijn ook de bijbehorende debieten vermeld,
Deze lozing is een gemiddelde over 2001 en geeft niet de spreiding weer, die afhankelijk van
de bedrijfsvoering kan ontstaan, Bovendien is het koelwaterverbruik van de MED's in 2001,
een aanloop jaar voor deze installatie, extreem laag uitgevallen, De 150 MW kan dan ook
niet als gevraagde lozing gezien worden en is ook nooit zo bedoeld,

Op bladzijde 31 en 32 van de aanvraag is wel de balans van het maximale verbruik gegeven,
Bovenaan bladzijde 31 wordt als maximale lozingscapaciteit 425 miljoen M3 per jaar
genoemd (ex EHA), Dit komt vrijwel overeen met de maximale onttrekkingscapaciteit van de
huidige drie rivierwaterpompen, Verzuimd is echter de omrekening naar thermische lozing te
maken, Deze wordt bij een maximale dt van lC: 7x 4,18 x 425,000,000/ (8760 x 3600) =
394 Mw,

Nu is 394 MW door de optelling van alle maxima aan de ruime kant en zal in de praktijk ook
niet voorkomen, Realistischer is de aanvraag op de maximale warmteontwikkeling te
baseren, Op de locatie wordt afval verbrand waarbij de warmte deels ontwijkt met het
gereinigde rookgas maar grotendeels wordt opgenomen in stoomsystemen, Met stoom
wordt elektriciteit opgewekt en gedestilleerd water geproduceerd waarna de restwarmte op
het oppervlaktewater wordt geloosd, De restwarmte bij elektriciteit en destiwaterproductie is
van dezelfde ordegrootte, Aan de hand van de stoomproductie kan dan eenvoudig bepaald
worden hoeveel warmte wordt afgestaan aan het oppervlaktewater,

Roosteroven 0 produceert
Roosteroven 1 t/m 6
Doorzetverhoging RO 1/6
DT09
Heat recovery VO's
Atmosferische lekkage

Opwarming condensaat vergt
Levering aan Kerr McGee

88 ton stoom/uur

330
53
28
80

-25
-90
-17

Totaal 447 ton stoom

N.8. Kerr-McGee heeft geen afname-plicht, waardoor de afzet niet voltijdig gegarandeerd is,
Wanneer wordt ingeschat dat 80 % afname door Kerr McGee realistisch is, dan is de totale
hoeveelheid stoom om electriciteit mee op te wekken 450 ton.

Met deze 450 ton stoom za! elektriciteit opgewekt worden in condenserende turbines. De
afgewerkte sloom in de condensor staat (36"C, 14% verzadigd) 20n MJ/ton aan warmte af
om te condenseren, ofwel 450/3600x 2077= 260 MW.

Hieruit volgt dat de thermische lozing bij vollast beperkt zal blijven tot 260 MW, hetgeen ook
de aangevraagde hoeveelheid is gelet op de huidige in bedrijf zijnde installaties, Inclusief
EHANerbeterde Roosteroven wordt de norm dan 260 + 110 = 370 MW,

Het grote verschil met de eerder genoemde 150 MW zit in .
. De werking van de Heatrecovery van de VO's , die nu 46 MW bijdraagt, Zonder Heat

Recovery wordt de warmte geproduceerd in de VO's , afgevoerd met het rookgas naar
de atmosfeer, De Heat Recovery wint hiervan echter 46 MW terug, In 2001 was de Heat
Recovery het geheie jaar buiten bedrijf
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. De doorzetverhoging van de roosterovens van 53 ton/uur of 31 MW, Door geplande

modificaties neemt de capaciteit van RO 1 t/m 6 met 13% toe, wat zich direct vertaalt in
een hogere stoomproductie en grotere thermische lozing,

. In bovenstaande balans wordt de instal!atie op vollast bedreven, Gemiddeld was de

beschikbaarheid van ovens in 2001 85%. Dit is een verschil van 67 ton/uur of 39 MW,

Ad 5: Stofbeoordelingen

Van de volgende drie stoffen is door RWS aangegeven dat de voorlopige beoordeling uit de
aanvraag verder uitgewerkt moet worden naar een definitieve beoordeling:

Synthofloc EM8329
Foamtrol AF 2050E / AF1440E
TMT-i5

Gelet op de korte termijn waarbinnen dit nog gerealiseerd kon worden en AVR voor de
beoordeling afhankelijk is van derden, kan voor deze stoffen de aanvullende informatie nog
niet worden verstrekt. Derhalve zal dit in een later stadium worden uitgevoerd,

Van de volgende drie stoffen is door RWS aangegeven dat moet worden nagegaan of er
alternatieven zijn omdat deze conform de zwarte-lijststoffen moeten worden gesaneerd:

Corshield OR4410
Betz AE 1128
Speet rus NX 1164

In de aanvraag, zie tabel C4-3,3,a, is beschreven dat de stoffen Corshield OR44i 0 en
Spectrus NX1164 worden gebruikt in het intern koelsysteem als conditioneringsmiddel en
antislijm-middel. Voor de voiledigheid kunnen wij hier aan toevoegen dat deze twee stoffen
worden gebruikt in een gesloten koelsysteem waaruit niet wordt geloosd. Als vervanging van
dat medium aan de orde is wordt het afgevoerd als afvalstof en niet in het oppervlaktewater
gebracht. Op basis van deze informatie dient het gebruik van deze stoffen niet te worden
heroverwogen.

Van de stof Betz AE 1128 is evenmin bekend wat de Log Pow waarde is, Echter, dit is een
poly-electroliet dat wordt gebruikt om de vlokvorming te verbeteren en de vlokken groter te
maken zodat het wordt afgevangen in de waterzuivering en vervolgens als filterkoek wordt
afgevoerd naar VBM (C3-deponie/immobi!isatie), Derha!ve is de inzet van dit middel gericht
om zoveel mogelijk te worden afgevangen en niet om te worden geloosd, Er is hier sprake
van een maximale inspanning om lozing te voorkomen. Overigens is de opgenomen
hoeveelheid in tabel C4-3,3,a de ingezette hoeveelheid poly-electro!iet en niet de geloosde
hoeveelheid, Op basis van deze informatie verzoeken wij om deze stof in te kunnen blijven
zetten,

Ad 6: Meetplannen

Zoals aangegeven door RWS zal AVR in de meetplanneii de overige nog niet opgenomen
"BA T" componenten, De analyse za! worden uitgevoerd op het 24-uurs doorsnee monster,
Voor het CWT-bedrijf was dit al opgenomen in het meetplan.

Naar aanleiding van de aanvuilende vraag van RWS hoe AVR de thermische lozing gaat
bepalen is het onderstaande van belang:
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Berekening van de warmtevracht:
Voor alle berekeningen geldt dat de thermische lozing uitgedrukt in MWth wordt bepaald
door de volgend formule:

debiet (m3/uur) X delta T ( 'C) X Soortelijke warmte (= 4:19 J/m3, 'C)
Th e rm i s c hel 0 zi n g = .. ---.......---- -..-- -----..---------------..--- ---- -- -- ---------- ----- ---------- --- - ------ - -- ---

3600 (sec)

Voor de onderstaande stromen zal dit worden uitgevoerd:

1, Totaallozing

2. Koelwater Turbine D

3, Koelwater Turbine C

4, Koelwater CWT (blowdownkoelers)

5, Brijnspui MED (proceswater)

6. Koelwater MED

Bovenstaande stromen zijn de grootste thermisch belaste stromen van de locatie, Het zal
duidelijk zijn dat de stromen 2 t/m 6 deel uit maken van de totaallozing naar het
oppervlaktewater, AVR wil in haar vergunning wel de norm krijgen voor de totaallozing maar
geen subnorm voor alle individueie stromen, De wijze waarop wij de individuele stromen
meten staat wel in de meetprotoco!len beschreven om een compleet overzicht te houden en
is slechts bedoeld voor intern gebruik, Op basis van deze gegevens is AVR in staat om naar
eigen Inzicht bedrijfsonderdelen in meer of mindere mate in gebruik te hebben en daarmee
te sturen op de totaa!lozing,

De overige koelwaterstromen en thermisch belaste lozingen zijn relatief klein en zeer divers
en maken slechts voor enkele procenten deel uit van de totale lozing, Derhalve is het niet
efficiënt deze allemaal te voorzien van meet- en registratieapparatuur, Mede gelet op de
geringe invloed en de onvermijdbaarheid van bepaalde lozingen, kan hiermee namelijk
nauwelijks tot niet worden gestuurd op de (thermische) totaallozing,

in de meetprotocollen staat het verder in detail uitgewerkt en deze zijn als bijlage bij deze
aanvullende informatie gevoegd,
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Bijlage: Meetplannen

Totaal-lozing

I--Ömschriiving ?ñfi-ëiCl---.r---1/A2 .--r- A3/A4T~taal-lozing ! Centraal Riool 
Chemie I

t~~:~~~n~oderin~_--iI20 ---~r- ~~~__~t-105---i, Mo"",,~mo + I h '","' ,,'"'" t h '"'"
.... ~~;;~~rë~ J1X I week ~I xi week I 1x I wk (A) of 2x I wk (8)i,,, ti-r i
~:ki m ii==._

t5t -----~-~-----d-E-=----
r Chroom m 1I '
rCoöd-- m 1IMo!ybdeeri m~_
Nikkel.... i1L~--
Zin... I moil 'c-QIj X
Chloor (FO) .. ...mg/l ._~--L_
Debiet m'ldao X.._.._-~-
TemQeratuur___ ...._..1. - C _._1'

Tabel C4-6.1 "') wordt gemeten direct na Turbine 0 in het koelwater.

._..

A (etmaal +

.,._. steekmonster)
A_.....

A
B.- ......._~
A

...,-,_.....

B~~...~"-.. .
B-,..,~,_..- --_..~..
B

B

==. -' _no'==
==

_r
X

X

X

X

8
B

A

A .¡

J

debiet (m3/uur) X delta T ( "C) X Soortelijke warmte (oo 4,19 J/m3, "C)

Th e rm i s eh e 10 zin g = - - -------- --- - --------- ----------------------------------- --------- - .-- --. -.- - --------- ---
3600 (sec)

Debiet = volume koeiwater inlaat = gemiddeld ampèrage verbruik van de pompen x
opbrengst in m3/uur per ampère,
Delta T = temperatuur inlaat - gemiddelde temperatuur spui via Ai en A2
Cf-in r= tagnr T1501)
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DTO-bedrijf

I OmsèhïT0iiig L
!

Eenheid DTO

(24 hr-

HemeF~l
water--- --r - --

DTO DTO Dra
(Steek- (Steek- (24 hr-
monster) monster) £oorsnee
Zuur Baslsch monster) I doorsnee

i I Zuur monster)
r--t--W3 i 164- i 1 03 ~ Bas~s~~

1 x Iweek 1 X Iweek i Dagelijkš-T()agelijks-'
I

1 x Iweek

i Meetpunt

(nieuwe
codering)

--'Monstername ."¡
frequentIe__
Analyse
freguentie~__
Debiet

ICZ
: N.:k!"'"''''

, Zwevend stof
Arseen
Cadmium--
Chroom
Koper
Kwik

I MOÍ)~cJenNikkel

I Lo~c1~.
Zink

I ~~~~,mTin
Vanadium-_._.~
Antimoon
Thallium

H

EOei
! Dioxines per

L conge~e,~r..__.__

Tabel C4-6.2

1 x Iweek 1 x Iweek 1 x Iweek

Zie
putover-

zicht
Naar

behoefte
Per lozing

m'/da¡f I~ -- i .X-.=f-.mgL --- X XX---..-)(mg/i --i - X' . r-ý- ~mg/i I ,X_ ~... _._..._Lmg/i .-.-.- -- X X
.~ingL . -.- - X ---._ri91! _ _+_ X --~ ... X X Ima/i-'--"'- X X X!.. X X img/i X X ~mg/i .- .- I ... - X X f-- --mg/i _ '___. X--.-x-- _.J_mg/i i.--~-- i....- __~-_r~-x- - X._
mg/l l- -- --.--.._- X r! X - - .'-C' X I
i mail __....._____._ X ---.--r- X
j-_ ...' X -.......-.-mg/l "' X

mg/i
mg/i
m9L_

X

X

X I X~X-r-.-
1 x 13mnd l_ .._..____._

f-~¡
I

A

X

Vloeistofcontainers 1 Uni 3 alle aangevinkte parameters. overige punten aileen pr'l en CZV. (Zie ook tekst pagina 33 punt 6..1

Melen en bemonsteren)
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RO-bedrijf

I Omschriîving Eenheid RO RQ RO ~.~ "1--¡:em~(Steek- (Steek- (24 hr- I (24 hr- Water'
monster) monster) doorsnee doorsnee
Zuur Basisch monster) monster)

Zuur Basisch
"-Meëtp~~' 101 , 102 101, 102 Ziei (nieuwe f r I putover-coderino) zicht
Monstemame - 1--fX /,,¡eek~- '1 x/week Dagelijks Dageliiks Naarfreauentie L__ ~ _".~__~ behoefte

! Analyse 1 x/week 1 x/week 1 x! week 1 x! week Per lozing
i freauentieDebiet m3/da~ X ._.... X XN-kj mg/I -.- X XCZV.----Ii~¡1 X -.- X X X X
--r~~~n.~L~?i.._._.uu i ""~l"'-'" X X X X _. ~,..".
Cadmium m /1 ... .,_... X X -

~~~~..~"_.~..~"~ ~-~1i~'" ~ ._~,~.~ , .__... ~ ......~..-ì . ' ._- _.__.._._.'~~k ~ .__~.._ XMolybdeen mali X X X.-
Nikkel __._ ._ mgll _________ X ~_~. _... ....-.. XLood m I1 , X I X XZink mg/l . X t X X-~-~~~al~an- --~~:------ ß= ~ --- ~-~r 9 . mali __ --7.'-' __l\_ .......1.__ X
Vanadium , m~ X , X . X---- -- . -_. .- - _.-Antimoon maIl ' X i X X1 ...~..L.m_,_____, -~-Thallum mg/I I X XpH~--- --- -_.. ..-.- -...-------i. X --- -. X XEOel mail X X -- ---'x X -.-.
Dioxines per ng TEQ/l X .5(--_.. i
~g.?~0.gen~.s~_. '1 x J3mnd 1 x /3mnd ~,.._._~l I .,'_..__,_"_,~,
Tabel C4-6.3

J Alleen water ASi--2 , Overige punten geen controle.
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Verbeterde roosteroven-bedrijf

----.1.---Omschrijving Eenheid EHA
(Stee
mom

1 Zuur
~"KiêetP~- t - 1
I"" Monstername 1 x i
L freguentie t

I Analyse .- £" Iwefrequentie

~~-= I rl3/dag ~ - ~----IN-kJ ' mq/l
~CZ\j__.__. ... niCJII- X
.Z;wevend stof mgl~ !

_.".Arseen ._._.~ ~!.gl!. Cadmium mg/I
~hroorn__ .rrg!
.. Koper_... m~
~¿i~bdeen i---~---r

i. Nikkel m;i Lood maIl
I Zink meil
r Caball 'nit -F_~~en.9aan . ~JI _,_~..._,..,,"_~Tin m /1 X I X¡-......-.v. an. 3. clium- ~II -,...--...=i.....-...-.. h!, I ~ J

f~~~e~nm-. ::::--T~~~~=1~=t2l_-+ ~. _'= _~~~: Dioxines per ng TEOII i X ¡-: i =1==== i
~rig_e,neer ..~..,,_ ì 1 x /3mnd 1__.L~~nd I __1~.. __ ___~J

Tabel C4-6.4

EHA EHA T~EH'A--- Hemel- 1
k- (Sleek- (24 hr. I (24 hr- Water i
ter) monster) doorsnee doorsnee

Basìsch monster) I monster) ,Zuur Basisch ~oT...- 109 108 -.1 109'..-
week 1 x ¡week DagelTjks'-- I Dagelijks Naar

..!_. behoefte;iek 1 x/week 1 x / week'~f 1 x / week Per lözi~-g..._--_. .., X i X X." X X.--..- X X'., X X
.0~__J\___ ....._.._. X X.........X X- i X - X X.~--_.........-__,.~" X I X XX X- X X X'-~_._. . .~... X X X
..=-i---.-I=~t=l--.. .L-.. ._~---X X X--,-_..._,..~

X
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'SCW-lIJn I LeW-liJn ~T-SCW.TJn---ULCij;TII)-~-í-~BífVdown
,,~~O" t~"'"OO "' "" "' " I ~,",
-ster) -ster) doorsnee- doorsnee-
~_ _ ~ monster) m_o~ster~ ~100 LW 100 LW 1~

~r -1x /week : 1 x /wee: DagehJks DagelIjks -I Geen
monster-

name

CWT -bedrijf

I OmschrlJving

i

Eenheid

Meetpunt
(nieuwe
coderíng) .,"_m~.
Monstername
frequentie

Analyse
. JE§:_9uentie

r Temperatuur 0 C
I Debiet mJ/dag
I CZY'.~.. mqll
Zwevend stof mgl
Arseen mgll__

~9s!rn~rn...~..", mq/IChroom m£t
Koper mgJIKwik mq/I
Jiil0'i~ijee"-.._... _I1JJ1'-_....

Nikkel mailLood mq/I
~ink_.~_.~._~ mgll
Cobalt mq/I
Manqaan mq/I

~Il~_.._....__.___ _~ç;i
~~anadium_.__...._+-r:.9~._.__

Antimoon ~~...._._!'~._.,..
Thallium i mg/I ,PH i

i -ß%~i~es~për-""""'- '~9~EQlI-'1 Vervallen6
icongeneer

'1 x ¡week 1 x/week 1 x ¡week

x

f

r

x XVerv~ X Vervallen5.~-~~--~.~ _.__...X X X~..X X XX I X XX ! X ..- -"-5(-_.x~~I.. X X
.X-._~ -T~ .... .....~.~XX X X
~~-:= ==~~.=== -- ~~_.X X XX X XX-- X==:xX X XX X XX X XX X X

Hemel-
Water

Zie
putover-

zicht
Naar

behoefte

1 x Iweek Per lozing

X

X X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

i

==--1-x==, X
._....f.._~~......._....

X

X
X

K _,X :
::--- ~" ---.-!-X '-~.~-
X
X

X

Vervallen

Tabel C4-6,5

Thermische lozing blowdownkoeling:

De eindlozing die wordt gemeten (tagnr F16020) bestaat uit de blowdown-koelwaterstroom én de
effluentstroom van de Movi (FIQA7326), dus een koelwaterstroom en een proceswaterstroom.
Voor het bepalen van de thermische lozing voor het koelwater is het debiet als volgt te bepalen:
FI6020 - FIQA7326;
De delta T = temperatuur totaal (tagnr T16085) -1- temperatuur voedingswater MED's (tagnr
TI1307 (MED 1) of de TI2307 (MED 2)).
Vervolgens moet hier de thermische last van de proceswaterstroom vanaf worden getrokken:
Dit is de lozing vanuit de Movi debiet = (tegnr FIQA7326), deita T = tagnr(T17328 - TI1307 c.q
T12307)

,¡ N-Kj en Titanium (Ti) worden wekelijks gemeten en in de kwartaalrapportage meegenomen.

Vervallen na intern overleg met management

Vervallen na overleg met RWS.
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MED- bedrijf

hmSChrijVing ...~MeetPunt
(nieuwe
codering)

... ..Monstername
, frequentie
Analyse

~9.I;.~0-t,~e
Chloor
(vrij b~.~chik_~§.?!l
Debiet
Temperatuur Uit
Temperatuur IE!_-..,_..

Eenheid Lijn 1

Koelwater

110

ru--- r~-Lijn 2 Aanvoer Lijn 1 Lijn 2
koelwater ._ ~ivierwater Brijn Brijn

111 123 112 113

------- ._- . ------ ~..- -~.. ~
,

1----..
...

I

-l. i -T
.t.mt=J
f~:J-- ¡

L=t
+

Ey---r. -'x.
..~,._.,._-

x

x
X

x
Tabel C4-6.6

Thermische lozing Lijn 1:
Debiet koelwater final condensor 1 = hoeveelheid rivierwater naar MED 1 (tagnr 14FLD01301)-
hoeveelheid voedingswater in MED 1 (tagnr 14FICSA1309);
Debiet brijn 1 = hoeveelheid voedingswater in MED 1 (tagnr 14FICSA1309) - destiwaterproductie

(tagnr 14FIC1401);
Delta T koelwater 1 "temperatuur rivierwater (tagnr 14TI0101) - temperatuur voedingswater
MED 1 (tagnr TI1307);
Delta T brijn 1 "temperatuur brijn 1 (tagnr T11304) - temperatuur voedingswater MED 1 (tagnr
T11307),

Thermische lozing Lijn 2:
Debiet koe!waterfinal condensor 2 = hoeveelheid rivierwater naar MED 2 (tagnr 14FLD02301).-
hoeveelheid voedingswater in MED 2 (tagnr 14FICSA2309);
Debiet brijn 2 " hoeveelheid voedingswater in MED 2 (tagnr 14FICSA2309) - destiwaterproductie

(tagnr 14FIC2401);
Delta T koelwater 2 " temperatuur rivierwater (tagnr 14TI01 01) .. temperatuur voedingswater
MED 2 (tagnr T12307) ;
Delta T brijn 2 " temperatuur brijn 2 (tagnr T12304) - temperatuur voedingswater MED 2 (tagnr
TI2307

Rev. Osm.- bedrijf

i. :. :....:.;~:VTng- ~--T--::J: n ~~. . _ : . --~=cu -~+~
t':'~~e:~i~m'-"----î- 0!ldag_ ~ _ ~=- __ L~___~3 ~

Tabel C4.67

I Op ç¡emeenschappe!!jke toevoerleiding ,"1 x per 2 weken. mits Cl-dosering aktief.
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Notitie
Datum

: Aanvullende informatie tbv aanvraag revisievergunning Wvo Pgweg,
: 2 juli 2004

E. Bedrijf

ríen~"~' i Conden- KetC.ISPUi
V7 sorH114~~_.." ~~.~--117 118 119,,~--. -- ..,._.~,-X X x
~f~.--~

~ :eeipi

hTe
ê~~mperatuur Uit ~::J

Tabel C4-6.8

---~--
Turb~~:-D-Q-ljving Eenheid Turbine C

nl 115
;:".",::a .. "_.m3/dag X X :

iperatuur In -C X X I

'c x X I

Thermische loZin9 Turbine C:

Debiet" hoeveelheid koelwater (tagnr FI1624 en tagnr F11625) (NB: twee separate stromen)
De!ta Ti = Temperatuur stroom 1 (tagnr TI 1624) - temperatuur koelwaterinlaat (TI501)
Delta T2 = Temperatuur stroom 2 (tagnr TI 1625) - temperatuur koelwaterin!aat (T!501)

Thermische lozing Turbine D:

Debiet = hoeveelheid koelwater (tagnr FI6021 en tagnr F11602) (NB: twee separate stromen)
Delta T1 = Temperatuur stroom 1 (tagnr TI 6021) - temperatuur koe!waterinlaat (TI501)
De!ta T2 = Temperatuur stroom 2 (tagnr TI 6022) - temperatuur koelwaterin!aat (T!501)

Thermische lozing dumpcond, V7:

Debiet = hoeveelheid koelwater (tagnr F11623)

Delta T = temperatuur uittree dumpcond, V7 (tagnr T11623) - temperatuur koelwaterinlaat (TI501)

Thermische lozing dumpcond, H11'l

Debiet = hoeveelheid koelwater (tagnr FI1621)
Delta T = temperatuur uittree dumpcond, V7 (tagnr TI1603) -, temperatuur koelwaterinlaat (TI50'1)
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