
VERWAAIEND STOFONDERZOEK
KOLLO SILICON CARBIDE DELFZIJL

Onderzoek grofstof- en fijnstof (PM10)
emissies

April 2006

Buro Blauw B.V.
Nude 54A
6702 DN  Wageningen
Tel: 0317-425200
Fax: 0317-426111
E-mail: info@buroblauw.nl
Internet: www.buroblauw.nl

Opdrachtgever Kollo Silicon Carbide
Postbus 127
9930 AC Delfzijl

Registratie:
Rapportnummer Status Datum
BL2006.3133.02 Eindversie 05-4-2006

Autorisatie:

Naam Paraaf Datum
Opgesteld

Onderzoek en Advies

05-4-2006

Goedgekeurd
Directeur projecten

05-4-2006

Bestandsnaam: BL.2006.3133.02.doc Laatste raadpleging: 05-04-2006 14:08
Dit rapport met nummer BL2005.3133.01  Eindversie d.d. 16-02-2006



Buro Blauw B.V. Rapportnr. BL2006.3133.02
Luchthygiëne, onderzoek en advies Eindversie April 2006

VERWAAIEND STOFONDERZOEK KOLLO SILICON CARBIDE DELFZIJL
Onderzoek grofstof- en fijnstof (PM10) emissies

2



Buro Blauw B.V. Rapportnr. BL2006.3133.02
Luchthygiëne, onderzoek en advies Eindversie April 2006

VERWAAIEND STOFONDERZOEK KOLLO SILICON CARBIDE DELFZIJL
Onderzoek grofstof- en fijnstof (PM10) emissies

3

SAMENVATTING

Buro Blauw heeft in opdracht van Kollo Silicon Carbide een luchtemissie-onderzoek naar
verwaaiend stof uitgevoerd bij het bedrijf. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van
voorschriften in de nieuwe milieuvergunning van het bedrijf, welke sinds mei 2005 van kracht
is.

Bij Kollo Silicon Carbide (voortaan aangeduid met Kollo SiC) wordt hoogwaardig
siliciumcarbide (SiC) geproduceerd onder strenge milieueisen. De productie vindt deels plaats
in de openlucht en tijdens het productieproces vinden er diffuse stofemissies plaats,
onderverdeeld naar fijnstof (deeltjes kleiner 10 µm) en grofstof (deeltjes groter dan 10 µm).

In het onderzoek zijn de fijnstof- en grofstofemissies van het bedrijf gemeten en is tevens de
samenstelling van het verwaaide fijnstof ten aanzien van zware metalen en Polycyclische
Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) vastgesteld.
Hiertoe is een meetcampagne uitgevoerd, waarbij de grofstof- en fijnstofconcentraties tussen
21 september 2005 en  2 november 2005, op 3 posities op het bedrijfsterrein van Kollo
gemeten zijn. De grofstofconcentraties zijn hierbij continu gemeten met grofstofrecorders. De
fijnstofconcentratie is op 1 positie continu gemeten met een TEOM fijnstofmonitor. Tevens is
de weekgemiddelde fijnstofconcentratie op de 3 posities gemeten met Klein Filter Geräte. Dit
is de Europese referentie methode voor het meten van fijnstof.
De gehaltes zware metalen en PAK’s op de filters van de Klein Filter Geräte, zijn door
externe laboratoria vastgesteld.

Gedurende de meetperiode was sprake van representatieve bedrijfsomstandigheden. Tijdens
de meetperiode van sprake van een windsnelheid die 25% hoger was dan de langjarig
gemiddelde windsnelheid gemeten in Eelde.

Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de totale jaaremissie van grofstof bij Kollo SiC
101 ton bedraagt. Dit is een verlaging ten opzichte van de in 1994 gemeten emissie van 136
ton/jaar. Ook is de berekende stofdepositie in de omgeving van Kollo SiC lager dan in 1994.

De totaal gemeten fijnstofemissie bij Kollo SiC bedraagt 42 ton per jaar. Hiermee komt de
totale jaaremissie van stof van Kollo SiC uit op 143 ton. Deze waarde voldoet aan de
grenswaarde van 163 ton per jaar in voorschrift 3.1 van de vergunning.
De maximale jaargemiddelde fijnstofconcentratie in de omgeving van Kollo SiC bedraagt
voor het rekenjaar 2005 32 µg/m3. De daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3 wordt in een
klein gebied buiten het bedrijfsterrein van Kollo SiC 36 keer per jaar overschreden (de norm
bedraagt maximaal 35 keer). De luchtkwaliteit verslechtert niet ten opzichte van de
luchtkwaliteit ten tijde van het verlenen van de vergunning. Hiermee wordt voldaan aan het
Besluit luchtkwaliteit 2005.

Het verwaaide fijnstof van Kollo SiC bevat sporen aan de metalen cadmium, chroom, nikkel
en vanadium. Daarnaast zijn sporen aan PAK’s aangetoond. De gehaltes zijn dusdanig laag
dat voldaan wordt aan de toekomstige richtwaarde voor benzo(a)pyreen van 1 ng/m3 als
jaargemiddelde waarde in 2013.
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1. INLEIDING

Buro Blauw heeft in opdracht van Kollo Silicon Carbide een luchtemissie-onderzoek naar
verwaaiend stof uitgevoerd bij het bedrijf. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van
voorschriften in de nieuwe milieuvergunning van het bedrijf, welke sinds mei 2005 van kracht
is.

Bij Kollo Silicon Carbide (voortaan aangeduid met Kollo SiC) wordt hoogwaardig
siliciumcarbide (SiC) geproduceerd onder strenge milieueisen. Het in Delfzijl geproduceerde
siliciumcarbide wordt verder verwerkt voor verschillende duurzame toepassingen onder meer
in de slijpmiddelen- en vuurvaste industrie.

De productie vindt voor een deel plaats in de openlucht, waarbij er diffuse stofemissies
plaatsvinden. Op basis van de deeltjesgrootte en de samenstelling van het geëmitteerde stof,
kunnen de volgende diffuse emissies optreden:
- emissie van grove stofdeeltjes (> 10 µm). Deze deeltjes deponeren in de directe

omgeving van het bedrijf, hetgeen tot overlast kan leiden door het vervuilen van
oppervlaktes.

- emissie van fijnstof (<10 µm), aangeduid met het symbool PM10. Fijne stofdeeltjes
worden ingeademd door de mens en kunnen tot diep in de longen doordringen.
Blootstelling aan fijnstof kan nadelige effecten voor de gezondheid tot gevolg hebben.

- Het verwaaiende stof is samengesteld uit de grondstoffen petroleumcokes en zand en
het product siliciumcarbide. Petroleumcokes bevat onder andere  zware metalen en
PAK’s. Deze verbindingen zijn eveneens gezondheidsrelevant. Hierbij is met name de
samenstelling van het fijnstof van belang.

In het verwaaiend stofemissie-onderzoek bij Kollo SiC zijn de grofstof- en fijnstofemissies
bepaald en zijn de gehaltes SiC, zware metalen en PAK’s in het fijnstof vastgesteld. Hierbij
zijn de grofstof en fijnstof deeltjes gedurende 5 weken op 3 posities, verdeeld over de randen
van het bedrijfsterrein, continu bemonsterd. De metingen zijn gestart op woensdag 28
september en beëindigd op woensdag 2 november 2005.

In dit rapport worden resultaten van de uitgevoerde metingen gerapporteerd. In hoofdstuk 2
wordt het productieproces bij Kollo SiC in grote lijnen omschreven en wordt aangegeven bij
welke processen verwaaiend stofemissies kunnen plaatsvinden. Tevens wordt in dit hoofdstuk
ingegaan op de voor dit onderzoek relevante voorschriften in de Wm-vergunning en op de
Nationale luchtkwaliteitseisen in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005), die van
toepassing zijn op de bedrijfssituatie van Kollo SiC. In hoofdstuk 3 worden de meetmethoden
voor grofstof- en fijnstofemissies omschreven en wordt de meetstrategie bij Kollo SiC nader
toegelicht. In hoofdstuk 4 worden relevante gegevens over het productieproces, het
uitgevoerde meetprogramma en de weersomstandigheden gedurende de metingen
gepresenteerd. In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de meetcampagne overzichtelijk in
tabellen en grafieken gepresenteerd en worden de emissies van grofstof, fijnstof, SiC, zware
metalen en PAK’s berekend. In hoofdstuk 6 worden de gemeten emissies getoetst aan de eisen
in de Wm-vergunning en aan de luchtkwaliteitseisen in het Blk 2005. Tenslotte worden de
conclusies van het onderzoek geformuleerd in hoofdstuk 7.
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2. OMSCHRIJVING VAN DE SITUATIE

2.1 Productieproces Kollo SiC

Siliciumcarbide wordt bij hoge temperaturen gevormd uit zand (SiO2) en Cokes ( C). Bij deze
reactie ontstaat naast SiC ook gas, welke grotendeels bestaat uit Koolmonoxide en, afhankelijk
van de samenstelling van de grondstoffen, onder andere zwavelverbindingen als H2S, CS2

, COS
en mercaptanen (R-SH) kan bevatten. Het vrijgekomen procesgas wordt opgevangen en onder
andere voor energie-opwekking gebruikt worden.

Het productieproces bij Kollo SiC bestaat achtereenvolgens uit:
1. De aanvoer van de grondstoffen cokes en zand per vrachtwagen;
2. De opslag van cokes op hopen op het terrein en van zand in een halfopen opslag;
3. Het breken van de cokes in een gesloten breekinstallatie opgesteld in de buitenlucht op

het terrein;
4. Het mengen van het zand en cokes in een gesloten menginstallatie opgesteld in de

buitenlucht op het terrein.
5. Het opbouwen van de ovens. Zand en cokes worden in de juiste verhouding tot

reactiemateriaal gemengd. Van dit mengsel wordt een hoop materiaal gebouwd (circa
3500 ton). Midden in deze hoop materiaal bevindt zich een kern van grafiet die dient als
stroomgeleider. De hoop materiaal wordt afgedekt met een plastic folie om de tijdens het
productieproces vrijkomende procesgassen op te vangen. De grafietkern wordt
aangesloten op een transformator en onder spanning gezet. Een oven wordt gevuld met
circa 4.000 ton materiaal.

6. De ovens worden gedurende een periode van ca. 10 dagen verhit tot boven 20000C.
Tijdens deze periode worden in de oven SiC en productiegas gevormd. Het productiegas
wordt hierbij continu afgezogen ten behoeve van energie-opwekking in de
bedrijfscentrale. Als gevolg van de productie van gas staat het afdekzeil van de ovens
tijdens de productie bol.

7. Het siliciumcarbide dat is ontstaan tijdens het productieproces wordt vrij gegraven met
behulp van kranen en shovels. De buitenste laag zand en cokes die niet heeft
deelgenomen aan de reactie (circa 75%), maar heeft gefunctioneerd als isolatiemateriaal,
wordt vervolgens elders weer ingezet bij een oven als isolatiemateriaal of
reactiemateriaal. Ten behoeve van het afkoelen van de ovens, nodig om het vrijgraven
van het siliciumcarbide mogelijk te maken, worden de ovens gekoeld met sproeiwater.
Dit sproeiwater dient tevens voor het voorkomen van stof en geur.

8. Het vrij gegraven siliciumcarbide (ca. 300 ton) wordt afgevoerd naar de verwerkingshal.
Hier wordt het SiC gescheiden in kristallijn SiC en Amorf SiC (Asg).

9. Het kristallijn SiC wordt hier na verkleining tot maximaal circa 30 cm afgevoerd naar
klanten. Het Asg wordt gedroogd, gemalen en gezeefd. Vervolgens wordt het naar de
klanten in zakken, big-bags of bulk afgevoerd. Voor groen SiC beschikt Kollo SiC over
een separate installatie ten behoeve van de scheiding van kwaliteiten.

Het productieproces van Kollo SiC staat schematisch weergegeven in figuur 2.1
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Figuur 2.1 Schematische weergave van het productieproces bij Kollo SiC (overgenomen van
www.kollosic.nl)

Het bedrijf beschikt over 24 ovens. Hiervan kunnen er maximaal 7 gelijktijdig in productie zijn.
De overige ovens worden òf opgebouwd, staan af te koelen, worden afgegraven, òf zijn in
onderhoud. In figuur 2.2 staat een plattegrond van het bedrijf.

In de figuur zijn de ovens aangegeven met de nummers 1 t/m 24. Rondom de ovens liggen de
bedrijfsgebouwen, de energiecentrale en de opslagen van de grondstoffen en eindproducten.
Deze zijn als volgt rondom de oven gegroepeerd:
- de energiecentrale ligt in het Noordwesten van het bedrijfsterrein;
- de affakkelinstallatie ligt in het Noorden van het bedrijfsterrein;
- de opslag van de grondstoffen cokes en zand ligt ten Noorden van de ovens;
- de kantoren van Kollo SiC zijn in het Noordoostelijke deel van het bedrijfsterrein

gesitueerd;
- aan de Oostzijde van het bedrijfsterrein bevinden zich de (halfopen) opslaghallen, opslag

van eind – en restproducten in de buitenlucht en de breekinstallatie;
- in het Zuidelijk deel van het bedrijfsterrein bevinden zich de koeltorens;
- in het Westelijk deel van het bedrijfsterrein bevinden zich enkele bedrijfsgebouwen.
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Figuur 2.2 Lay-out van het bedrijfsterrein van Kollo SiC
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2.2 Omschrijving van de stofbronnen

De stofemissies bij Kollo SiC vinden op diverse plaatsen op het terrein en gedurende
verschillende fasen van het productieproces plaats. Op basis van de omschrijving van het
productieproces in de vorige paragraaf kunnen de volgende bronnen omschreven worden:

- het Noordwestelijke deel van het bedrijfsterrein waarin zich de energiecentrale bevindt.
In dit gebied zijn geen specifieke stofbronnen gesitueerd. Stof kan verwaaien vanaf
onverharde delen van het bedrijfsterrein;

- de opslag van grondstoffen ten noorden van de ovens. Dit gebied wordt in dit onderzoek
aangeduid met brongebied B;

- de stofemissies afkomstig van de ovens. Bij de ovens kunnen stofemissies plaatsvinden
tijdens de opbouw van de ovens en het afgraven van de ovens. De ovens liggen in het
midden van het bedrijfsterrein en worden in dit onderzoek aangeduid met brongebied C;

- de overkapte en open opslagen van grondstoffen en eindproducten en de breekinstallatie.
Dit bronnengebied ligt in het Oostelijk deel van het bedrijfsterrein en wordt aangeduid
met brongebied D.

- De Zuidelijke rand en de Noordoostelijke randen van het bedrijfsterrein en het achterland,
ten Zuiden en ten Noorden van Kollo SiC. Hier bevinden zich geen stofbronnen. Deze
gebieden, aangeduid als brongebied E (ten Zuiden) en brongebied F (ten Noordoosten)
kunnen beschouwd worden als achtergrondbelasting voor stof.

Naast de verwaaiende stofbronnen vinden op het hele bedrijfsterrein stofemissies plaats als
gevolg van de transportbewegingen. Deze bron kan niet als aparte bron in ogenschouw genomen
worden, omdat de emissies verspreid over het hele terrein plaats kunnen vinden.

De stofemissies bij Kollo SiC kunnen op basis van deeltjesgrootte en samenstelling
onderverdeeld worden in de volgende stofcategorieën
- fijnstofemissies, bestaande uit deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan

10 µm;
- grofstofemissies, bestaande uit deeltjes groter dan 10 µm;
- de samenstellende componenten van het fijnstof en grofstof. In dit onderzoek is alleen

gekeken naar het gehalte zware  metalen, SiC en PAK’s in de fijnstoffractie.
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2.3 Vergunningvoorschriften en wettelijke bepalingen

Bij Kollo SiC worden grofstofdeeltjes en fijnstofdeeltjes geëmitteerd. Grof stof verspreidt zich in
het algemeen alleen in de directe omgeving van het bedrijf. Onder invloed van de zwaartekracht
(sedimentatie) en door depositie worden de deeltjes uit de luchtstroom verwijderd en komen in
de omgeving van het bedrijf terecht. Daar kunnen zij vervuiling van oppervlaktes veroorzaken,
zoals de grond van omliggende bedrijfsterreinen, horizontale vlakken zoals vensterbakken van
omliggende bedrijfsgebouwen en productie-installaties van omliggende bedrijven die in de
buitenlucht opgesteld staan. De emissies van grove stofdeeltjes zijn niet gezondheidsrelevant. Er
bestaan geen wettelijke landelijke, of Europese normen voor de emissie van grofstof, de
maximaal toelaatbare depositie van grofstofdeeltjes of de grofstofconcentratie in de buitenlucht.
In de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR) zijn stofreducerende maatregelen opgesomd
waarmee de diffuse emissies van grofstof bestreden kunnen worden.

In de Wm-vergunning is een emissie-eis opgenomen ten aanzien van de totale stofuitstoot van
het bedrijf. Volgens voorschrift 2.3.1 mag de totale stofemissie van Kollo SiC niet meer dan 163
ton per jaar bedragen. Deze norm is exclusief het verladen aan de laad- en lossteiger nabij het
Oosterhornkanaal en exclusief het transport van cokes vanaf de haven naar de productielocatie
aan de Kloosterlaan.

Daarnaast is voor de fijnstofconcentraties in de buitenlucht het Besluit luchtkwaliteit 2005 van
toepassing. In Nederland zijn besluiten inzake beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit
nader geformuleerd nadat in de Europese Unie (de kaderrichtlijn) het luchtkwaliteitsbeleid is
vastgelegd. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om voor diverse
luchtverontreinigende stoffen voorstellen te formuleren van grenswaarden voor de
luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu. Het beleid richt zich nadrukkelijk op de
bescherming van het leefmilieu en het verbeteren van dit leefmilieu.

De voor Kollo Sic relevante stoffen in het kader van het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn PM10

en NO2. Uit recente epidemiologische studies blijkt dat het wonen nabij (snel)wegen nadelig
is voor de gezondheid (Jansen e.a., 2002).  Er bestaat een direct gezondheidseffect aan de
longen als gevolg van blootstelling aan te hoge concentraties PM10 en NO2.

Vanaf 2005 bedraagt de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10 concentratie 40 µg/m3. De
grenswaarde als 24-uursgemiddelde die 35 keer per jaar mag worden overschreden bedraagt
50 µg/m3 [Staatsblad 316, Artikel 20]. Opgemerkt kan worden dat aan deze laatste eis
momenteel in bijna geheel Nederland niet voldaan kan worden.

In het Besluit luchtkwaliteit 2005 wordt gesteld dat in gebieden waar de grenswaarde voor
PM10 of NO2 worden overschreden, plannen die geen negatieve of positieve effecten hebben
op de luchtkwaliteit in het plangebied toch door mogen gaan, evenals plannen waar sprake is
van een geringe verslechtering van de luchtkwaliteit. Voor deze laatste plannen geldt dan wel
dat in een ander plangebied de luchtkwaliteit verbetert (Van Geel, 2005).
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In de considerans bij de Wm-vergunning van Kollo SiC stellen Gedeputeerde Staten dat:

“Geconcludeerd kan worden dat de emissie van ESD (thans Kollo SiC) een geringe stijging van
de jaargemiddelde achtergrondconcentratie van rond 0,4µg/m3 veroorzaakt. Er is geen sprake
van normoverschrijding.
Gelet op bovenstaande zijn wij van oordeel dat de maximale stofemissie van het oventerrein van
163 ton/jaar milieuhygiënisch acceptabel is. In verband hiermee hebben wij deze omvang van de
stofemissie middels dit besluit gereguleerd (zie voorschrift 2.3.1)”/

In de Wm-vergunning van Kollo SiC zijn de volgende voorschriften ten aanzien van grofstof-
emissies door het bedrijf opgenomen.

2.3.15
Binnen zes maanden na het van kracht worden van dit besluit moet de door de inrichting
veroorzaakte stofemissie worden vastgesteld. Deze vaststelling dient te worden verricht met
behulp van depositiemetingen, waarbij gedurende: ten minste vier aaneengesloten weken met
behulp van stofrecorders de depositie gemeten wordt. De stofemissie van de totale inrichting
moet met behulp van de resultaten van de depositiemetingen worden berekend.
Het meetplan dient ten minste twee maanden voordat met de metingen wordt begonnen aan
ons College te worden overgelegd. Ons College kan aanvullende maatregelen verlangen
betreffende de wijze van het uitvoeren van de meting.

2.3.16
Binnen 3 maanden nadat de stofmetingen op grond van bovengenoemd voorschrift zijn
uitgevoerd, moet het onderzoeksrapport met de resultaten aan ons College worden verstrekt.
In het rapport moeten tenminste de volgende zaken aan de orde komen:
- de meetopzet en de stofbronnen;
- de resultaten van de stofconcentratiemetingen;
- de berekeningen van de stofemissie per jaar;
- de berekeningen van de jaarlijkse depositie;
- de korrelgrootteverdeling (inclusief bepaling aandeel fijn stof);
- een vergelijking met de metingen uit 19941 en een verklaring voor de eventuele

verschillen.,
- de samenstelling van het stof m.b.t. de componenten: benzo(a)pyreen, nikkel

(verbindingen), vanadium, chroom, cadmium en siliciumcarbide.

                                                
1 Buro Blauw rapport nr. BL94.348.01 van februari 1995
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3. MEETMETHODEN

3.1. Inleiding

De meetapparatuur voor stofconcentraties in de buitenlucht wordt ingedeeld naar de
deeltjesgroottefractie die gemeten wordt, te weten:
- apparatuur voor het meten van de fijnstoffractie (< 10 µm);
- apparatuur voor het meten van de grofstoffractie (> 10 µm);
- apparatuur voor het meten van de totaal stofconcentratie.

In dit hoofdstuk worden de diverse meetmethoden en strategieën omschreven in:
- §3.2, de meetmethode voor diffuse grofstofemissies;
- §3.3, de meetmethode voor diffuse fijnstofemissies;
- §3.4, het vaststellen van de samenstelling van het fijnstof;
- §3.5, de gehanteerde meetstrategie;
- §3.6, de methodiek van bronsterkteschattingen;
- §3.7, de kwaliteitsborging van de metingen

3.2. Grofstof

3.2.1 Meetprincipe

Voor grofstofconcentratiemetingen  zijn geen gestandaardiseerde meetmethoden beschikbaar.
Buro Blauw heeft in eigen beheer een meetapparaat voor grofstofconcentraties ontwikkeld, de
zogenaamde grofstofrecorder. De grofstofrecorder wordt al meer dan 15 jaar routinematig
ingezet voor het meten van grofstofemissies van een groot aantal soorten bronnen. In een
vergelijkend onderzoek (NOVEM, 2001) werd geconcludeerd dat de grofstofrecorder geschikt
is voor het langdurig monitoren van grofstofconcentraties in de buitenlucht. De
grofstofrecorder is momenteel de enige methode voor het reproduceerbaar meten van de
grofstofconcentraties en de deeltjesgrootte-verdeling. De resultaten van andere
meetmethoden, bijv. gebaseerd op optische principes, zijn afhankelijk van stofeigenschappen
en meetomstandigheden.

Met dit apparaat wordt de grofstofconcentratie benedenwinds van een diffuse stofbron
bepaald. Dit apparaat bestaat uit een windtunnel die voorzien is van een monstername strip.
Het zwevende stof wordt representatief bemonsterd op de strip. Na afloop van de
monstername wordt de totale hoeveelheid stof op de strip en de deeltjesgrootteverdeling van
het bemonsterde stof in het luchtlaboratorium van Buro Blauw vastgesteld. De
grofstofrecorder en de analyse van de strip worden beschreven in Bijlage A.
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3.3. Fijnstof

Voor het meten van de fijnstofconcentraties in de buitenlucht is een genormaliseerde
referentie meetmethode vastgesteld (NEN-EN 12341). De omschreven methodiek is
arbeidsintensief en levert geen continu meetsignaal op. Voor continue meetsignalen is een
aantal meetmethoden ontwikkeld. Buro Blauw beschikt over een zogenaamde TEOM, PM10-
monitor, waarmee de fijnstofconcentratie continu in de buitenlucht gemeten wordt. De TEOM
(Tapered Element Oscillating Monitor) is in een Europees meetprogramma(CEN 2001)
vergeleken met de referentiemethode. Hierbij is een correctiefactor vastgesteld voor de door
de TEOM gemeten stofconcentraties t.o.v. de referentiemethode. Hiermee is de TEOM dus
een bruikbaar meetinstrument van de continue monitoring van fijnstofconcentraties in de
buitenlucht.

Bij Kollo SiC is voor  het meten van de PM-10 concentratie is gebruik gemaakt van de
TEOM. Daarnaast is er gebruik gemaakt van drie Klein-filtergeräte (Kfg) als
referentiemethode. Met een Kfg wordt het continue meetsignaal van de TEOM omgerekend
naar de referentiemethode volgens de genormaliseerde Europese referentiemethode NEN-EN
12341.

In figuur 3.1 staat een foto van de TEOM. In figuur 3.2 een foto van een Kfg
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Figuur 3.1 Foto van de TEOM pm10 - monitor

Figuur 3.2 Foto van een Klein Filter Gerät
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3.4 Samenstelling van het stof

Volgens voorschrift 3.1.16 van de Wm-vergunning moet de samenstelling van het stof
bepaald worden m.b.t. de componenten: benzo(a)pyreen, nikkel (verbindingen), vanadium,
chroom, cadmium en siliciumcarbide. Voor het vaststellen van de concentraties van de
verbindingen zijn de filters van de Klein Filter Gerät metingen (pm10 stof) ter analyse naar
externe laboratoria gestuurd.

Het gehalte aan benzo(a)pyreen en een aantal andere PAK’s is door middel van GCMS-
analyse vastgesteld door het laboratorium RPS in Ulvenhout vastgesteld. De laboratoria van
RPS-analyse voldoen aan de accreditatiecriteria voor test laboratoria zoals vastgesteld in
NEN-EN-ISO 17025:2000 en zijn geregistreerd door de Stichting Raad voor Accreditatie
onder het registernummer L192 (RPS, prijslijst 2005). De PAK’s analyses behoren niet tot de
geaccrediteerde verrichtingen.

Het gehalte zware metalen nikkel, vanadium, chroom en cadmium en het gehalte aan
siliciumcarbide is vastgesteld door het Metalllabor te Duisburg (Duitsland). Dit laboratorium
is geaccrediteerd volgens de norm DIN  EN ISO/IEC 17025. Het laboratorium is geregistreerd
door de Deutscher Akkreditierungs Rat onder het registernummer DAP-PL-3464.00.
De metaal- en siliciumcarbide analyses zijn eveneens door het bedrijfslaboratorium van Kollo
SiC uitgevoerd.

3.5 Meetstrategie

In de vergunning is een emissie-eis voor de jaarlijkse totaalstof emissie van Kollo SiC
opgenomen. De stofemissies bij Kollo SiC vinden diffuus plaats en zijn afhankelijk van de
weersomstandigheden (windsnelheid en windrichting) en van de bedrijfsomstandigheden. Dit
betekent dat de emissies in de tijd (sterk) zullen variëren. Voor het vaststellen van de
jaaremissie moeten de emissies dus gedurende een representatieve periode vastgesteld
worden. De meetperiode moet representatief zijn t.a.v. de meteorologische omstandigheden en
ten aanzien van de opgetreden bedrijfsomstandigheden.

Voor het meten van diffuse stofemissies wordt de zogenaamde loeflijzijde methode toegepast.
Hierbij wordt de stofconcentratie boven- en benedenwinds van een bron vastgesteld. Uit het
verschil in concentratie volgt de bijdrage van de bron aan de gemeten stofconcentratie
benedenwinds van de bron. De stofemissie van de bron wordt vervolgens met een rekenmodel
voor de verspreiding van (grof) stof berekend uit het gemeten concentratieverschil, de
heersende windsnelheid, en de afstand van de benedenwindse meetpositie ten opzichte van de
bron.
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Gezien afhankelijkheid van een groot aantal min of meer willekeurig variërende factoren,
zullen diffuse stofemissies in het algemeen sterk in tijd kunnen variëren Bij het opstellen van
een meetplan zal met deze variabiliteit rekening gehouden moeten worden. Voor het meten
van diffuse stofemissies kunnen de volgende meetstrategieën toegepast worden:
1. Stofconcentratiemonitoring: Hierbij wordt de stofconcentratie op minimaal 2 posities

rondom de bron gedurende een representatieve tijdsperiode continu gemeten. De
meetposities worden zodanig gekozen dat gedurende een groot deel van de tijd minimaal
één positie benedenwinds van de bron ligt, en minimaal één positie bovenwinds. Naast de
stofconcentratie worden de windrichting en windsnelheid continu ter plaatse gemeten.
Uit de meetgegevens wordt de gemiddelde stofemissie gedurende de meetperiode
vastgesteld. Ook kan de invloed van neerslag en windsnelheid op de gemeten stofemissies
vastgesteld worden.
De meetperiode moet representatief zijn ten aanzien van de opgetreden weersomstandigheden
en ten aanzien van de bedrijfsvoering. Uit ervaring kan gesteld worden dat minimaal een
meetperiode van 3 weken, of 2 meetperioden (winter en zomer) van 2 weken vereist zijn.

2. Brongerichte metingen. Hierbij wordt de loeflijzijdemethode op één meetdag rondom een,
of enkele bronnen voor verwaaiend stofemissies toegepast. De metingen geven inzicht in
de bijdrage van de afzonderlijke bronnen aan de totale diffuse stofemissie van een bedrijf.
De metingen kunnen in worstcase omstandigheden uitgevoerd worden, of onder enkele
representatieve omstandigheden (qua weer en bedrijfsomstandigheden).

3. Testmetingen. Bij testmetingen wordt de stuifgevoeligheid van stoffen in de praktijk of in
het laboratorium van Buro Blauw vastgesteld. De stuifgevoeligheidstest, of Lundgrentest
kan gebruikt worden voor het evalueren van de indeling in stuifklassen in de NeR. Ook
wordt een emissiefactor (mg verwaaid stof per kg overgeslagen product per uur) voor de
stofemissie bij de overslag van deze producten verkregen. Bij de erosiegevoeligheid wordt
een windtunnel over het product geplaatst en wordt de invloed van de windsnelheid op de
stofemissie vastgesteld. Deze metingen kunnen in het laboratorium of in de
praktijksituatie uitgevoerd worden.

Bij Kollo SiC is de strategie van stofconcentratiemonitoring toegepast. Hierbij zijn de
uurgemiddelde grofstofconcentraties op 3 posities verdeeld over het bedrijfsterrein continu
gemeten. Tevens is de weekgemiddelde fijnstofconcentratie op dezelfde posities gemeten.
Tenslotte is de fijnstofconcentratie op 1 van de drie posities continu gemeten met de TEOM.

In figuur 3.3 zijn de drie meetposities op het bedrijfsterrein van Kollo SiC ten opzichte van de
6 brongebieden weergegeven.
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Figuur 3.3 Overzicht van de meetposities 1 t/m 3 voor grofstof en fijnstof op het bedrijfsterrein
van Kollo SiC. De TEOM is gesitueerd op het meetpunt  in het Noordoosten van het
bedrijfsterrein.
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De meetposities zijn zodanig gekozen dat een van de meetpunten vrijwel altijd uitsluitend
door één van de 6 bronnengebieden belast wordt. De meetposities komen overeen met de
posities die in het grofstofonderzoek van 1994 zijn toegepast.

In tabel 3.1 wordt aangegeven bij welke windrichtingssectoren de meetpunten door welke
brongebieden belast worden.

Tabel 3.1 Windrichtingssectoren, waarbij de meetpunten 1, 2 en 3 belast worden door één van
de brongebieden A t/m F

Meetpunt Brongebieden
A B C D E F

1 305-20O 20-110O 135-220O - - -
2 280-305o - 215-245o 175-205o - 320-160o

3 - - 340-60o 110-320o -

Uit de tabel blijkt dat alle brongebieden bij bepaalde windrichtingssectoren een van de drie
meetpunten belasten. Met de gekozen meetstrategie kunnen de stofemissies van alle bronnen
gekwantificeerd worden, mits de betreffende windrichtingssectoren voldoende vaak zijn
voorgekomen in de meetperiode.

3.6 Bronsterkteschattingen

3.6.1 Grofstof

De bronsterkteschattingen zijn uitgevoerd volgens een ontwerp Europese normering
CEN/TC 264/WG 17 N 145: “ Fugitive and diffuse emissions of common concern to industry
sectors- Fugitive Dust Emission Rate Estimates by Reverse Dispersion Modelling”.

Volgens deze methode wordt de grofstofemisssie uit een databestand berekend door met een
voor grofstof geschikt verspreidingsmodel, dat rekening houdt met depositie en sedimentatie
van het stof. In dit project is gerekend met het model FDM, dat ontwikkeld is door
Environmental Protection Agency van de Verenigde Staten (Winges 1990). Met dit model
kunnen zowel korte termijn als lange termijn concentraties en deposities berekend worden. Dit
model is ook gebruikt om de stofemissies van de 6 brongebieden te berekenen uit de met
grofstofrecorders gemeten stofconcentraties. Bij deze berekeningen is het grofstof in drie
deeltjesgrootte- categorieën ingedeeld, te weten:
- deeltjes tussen 10 - 30µm, met een gemiddelde diameter van 20 µm
- deeltjes tussen 30 - 70µm, met een gemiddelde diameter van 50 µm
- deeltjes groter dan 70µm, waarbij gerekend is met een deeltjes diameter van 70 µm.

Tevens wordt per bron de totale grofstofemissie berekend.
Het FDM-model is ook gebruikt in het onderzoek van Buro Blauw uit 1994. De totaal
vergunde stofemissie van Kollo Sic is op deze rapportage gebaseerd. Het model is algemeen
geaccepteerd voor het berekenen van de stofdepositie van verwaaiende stofbronnen.
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3.6.2 Fijnstofemissies

Fijnstof is bij Kollo SiC continu gemeten op meetpositie 2 in het Noordoostelijk deel van het
bedrijfsterrein. Op de meetpositie wordt het meetapparaat bij zuidelijke tot zuidwestelijke
windrichtingen belast door fijnstof afkomstig van Kollo SiC. Uit deze meetresultaten kunnen
fijnstofemissies van de afzonderlijke bronnen bij Kollo SiC berekend worden. de
pm10-achtergrondconcentratie wordt berekend uit de gemiddelde waarde van de
meetapparatuur bij niet belaste  windrichtingen, Voor de TEOM betreft de windsector tussen
NW-N-ZZO.  Het Kfg op meetpunt 3 is bij Z-ZW wind onbelast. Uit de bij deze
windrichtingen gemeten fijnstofconcentraties is de gemiddelde achtergrondconcentratie
fijnstof in Delfzijl berekend. De achtergrondwaarde wordt dus op vrijwel de gehele windroos
bepaald.

Daarnaast is fijnstof als weekgemiddelde waarde gemeten op de drie meetposities
De gemeten pm10-concentraties worden veroorzaakt door de achtergrondconcentratie, èn
afhankelijk van de windrichting door een of meerdere brongebieden van Kollo SiC. Op basis van
meteorologische gegevens wordt de achtergrondbelasting vanuit de verschillende windrichtingen
uit de weekgemiddelde waarden afgeleid. Dit levert allleen resultaat op als de wind gedurende de
gehele week afkomstig was van de achtergrondbelasting.
Uit alle beschikbare meetdata, wordt de gemiddelde achtergrondconcentratie bij Kollo SiC
bepaald. Vervolgens wordt met behulp van de continue meetdata de fijnstofconcentratie
veroorzaakt door stofbronnen van Kollo SiC op meetpositie 2 berekend door de achtergrond af te
trekken van de gemeten pm10-concentratie.
Tenslotte wordt de fijnstofemissie per brongebied berekend uit de vastgestelde grofstofemissie en
de verhouding tussen de fijnstof- en grofstofconcentratie.

3.7 Kwaliteitsborging

Buro Blauw is voor een aantal verrichtingen geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op
basis van de norm NEN-EN 17025.

De meetprocedure voor het uitvoeren van PM10 concentratiemetingen in de buitenlucht is
opgenomen in het kwaliteitshandboek van Buro Blauw. De procedure is nog niet
geaccrediteerd op basis van de norm Norm NEN-EN 17025. Voor een actueel overzicht van
de geaccrediteerde verrichtingen van Buro Blauw wordt verwezen naar de website van Buro
Blauw (www.buroblauw.nl ).
Grofstofconcentratiemetingen zijn nog niet gestandaardiseerd. Omdat de meetonzekerheid, de
herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van de meetmethode niet bekend zijn, kunnen deze
metingen nu niet geaccrediteerd worden. Buro Blauw voert deze metingen met dezelfde
kwaliteitsprocedures uit als de geaccrediteerde metingen.

Buro Blauw is lid van de Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (www.vkl-online.nl). De
vereniging zet zich in voor een permanente ontwikkeling en borging van een goede kwaliteit
van luchtmetingen en bestaat uit vooraanstaande meet- en inspectie instanties in Nederland.
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4. MEETRESULTATEN

4.1. Inleiding

De metingen bij Kollo SiC zijn opgestart op 21 september 2005 en zouden volgens planning
doorlopen tot 19 oktober 2005. Als gevolg van storingen bij sommige apparaten, is de
meetperiode verlengd tot 2 november 2005. Daarmee heeft de meetperiode in totaal 6 weken
geduurd. In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de periodes waarin de verschillende
meetapparaten volgens de specificaties gedraaid hebben.

Tabel 4.1 Overzicht van de actieve meetperiode van de diverse apparaten.

Periode Meetpunt 1 Meetpunt 2 Meetpunt 3
Gsf Kfg Gsf Kfg TEOM Gsf Kfg

21-9-05 27-9-05 X X X X X X
28-9-05 4-10-05 X X X X X X X
5-10-05 11-10-05 X X X X X X X

12-10-05 18-10-05 X X X X X X
19-10-05 25-10-05 X X X X X X
26-10-05 2-11-05 X X X X X X

werkingsgraad  (4 perioden) 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
werkingsgraad  (6 perioden) 50% 100% 100% 100% 100% 80% 100%

Uit de tabel blijkt dat de Kfg’s en de TEOM gedurende de gehele meetperiode van 6 weken
storingsvrij gedraaid hebben. De grofstofrecorder op meetpunt I heeft gedurende 75% van de
beoogde meetduur storingsvrij gedraaid. De beide overige apparaten hebben 5 tot 6 weken
storingsvrij gedraaid. Hiermee kan geconcludeerd worden dat met de verlenging van de
meetperiode, het aantal meetdata dat vereist is volgens de meetstrategie (zie §3.4) in ruime
mate verkregen is.

Naast de beschikbaarheid van voldoende meetresultaten wordt de representativiteit van de
meetperiode bepaald door:
- de productieomstandigheden bij Kollo SiC gedurende de meetperiode;
- de weersomstandigheden gedurende de meetperiode.

De productieomstandigheden kunnen gekarakteriseerd worden door:
- het aantal ovens dat in bedrijf is. Als de ovens in bedrijf zijn, zijn ze afgedekt met folie, en

emitteren ze geen stof;
- het aantal ovens dat in opbouw of afbouw is. In deze fase ligt de oven bloot en kunnen

onder invloed van wind diffuse stofemissies ontstaan;
- onregelmatigheden tijdens het productieproces, zoals het optreden van zogenaamde

blazers, kunnen kortdurend hoge piekemissies opleveren. Het beleid van Kollo SiC is er
op gericht deze blazers zoveel als mogelijk te voorkomen.

In tabel 4.2 wordt een overzicht van de productieomstandigheden van de ovens per week
gegeven.
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Tabel 4.2 Overzicht van het aantal ovens dat emitterend, in productie is, of een blazer heeft
gehad gedurende de meetperiode van 6 weken.

Status oven Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
Emitterend 54% 63% 62% 64% 59% 55%
In productie 45% 36% 37% 35% 41% 45%
Blazer 1% 2% 1% 1% 0% 0%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Uit de tabel blijkt dat gedurende de meetperiode sprake is geweest van zeer constante
productieomstandigheden met een verwaarloosbaar aantal blazers (0-2%). Het aantal stof
emitterende ovens varieerde gedurende de meetperiode tussen 54% en 64%.  Het aantal
blazers gedurende de meetperiode is gelijk aan het gemiddeld aantal blazers gebaseerd op het
jaarlijkse aantal.

Naast de productie is de aanvoer van grondstoffen een belangrijke factor voor de
representativiteit van de meetperiode. De bulk hoeveelheid grondstoffen wordt met name per
schip aangevoerd. Daarnaast vindt aanvoer en afvoer via vrachtwagens plaats. Naar opgave
van het bedrijf zijn er verspreid over de meetperiode 18 schepen (gemiddeld om de dag) en
103 vrachtwagen (3 tot 4 per dag) gelost.

Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat sprake is geweest van een constante productie en
een constante aanvoer van grondstoffen. De bemeten bedrijfssituatie wordt als representatief
beschouwd.

Ten aanzien van de representativiteit van de weersomstandigheden tijdens de weersperiode
zijn de windsnelheid en de neerslag bepalend voor de verwaaiend stofemissies. Naar
verwachting neemt de verwaaiend stofemissie toe bij een toenemende windsnelheid, en af bij
een toenemende neerslag. In tabel 4.3 worden de windsnelheid en de neerslag gedurende
meetperiode vergeleken met de gemiddelde weerssituatie gemeten bij het KNMI station Eelde
over de periode 1971-2000.

Tabel 4.3 Vergelijking van de weersomstandigheden tijdens de meetperiode met de gegevens
van station Eelde over de periode 1971-2000

Windsnelheid Eelde Meetperiode
[m/s] 1971-2000
0-3 44% 12%
3-6 26% 60%
6-8 22% 17%
>8 8% 10%

100% 100%

Uit de tabel is af te leiden dat het gedurende de meetperiode gemiddeld 25% harder gewaaid
heeft dan gemiddeld over de periode 1971-2000. Bij een hardere wind is een grotere
stofemissie te verwachten.
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4.2 Grofstof

4.2.1 Meetresultaten

In bijlage B staat een uitgebreid grafisch overzicht van de gemeten en berekende
grofstofemissies en concentraties. De uit de meetresultaten berekende grofstofemissies
worden samengevat in tabel 4.4.

Tabel 4.4 Samenvatting gemeten stofemissies Kollo SiC en een vergelijking met de resultaten uit
1994

Bron Deeltjesgrootte [µm]
20 50 70 Totaal

Grofstofemissies [g/s]
A 0,11 0,15 0,11 0,37
B 0,09 0,13 0,20 0,42
C 0,42 0,65 0,64 1,70
D 0,52 0,78 0,98 2,28
E <0,01 <0,01 <0,01 <0,03
F 0,05 0,04 0,02 0,11

Totaal 1,20 1,75 1,95 4,90

De grofstofemissie van het bedrijf is afhankelijk van:
- de bedrijfsomstandigheden tijdens de meetperiode. Deze zijn omschreven in §4.1.

Daarnaast zal de stofemissie tijdens bedrijfsuren verschillen van de bedrijfsemissie buiten
bedrijfsuren;

- de windsnelheid. Bij een toenemende windsnelheid is het te verwachten dat de verwaaiend
stofemissies toenemen;

- de hoeveelheid neerslag. Het is te verwachten dat de verwaaiend stofemissies tijdens
neerslag lager zullen zijn dan bij droog weer. In het onderzoek van 1994 is overigens een
omgekeerd effect gevonden.

Hieronder worden de effecten van de bedrijfstijden,  de windsnelheid en de neerslag op de
verwaaiend stofemissies en hun onderlinge correlatie onderzocht. Hierbij zijn de bronnen E en
F niet meegenomen, omdat het hierbij om verwaarloosbare achtergrondemissies handelt.

Allereerst is de relatie tussen de bedrijfstijd (tijdens of buiten  bedrijfstijd) met de
windsnelheid en neerslag onderzocht.

1. Onderlinge correlatie

Tijdens bedrijfstijden blijkt het iets harder gewaaid te hebben en iets meer geregend te
hebben. De verschillen zijn evenwel niet relevant. Er is geen relatie tussen de bedrijfstijd, de
windsnelheid en neerslag.

In figuur 4.1 is de relatie tussen de windsnelheid met de windrichting weergegeven.
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Figuur 4.1 Relatie tussen de windsnelheid en de hoeveelheid neerslag gedurende de
meetperiode

Uit de figuur blijkt duidelijk dat sprake is van een hoge mater van correlatie tussen de
windsnelheid en de neerslag. De correlatiecoëfficiënt tussen beide parameters bedraagt 0,98
en is statistisch significant (P < 0,05). Hoe harder het waait, hoe meer het regent.
Bij het onderzoeken van de relatie tussen neerslag en grofstofemissie, zal gecorrigeerd moeten
worden voor de windsnelheid. Dit door de relatie voor verschillende windsnelheidsklassen te
onderzoeken.

2. Relatie bedrijfstijd en  grofstofemissie

In tabel 4.5 staan de grofstofemissies van de verschillende bronnen bij Kollo SiC, uitgesplitst
naar tijdens en buiten bedrijfstijden.

Tabel 4.5 Grofstofemissies van de brongebieden A t.m D van Kollo SiC gedurende
bedrijfstijden en buiten bedrijfstijden

Brongebied Grofstofemissie [g/s]
Bedrijfsuren Buiten bedrijfstijd Gemiddeld

A 0,7 0,2 0,37
B 1,0 0,1 0,42
C 3,5 0,9 1,7
D 4,9 1,4 2,28

Uit de tabel blijkt dat de grofstofemissies van Kollo SiC tijdens bedrijfstijden beduidend
hoger zijn dan buiten bedrijfstijden. Dit is toe te schrijven aan alle stofveroorzakende
activiteiten tijdens de bedrijfstijden (zie hoofdstuk 2). De grofstofemissie tijdens bedrijfstijden
is gemiddeld een factor 2 hoger dan de gemiddelde emissie, en buiten bedrijfstijden
gemiddeld een factor 2 lager. Opvallend is het grote verschil in emissie bij brongebied B. In
dit gebied worden de grondstoffen opgeslagen en vinden er tijdens bedrijfsuren veel op- en
overslagactiviteiten plaats.
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3. Relatie windsnelheid en grofstofemissie

In figuur 4.2 wordt de relatie tussen de windsnelheid en de grofstofemissie voor de
brongebieden A t/m D grafisch weergegeven.

Bron A Bron B

Bron C Bron D

Figuur 4.2 Relatie tussen de grofstofemissie en de windsnelheid voor de 4 brongebieden
A t/m D.

Uit de figuur blijkt dat bij de vier brongebieden de grofstofemissie toeneemt met de
windsnelheid. Dit mag vanuit theoretische overwegingen ook verwacht worden. De correlatie
tussen windsnelheid en grofstofemissie is hoog. Deze is groter dan 0,90 en statistisch
significant (P < 0,05) voor de brongebieden A, C en D. De correlatie is zwakker voor
brongebied B (0,63). Dit komt doordat deze bron weinig varieert met de windsnelheid.
Hiervoor is geen logische verklaring gevonden.

4. Relatie met neerslag

De neerslag is onderzocht in relatie met de windsnelheid. Dit vanwege de hoge positieve
correlatie tussen neerslag en windsnelheid tijdens dit onderzoek.
Voor het verkrijgen van voldoende waarden is deze analyse uitgevoerd voor alle bronnen van
Kollo SiC te gelijkertijd. Hierbij zijn de emissies van de afzonderlijke bronnen
“genormaliseerd” naar de overall gemiddelde grofstofemissie van Kollo SiC. De resultaten
van deze analyse zijn grafisch weergegeven in figuur 4.3
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Figuur 4.3 Relatie tussen neerslag en grofstofemissies voor alle bronnen van Kollo Sic
C

Uit de figuur blijkt geen eenduidige relatie tussen neerslag en de omvang van de
grofstofemissies. Wel is in de figuur duidelijk de relatie met de windsnelheid te zien.

4.2.2 Berekening jaargemiddelde grofstofemissie

In de vorige paragraaf is er een significante relatie gevonden tussen de grofstofemissies van
de 4 onderscheiden brongebieden bij Kollo SiC met de bedrijfstijd en met de windsnelheid.
Voor het berekenen van de jaargemiddelde grofstofemissie moet hier rekening mee gehouden
worden.

In tabel 4.6 wordt de windsnelheidsverdeling die tijdens het onderzoek in Delfzijl is
opgetreden vergeleken met de langjarig gemiddelde windsnelheidsverdeling van het
meteorologische station van Eelde.

Tabel 4.6 Vergelijking van de windsnelheidsverdeling van KNMI weersstation Eelde over de
periode    met de verdeling tijdens de meetperiode in Delfzijl

Windsnelheids- Frequentie
klasse Eelde Meet
[m/s] periode periode
0-3 43,9% 8,4%
3-6 26,2% 49,0%
6-8 21,8% 21,2%
>8 8,0% 21,4%

Uit de tabel volgt dat de gedurende de meetperiode lage windsnelheden beduidend minder zijn
voorgekomen dan het langjarig gemiddelde en hoge windsnelheden juist beduidend meer. De
langjarig gemiddelde windsnelheid is berekend op 4,2 m/s, terwijl de windsnelheid gedurende
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de meetperiode 6 m/s bedroeg. Bij de berekening van de jaaremissie wordt rekening gehouden
met deze afwijking ten opzichte van de langjarig gemiddelde windsnelheidsverdeling.

In tabel 4.7 wordt de jaargemiddelde grofstofemissie voor de 4 brongebieden bij Kollo SiC
berekend, waarbij rekening gehouden wordt met de bedrijfstijden en gecorrigeerd wordt voor
de langjarig gemiddelde windsnelheidsverdeling gemeten in Eelde.

Tabel 4.7 Berekening van de jaaremissie van grofstof bij Kollo SiC, rekening houdende met de
bedrijfstijden en gecorrigeerd voor de langjarig gemiddelde windsnelheidsverdeling

Brongebied Grofstofemissie [g/s] [Bedrijfstijden u/j] Correctiefactor Jaaremissie
Bedrijfsuren Buiten bedrijfstijd Bedrijfsuren Buiten bedrijfstijd windsnelheid [t/j]

A 0,7 0,2 4125 4635 89% 8
B 1,0 0,1 4125 4635 89% 13
C 3,5 0,9 4125 4635 89% 24
D 4,9 1,4 4125 4635 89% 55

Totaal 10,1 2,6 101

Uit de tabel blijkt dat de totaal gemeten jaaremissie van grofstof bij Kollo SiC 101 ton
bedraagt. In  1994 is een totale jaaremissie van grofstof gemeten van 136 ton/jaar. Hiermee is
sprake van een daling van de grofstofemissies t.o.v. het referentiejaar 1994.

4.2.2 Depositiecontouren

De depositiecontouren zijn berekend met het Fugitative Dust Model (FDM-model00). Dit
model is ontwikkeld door de Environmental Protection Agency (EPA) van de Verenigde
Staten (Winges 1990). Met het FDM-model kunnen zowel korte termijn (uurgemiddeld) als
lange termijn (jaargemiddeld) concentraties en deposities berekend worden. Het korte termijn
model is gebruikt bij de berekening van de grofstofemissies.

Met behulp van de gemeten grofstofemissie van 101 t/j (zie tabel 4.) is de stofdepositie
rondom Kollo SiC berekend met het lange termijn FDM-model. De invoergegevens van deze
modelberekeningen staan in bijlage C. De berekende stofdepositiecontouren van 1, 3, 10 en
30 g/(m2*j) staan in figuur 4.4.
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Figuur 4.4 Stofdepositiecontouren van Kollo SiC van 1, 3, 10 en 30 g/(m2*j) berekend met het
lange termijn FDM-model.

In 1994 zijn eveneens depositiecontouren met hetzelfde model uitgerekend. De depositie is
hierbij uitgedrukt in µg/(m2*s)2. Voor het vergelijken van de huidige depositie met de
depositie in 1994 zijn in bijlage D depositiecontouren uitgedrukt in µg/(m2*s) weergegeven.
Hieruit blijkt dat de huidige depositie lager is dan de depositie in 1994.

                                                
2 In de rapportage van 1994 is abusievelijk gesteld dat de depositiecontouren uitgedrukt zijn in g/(m2*j).

Herberekening van deze contouren laten evenwel zien dat dit de verkeerde eenheid is geweest.
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4.3. Fijnstof

4.3.1 Meetresultaten

De resultaten van de continue fijnstofconcentratiemetingen zijn grafisch weergegeven in
bijlage E. In de figuur in de bijlage is duidelijk te zien dat vooral bij zuidwestelijke wind
hogere stofconcentraties gemeten worden.
Fijnstof is bij Kollo SiC continu gemeten op meetpositie 2 in het Noordoostelijk deel van het
bedrijfsterrein. Op de meetpositie wordt het meetapparaat bij zuidelijke tot zuidwestelijke
windrichtingen belast door fijnstof afkomstig van Kollo SiC. Uit deze meetresultaten kunnen
fijnstofemissies van de afzonderlijke bronnen bij Kollo SiC berekend worden. Bij Noordelijke
windrichtingen wordt het apparaat in het geheel niet belast door fijnstofbronnen bij Kollo SiC.
Uit de bij deze windrichtingen gemeten fijnstofconcentraties is de gemiddelde
achtergrondconcentratie fijnstof in Delfzijl berekend. Deze bedraagt 26,9 µg/m3.

Daarnaast is fijnstof als weekgemiddelde waarde gemeten op de drie meetposities. De
gemeten concentraties staan samengevat in tabel 4.8. Het certificaat van de gravimetrische
analyses staat in bijlage F.

Tabel 4.8 Meetresultaten van de pm10 concentratiemetingen met Klein Filter Geräte

Plaats Startdatum
[dd-mm-jj]

Starttijd
[uu:mm]

Einddatum
[dd-mm-jj]

Eindtijd
[uu:mm]

Volume
[mo

3]
Identificatie

[-]
Massa
[mg]

Concentratie
[µg/mo

3]
Fakkel 21-09-05 12:15 28-09-05 12:15 366,13 190905KW001 30,74 84,0

(ELB 3.3) 28-09-05 13:16 05-10-05 12:41 369,62 190905KW005 18,27 34,5
05-10-05 12:50 12-10-05 12:45 368,77 190905KW008 38,39 84,0
12-10-05 12:56 19-10-05 12:56 374,49 190905KW011 14,90 68,5
19-10-05 15:47 26-10-05 13:57 361,96 190905KW014 13,27 40,2
26-10-05 13:55 02-11-05 12:52 366,13 190905KW022 11,89 63,2

Kantoor 21-09-05 16:02 28-09-05 13:32 361,48 190905KW003 22,29 106,2
(hfd prod.) 28-09-05 13:43 05-10-05 13:07 370,10 190905KW006 32,44 30,9

05-10-05 13:32 12-10-05 13:32 369,67 190905KW009 25,55 66,1
12-10-05 13:50 19-10-05 13:50 375,35 190905KW012 21,76 34,2
19-10-05 14:50 26-10-05 12:53 362,49 190905KW013 26,46 37,9
26-10-05 13:05 02-11-05 13:05 366,49 190905KW020 13,23 69,3

 Koeltorens 21-09-05 13:33 28-09-05 12:32 364,24 190905KW002 14,48 50,2
(ELB 2.15) 28-09-05 12:39 05-10-05 12:02 369,85 190905KW004 15,33 38,7

05-10-05 12:12 12-10-05 12:12 369,19 190905KW007 9,27 57,7
12-10-05 12:30 19-10-05 12:30 374,36 190905KW010 26,78 56,3
19-10-05 16:15 26-10-05 14:16 361,67 190905KW015 24,42 24,3
26-10-05 14:19 02-11-05 13:03 363,90 190905KW023 11,25 29,3



Buro Blauw B.V. Rapportnr. BL2006.3133.02
Luchthygiëne, onderzoek en advies Eindversie April 2006

VERWAAIEND STOFONDERZOEK KOLLO SILICON CARBIDE DELFZIJL
Onderzoek grofstof- en fijnstof (PM10) emissies

29

De gemeten pm10-concentraties worden veroorzaakt door de achtergrondconcentratie, èn
afhankelijk van de windrichting door een of meerdere brongebieden van Kollo SiC. In tabel 3.1
is aangegeven bij welke windrichtingssectoren de meetposities 1 t/m 3 belast worden door
stofbronnen van Kollo SiC.

Tijdens de meetperiode is alleen meetpunt 3 (koeltorens) gedurende de weken 5 en 6 uitsluitend
belast geweest door de achtergrondconcentratie. Uit tabel 4.8 blijkt dat de gemeten concentratie
op die positie toen respectievelijk 24,3 en 29,3 µg/m3 bedroeg.
De gemiddelde achtergrondconcentratie gedurende de meetperiode is eveneens berekend uit de
meetresultaten van de TEOM (positie 2), bij windrichtingen waarbij de TEOM uitsluitend belast
werd door de achtergrondconcentratie. Hierbij is een gemiddelde pm10 achtergrondconcentratie
berekend van 26,9 µg/m3. Hieruit wordt geconcludeerd dat tijdens de meetperiode sprake is
geweest van een vrij constante achtergrondconcentratie van gemiddeld 26,8 µg/m3.
Op basis van de belastingssectoren en de vastgestelde achtergrondconcentratie van 26,8 µg/m3,
wordt in tabel 4.9 de verhouding tussen de grofstofconcentraties en de pm-10 concentraties,
gemeten op meetpunt 2 (kantoor) berekend.

Tabel 4.9 Berekening verhouding in concentraties grofstof en fijnstof veroorzaakt door de diverse
brongebieden op meetpunt II Kantoor

Windrichting Stofconcentratie Belastende Verhouding
Grofstof pm10 Achtergrond Bron pm10/grofstof

[streken] [µg/m3] [µg/m3] [µg/m3]
N 19,3 17,6 26,8 Geen n.v.t
NNO 24,6 16,2 26,8 Geen n.v.t
NO 7,7 21,4 26,8 Geen n.v.t
ONO 6,4 12,7 26,8 Geen n.v.t
O 7,1 17,2 26,8 Geen n.v.t
OZO 15,8 20,4 26,8 Geen n.v.t
ZO 57,9 33,3 26,8 Geen n.v.t
ZZO 114,9 52,3 26,8 Geen n.v.t
Z 155,1 66,7 26,8 C 0,25
ZZW 177,4 114,3 26,8 D 0,49
ZW 187,6 101,6 26,8 C 0,38
WZW 135,6 59,3 26,8 C 0,21
W 109,5 42,6 26,8 A 0,12
WNW 90,7 76,6 26,8 A 0,53
NW 57,1 19,8 26,8 Geen n.v.t
NNW 42,2 18,4 26,8 Geen n.v.t

Uit de tabel volgt voor brongebied A een verhouding tussen de concentraties van pm10 en
grofstof van gemiddeld 0.32. Voor bron C en D bedraagt deze verhouding respectievelijk 0,29 en
0,49. Voor bron B kon het verhoudingsgetal niet vastgesteld worden, omdat deze bron bij alle
windrichtingen eveneens belast wordt door de andere bronnen. Verondersteld is dat deze gelijk is
aan de gemiddelde waarde van de overige bronnen. Deze is dan gelijk aan 0,37.

Op basis van de vastgestelde grofstofemissies van de brongebieden en bovengenoemde
verhoudingsfactoren, worden in tabel 4.10 de fijnstofemissies van de brongebieden berekend.
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Tabel 4.10 Berekening van pm10 emissies en totale stofemissies van Kollo SiC op jaarbasis

Brongebied Grofstof emissie pm10-factor pm-10-emissie Totaal stof emissie
[t/j] t/j] [t/j]

A 8 0,32 3 11
B 13 0,37 5 18
C 24 0,29 7 32
D 55 0,49 27 82
Totalen 101 42 143

Uit de tabel blijkt dat de pm 10-emissie gemiddeld 40% van de grofstofemissie bedraagt. De
totale stofemissie van Kollo SiC bedraagt volgens deze metingen in 2005 143 ton per jaar. Dit ligt
beneden de genormeerde totale stofemissie van 163 ton/jaar.

4.3.2 Berekening pm10 concentratiecontouren

De pm10 concentraties buiten het bedrijfsterrein van Kollo SiC zijn getoetst aan de eisen in
het Besluit luchtkwaliteit 2005. Volgens dit besluit mag de jaargemiddelde fijnstof-
concentratie niet hoger zijn dan 40 µg/m3. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie mag
hierbij gecorrigeerd worden voor het aandeel van nature aanwezige zeezout in het fijnstof. In
Besluit luchtkwaliteit is voor Delfzijl een correctie voor zeezout vastgesteld van 5 µg/m3.
Tevens mag een daggemiddelde fijnstofconcentratie van 50 µg/m3 niet meer dan 35 keer per
jaar overschreden mogen. Het aantal keren overschrijding mag met 6 dagen verminderd
worden, als gevolg van de bijdrage van zeezout aan de pm10 concentraties.

De effecten van de fijnstofemissies van Kollo SiC op de luchtkwaliteit zijn berekend met het
Nieuw Nationaal Model, softwarepakket Stacks 2005, release december. De berekeningen
voor het toetsen van pm10- concentraties aan het Besluit luchtkwaliteit 2005 dienen over een
periode van vijf jaar uitgevoerd te worden. De berekeningen zijn uitgevoerd over de periode
1995 t/m 1999 zoals de Beheercommissie NNM aanbeveelt. Hierbij zijn de concentraties
berekend voor het jaar 2005. De invoergegevens van de modelberekeningen staan in bijlage
G. De fijnstofemissies zijn als een constante jaargemiddelde waarde ingevoerd. Dit heeft geen
invloed op de berekende jaargemiddelde pm10-concentraties en ook niet op het aantal
overschrijdingen van de daggemiddelde concentratie3 van 50 µg/m3. Bij de berekening is
conform de Handreiking Deel II van Infomil gekozen voor een ruwheidslengte van 0,25m4.

Uit de berekeningen volgt dat de gemiddelde achtergrondconcentratie bij het bedrijfsterrein
van Kollo SiC 27,1 µg/m3 bedraagt. Deze berekende achtergrond komt goed overeen met de
bij Kollo SiC gedurende de meetperiode gemeten achtergrondconcentratie van 26,8 µg/m3.
Gecorrigeerd voor het aandeel zeezout, bedraagt de achtergrondconcentratie van pm10 bij het
bedrijfsterrein van Kollo SiC 22 µg/m3. Het aantal overschrijdingen van de dagwaarde van 50
µg/m3 bedraagt, gecorrigeerd voor het aandeel zeezout, voor de achtergrond 1 dag.

                                                
3 In 2005 zijn de rekenuitkomsten van het NNM en het model CAR II gesynchroniseerd. Hierbij wordt

het aantal overschrijdingen van de daggemiddelde pm10-concentratie van 50 µg/m3 berekend uit de
jaargemiddelde concentratie. Voorheen berekende het NNM het aantal overschrijdingen uit de per uur
berekende concentraties.

4 www.infomil.nl: Handreiking Nieuw Nationaal Model Tabel 2.1:
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In figuur 4.5 staan de contouren van de bijdrage van Kollo SiC aan de jaargemiddelde
fijnstofconcentratie aan de achtergrondconcentratie van 22 µg/m3.

Figuur 4.5 Contouren berekent met het NNM van de bijdrage van Kollo SiC aan de
achtergrondconcentratie fijnstof. Weergegeven zijn de bijdragen van respectievelijk 1,
3 en 10 µg/m3.

Uit de contour blijkt dat de pm10 concentratie net buiten het bedrijfsterrein van Kollo SiC 32
µg/m3 bedraagt. Nergens wordt de wettelijke grenswaarde van 40 µg/m3 overschreden.

In figuur 4.6 staan de contouren van het aantal keren dat de maximale dagconcentratie van 50
µg/m3, als gevolg van de fijnstofemissie van Kollo SiC wordt overschreden. Weergegeven
zijn de contouren van 5 dagen extra overschrijding en van 35 dagen extra overschrijding
(grenswaarde).
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Figuur 4.6 Contouren berekent met het NNM van de bijdrage van Kollo SiC aan het aantal
dagen dat de daggemiddelde concentratie hoger is dan 50 µg/m3. Weergegeven zijn
de contouren van 5 dagen en 35 dagen overschrijding

De daggemiddelde waarde van 50 µg/m3 wordt door de achtergrondbelasting één keer per jaar
overschreden. Dit betekent dat de contourlijn van 35 dagen per jaar in figuur 4.6 het gebied
aangeeft waarbinnen de norm voor de daggemiddelde waarde wordt overschreden.

Uit de figuur blijkt dat voor het rekenjaar 2005 aan de grens van het bedrijfsterrein van Kollo
SiC juist niet voldaan wordt aan de eis van het maximaal aantal overschrijdingen (35) van de
daggemiddelde fijnstofconcentratie van 50 µg/m3. In de Wm-vergunning is de in 1994
vergunde totale stofemissie vergund. Uit het huidige meetprogramma volgt dat Kollo Sic
voldoet aan deze emissie-eis. De huidige fijnstofemissie van Kollo Sic leidt dus niet tot een
verslechtering van de luchtkwaliteit t.o.v. de luchtkwaliteit ten tijde van het verlenen van de
vergunning. In die zin wordt dus voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit 2005.



Buro Blauw B.V. Rapportnr. BL2006.3133.02
Luchthygiëne, onderzoek en advies Eindversie April 2006

VERWAAIEND STOFONDERZOEK KOLLO SILICON CARBIDE DELFZIJL
Onderzoek grofstof- en fijnstof (PM10) emissies

33

4.4. Samenstelling fijnstof

4.4.1 Metalen

Metaal analyses zijn uitgevoerd door Metalllabor in Duisburg (Duitsland) en Kollo SiC. Kollo
SiC heeft op de filter waarop fijnstof is verzameld met de nummers 2, 5 en 7 metaalanalyses
uitgevoerd en heeft geen metalen gevonden. De metaalanalyses door Metalllabor zijn
uitgevoerd op een samenvoeging van de 6 volgende filters waarop fijnstof is verzameld: 1, 4,
8, 10, 14 en 23. In tabel 4.11 zijn de resultaten van deze metaalanalysen gegeven. In de tabel
is ook het promillage van het geanalyseerde metaal in de fijnstoffractie gegeven.
Het analysecertificaat van de metaalanalyses van Metalllabor staan in bijlage H.

Tabel 4.11 Resultaten metaalanalysen op de stoffilters van de pm10-concentratiemetingen

Metaal Totale massa [mg] Metaal massa [mg] Promillage metaal [‰]
Cadmium (Cd) 126,42 0,0011 0,009
Chroom (Cr) 126,42 0,0067 0,053
Nikkel (Ni) 126,42 0,0526 0,416
Vanadium (V) 126,42 0,0586 0,464

4.4.2 PAK

PAK analyses zijn uitgevoerd op 6 filters waarop fijnstof is verzameld. De analyses zijn
uitgevoerd door RPS Analyse te Ulvenhout. De resultaten van de PAK-analyses zijn in tabel 4.12
gegeven. In de tabel is het promillage van de PAK’s in de fijnstoffractie gegeven. De
analysecertificaten van RPS staan in bijlage I.

Tabel 4.12 Resultaten PAK-analyses op de stoffilters van de pm10-concentratiemetingen

Filternummer 3 6 9 12 13 20 Gem
Massa [mg] 38,39 11,89 25,55 13,23 14,48 26,78 21,72
Benz(a)antraceen [‰] 0,018 0,015 0,016 0,009 0,030 0,021 0,018
Chryseen [‰] 0,031 0,027 0,028 0,016 0,060 0,034 0,033
Benzo(b)fluoranteen [‰] 0,013 0,011 0,014 0,010 0,026 0,017 0,015
Benzo(k)fluoranteen [‰] 0,003 0,002 0,003 0,003 0,004 0,003 0,003
Benzo(a)pyreen [‰] 0,030 0,023 0,029 0,015 0,032 0,033 0,027
Indeno(1,2,3-cd)pyreen [‰] 0,007 0,006 0,008 0,007 0,008 0,009 0,007
Dibenzo(a,h)antraceen [‰] 0,006 0,004 0,006 0,003 0,005 0,005 0,005
Benzo(ghi)pyreen [‰] 0,020 0,019 0,022 0,011 0,022 0,024 0,020
Totaal PAK [‰] 0,126 0,108 0,125 0,075 0,186 0,146 0,128

4.4.3 Siliciumcarbide

Siliciumcarbide (SiC) analyses zijn uitgevoerd door Kollo SiC op de filters met de volgende
nummers 11, 15 en 22. Er is geen detecteerbare hoeveelheid SiC aangetroffen op de filters.
Het analysecertificaat van Kollo SiC staat in bijlage J. Metalllabor kon vanwege de geringe
stofhoeveelheden op de filters geen siliciumcarbideanalyse uitvoeren.
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5. CONCLUSIE

In het kader van de voorschriften ten aanzien van de stofemissies in de Wm-vergunning van
het bedrijf Kollo SiC, heeft Buro Blauw een onderzoek verricht naar de grofstof- en
fijnstofemissies van het bedrijf en naar de samenstelling van het fijnstof. Uit het onderzoek
worden de volgende conclusies getrokken.

1. De metingen bij Kollo SiC zijn opgestart op 21 september 2005 en beëindigd op  2
november 2005. Tijdens deze  meetperiode zijn voldoende meetdata verzameld voor het
vaststellen van de grofstof- en fijnstofemissies van het bedrijf. Gedurende de meetperiode
sprake is geweest van zeer constante productieomstandigheden met een verwaarloosbaar
aantal storingen (0-2%). Het aantal stof emitterende ovens varieerde gedurende de
meetperiode tussen 54% en 64%. Gedurende de meetperiode heeft het gemiddeld 25%
harder gewaaid ten opzichte van de gemiddelde windsnelheid gemeten in Eelde over de
periode 1971-2000. Bij een hardere wind is een grotere stofemissie te verwachten.

2. Uit het onderzoek blijkt dat de grofstofemissies van Kollo SiC tijdens bedrijfstijden
gemiddeld een factor 2 hoger zijn dan de gemiddelde emissie, en buiten bedrijfstijden
gemiddeld een factor 2 lager zijn.

3. De grofstofemissies nemen toe bij een stijgende windsnelheid. In het onderzoek is geen
eenduidige relatie gevonden tussen neerslag en de omvang van de grofstofemissies. Dit
wordt mede veroorzaakt doordat bij perioden met veel neerslag er ook sprake was van
hogere windsnelheden.

4. De totaal gemeten jaaremissie van grofstof bij Kollo SiC bedraagt, gecorrigeerd voor de
windsnelheid gedurende de meetperiode, 101 ton bedraagt. In  1994 is een totale
jaaremissie grofstof gemeten van 136 ton/jaar. Hiermee is sprake van een daling van de
grofstofemissies t.o.v. het referentiejaar 1994. Ook is de berekende stofdepositie in de
omgeving van Kollo SiC lager dan in 1994.

5. De totaal gemeten fijnstofemissie bij Kollo SiC bedraagt 42 ton per jaar. Hiermee komt de
totale jaaremissie van stof van Kollo SiC uit op 143 ton. Deze waarde voldoet aan de
grenswaarde van 163 ton per jaar in voorschrift 3.1 van de vergunning.

6. Uit de toetsing van de fijnstofemissie van Kollo SiC aan het Besluit luchtkwaliteit 2005
blijkt dat door de fijnstofemissie van Kollo SiC nergens de jaargemiddelde
fijnstofconcentratie hoger is dan 40 µg/m3. Uit de toetsing blijkt verder dat de
daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3 in een klein gebied buiten het bedrijfsterrein
van Kollo SiC 36 keer per jaar wordt overschreden (de norm bedraagt maximaal 35 keer).
De luchtkwaliteit verslechtert niet ten opzichte van de luchtkwaliteit ten tijde van het
verlenen van de vergunning. Hiermee wordt voldaan aan het Besluit luchtkwaliteit 2005.
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7. Het verwaaiende fijnstof van Kollo SiC bevat sporen van de metalen Cadmium (0,009‰),
Chroom (0,053‰), Nikkel (0,42‰) en Vanadium (0,46‰). Er is geen siliciumcarbide in het
fijnstof aangetoond. Voorts bestaat het fijnstof van Kollo SiC uit 0,128‰ PAK’s, waarvan
0,027‰ bestaat uit benzo(a)pyreen. De toekomstige richtwaarde (2013) voor deze verbinding
in de buitenlucht bedraagt 1 ng/m3 (0,001 µg/m3). Bij een maximale bijdrage van Kollo SiC
aan de fijnstofconcentraties in de omgeving van 10 µg/m3, wordt voldaan aan de toekomstige
richtwaarde van 1 ng/m3 benzo(a)pyreen.
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BIJLAGEN
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A. Meetmethode voor concentratie zwevende stofdeeltjes

A.1. Inleiding.

Voor het bepalen van de concentratie van zwevende stofdeeltjes groter dan 10 µm wordt het
zwevende stof in de buitenlucht bemonsterd met de grofstofrecorder. De grofstofrecorder
wordt beschreven in paragraaf A.2. Vervolgens wordt in het luchtlaboratorium van Buro
Blauw  met beeldanalyse de bedekkinggraad en de deeltjesgrootteverdeling bepaald (zie
§ A.3). De deeltjesgrootteverdeling wordt vastgesteld door de optische diameter (Dp)van de
bemonsterde deeltjes te bepalen. Ten slotte wordt in §A.4 de relatie tussen de bedekkinggraad
en massaconcentratie beschreven.

A.2 Grofstofrecorder

De grovere stoffractie van de zwevende deeltjes wordt bemonsterd met grofstofrecorders.
Een grofstofrecorder bestaat uit een 60 cm lange aanzuigbuis van 30 cm ∅ met aan het eind
een ventilator. Deze ventilator zorgt voor en constante luchtstroom van 8,8 m/s in de
aanzuigbuis. De ingang van de aanzuigbuis (de tunnel) wordt met een windvaan steeds op de
wind gehouden. In figuur A.1 is een foto van een grofstofrecorder gegeven.

Figuur A.1. Foto van een grofstofrecorder

Voor de ventilator is een cassette geplaatst. In deze cassette is een 12 meter lange tape
geplaatst met een breedte van 5 mm. Deze tape loopt in wikkelingen door de cassette. De
buitenkant van de tape, het monster oppervlak, heeft nergens contact met de cassette. Eén
wikkeling loopt diagonaal door de tunnel. In een stalenpijp wordt de tape 90º gedraaid, zodat
het monsteroppervlak op de luchtstroom is gericht. Deze pijp is over 20 mm onderbroken, hier
wordt het stof gemonsterd. De cassette van de grofstofrecorder is uitgerust met een
synchroonmotor, die door een puls/pauze kastje in- en uitgeschakeld wordt.
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Met de pulstijd van dit kastje wordt het monster gedeelte van de tape steeds vernieuwd. Een
teller houdt bij hoeveel stukjes tape zijn bemonsterd.

Het monstername principe is gebaseerd op impactie: grote deeltjes worden op de tape
gedeponeerd, kleine deeltjes volgen de luchtstroom en passeren het tape. De
afscheidingsdiameter van de te monsteren deeltjes is afhankelijk van de luchtsnelheid in de
tunnel en de breedte van de monstername tape. Bij de grofstofrecorder is de 50% afscheiding
aërodynamische diameter 14 µm.

A.3. Beeldanalyse

De bemonsterde tape wordt in het luchtlaboratorium van Buro Blauw geanalyseerd door
middel van beeldanalyse. Het beeldanalysesysteem is uitgevoerd met een stereomicroscoop.
Deze microscoop is uitgerust met een CCD-camera die verbonden is met het beeldanalyse
systeem (COMEF4.1). De microscoop is boven het bemonsterde oppervlak (tape of plaat)
geplaatst. De beeldanalyse bestaat uit één opname. Per opname zijn de deeltjes gekarakteriseerd
door de bedekkinggraad en de deeltjesgrootteverdeling vast te stellen. In figuur A.2 wordt een
voorbeeld van een beeldanalyse gegeven. Het betreft hierbij een analyse van stof dat niet
afkomstig is van Kollo Sic.
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Figuur A.2. Een voorbeeld van een willekeurige beeldanalyse, niet van stof van Kollo Sic.

In de figuur is te zien dat bij beeldanalyse deeltjes herkend worden en dat deze deeltjes in
verschillende grootteklassen ingedeeld kunnen worden.
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Voor de analyse van grofstof cassettes wordt de gehele bemonsterde tape geanalyseerd. Er wordt
een reeks opnames (beeldanalyses) gemaakt. Hiervoor wordt de tape per beeld(analyse) steeds
enkele millimeters opgeschoven, zodat opeenvolgende beeldanalyses van de gehele tape worden
gemaakt. Vervolgens kan aan elke beeldanalyse een tijd worden gekoppeld en kan de
grofstofconcentratie worden berekend.

A.4. Massabelading

Voor de massabelading bepaling wordt de bemonsterde tape waarvan de bedekkingsgraad reeds
is vastgesteld in circa 10 delen verdeeld. Deze delen worden genummerd. Vervolgens wordt de
lengte van deze delen bepaald en worden deze delen in stukjes van ca. 10 cm geknipt. Deze
stukjes tape worden per deel in een erlenmeyer geplaatst. Hierna wordt het bemonsterde stof met
ethylacetaat van de stukjes tape gespoeld.

De afgespoelde stoffractie wordt met een filtreertrechter en een afzuigkolf op een
geconditioneerd en gewogen filter verzameld. Vervolgens wordt het filter weer geconditioneerd
en gewogen. Met de bepaalde massa’s en de bekende gemiddelde bedekkingsgraden kan de
omrekeningsfactor van bedekkingsnelheid naar concentratie worden berekend.
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B. Grofstof windrozen en gemeten concentraties
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Weekgemiddelde stofconcentraties

Plaats Startdatum
[dd-mm-jj]

Einddatum
[dd-mm-jj]

Concentratiefijnstof
[µg/mo3]

10-30 µm
[µg/mo3]

30-70 µm
[µg/mo3]

>70 µm
[µg/mo3]

Totaal
[µg/mo

3]
Fakkel 21-09-05 28-09-05 84,0 15,32 24,74 33,07 73,12

28-09-05 05-10-05 34,5 11,37 16,27 29,60 57,24
05-10-05 12-10-05 84,0
12-10-05 19-10-05 68,5
19-10-05 26-10-05 40,2
26-10-05 02-11-05 63,2

Kantoor 21-09-05 28-09-05 106,2 15,10 23,96 31,71 70,78
28-09-05 05-10-05 30,9 14,74 27,28 39,08 81,10
05-10-05 12-10-05 66,1 26,15 22,01 71,44 119,60
12-10-05 19-10-05 34,2 18,61 12,48 8,94 40,03
19-10-05 26-10-05 37,9 41,19 38,00 42,77 121,96
26-10-05 02-11-05 69,3 52,48 42,41 52,93 147,81

Koeltorens 21-09-05 28-09-05 50,2
28-09-05 05-10-05 38,7 14,79 23,09 32,66 70,54
05-10-05 12-10-05 57,7 25,93 21,91 36,00 83,84
12-10-05 19-10-05 56,3 36,29 37,11 62,62 136,02
19-10-05 26-10-05 24,3 4,36 2,64 9,85 16,85
26-10-05 02-11-05 29,3 4,97 1,42 3,64 10,03
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C. Invoergegevens van het FDM depositiemodel

                    FUGITIVE DUST MODEL (FDM)
                    VERSION 91109
                    MAR, 1991

     RUN TITLE:
          Kollo Silicon Carbide

          INPUT FILE NAME: InKollo.txt
          OUTPUT FILE NAME: KolloUit
          PLOT OUTPUT WRITTEN TO FILE NAME: KolloPlot

          CONVERGENCE OPTION 1=OFF, 2=ON                    1
          MET OPTION SWITCH, 1=CARDS, 2=PREPROCESSED        1
          PLOT FILE OUTPUT, 1=NO, 2=YES                     2
          MET DATA PRINT SWITCH, 1=NO, 2=YES                1
          POST-PROCESSOR OUTPUT, 1=NO, 2=YES                1
          DEP. VEL./GRAV. SETL. VEL., 1=DEFAULT, 2=USER     1
          PRINT 1-HOUR AVERAGE CONCEN, 1=NO, 2=YES          1
          PRINT 3-HOUR AVERAGE CONCEN, 1=NO, 2=YES          1
          PRINT 8-HOUR AVERAGE CONCEN, 1=NO, 2=YES          1
          PRINT 24-HOUR AVERAGE CONCEN, 1=NO, 2=YES         1
          PRINT LONG-TERM AVERAGE CONCEN, 1=NO, 2=YES       2
          BYPASS RAMMET CALMS RECOGNITION, 1=NO, 2=YES      0
          NUMBER OF SOURCES PROCESSED                       4
          NUMBER OF RECEPTORS PROCESSED                   961
          NUMBER OF PARTICLE SIZE CLASSES                   3
          NUMBER OF HOURS OF MET DATA PROCESSED          1795
          LENGTH IN MINUTES OF 1-HOUR OF MET DATA         60.
          ROUGHNESS LENGTH IN CM                        25.00
          SCALING FACTOR FOR SOURCE AND RECPTORS       1.0000
          PARTICLE DENSITY IN G/CM**3                    1.00
          ANEMOMETER HEIGHT IN M                        10.00

          GENERAL PARTICLE SIZE CLASS INFORMATION

                                    GRAV.              FRACTION
PARTICLE      CHAR.  SETTLING  DEPOSITION   IN EACH
SIZE       DIA.  VELOCITY    VELOCITY      SIZE
CLASS       (UM)   (M/SEC)     (M/SEC)     CLASS
-----  ---------  --------  ----------  --------
   1  23.0000000        **          **     .2500
   2  53.0000000        **          **     .3600
   3  90.0000000        **          **     .3900
          ----------
** COMPUTED BY FDM

       SOURCE INFORMATION

   ENTERED EMIS.     TOTAL
     RATE (G/SEC,  EMISSION    WIND
     G/SEC/M OR       RATE   SPEED     X1       Y1      X2       Y2  HEIGHT   WIDTH
TYPE G/SEC/M**2)   (G/SEC)    FAC.    (M)      (M)     (M)      (M)     (M)     (M)
      ---- --------------- ---------- ------ ------- -------- ------- -------- ----
3    .000017643     .26464  1.000     -5.      93.    150.     100.    1.00   71.00
3    .000035544     .42652  1.000    163.     -23.    200.      60.    1.00   19.00
3    .000018915     .77560  1.000     20.    -175.    306.     134.    4.00  -71.00
3    .000056976    1.74347  1.000    153.    -215.    306.     100.    1.00  -71.00
                              ===========
TOTAL EMISSIONS    3.21023
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D Berekende stofdepositie uitgedrukt in µg/(m2*s)

Figuur D.1 Contourlijnen van de depositie per seconde [µg/m2/s], voor vergelijk met vorige
rapportage uit 1994.
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E. Fijnstof windroos gemeten met de Teom op meetpositie 2.
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F. Analysecertificaat van de gravimetrische analyses
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G. Invoergegevens van de fijnstofberekeningen met het NNM

 KEMA-STACKS VERSIE 2005
 Release 2005 versie 08 dec.

starttijd: 8:28:05 PM
datum/tijd journaal bestand: 12/20/05 9:10:53 PM
DEELTJESDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING
BEREKENINGRESULTATEN

-PM10-2005-
Stof-identificatie:                    FIJN STOF
PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met   16 voor harmonisatie met CAR

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphol19952004.bin
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\Input\emis.dat
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend!
 Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002
identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 28-03-02 van 1.1
identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 28-03-02 van 1.1
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m)  260175.9  591388.1
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000
opgegeven referentiejaar:   2005

Doorgerekende periode
   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h
   Eind  datum/tijd�: 31-12-1999 24:00 h

Aantal uren waarmee gerekend is               :    43800

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op
receptor-lokatie
gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3)
sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF

 1  (-15- 15):  2744.0   6.3     3.9   135.30    21.5
 2  ( 15- 45):  2470.0   5.6     4.2    86.25    24.7
 3  ( 45- 75):  3750.0   8.6     4.6   134.00    29.4
 4  ( 75-105):  3112.0   7.1     4.0   132.50    35.7
 5  (105-135):  2576.0   5.9     3.6   203.80    35.4
 6  (135-165):  3148.0   7.2     4.0   376.60    33.7
 7  (165-195):  4222.0   9.6     4.7   643.65    30.0
 8  (195-225):  5822.0  13.3     5.2  1058.75    28.0
 9  (225-255):  4841.0  11.1     6.6   665.20    26.8
10  (255-285):  4546.0  10.4     5.5   426.90    22.8
11  (285-315):  3410.0   7.8     4.9   316.15    19.5
12  (315-345):  3159.0   7.2     4.2   221.05    18.8
gemiddeld/som: 43800.0           4.8  4400.25    27.1
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lengtegraad: �:   5.0
breedtegraad: �:  52.0
Bodemvochtigheid-index�:     1.00
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20
neerslaghoeveelheid in mm (voor depositie)�:   4400.3

Geen percentielen berekend
Aantal receptorpunten          �     441
Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.2500
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen
Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.0

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]�:     29.08990
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:    212.68464
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:  14271.42924
   Coordinaten  (x,y)�:       260375,      591188
   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  1996   6   7  19

Aantal bronnen            �:        4

*********  Brongegevens van bron   �:    1
** PUNTBRON **         A Electriciteitscentrale

X-positie van de bron [m]�:       260170
Y-positie van de bron [m]�:       591481
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:      4.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:      4.00
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    10.00
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:     0.84
Temperatuur rookgassen (K)                    �:   288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.00
Aantal bedrijfsuren�:    43824
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)  0.000085
Warmte output-schoorsteen  [MW]�:        0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]�:          10.0
Uittree snelheid rookgassen [m/s]�:      0.8
Rookgas-temperatuur [K]�:              288.0

 ** Overige berekende kengetallen **

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte�:      0.8
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag�:     1.00
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.�:      0.0

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000085

*********  Brongegevens van bron   �:    2
** PUNTBRON **         B Cokeshopen

X-positie van de bron [m]�:       260338
Y-positie van de bron [m]�:       591365
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:      4.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:      4.00
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    10.00
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:     0.84
Temperatuur rookgassen (K)                    �:   288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.00
Aantal bedrijfsuren�:    43824
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)  0.000158
Warmte output-schoorsteen  [MW]�:        0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]�:          10.0
Uittree snelheid rookgassen [m/s]�:      0.8
Rookgas-temperatuur [K]�:              288.0

 ** Overige berekende kengetallen **

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte�:      0.8
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag�:     1.00
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.�:      0.0

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000242

*********  Brongegevens van bron   �:    3
** PUNTBRON **         C Afdekmateriaal

X-positie van de bron [m]�:       260195
Y-positie van de bron [m]�:       591213
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      2.0
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:      4.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:      4.00
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    10.00
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:     0.84
Temperatuur rookgassen (K)                    �:   288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.00
Aantal bedrijfsuren�:    43824
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)  0.000225
Warmte output-schoorsteen  [MW]�:        0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]�:          10.0
Uittree snelheid rookgassen [m/s]�:      0.8
Rookgas-temperatuur [K]�:              288.0

 ** Overige berekende kengetallen **

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte�:      0.8
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag�:     1.00
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.�:      0.0

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000467

*********  Brongegevens van bron   �:    4
** PUNTBRON **         D Ovens

X-positie van de bron [m]�:       260328
Y-positie van de bron [m]�:       591173
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      4.0
Inw. schoorsteendiameter  (top)�:      4.00
Uitw. schoorsteendiameter (top)�:      4.00
Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    10.00
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:     0.84
Temperatuur rookgassen (K)                    �:   288.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.00
Aantal bedrijfsuren�:    43824
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)  0.000854
Warmte output-schoorsteen  [MW]�:        0.0
Rookgasdebiet [normaal m3/s]�:          10.0
Uittree snelheid rookgassen [m/s]�:      0.8
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Rookgas-temperatuur [K]�:              288.0

 ** Overige berekende kengetallen **

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte�:      0.8
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag�:     1.00
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.�:      0.0

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.001322

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT
********************************

aantal keren overschrijding van de 24-uurgem. grenswaarde  75393
grenswaarde voor 24-uurgemiddelden is:     50
aantal receptoren met overschrijding van de jaargem. grenswaarde       27
grenswaarde voor jaargemiddelden is:     40
aantal receptoren met overschrijding van de jaargem. plandrempel       23
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor  2005 is:     42
opmerking: jaarlijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x
jaren
(voor een overzicht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BLK
bestand)
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H. Analysecertificaat metaalanalyses door het Metalllabor
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I. Analysecertificaten van de PAK’s analyses van RPS
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J. Analysecertificaat van de metaal en siliciumcarbide analyse door
Kollo SiC


