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Voorwoord 

Total heeft het voornemen de bestaande raff inaderij in het 

Sloegebied uit te breiden met een zogenaamde hydrocracker. Het 

betreft hier een omvangrijk project, waarmee een investering van 

bijna een miljard gulden gemoeid is. Teneinde de gevolgen voor 

het milieu van deze uitbreiding te kunnen inschatten heeft Total 

een rapport laten opstellen door het ingenieursbureau K.T.I. In 

het rapport worden de diverse milieueffecten gedetailleerd 

beschreven. 

Het rapport is - geheel in stijl met de omvang van het project -

uitgegroeid tot een boekwerk van ca. 200 pagina's met daarnaast 

nog een aantal bijlagen. 

De ervaring leert, dat dergelijke omvangrijke rapporten meestal 

alleen door de direct belanghebbende grondig wordt gelezen. 

Vandaar, dat Total zich tot taak gesteld heeft een goed leesbare 

en handzame samenvatting te publiceren, welke een beeld geef t 

van de uitbreiding en een overzicht geeft van de voornaamste 

milieueffecten. 

Vanzelfsprekend kan het integrale rapport door de belangstellen

den op het bedrijf, op de provinciale griffie en bij de gemeen

tesecretarie van Borsele worden ingezien. 

Voor het integrale rapport is de naam milieu effect studie geko

zen. Qua naamgeving is daarmee aangesloten op de term milieu 

effect rapport (mer) . De opzet van deze studie is dan ook nauw 

verwant aan de milieu effect rapportage. Vele ideeen die binnen 

het kader van de milieu effect rapportage ontwikkeld zijn, zijn 

in dit rapport overgenomen. De milieu aspecten lucht, water, 

bodem, geluid, externe veiligheid en (chemische) afvalstoffen 

komen alle in de studie aan de orde. Via gespecialiseerde bere

keningen (emissie - imrnisie-berekeningen) en vergelijking met 

bestaande normen en bekende effecten wordt een schatting gemaakt 

van het effect van de voorgenomen uitbreiding. 
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Voorts zijn niet alleen de effecten op de volksgezondheid, maar 

ook de effecten op het milieu voor zover raogelijk ingeschat. 

oaardoor ontstaat een redelijk objectief beeld van de Jiverse 

milieu effecten op mens en milieu van de bedrijfsuitbreiding. 

Anderzijds zijn er ook duidelijke verschillen raet het nilieu 

effect rapport zoals in de ontwerp-wet voorzien. Met narae zij er 

op gewezen, dat alternatieven in de studie slechts verr:ield doch 

niet verder uitgewerkt zijn. ~ot deze studie is narnelijk in een 

later stadium besloten, toen de keuze voor de hydrocracker al 

gevallen was. Onder deze onstandigheden zou een uitwerking van 

niet gekozen opties weinig zinvol zijn geweest. 

oe studie - opgesteld door K.T.I. onder verantwoordelijkheid van 

het bedrijf - is een aantal malen besproken in een begeleidings

conraissie onder voorzitterschap van de provinciale waterstaat in 

z eel and. Aan deze begele id ingscor:u;iiss i e hebben naast de prov in

c i a le waterstaat, K.T.I. en het bedrijf ook vertegenwoordigers 

van de regionale inspectie, belast raet het toezicht op het 

milieu, rijkswaterstaat en de geneente Borsele deelgenomen. Voor 

hen en voor het bedrij: is deze milieu effect studie de eerste, 

waarbij zij en wij meer direct betrokken waren. In zoverre is 

deze studie in zekere zin te beschouwen als een prirneur. 

Voor wat betreft het landelijk beelJ met betrekking tot milieu 

effect rapportage zij nog het volgende verneld. Op dit monent 

- rnedio 1982 - wordt met het maken van milieu effect rapporten 

en daaraan verwante studies nog ervaring opgedaan; de gehele 

milieu effect rapportage verkeert nog in een proefstadiun. Met 

deze studie hoopt Total aan dit proefstadiurn een steentje bij te 

dragen. 

TO':'AL RAFFit~ADERIJ HEDERLA:l::> !1. V • 
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sarnenvatting van een H.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

1. INLEIDING 

In de bestaande raffinaderij worden uit ruwe aardolie een aa~:al 

producten gewonnen als L.P.G., nafta, kerosine, gasolie en 

stookolie. Na dit raffinageproces blijft een residu, het zo:e

naamde bodernproduct, over. De tamelijk lage prijs van ruwe aa:~

olie maakte het tot voor enige jaren niet rendabel uit dit 

bodenproduct nog weer lichtere fracties te winnen. 

De stijging van de wereldmarktprijs voor ruwe aardolie en de 

instabiliteit van de aanvoer maakt een verdergaande verwerkin~ 

van dit bodemproduct thans wel economisch aantrekkelijk. oaa:

naast is er een verschuiving in de vraag opgetreden, narnelij f: 

van zwaardere naar lichtere olieproducten. van groot belans is 

vanzelfsprekend, dat op dergelijke wijzigingen in de vraag O? 

flexibele wijze kan worden ingespeeld. Het traditionele ra::~~5-

geproces splitst de ruwe aardolie in vaste fracties uit. ~o~: 

middel van de voorgenonen uitbreiding kunnen echter ~l naar 

gelang de vraag uit het relatief zware bodenproduct of zwaa:de:e 

fracties nog lichtere fracties worden vervaaruigd. oe uitbre:

ding maakt derhalve een f lexibele afstenming van aanbod op vraa~ 

mogelijk en daarmee wordt ook de rnarkt voor en de prijs van he~ 

in het bedrijf vervaardigde product beter gewaarborgd. 

Gezien de hiervoor genoernde ontwikkelingen wordt de voorgen~~e ~ 

uitbreiding niet alleen rendabel, maar zel:s in zekere zin ee~ 

econonische noodzaak. zeker voor de ~otal-vestigin9 in he~ 

Sloegebied geldt, dat dit verwerkingsproces voor de con~in~~:e:: 

van het bedrijf van levensbelang is. 

De winning van lichtere fracties uit het bodenproduct gesc~:e:: 

door •kraken•. Met kraken wordt bedoeld het breken van la;1~e 

koolwaterstofketens in kortere. Indien bij dit kraaKproces 

gebruik wordt gemaakt van waterstof (engels: hydrogen), noe :~: 

men dit proces hydrocracking. 
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Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

zoals reeds in het voorwoord is vermeld, zijn alternatieven voor 

de voorgenomen uitbreiding slechts vermeld doch niet veruer uit

gewerkt. Uitwerking van alternatieven in een stadium, waarin 

reeds def initief keuzes ge~aakt zijn, is nog slechts van theore

tische waarde. Wel lijkt het - nu de bestudering van de alterna

tieven ~~n der wezenlijke elementen van de milieu effect rap?~r

tage is - van belang in ieder geval de niet gekozen alterna~ie

ven te vermelden. 

Voor het kraken zijn naast hydrocracking ook andere procede's op 

technisch cornmerciele schaal ontwikkeld, bij voorbeeld cat

cracking, visbreaking, thermalcracking, delayedcoking, etc. Door 

al deze proc~d~'s worden lange koolwaterstofketens in kleinere 

gebroken. Achteraf bezien kan gesteld worden, dat van deze ver

schillende proc~de's hydrocracking als de rneest rnilieuvriende

lijke uit de bus lijkt te ko~en. 

Ook binnen het hydrocrackingproc~d~ zelf zijn diverse procesro~

tes mogelijk. Na evaluatie van de procesvarianten van vier noge

lijke licentiegevers is er voor het proces van de union Oil 

Company (het zogenaamde Union-proces) gekozen. Vanuit een oog

punt van milieueffecten blijken na evaluatie de vier procesva

rianten niet noe~enswaard van elkaar te verschillen. De ke~ze 

van het Union-proces - via verschillende verwerkingsroutes -

waarborgt een grote flexibiliteit in de procesvoering, ter~ijl 

met dit proces veel ervaring is opgedaan zowel binnen als b~i:e~ 

Europa. 
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samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

Tenslotte de locatiekeuze. 

Bet moge duidelijk zijn, dat de hydrocracker voor zijn continue 

voeding afhankelijk is van de bestaande raffinaderij en aa: dan 

ook slechts het Total-terrein in de ge~eente Borsele voor de 

hand lag. Bet integrale rapport bevat de gegevens over de 

precieze situering en de lay-out. Hier zij slechts ver:ield, 

welke de kortste afstanden zijn tot de naburige dorpskernen: 

Middelburg 

Lewedorp 

Nieuwdorp 

's-Heerenhoek 

Borssele 

+ -
+ -
+ -
+ -
+ -

12,0 km 

5,0 km 

2,6 km 

3,0 km 

2, 4 k~ 

Het situatieplan hierna laat zien waar de uitbreidingen gep~o

jecteerd zijn op het fabrieksterrein en ten opzichte van de 

directe orngeving. 
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Samenvatting van een M.E.S. ~.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 

2. BESCHRIJVING VAN DE BYDROCRJ>.CKER 

In dit hoofdstuk wordt een schets gegeven van de wijze, ~a3~=~ 

een hydrocracker werkt. In paragraaf 2.2 wordt eerst ee~ 

beschrijving van de hydrocracker-eenheid gegeven. In de ?a:a=::

fen 2.3 tot en met 2.6 worden de overige eenheden, die bi: ~e: 

kraakproces betrokken zijn, nader beschreven. 

Voordat de hydrocracker zelf wordt beschreven, volgt hie~~a i~ 

paragraaf 2.1 echter eerst een zeer sumniere beschrijvin~ va~ 

het bestaande traditionele raffinageproces, zeals dat nu plaa:s

vindt. Immers de hydrocracker zal aansluiten bij de bestaa~~e 

raffinaderij, die de voeding levert voor de hydrocracker. 

2.1 DE BES':'AANDE RAFF:l~A~ER~J 

De bestaande raffinaJerij van Total heeft een ver~erkin;s:a

paciteit van 6 A 7 niljoen ton ruwe olie per jaar. R~~e o:ie 

wordt daar geraffineerd, dat wil zeggen, in lichtere e~ 

zwaardere fracties uitgesplitst. Bij dit raffinageprJ:e~ 

ontstaan - in volgorde van licht naar zwaar - ~.?.G., na::a, 

kerosine, gasolie en stookolie. De raffinage gesc~ie~: d~=~ 

middel van het verdarnpen van de ruwe olie in een zo;e~3a~~~ 

destillatiekolon. 

- 4 -



sarnenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

In de destillatiekolom condenseren de lichte en midde:zware 

fracties op diverse hoogten, waarbij onderin de koloD het 

•bodemproduct• overblijft. In tekening ziet het destillatie

proces er als volgt uit: 

Rv.,;f OL I{ AAJtVO{R 

RH/Du{ 

FTA 

GA!O:. I[ 

r------, 
I J.t58ll'fAND{ . ... 1 ----1 .. .- Pf(Jf'l.A~ 

I 
1 LINC, ,.__ __ ..,._.. 8 .· ~A A I> 
L,. ______ J 

r:------. 
10NTl.-A•'[L•/¥C ._, ---••• BE~: .. ; 

I I 

I 'f[N(,{!Y '-
1 
---·--· ff)["·' •"[ 

~-----_J 

r-----., 
c;A :;?. /{ I I 

rD-{-..S T'"-'1 ~LA.A'--T-,--1----''----t .. ~~--llr/A_:_[ll_~ _ _J"\:.__ ----t... l "1 A ,,- f . 

----_---1•• Kf~:;s "' 

,.___ __ ..,..,. D1£S[. JI [ 

'fENGUr 1~----t•• ,,{,.'£ 5'::,:; .. :.: 
I 
1;-----t•• lt11Af:<f STC:-• _· . £ _____ ...J 

Het residu wordt momenteel als zware stookolie verko=~~

residu vormt de grondstof voor de hydrocracker. 



Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
============================================ 

2.2 DE HYDRO:::RACKER-EENHEID 

Om te beginnen eerst een opmerking over de gehanteerde 

terminologie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de 

termen "hydrocracker" en "hydrocracker-eenheid". Met 

"hy_drocr.ack~" wordt de totale uitbreiding bedoeld, rr:et 

".!:X.9.!..9£L~cker::-~ .e~Qill" slechts de hieronder in para9re:2: 2.2 

beschreven eenheid. 

Het basisproces van de hydrocracker speelt zic~ af in ce 
hydrocracker-eenheid. Vandaar dat met deze eenheid be9o~~e~ 

wordt en dat deze eenheid hier uitvoeriger dan de ar.dere 

eenheden wordt beschreven. 

Het basisproces voltrekt zich in het reactiedeel van ceze 

eenheid, waarbinnen de volgende reacties plaatsvinden: 

1. De eerste reactie is de zogenaamde "hydrotreatinsi". Pet 

residu bevat koolwaterstoffen die zijn verontreini90 met 

zwavel-, stikstof- en zuurstofatomen. Door toevoegin9 va~ 

waterstof - de zgn. hydrotreating - worden de zwavel-, 

stikstof- en zuurstofatomen gebroken en blijven de 

zuivere koolwaterstofketens over. Deze reactie kan - zeer 

vereenvoudigd - als volgt worden weergegeven: 

K.W. {S,N,O) + H2 
( T. p. ) 

Cat 

s = zwavel 

N = stikstof 

0 = zuurstof 

K.W. = koolwaterstoffen 

T = temperatuur 
p = druk 

Cat = catalysator 
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Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
============================================ 

De voorgaande reactie speelt zich af in de eerste reactor. 

2. De tweede reactie is de kraakreactie, waarbij de lan~e 

koolwaterstofketens worden gebroken in kleinere ketens, 

dat wil zeggen, tot lichtere productfracties. Even2!s de 

eerste reactie vindt deze reactie plaats onder toevoe9in9 

van waterstof. 

Deze reactie kan - zeer vereenvoudigd - al s volgt Y.'8r::e~ 

weergegeven: 

grote K.W. + H
2 

(T.P.) kleine K.W. 
Cat 

K.W. = koolwaterstoffen 

T = temperatuur 

P = druk 

Cat = catalysator 

Door de temperatuur en druk te varieren kunnen de lan~e 

ketens in langere of kortere ketens gebroken worden. Als 

er derhalve een grote vraag is naar lichtere fracties ca~ 

kan door variatie in temperatuur en druk hierop worde~ 

ingespeeld, waardoor het aanbod nauwkeurig op de vraac 

wordt afgestemd. 

Het product dat uit de tweede reactor komt wordt se~oel~ e~ 

naar een hogedrukafscheider toegevoerd. In deze hogecruk2:

scheider wordt het product gesplitst in koolwatersto:fe~ 1n 

gasfase (lichte koolwaterstoffen), koolwaterstoffen i:-: 

vloeistoffase (zwaardere koolwaterstoffen) en zuurwater 

(H
2
0, H

2
S en NH

3
). De gasstroom wordt gecomprimeerd en 

samen met verse waterstof naar de reactoreninlaat gelei~. De 

zuurwaterstroom wordt naar de zuurwaterstripper ~eleici, ~i~ 

hierna in paragraaf 2.4.3 ter sprake komt. De vloeiba; P 

koolwaterstroom wordt naar de lagedrukafscheider gevoe;~. 
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Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
============================================ 

In de lagedrukafscheider wordt het product van de hoge6r~ ~ 

afscheider verder gezuiverd. Ook hie~ vindt weer een S?lit

sing plaats tusse~ koolwaterstoffen in gasfase, kool~ater

stoffen in vloeistoffase en zuur water. Evenals bij de 

hogedrukafscheider wordt het zure water naar de zucr~ate~

stripper afgevoerd. De gasstroom van de lagedrukaf~c~ei6er 

wordt naar de gasbehandelingssectie gestuurd, waar ce sa~

stroom vervolgens wordt ontdaan van de zich nog in het g a~ 

bevindende verontreinigingen (mercaptanen, vluchtig e z ~ a ~ ~:

dampen) en gesplitst wordt in een propaan en butaa~ e1~ ~~ r 2-

duct. 

De zuivere vloeibare koolwaterstoffase tenslotte wore: l ~ ce 
fractionatiesectie gescheiden in de volgende productfractie~ : 

lichte nafta, zware na:ta, kerosine en dieselolie. 

De h yd r o c r a ck e r - e e n he i d k a n n u i n s chem a a 1 s v o 1 g t .,.,, o r c e :--. 

weergegeven: 

WArERSrGF 

VO[OINC: 
{(RAAKS[( Tl[ 

H 0 AFSCHflO[R 

R[( IR(Ul AT I[ 5 T ROOM 

8 -

COMPl<ESSOR 

L D AF. 
SCHf/O[R 

FRA(TJONAT![ 5[[T1[ 

l([RCS Iv! 



samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

2.3 DE VOEDING 

De hydrocracker-eenheid wordt - zeals eerder vermeld -

•geveed• met het bodemproduct van de bestaande raffina:er:~. 

Dit bodempreduct is echter niet zonder meer geschik: a:s 

veeding voor de hydrocracker-eenheid. In het bodeD?ro:~c: 

bevinden zich namelijk elernenten, die de goeJe werkin; ~3~ 

de catalysator nadelig bel''nvleeden. Het boder.iproduc: ;-:-,::,e: 

derhalve eerst van deze steffen gezuiverd worden. Deze 

zuivering geschiedt in de vacuumdestillatie-eenheid. ::aas: 

het bodemproduct wordt de hydrocracker-eenheid echter oo!: 

•gevoed• met waterstof. Im~ers de grote koelwaterstofke:ens 

van het bodemproduct worden ender toevoeging van wa:ers::: 

gekraakt tot kleinere ketens. De waterstof wordt ge?ro:~

ceerd in de waterstofproduktie-eenheid. Deze beide ee:-:;-;e::e:·, 

worden hierna in paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 kort besc~reven. 

2.3.l VacuJDdestilla:ie-eenheid 

De naam van deze eenheid geeft aan, dat hier - evena:s r. -
~ ... .) 

de bestaande raffinaderij - sprake is van een des:illa:le

proces. Het verschil is, dat in de vacu~J:-:idestilla:.1eec::

heid het destillatieproces onder een veel lagere dr~~ 

verloopt (vandaar vacuUr.i). Bij een lage druk koD: ~e: 

kookpunt lager te liggen, en derhalve gaat de vloe:s:::

fase bij een lagere tenperatuur in de gasfase over. 

Daardoor kunnen een aantal van de zware fracties, c:e ..., . -
........ .i 

het gewone destillatieproces in het bodenproduct ac~:e:

blijven, nog weer gescheiden worden. Ook bij dit des::l:a

tiepreces blijft een bodemprod~ct over, dat •vacu~~ 

~esidu• wordt genoemd (dit in tegenstelling tot he: 

•atmosferisch residu•, het bodemproduct van het ge~~ne 

raff inageproces). 
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sa~envatting van een M.E.S. n.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 
============================================ 

In dit vacuUrn residu zitten de stoffen, die de catalysator 

van het kraakproces kunnen aantasten. De gedestilleerJ ~ 

fracties zijn daarvan dus gezuiverrJ. Het vacuun resij..: 

wordt verkocht (gebruikt als brandstof in schepen e;1 olie

gestookte centrales etc.). 

In tekening :iet het vacuJ~Jestillatie?roces er 

uit: 

a , -
..L..;:) 

VA(UUH DfSrlllATI[ 

KOL OH 

Ari. RfS IOU 

VA(UuH 

UNIT 

L/(H r 0£5 TIU AAT 

VO[{) I N(: 
1--lt.l_A_A_R_D_f_S_T_IL_!AA_! ___ i--~------...... HYORQCRA C /f [I; . 

VA(UUH 
R£SIDU£ 

SLOPOL If 

[[NH[ I[' 

-' - ~ -

VacuU:Jgasolie, lic~1t destillaat en Z'.:aar destil:!.;:ia: \·:,: :·. -~:: 

de grondstof voor de hydrocracker-eenheid. 

:::i e s 1 op o 1 i e g a a t n a a r d e ops 1 a <J t a 11 ~; s ( z i e pa r a g r a a :: ::. . :: . . .; . 

2.3.2 Haterstofproduktie-eenheid 

He t k r a a I; pr u c es no et - z o a 1 s g e : e g a - van \J a t e r .:o t o ::- ·,: .:; :· _; ·.: :-: 

voorzien. Het waterstof wordt ge?roduceerd uit aa::-c.;J.-:; ..::; 

water. De for:lule voor dit proceJ is: 

CO + 3Il 1 (waterstof:j.JS) 
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sa~envatting van een M.E.S. rn.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 
============================================ 

Het proces verloopt weer onder een bepaalde teDpera: ~ ~r 

(':') en drul~ (P) in de reactor (zie schema). 

CH 4 (metaan of aardgas) \lOrdt geleverd vanuit he: aa r j

gasnet. 

De koolDonoxide wordt net behulp van water 0D3eze: i ~ 

kooldioxide. 

':' .? . 

Dit proces voltrekt zich in de CQ converter. J it de : 0 
converter kont co2 en :1 2 in verneniJde t oestand. Jeze 

gasstroon \Jordt naar de purificatie-een!Jeid gestui..:r:S, ·.:a 3 :: 

de tHee conr>onenten ·.vorden gescheiden in een z ...: iver<:: 

waterstofstroor:i (99,9% !1 2 ) en ecn co2-st::oo:1. Ee'.:. 

kooldioxide wordt gee;:iitteerd. 

De bij deze che;.iische reacties vrijkonenJe ·..;at..:rs:.J: ·.:o::-..3 : 

door middel van een leidingstelsel naa r de hyJroc!."ac}:e::-

eenheid geleiJ. In tekening ziet de \1atersto.'.::J!." ·:>'.3..::::i e e.::

als volgt uit: 

AAROuAS VOOR'WARMfR 

H 0 STOOi< 

( " 

ONTl wA I'{ , :r; p 5 .. 
/:'~1R c : ... T r 

GA 5 KO{ ,[R 

cc.' 
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sarnenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
s=======~= c s:cc~s=z =====sa: c•c======= = = = ==== 

2.4 VOOP.ZIENINGEH VOOR DE N11.BEHAHDELING 

8Iervoor-In-paragraa!-2:2-1s-het-kraakproces beschreve~ e~ 

in paragraaf 2.3 d~ wijze, waarop dit kraakproces con:i~~ 

gevoed wordt. Het zal echter duidelijk zijn, dat daar~ee ~E: 

verhaal nog niet •rona• is. Imners naast de eindprod~=~e ~ 

van het kraakproces - L.P.G., nafta, kerosine, gasolie, e:: . 

- kornen ook een aantal niet gewenste bijproducten vrij. ~ ~ 

betreft hier met name zwavelwa~erstof (H 2S), zu~r~a:er 

( H 
2 
o met H 2 S en l rn 3 ) en s 1 op o 1 i e . T e n e i n d e t e v o o r ~: o -

men, dat deze stoffen in het rnilieJ geraken, is voorzie~ i~ 

de volgende nabehandelingseen~eden. 

2.4.1 Arnine-eenheid 

Bij het kraakproces kornt - naast gekraakte producte:-. - o::i; -. 

zwavelwaterstof (Il
2

S) in gasfase en vloeisto:fase vri: 

(zie de forrnule in s~b. 2.2). Het H2 s is met de ko~:

waterstoffen verrnengd. In de zogenaamue amine-eenhei~ 

wordt de H2s in gasfase door middel van een was?ro:e3 

van de koolwaterstoffen in gasfase gescheiden. He: ~as?r=

ces berust op de omstandigheid, dat amine H2s bij ee~ 

bepaalde tenperatuur bindt en bij een hogere te~pera:~~: 

weer afstaat, waardoor het - van H
2
s bevrijde - a~i~e 

hergebruikt kan worden. In tekening ziet het proces er - ' -
Cl - : 

volgt uit: 

A850Rt:' 1[ K0. 0 "" 

lUuR GA5 

5 ." "":""t~· A'"' "' ·' 
loe----_,Rf: ,;-, ... A·:~·~-~~ ... 

AA~-1.(A• • .';.'~! A"".._ 
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Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
============================================ 

2.4.2 Adoucing-eenheid 

Als reeds vermeld ender paregraaf 2.2 is de gasstroo~, 

komende van de lagedrukafscheider, verontreinigd met 

mercaptanen en vluchtige zwaveldampen. In de adoucin9 een

heid worden deze verontreinigingen uit de L.P.G. gasstroo~ 

verwijderd, waardoor een zuivere L.P.G. stroom word~ ver

kregen. 

In de adoucing eenheid passeert het verontreinigde L.P.G. 

eerst een voorwaskolom, waarin de, zich nog in het gas 

bevindende, H2s sporen warden geabsorbeerd in een 

natronloogoplossing. 

De aldus van H2s ontdane gasstroom wordt nu in een 

extractiekolom gevoerd, waar de mercaptanen uit de L.P.G. 

worden verwijderd. 

In de extractiekolorn wordt het gas in een tegenstroo~ ~et 

een natronloogoplossing in contact gebracht waarbij de 

mercaptanen door de natronloog warden geabsorbeerd. Het 

aldus verkregen zuivere L.P.G. wordt naar de gassectie va~ 

de hydrocracker-eenheid gestuurd, waar deze wordt 9esc~ei

den in een propaan en butaan product (zie schema bij p2r2-

graaf 2.2). 

De met H2s verzadigde natronloogoplossing van de voor

waskolom wordt afgevoerd naar de opslagtank voor ver~r~i~~ 

natronloog en van daaruit in de bestaande raffinaderij 

verder bewerkt (geneutraliseerd). 

De me t me r c apt a n en v e r z a d i g d e n a tr on 1 o o go pl o s s i n 9 y,· o r ci : 

geoxideerd door toevoer van lucht. Bij deze catalytisc~e 

oxidatie warden de mercaptanen omgezet in onoplos~are 

disulf ides. Voor het oplossen van de disulf ides wordt ee~ 

naftastroom aangevoerd. Vervolgens wordt de opaeloste 

disulfidestroom in de scheider verder gesplitst in naf~a, 

natronloog en restgas. 
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Sarnenvatting van een M.E.S. rn.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-OOst 
============================================ 

Het vrijkomende restgas wordt aan het raffinaderijstoo~gas

net gesuppleerd. De nafta wordt toegevoegd aan het be~ t aanrie 

gasoliesysteem. De natronloog wordt hergebruikt. 

In tekening ziet het proces er als volgt uit: 

AFSCH[IO[R 

VfRSf ,_ : -· 

NA c !J, 

l fflON!Rf1NtuC: PG 

'• t. ~ ;.., . . 

OPSLA G VAN 
V{R8Rt.; 1K T £ PJ "IP 
NATRODNLOO(; 

2.4.3 De Zuurwaterstripper 

Bij de beschrijving van de vacuumdestillatie-een~ei = i~ ce 

vacuamtoestand als een gegeven aangenomen. Het vacu J ~ 

dient echter te worden opgewekt en dit geschiect ~ e~ 

behulp van een stoomstraalpomp. Bij de vacuumop~e ~~ i ~c 

raakt de stroom verontreinigd met H2s ammoniak en lic ~ ~e 

koolwaterstoffen. Dit - na condensatie - zure ~ater ~ o rct, 

samen met het zure water van de hydrocracker-ee~~ei c , 

gezuiverd in een zogenaamde zuurwaterstripper. I~ d e : ~ 

zuurwaterstripper wordt het zure water op hogere te~pe: a

tuur gebracht. Door verhitting ontwijken de vluc~t i~ e ca~

sen H2s en NH
3

. Het - weer schone - water wordt 

opnieuw gebruikt. 
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Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
============================================ 

De zuurwaterstripper kan als volgt worden afgebeels. 

ltA.AR lWAV[ I T[Rf..G. 

tt'11"itNG5 [[NHflD 
AF5[H(ID(R 

S TR!PP{RKOL 0"1 

lUURi.tAT{R 

sroo~ V()()R s TR1PP1;.,(j 

2.4.4 Zwavelterugwinnings-eenheid 

In de amine-eenheid en de zuurwaterstripper komt E 2 ~ 
vrij. In de zwavelterugwinnings-eenheid wordt uit H ~~ c~ 

zwavel teruggewonnen. De - vereenvoudigde - formule va~ 

het proces luidt: 

Uit de formule blijkt, dat zuurstof (02) uit de lucht voor 

het proces nodig is en dat zwavel en water vrijkowen. Ir 

de verbrandingskamer (zie schema) vindt dit proces 

gedeeltelijk plaats. Vervolgens wordt het reactie~e~cs~l 

naar de Claus-reactor gevoerd, waar verdere omzettin9 ~a~ 

H2s naar zwavel plaats vindt. De totale omzetting va~ 

H2s naar S is tenminste 97%. Het reactiemengsel uit de 

Claus-reactor, wordt naar een scheider geleidt waar zwavel 

en de niet omgezette H2s gescheiden warden. Niet 

omgezette H2S wordt in de ~atalytische-incinerator 

verbrand. De zwavel wordt verkocht. 
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sanenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 
============================================ 

De resterencJe zwavelcomponenten in de vorn van H2s 
zullen met zuurstof reageren en so') geven. neze so') 

L. 

wordt geemitteerd. 

':'er v er du i a e 1 i j k in g v o 1 gt h i er n a e en v ere en v o u cli g J pr o c e .:; -

scher.ia van de zwavelterug\1innings-eenheiJ. 

H; S RIJKf uASSTROOH 

H,;S RUKf GASSTROOH 

LUCHT 

VfR_ 1-----.... ; Sn •2HJ0 
BRANDINGS 
KAHfR i----

(LAUS REACTOREN 

KATI..· 71:',[~;· 

11·.-C llvf Rt.·;;,;:, 

De ontwijken,Je gassen n2s en :m 3 worcJen na.:ir de 

Z\lavelterugwinnings-eenheiJ geleid. :iaar \lOrJ: cJe :.:.13\· ::~ 

uit de 11
2
s terugge\1onne11. De !J:J 3 \JOrJt via Je i:u:;l;c<'. 

(incinerator) verbrancJ. 
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sar.ienvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 
============================================ 

2.5 VERDERE VOORZIEn::::UGEn 

Naast de hiervoor bespro!~en voorzieningen voor voe:Jin::i en 

nabehandeling zijn ook andere eenhedei1 voor het operere:1 van 

de hydrocracker van belang. Hierna Hordt in het l:ort b·..?li: :i: 

well:e installaties verder no!) zijn voorzien. overic:Jens \:orJ: 

voor een neer gedetailleera overzicht verwezen naar he~ 

integrale rapport. 

2 . 5 . 1 1: o e 1 t or en s 

Voor de lrnelii1g van processtronen wordt koel\1a':er 

gebruikt, waartoe water aan het drinl:\1aternet \Jord: on:.

trokl:eil, Aan het lozen van dergelijk op9,:;\1arnJ \li.lt,:r ;:ij;1 

echter uit een oogpunt van therni.sche belasting van ~e: 

Oj_)pervlaktewater grenzen ge.steld. De l:oeling die:1t Ja11 ooi: 

in koeltorens te ge.schieden, waarvoor ee11 gesloten koe~

watercirculatiesysteeD is voorzien net ope;1 koC?ltore;is. ':r 

zijn twee koeltorens voorzien, \lell:e Je hete retour-'>~roo;.1 

koelen tot een kouJe aanvoerstroo~ van ca. 25°C. DC? ':~+.:3:2 
3 capaciteit hierVLln hedraa3t GOO On ,'uur. De ti jde;1s :1C?': 

koelen gevornde plui~enissie (dit zijn de watera~~?-J~~~

peltje.s Jie boven een l:oeltoren veelal zichtbaar zijn in 

de vorr.i van een plui~) bedraagt 14JnJ /uur. De hoo:;+.:e .,,.~.: 
de koeltorens is ca. 12 neter. 

2 . 5 • 2 A f v a l ·.1 a t e r - be: ia n '3 e 1 i nt:J s i n s t a 11 a t i e 

Dez e inst a 11 at i e rein i gt he t t er rein \J ate r ( d . i . re ·3e:1-

w ate r, StJOel·,.,.ater, proceswater). De installatie is .:l.'.':1 

f y s i s ch- ch em i s ch e a f v a 1 \v a t e r - z u i v e r i n g s i n s t a 11 a t i e . : n e c ; ·1 

voor;.,ehandelingsfa.se \JOrut de JrijvenJe olie "a.!:312...;i;i:U", 

dat will zeggen op basis van soortelijk ge ·wich'c.sversc: ; il 

ge.scheiden. 
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sarnenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

In een secondaire behandelingsfase wordt het reeds voor~e

handelde water geneutraliseerd. Met behulp van een :lo::~

latiemiddel wordt de verontreiniging in vlokken neerges:a

gen en vervolgens verwijderd. Voorts wordt lucht ge:~je:

teerd om het biologische zuurstofverbruik van he: e:::~e~: 

te beperken. 

Het hier voorziene afvalwaterbehandelingssystee~ is ee~ 

aanzienlijke verbetering ten opzichte van het bes:a::-:~e 

afvalwaterbehandelingssystee~. Ook het ~ater van de 

bestaande raff inaderij zal hier behandeld worden. 

De te lozen afvalwaterstroorn in de westerschelje za: 

vanzelfsprekend toene~en en wel rnet een stroom van ca. 

110 m3/uur. Het te lozen afvalwater is minirnaal ver~n:
reinigd met koolwaterstoffen (olie) en diverse anorgan:

sche zouten, afkornstig van koelwater- en ketel•aters?~~. 

2.5.3 schoorstenen en Fakkel 

zoals bij elke chernis=he en petroche~ische fabriek 

schoorstenen en fakkel tot de standaardapparatu~r. 

be:-.::.:=:-: 

schoorstenen en fakkel zullen rookgassen en restgass.:=n 

worden afgevoerd. Er zijn twee schoorstenen, nl. ~6:-: vo:r 

de ernissie, afkornstig van de waterstofproduktie-een~e:J e~ 

~~n voor de emissie van alle andere eenheden. De ho~;:e 

van de schoorsteen van de waterstofproduktie-een~eij is 

42 ~eter. De andere schoorsteen is 120 meter hoog. )e 

hoogte van de fakkel tenslotte is eveneens 120 we:e:. 
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Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
====== ===================== ===== ============ 

2.~.4 Slopoliesysteem 

In de hydrocracker komt op diverse plaatsen slopolie -

d.i. afgewerkte olie - vrij. Voor de opslag van deze slop

olie zal het reeds bestaande systeem worden uit~ebreid met 

een nieuwe tank met een capaciteit van 3000m3 . De verza

meling van de slopolie zal gesplitst worden in lic~te e~ 

zware slops. 

2.5.5 Voorzieningen voor de Opslag 

De e ind product en - L. P. G. , n aft a , k er o s in e , gas o 1 i e en 

zware stookolie - moeten (tijdelijk) opgeslagen kun~en 

worden. Nu komen deze eindproducten ook in de bestaa~de 

raffinaderij vrij en de opslagfaciliteiten, die in verba~d 

met de bestaande raffinaderij reeds gerealiseerd zijn, 

bieden in het algemeen voldoende ruimte. Nieuwe facilitei

ten dienen echter gecreeerd te worden ender andere voo: de 

L.P.G.-opslag. 

Daarover het volgende. 

De L.P.G. zal worden opgeslagen in in de grond li9?e:-.~9 

druktanks (zogenaamde "sigaren") die met een grondlaag 

zijn afgedekt (terpconstructie). Het gaat hier om in 

totaal 5 tanks van 2000m 3 elk. In deze tanks zullen ce 
L.P.G.-derivaten propaan (C3) en butaan (C4) worden opse

slagen. 

Naast eindproducten zullen ook tussenproducten tijdelij~ 

warden opgeslagen. Het gaat hier om de producten van de 

vacuumdestillatie-eenheid - gasolie, licht destillaat er. 

zwaar destillaat - waarmee de hydrocracker gevoed wordt. 

Ook voor deze producten zijn opslageenheden met een tota~e 

opslagcapaciteit van 260.000m 3 voorzien, deze opsla~ 
capaciteit is inclusief een ruwe olie opslag van 

3 120.000m . 
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samenvatting van een M.E.G. m.b.t. 
de uouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 
============================================ 

2.5.6 overige voorzieningen 

Tenslotte zijn nog voorzie11ingen geprojecteerd voor o.~. 

stikstofopwekking, corapresseJ lucht (voor neet- en regel

app.)ratuur), ver.:; '.li:iter be!lanJeling (ten !Je~1oeve van 

ketelHater en koel\later), suppletie en conuensaat te::'."i..IJ

winning. Voor een neer ge.Jetailleerde bes:::llrijvi;1y · .. ·-.J: :: 

verwezen naar het integrale rapport. 
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sanenvatting van een M.E.S. rn.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
========~=================================== 

2 .6 EN!:RG!EVOORZit:lGUG 

De hiervoor vernelde procesreacties verlopen alle onder ee;i 

bepaalde - meest hoge - teraperatuur. oerhalve raoet aan d~ 

d i v er s e e en h eden e en a an z i en l i j k e hoe v e e 1 h e i a w a r n t e \l 'J r ,; ·::> :1 

toegevoerd. Deze warnte wordt opgewekt in fornuizen, die 

gestookt worden met eigen ra~finaJerijgas en oli2 en, vo J : 

zover eigen gas en olie niet toereikend is, net aardga3 va:1 

het aardgasnet. 

De i n de for nu i z en o? g-= we kt e \Jar r.i t e ·,w r d t e er st toe 3 ·2 ·,1 :..i ·.:- r 1 

aan de diverse proceseenheden en vervolgens ~enut voor 

stooli\op\1ef,kin<J, waari.1ee turbines worden aan<3edreven. o~) uo:.: ,2 

wijze wordt een hoog rendenent van de opgewekte energie 

be re i ~' t . 

Ook op nog anJere Hi jze \Jordt bevorderJ, da~ met de o:):; ·:; .: -.: ::

te warmte zuinig wordt omgesprongen. Vaak zijn de (vloei)-

stoffen, die zoj~ist een processta? hebben onJerga~~, :1J3 

heet. Door niddel vari warrnteuitHisseling kan gez.JrgJ i:.JrJ.:=;1 1 

d a t de z e s t of f en ( e en d e e 1 v a 11 ) h ~ n \Ja r ;:it e o v e r d r a ') e 11 o ~) ;..; t2 

nog te behandelen stroDen. Dit geschiedt in warratewisse!aars. 

Gezien dit hoge render.1e;1t va.1 oe in het ei3e;1 beurij: O;:']-'

wekte energie is het bedrijf voor slechts een deel aan~e;;2-

zen op electriciteitsleverantie va:1 Je P.:.E.'1. (Ol1Jl?V c ·2r 

50% van de totale behoefte). 
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de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
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3. BESCHRIJVING VAH DE M!LIEU-EFFEC'I'E!J 

I n d i t hoof d s t u k. z u 11 en s l e ch t s d i e e rn i s s i es be s c r, r e ·: e . : 

worden, die het grootste effect op het milieu he~ben. J:: 

houdt in, dat de weergave in deze sanenvatting nie: ~i:?~:

tend is. De overige ernissies/irnmissies en effec:en zi:~ 

beschreven in het integrale rapport. Voor zover ech:er 

hierna emissies/i~~issies en effecten beschreve~ worje~, ls 

gestreefd naar een zo exact mogelijke opgave, zoJa: ce ~e:er 

zelf Zich een oordeel kan vormen over mate en aard va~ de 

milieugevolgen. 

De volgende milieucornpartirnenten zijn beschreven: 

lucht, oppervlaktewater, bodern- en grondwater, gel~id, 

externe veiligheid, afvalstoffen, visuele hinder aan en 

afvoer en natuur en landschap. 

3.1 LUCH:' 

Bij de beschrijving van de te verwachten luchtveron:re:~:

ging dient onderscheid genaakt te worden tussen e~iss:eE, 

immissies en effecten. 

De ernissiegetallen geven aan, hoeveel stoffen bij de 

naderij zelf vrijkornen. 

De imnissiegetallen geven aan, welke concen:ra:ies va~ j:e 

stoffen ten gevolge van de emissies op enige a:stan~ ;=:~

voorbeeld de nabijgelegen woonkern) te verwachten zi:~. 

De effecten geven aan, welke gevolgen de te verwac~te~ 

immissieconcentraties zullen hebben op mens, dier en ;:s .;:. 

Emissies, imrnissies en effecten zullen hierna apart 

ken worden. 
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Samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-Oost 
============================================ 

3.1.l Emissies 

De ernissies van schadelijke stof fen naar de lucht kunnen 

worden onderscheiden in continue puntemissies, continue 

diffuse emissies en incidentele emissies. 

Continue puntemissies zijn emissies van stoffen, die bij 

normale bedrijfsomstandigheden continu vrijkomen en via 

daartoe aangebrachte installaties (voornamelijk schoorste

nen) worden afgevoerd. 

Continue diffuse emissies zijn emissies van stoffen, die 

in geringe mate weglekken bij verbindingen van leidingsy~

temen, appendages, flenzen, pompafdichtingen, regelklep

pen, verdampingsverliezen in tanks etc. Dergelijke 

"ongewilde" emissies zijn in zekere zin onvermijdelij~, 

omdat het praktisch onmogelijk is alle verbindingen abso

luut dicht te maken. 

Incidentele emissies zijn emissies van stoffen, die bij 

bijzondere bedrijfsomstandigheden vrijkomen. Dergelijke 

"buitengewone" emissies zullen vrijwel uitsluitend via de 

fakkel worden verbrand. 

De continue puntemissie naar de lucht ten gevolge va~ de 

hydrocracker wordt voornamelijk bepaald door de rookgassen 

die uit de twee schoorstenen komen. De schadelijke co~~0-

nenten in de rookgassen van beide schoorstenen zijn: 

co
2 

116.880 kg/uur 

Vanadium 30 kg/uur 

502 ca. 1. 0 90 k(l/uur 

NO ca. 15 0 kg/uur x 

De koolzuuremissie (C0 2 ) wordt hierna buiten besc~oc;1,i~a 

gelaten. 

Als gevolg van de uitbreiding zullen enkele bestaance 

fornuizen worden omgebouwd van stookgas naar stookolie, 

wat tot gevolg heeft, dat de bestaance schoorsteen een 

extra so2 emissie geeft van ca. 100 Ko/h. 
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samenvatting van een M.E.S. m.b.t. 
de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

De continue diffuse emissies zijn - zoals gebruikelijk -

beperkt van ornvang. Bet gaat gemiddeld orn de volgende ~oe

veelheden en stoffen: 

Koolwaterstof fen 

Mercaptanen 

H2 S 

ca. 30 kg/uur 

te verwaarlozen 

ca. 0,3 kg/uur 

Ingeval van incidentele emissies wordt - zoals geze~~ 

- gebruik gernaakt van de fakkel, teneinde de vrijko~e~~e 

procesgassen op veilige wijze en op voldoende hoog:e te 

verbranden. De hierbij maximaal te verwachten enissie za: 

tijdens het ontspannen van het proces optreden (uitgaande 

van een maximum tijdsduur van B minuten) en bedraag: aa~: 

502 

B2s 
overige koolwaterstoffen 

2372 kg 

12,B kg 

874 kg 

Incidentele emissies, die zich bij calamiteiten k~nne~ 

voordoen, zullen behandeld worden in paragraaf 3.5 o\·e~ 

externe veiligheid. 

3.1.2 Imrnissies 

Voor de ongeving van de hydrocracker is minder van be:a~ : 

welke hoeveelheden gassen er bij de inrichting vr1J~~~e~, 

als wel welke concentraties op enige afstand (b.v. in je 

dichtstbijzijnde woonkern) op leefhoogte te ver~a=~:e~ 

zijn. Men spreekt dan van imnissieconcentraties. Vo~r~a: 

deze immissieconcentraties nader besproken worden ec~:e~ 

eerst een oprnerking. Het moge duidelijk zijn, dat er a: 

een voorbelasting is ten gevolge van de overige in he~ 

Sloegebied gevestigde industrie~n en de bestaande ra~~:~3-

derij van Total. 
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de bouw van een hydrocracker Vlissingen-oost 

Ook industrieen buiten het Sloegebied dragen aan de voor

belasting bij. Ten aanzien van de hydrocracker kan dan ook 

alleen van een toename van de immissieconcentratie gespro

ken worden. 

Voor wat de te verwachten toenarne van imrnissiesconcen:ra

ties betreft dient weer onderscheid gernaakt te worde;, t~s

sen conc~ntraties die ten gevolge van norrnale bedrij:so~

standigheden kunnen optreden (ten gevolge van de con:inue 

ernissies dus) en concentraties die ten gevolge van bijz~n

dere bedrijfso~standigheden kunnen optreden (ten gevolge 

van incidentele emissies). 

oe irn~issieconcentraties zijn echter niet alleen a:hanke

lijk van de ernissies, maar ook van weersomstandigheden 

(met name de windrichting). Indien voor een klein deel van 
de tijd weersomstandigheden kunnen optreden, die de ge~id

delde concentraties op leefniveau ver overschrijden, da~ 

is dit voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van ee ;) 

inrichting natuurlijk van groot belang. Voor het aangeve~ 

van immissieconcentraties voor een deel van de tijd 

gebruikt men de zogenaamde percentielwaarden, als Dees~ 

gebruikelijke de 50 en de 95 percentiel. !ndien - zoa:s 

hieronder aangegeven - de 95 percentiel voor so2 
75 ugram/rn3 bedraagt, dan houdt dit dus in, da: geJJren

de 95\ van de tijd van het jaar (dus ~ 346 dagen) de 

immissieconcentratie beneden die waarde ligt en ged~re : ;je 

5\ van de tijd <t 19 dagen) op die waarde of erboven. 
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Voor wat de dichtstbijzijnde woonkernen betreft zal de 

volgende toenarne van irnrnissieconcentraties mogen worden 

verwacht: 

P-50 P-95 

Huidige Verwachte Huidige Verwachte 

grondlast toenarne grondlast toena~e 

502 in ug/rn3 

Middelburg + 29 

Lewedorp + 29 

's-Heerenhoek + 29 

Borssele + 29 

NOx i n ug/m3 

Middelburg + 26 

Lewedorp + 26 

's-Heerenhoek + 26 

Borssele + 26 

Koolwaterstoffen in 

Middelburg 

Lewedorp 

's-Heerenhoek 

Borssele 

H 2S in uq/m3 

Middelburg 

Lewedorp 

's-Heerenhoek 

Borssele 

0,5 

2,5 

4, 5 

2,7 

0, 0 6 

0, 3 

0,6 

0, 4 

uq/m3 

0, 1 

0,7 

2,5 

2, 6 

0, 0 5 

0,02 

0, 0 5 

0,06 

- 2 6 -

( 7 5) + 59 16 ( 2 c ·2) -
( 7 5) + 59 28 ( 2 cc) 
( 7 5) + 59 32 ( 2 00) -
( 7 5) + 59 30 ( 20 0) 

( 5 0) + 68 2 ( 110) -
( 5 0) + 68 3,6 (110) 

( 5 0) + 68 5, 1 (l lO) -
( 5 0) + 6 8 4, 8 (110) 

( - -) 1, 6 (- - ) 

( -- ) 2, 6 (- -) 

(- -) 3 , 3 (- - ) 

( - - ) 8,4 ( - - \ 

(- -) 0,03(--l 

( - -) 0,0fi(--l 
(- -) 0,16(--) 

( -- ) 0,20(--) 
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De percentielwaarden tussen haakjes zijn de waarden die 

ingevolge een advies van de Gezondheidsraad nog aanvaard

baar zijn. Bij de niet ingevulde percentielwaarden zijn de 

daarbij behorende waarden niet bekend. 

De immissieconcentraties ten gunste van de incidente~e 

emissies zijn verder niet doorberekend, omdat zij vo~r 

zover zij zullen voorkomen maar van kortstondige a~~: z i jn 

(minder dan 10 minuten) en de percentielwaarden nie: 

aanmerkelijk zullen verhogen. 

Een bijzondere plaats nemen de componenten met een s:erke 

reuk in, waaronder tt 2s. Gezien de geringe concen:ratie 

van deze laatste ten opzichte van die van H2S zal deze 

dominerend zijn. De reukgrens hiervan ligt op 75 ug:' i:1 3 

3.1.3 De Effecten 

De ef fecten die de bovengenoemde toename van im~issie:on

centraties op het milieu zullen hebben zijn slech:s zee: 

ten dele bekend. Noodzakelijkerwijs moet dan ook ne: een 

rneer algernene beschrijving worden volstaan. 

De effecten van de imnissieconcentratie toenane blij~en 

beneden de grenzen van de kritische concentraties. De 

kritische concentraties die naar de huidige stand van de 

wetenschap aanleiding kunnen geven tot schade aan de 

g e z on d he i d , z i j n be k end a 1 s M: K ( Max i ma 1 e I i.1 ;.ii s s i e !~o n : e. i -

tratie) waarden. oeze MIK waarden kunnen worden toege:a:en 

voor de vrije samenleving die voor 24-urige expositie 

gelden. 
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Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten - zoals 

blijkt uit de gegevens van de Gezondheidsraad - ka~ e~ z5: 
de toename van de so2 immissieconcentratie nagenoeg see~ 

nadelige invloed hebben op de volksgezondheid, flora e~ 

fauna. 

NOX 

Voor wat de toena~e van de HOx iranissiecon:entratie 

betreft beginnen de effecten van bepaalde langd~ri;e 

invloeden eerst thans bekend te worden. 

De effecten van deze eraraissieconcentraties blijft be~eJe:~ 

de grenzen van de kritische concentraties. 

R.W. 

Voor wat de effecten van de koolwaterstoffen i~nissie:~n

centraties betreft, is er op dit mo~ent weinig bekenj. 

Toxiologische effecten van de hierboven genoerade sto::e~ 

zijn gezien de zogenaarade M!K-waarden in de aange9e~e~ 

concentraties niet te verwachten. Deze waarden zijn vas:

gesteld door de Arbeidsinspectie en ender raeer ge?~b:i

ceerd in het •veiligheidsjaarboek•. 
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3.2 OPPERVLAKTEWATER 

Bij de beschrijving van de te verwachten oppervlaktewater

verontreiniging dient evenals in paragraaf 3.1, onderscheid 

gemaakt te worden naar emissies, irnrnissies en effecten. 

3.2.1 Ernissies 

Als reeds opgemerkt in paragraaf 2.5.2 wordt een nieu~e 

afvalwater-zuiveringsinstallatie gebouwd, waarin tevens 

het afvalwater van de bestaande raffinaderij wordt gezui 

verd. Het effluent van deze installatie zal uiteindelijK 

met het niet verontreinigde terreinwater op de 

Westerschelde worden geloosd. Overigens wordt door herge

bruik van water de ernissie zoveel mogelijk beperkt. 

De continue emissie. 

Als indicatie van de uitbreiding voor een continue e~issi e 

van het afvalwater kan worden aangegeven, dat ge~icdelc 
3 per etmaal ca. 1650 m gezuiverd afvalwater wordt 

geloosd, welke lozing is opgebouwd uit de volgende 

hoofdstrornen: 

Proceswater 

Terreinwater 

Ketelwaterspui 

Koelwaterspui 

3 360 m /etmaal 

balans 
3 240 m /etmaal 
3 1030 ~ /etmaal Piekbelasting 

1800 m3/etmaal 

De eerste twee waterstromen zijn gezuiverd in de waterzui

veringsinstallatie. 
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De verontreinigingen die zich in deze continue afvalwater

lozing bevinden zijn: 

koolwaterstoffen 

f enolen 

sulfides 

ammoniak 

natriumchlorides 

lood 

De incidentele emissie 

10 mg/l 

1 mg/l 

2 mg/l 

sporen 

1 g/l 

sporen 

Incidentele emissies zijn emissies van waterlozingen nie 

ingeval van bijzondere bedrijfsomstandigheden vrijkomen. 

De in het integrale rapport beschouwde emissies zijn: 

waswater van apparatuur . 
schrob- en regenwater 

brandwater 

etc. 

Dergelijke emissies zullen via het bestaande afvalw2ter

systeern geloosd worden en zullen naar verwachting de 

totale lozing per etmaal nauwelijks be1nvloeden. 

3.2.2 Immissies 

Door de uitbreiding met de hydrocracker zal de afval~2ter

stroom van de raffinaderij als geheel toenemen. Door de 

behandeling in de nieuwe zuiveringsinstallatie zal ec~:er 

de totale verontreiniging eerder af- dan toenernen. 

3.2.3 Effecten 

Nu het Westerscheldewater zelf reeds aanzienlijk veront

reinigd is, kan van effecten van het effluent, die nadelic 

zijn voor het ecosysteem in de Westerschelne, aeen spra~e 

zijn. 
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3.3 BODEH- EN GROHDWATER 

Verontreiniging van bodern- en grondwater is volledig 

geelimineerd door de installering van een drainagesys:ee~ 

onder het raffinaderijterrein. 

Genoemd drainagesysteem, dat afloopt naar de afval~a:er

zui ver ingsinstallatie, vangt al het water op, al of nie: 

verontreinigd, dat door de bode~ van het terrein doorle~t. 

Door het ne~en van deze rnaatregel is uitgesloten, da: ce 
kwaliteit van boden- en grondwater word: aangetast do~r 

mogelijke verontreinigingen vanuit de raffinaderij. 
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3.4 GELUID 

Door uitbreiding van de raffinaderij met de hydrocrac~er 

zullen er vanzelfsprekend nieuwe geluidbronnen ontstaan. 

Evenals hiervoor reeds bij lucht en water is gedaan die~t 

ook bij geluid onderscheid te worden gemaakt tussen e~issie, 

immissies en effecten. 

3.4.1 Ernissie 

De geluidernissie wordt sterk be1nvloed door akoestische 

rnaatregelen aan de bron. Bij de prognoseberekeningen is 

uitgegaan van het scenario hetgeen voorziet in het treffen 

van akoestische voorzieningen met als resultaat een 

effectief geluidvermogen niveau van 121,4 dB(A). 

3.4.2 Immissie 

Door rnetingen en berekeningen, uitgevoerd door de 

Provinciale Waterstaat in Zeeland en de Technische-Physi

sche Dienst van TNO is vastgesteld dat het imrnissienivea~ 

van de bestaande plant op 2400 m 3ldB(A) bedraagt. 
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Bij uitbreiding conform het scenario met geluidvermogen 

niveau van 121,4 dB(A) resulteert op 2400 m (Borssele) een 

totaal immissieniveau (inclusief de bestaande plant) va~ 

3 5 dB (A) • 

3.4.3 Effecten 

Bij een uitbreiding conform het scenario met een 

geluidvermogen niveau van 121,4 dB(A) veroorzaakt een 

verhoging van het immissieniveau met 4 dB(A). Een toenc::-:-e 

van deze omvang is juist hoorbaar doch wordt in het 

algemeen niet als hinderlijk ervaren. 

De door de vergunningverlenende instantie gestelde grens

waarde op 2400 m = 35 dB(A) wordt niet overschreden. 
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3.5 EXTERNE VEILIGHEID 

Indien gesproken wordt over externe veiligheid dan word: 

gedoeld op de veiligheid buiten de fabriekspoorten. :nj:e~ 

de veiligheid op de arbeidsplaats zelf - dus binnen de 

fabriekspoorten - bekeken wordt dan spreekt nen van ar~~:3s

veiligheid. De veiligheid op de arbeidsplaats zelf za: in 

een zogenaarnd arbeidsveiligheidsrapport nader worden onjer

zocht. Hierna zal slechts op de externe veiligheid w~rje~ 

ingegaan, dat wil zeggen op gevaarlijke aspecten bin~e~ ~e: 

terrein van de hydrocracker, die daarbuiten gevaar o~ s:~aJe 

kunnen veroorzaken. 

3.5.1 Algemeen 

over de veiligh~idsf ilosofie in het alge~een kan he: v~:;e~

de worden opgernerkt. 

Bij de beoordeling van het risico van industri~le bejr:jvig

heid plegen twee facetten, die inherent zijn aan het O?:re

den van ongewenste gebeurtenissen, apart te worden bez~e~, 

narnelijk de kans op het optreden van zo'n ge~eurtenis er., 

indien het optreedt, het effect hiervan. De ~0Ll~ina:1e va~ 

kans en effect, op welke wijze dan ook, wordt neesta: ris::J 

genoemd. 

Via kansberekening en effectberekening kan het risic~ \:c:j~~ 

ingeschat. Nu zal natuurlijk niet iedere ongewenste ge~e~r

tenis onderzocht behoeven te worden. Imners indien de ka~s 

op een bepaalde gebeurtenis tanelijk groat is, maar he: 

effect zo klein, dat het bedrijfsgebeuren als zodanig e~ de 

omgeving niet geschaad kunnen worden, dan heeft onJer:oe~, 

naar zo'n risico van zeer beperkte ornvang geen zin. 
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Slechts indien het effect van een ongeval aanzienlijk kan 

zijn en de kans op zo'n ongeval niet uitgesloten mag worden, 

dient zo'n risico nader bestudeerd te worden. 

Ter vereenvoudiging kiest men veelal een aantal ongeva~ssce

nar io 's, dat wil zeggen men kiest een aantal ongevallen, die 

zich zouden kunnen voordoen en waarvan het effect aanzien

lijk is. Via de effectberekening poogt men te benaderen, 

welke gevolgen het gekozen ongeval op de inrichting en ce 

omgeving zal hebben. 

3.5.2 Onqevalsscenario's 

Met betrekking tot de hydrocracker zijn een aantal 

ongevalsscenario's bekeken. In hoofdstuk VIII 2.3 zijn de 

effecten van de beschouwde ongevallen doorgerekend. 

Het gaat om de volgende ongevalsscenario's: 

a) een breuk van de ef fluentleiding van reactor 2 in de 

hydrocracker eenheid 

b) een breuk van de recycle waterstofleiding naar de 

reactor ovens 

·c) een breuk van de waterstof produktieleiding naar ce 
hydrocracker eenheid 

d) een breuk van de afvoerleiding van de L.P.G.-opsla~ 

e) ontsnapping van zwavelwaterstofgas door breuk va~ ee~ 

leiding in de zwavelterugwinningseenheid 

Bij een ongeval als onder sub a) beschreven zou volge~5 de 

berekeningen ingeval van een explosie van het uit de 

gescheurde leiding ontsnapte gas tot op een afstand var 

1830m van de inrichting ruitbreuk kunnen optreden. Nu 

Borssele op 2300m afstand ligt, is het niet aannemelij~, 

dat de explosie daar effecten zal hebben en / of schade zcl 

veroorzaken. 
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Bij alle overige beschouwde gevallen blijven de gevolgen 
I 

bep€rkt tot het fabrieksterrein en de nabije omgevinq. Wel 

zal op het fabrieksterrein zelf zware schade kunnen optre

den. Zoals hiervan reeds aangegeven is dit echter gee~ 

kwestie van dx~erne veiligheid doch van arbeidsveiligheid. 

3.5.3 Domino-effect 

Zoals opgemerkt kan door een der beschouwde gevallen wel 

zware schade op het fabrieksterrein zelf optreden. Dan 

rijst echter de vraag of niet een eerste ongeval een 

vervolgongeval in andere installaties kan veroorzaken. Kan 

m.a.w. een eerste ongeval geen domino-effect hebben, waar

door het eerste ongeval slechts de aanleiding wordt tot 

een keten van ongevallen? 

Teneinde de kans op het optreden van dergelijke dorr.ino-ef

fecten zo gering mogelijk te maken is van groot belan9, 

hoe de verschillende risicodragende onderdelen van de 

inrichting ten opzichte van elkaar worden gesitueerd. 

3.5.4 Lav-out 

Aan deze zgn. lay-out van de inrichting is dan ook in vele 

detail-discussies grote aandacht besteed. Een model var. de 

gekozen lay-out is hierna afgebeeld. Bij de gekozer. 

lay-out kan het volgende worden opgemerkt: 

- Om een risico situatie te vermijden is gekozen voor het 

opstellen van de fornuizen aan een zijde van het hydro

crackerterrein en wel aan de meest voorkomende wind

richtingszijde. Slechts het fornuis van de waterstofpro

duktie-eenheid is aan de andere zi1de geplaatst (onder 

andere om lange leidingen en daarmee het gevaar van bre~en 

weer minder te maken). 
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- De plaatsing van de cornpressorhallen, eveneens een bron 

van mogelijke ongewenste gebeurtenissen, is ook aan de 

rand van het hydrocrackerterrein gekozen. 

- De zwavelterugwinningseenheid is aan de ranu van ~e: 

hydrocrackerterrein gesitueerd om te voorkopen, da: de 

tankwagens, die het zwavel rnoeten afvoeren, het terre~n 

van de hydrocracker niet oprijden. 

De reactoren van de hydrocrackereenheid tenslotte zijn 

zover mogelijk van de overige procesonderdelen ge?laa:s:, 

gezien de hoge temperaturen en druk in de reactoren, Dua: 

toch relatief dicht bij de fornuizen, omdat anders de 

transportleidingen van en naar de fornuizen te lang zo~je~ 

worden. 

Door de keuze van deze lay-out en door vele inge~o~wJe 

veiligheidsvoorzieningen wordt de kans op het optrede~ va~ 

een domino-effect zeer verkleind. Berekend is, da: inge~al 

van een der beschouwde ongevallen (vgl. 3.5.2) geen 

domino-effecten in de overige onderdelen van de hydro

cracker zullen optreden. 
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3.5.5 L.P.G.-Eenheid 

Naast de algemene bespreking van de externe veiligheid 

wordt hierna nog kort ingegaan op de opslag van L.P.G. 

In paragraaf 2.5.5 is reeds vermeld dat de L.P.G. die als 

product uit het kraakproces vrijkomt zal worden opgeslage~ 

in in de grond liggende druktanks (zogenaamde "sigaren"). 

Het gaat om 5 tanks met een inhoud van 2000 m3 elk. In 

deze tanks zullen de L.P.G.-derivaten propaan (C 3) er. 

butaan (C 4) worden opgeslagen. 

Door T.N.O. is een onderzoek verricht naar de risico's va~ 

de L.P.G. opslag. De conclusie is, dat bij een ever.tueel 

vrijkomen van een gaswolk 

- geen schadelijke effecten buiten de raffinaderij zullen 

optreden. 

Voorts is vastgeste!d, dat er geen wezenlijk versc~il is 

tussen de risico's van gekoelde opslag en drukopslag 

ondergronds gezien de betrekkelijk kleine hoeveelheden 

waarvan hier sprake is. 

Naast dit scenario zijn vanzelfsprekend nog andere on9e v al 

scenario's bekeken, waarvoor wordt verwezen naar het 

integrale rapport. 
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3.6 AFVALSTOFFEN 

Hierna zal slechts ingegaan worden op de afvalstoffen, die 

bij het produktieproces vrijkomen. voor de "huishoudelijke" 

afvalstoffen uit kantoren en kantine zij verwezen naar het 

integrale rapport sub III 3.4.4. 

Opgemerkt zij, dat slechts zeer geringe hoeveelheden stcffen 

als afvalstof uit het produktieproces vrijkornen. De oorzaa~ 

hiervan is, dat de in het proces benutte stoffen door rege

neratie en recirculatie van proces- en hulpstoffen maxi~aal 

benut worden. Op de reststofstrornen die opnieuw in het 

produktieproces worden aangewend, wordt hier verder niet 

ingegaan. In het integrale rapport kan wel de wijze waarop 

van regeneratie en recirculatie methodes gebruik is gemaakt 

uit de vele flow-schema's worden afgelezen. 

Bij de stoffen die als afvalstof uit het produktieproces 

vrijkornen, gaat het om de volgende categorie~n en hoeveelhe

den. 

Categorie: 

Catalysatoren 

Filtercake/drap 

etc. 

Hoeveelheid 

gem. 350rn3 volume/jaar 

gem. 200 ton / jaar 

Deze afvalstoffen zullen als volgt worden verwijderd. 

Catalysatoren zullen afgevoerd worden buiten de raff inade

rij, waar het door gespecialiseerde bedrijven wordt 0er~er~t. 

Filtercake/drap etc. zullen behandeld worden in de bestaande 

olie-extractor, waarin de vaste stoffen olievrij worde~ 

gernaakt. Deze steekvaste reststof wordt afgevoerd naar een 

verwerkingsbedrijf voor afvalstoffen. 
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3.7 VISUELE BINDER 

De uitbreiding van de raffinaderij met een hydrocracker zal 

plaatsvinden op bet raffinaderijterrein zelf. Hierdoor 

zullen geen bomenrijen of andere lijnvorrnige •groene• ele

menten in het landschap verdwijnen of uitgedund worden. 

Vanzelfsprekend zullen de nieuwe proceseenheden, de f akkel 

en schoorstenen wel een wijziging van het visuele beelc te 

zien geven. 
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3.8 AAN- EN AFVOER 

De hydrocracker wordt gevoed met het bodemproduct van de 

bestaande raffinaderij. Voor de hydrocracker hoeven dan ook 

geen grondstoffen van buiten te worden aangevoerd. Ook q~a 

afvoer treedt er geen wijziging op in de omvang van de 

vervoerstroon. Vanzelfsprekend is wel sprake van een wijzi

ging in de samenstelling van de af te voeren proaucten. In 

plaats van zware olieproducten zullen neer lichte fracties 

worden afgevoerd. Voor de totale vervoersstroora zal dit 
echter geen merkbare consequenties hebben. 
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3.9 NA7UUR EtJ LANDSCHAP 

Een door de gerneente Borsele opgesteld besternrningsp:an ~o~r 

het buitengebied kenmerkt het Sloegebied als industrie;e

bied. In de directe orngeving hiervan zijn nagenoeg geen 

gebieden aan te wijzen die natuurwetenschappelijk gez:e~ 

waardevol genoend kunnen worden net uitzondering van ~e: 

gebied Slikken in de tJol. 

oeze bcitendijkse Slikken nabij Borssele vor~en een over

gangsgebied van schorren naar de lage duintjes van de 

Kaloot, waardoor hier zeldza~e vegetaties als zand~a~er, 

zeewinde en strandduizendg~ldenkruid voorkomen. 

Door de u i t b r e i a in lJ van de r a f f i n ad e r i j met e en h yd r o.: r a.:: ;: e r 

zal de imnissieconcentratie van so2 , tJOx' H2s en in 

dit gebied maar weinig toenenen. Een en ander is hiervoor in 

par a gr a a f 3 . 1 . 2 reeds a an g e g even . ~1 et v a 1 t a an o o k n i e:. t e 

verwachten dat vegetatie in dit gebied gewijzigd za: w~r5en. 

Verder wordt het industriegebied nagenoeg onsloten door een 

gebied van grate polders. In deze gebieden spelen over~e;i~

gen van landschappelijke, natu~rwetenschappelijke en re.:rea

tieve aard een geringe rol. Er is voor deze ge~ieden d3n oo~ 

geen aanleiding om te veronderstellen dat net de ge?!an~~ 

uitbreiding de ecosyste~en nadelig be1nvloed z~llen \:Jr~e~. 

- 42 -




