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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Tijdsschema voor de werkzaamheden

De werkzaamheden voor dit referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken
gingen van start in juni 1997 met een bijeenkomst op 19 en 20 juni 1997, waarin het
toepassingsgebied en de belangrijkste milieukwesties werden vastgelegd. Aanvankelijk was het
de bedoeling om vacuümsystemen ook op te nemen, maar aangezien die systemen zeer
procesafhankelijk zijn, is besloten dat ze op grond van hun complexiteit niet op een algemene
manier behandeld zouden kunnen worden en heeft men ze buiten beschouwing gelaten.

Er werden twee ontwerp-versies voor overleg aan de technische werkgroep (TWG)
overhandigd. Het eerste ontwerp werd in juni 1999 uitgegeven en het tweede in maart 2000. In
beide overlegperiodes werd er commentaar geleverd en nieuwe informatie verstrekt.

De afsluitende TWG-vergadering werd gehouden van 29-31 mei 2000. Er werd een hoge mate
van overeenstemming bereikt over de inhoud van het document en de conclusies omtrent de
beste beschikbare technieken. De conclusies met betrekking tot de horizontale benadering van
industriële koelsystemen kregen brede steun. Veel discussie was er over lokale aspecten en de
consequenties daarvan voor de conclusies omtrent de beste beschikbare technieken. Ook de
optimalisering van de conditionering van het koelwater als een van de belangrijkste aspecten van
de werking van koelsystemen was onderwerp van heftige discussies. Het commentaar en de
informatie die tijdens en na de vergadering werden toegevoegd, zijn in het eindverslag
opgenomen.

In het hoofddeel van het document wordt uitgelegd hoe men is gekomen tot een algemene
benadering ter bepaling van de beste beschikbare technieken voor industriële koelsystemen. De
voornaamste conclusies komen aan de orde in hoofdstuk 4. In een groot aantal bijlagen worden
de algemene concepten aan de hand van praktische voorbeelden geï llustreerd.

5.2 Informatiebronnen

De informatie op grond waarvan dit document is opgesteld, is afkomstig uit een groot aantal
documenten, rapporten en gegevens van koelsysteemexploitanten en overheden en leveranciers
van apparatuur en van koelwaterchemicaliën.

Een aantal van deze documenten, namelijk tm001 (NL), tm056 en tm132 (elektriciteitscentrales)
en tm139 (leveranciers van apparatuur) hebben als belangrijkste bouwstenen gediend. De
overige informatie had veeleer betrekking op bepaalde milieukwesties en de nadruk lag daarbij
grotendeels op de conditionering van koelwater.

Daarnaast is er informatie ingewonnen tijdens bezoeken op locatie en in persoonlijke gesprekken
over de keuze voor een bepaalde technologie of ervaringen met de toepassing van
emissiereducerende technieken.

5.3 Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden

Het koelen is een essentieel onderdeel van veel productieprocessen. Uit de beoordeling van de
beste beschikbare technieken voor koelsystemen is gebleken dat de interne warmtebeheersing,
de keuze voor en de werking van koelsystemen en de daaruit voortvloeiende milieu-emissies
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onderling een directe samenhang vertonen. Toch heeft men tijdens de opstelling van dit BREF-
document geen voorbeelden kunnen vinden die dit principe nader zouden kunnen illustreren. Een
toekomstig BREF-document zou dan ook gebaat zijn bij nader onderzoek.

De technische werkgroep was duidelijk eensgezind in de opvatting dat binnen de beste
beschikbare technieken voor koelsystemen een aantal specifieke technieken kan worden
onderscheiden. Het gaat om een complex gebied waarbij thermodynamische principes en
interactie met de proceskenmerken van belang zijn.
Duidelijk is dat, als het gaat om de beste beschikbare technieken voor koelsystemen, er een
afweging moet worden gemaakt tussen de eisen die het productieproces stelt, het ontwerp en de
werking van het koelsysteem en de kosten. Om die reden is een benadering ontwikkeld waarbij
de nadruk ligt op preventie door middel van technologische wijzigingen en het verbeteren van de
werking. Binnen deze benadering wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande
koelsystemen, maar in dit document wordt er met nadruk op gewezen dat de emissiereducerende
maatregelen in bestaande koelsystemen hetzelfde doel dienen. Met andere woorden, voor
bestaande koelsystemen geldt dezelfde benadering, alleen zijn de reductiemogelijkheden duidelijk
beperkt.

Uit het proces van informatie-uitwisseling is een aantal technieken naar voren gekomen dat kan
worden beschouwd als de beste beschikbare technieken op algemeen niveau, zoals weergegeven
in hoofdstuk 4.
Het is echter moeilijk gebleken om binnen de primaire benadering te bepalen welke technieken
als beste beschikbare technieken kunnen worden aangemerkt. Er lijkt een zekere aarzeling te
bestaan om binnen het raamwerk van een horizontale aangelegenheid, waar een algemene
toepassing niet zo voor de hand ligt, specifieke reductietechnieken vast te stellen.

Als het gaat om technologische wijzigingen en de bijbehorende emissiebeperking is er geen
gedetailleerde informatie over praktische voorbeelden beschikbaar, waarmee de mogelijkheden
tot verbetering hadden kunnen worden geï llustreerd. Hierbij wordt erkend dat de
emissiereductie bij identieke wijzigingen in vergelijkbare koelconfiguraties wel eens heel anders
zou kunnen uitpakken. Voor een vergelijking tussen de prestaties van verschillende systemen
zouden vergelijkbare eenheden moeten worden gebruikt. In dat verband is voorgesteld om de
prestatiegegevens uit te drukken in eenheden afgegeven warmte (MWth). Voorbeelden worden,
voor zover mogelijk, in het document genoemd.

Wat betreft de milieuaspecten van de werking van industriële koelsystemen binnen het bestek
van dit document ligt het accent grotendeels op het terugdringen van de uitstoot in het aquatisch
milieu. Er zijn maar weinig representatieve gegevens binnengekomen en een inventarisatie zou
een beter beeld kunnen geven, dat zou kunnen dienen als referentiepunt voor de resultaten
behaald met (toekomstige) reductietechnieken.

De TWG ziet de selectie van koelwateraddivitieven als een belangrijke stap op weg naar een
reductie van mogelijk schadelijke emissies in het aquatisch milieu. Een algemene
beoordelingsprocedure met aandacht voor de plaatselijke kenmerken is een vereiste voor een
selectie op lokaal niveau. In dit BREF-document worden twee concepten gepresenteerd die
kunnen helpen bij de lokale beoordeling van koelwateradditieven. De TWG beschouwt beide
concepten als waardevolle instrumenten, maar het vergelijkingsconcept (bijlage VIII.1) is nog
niet meer dan een theoretisch model en behoeft nader onderzoek.

Emissies in lucht uit natte koeltorens kunnen chemicaliën of bacteriën bevatten, maar de
algemene opvatting binnen de TWG was dat er zeer weinig gegevens over zijn. Om iets te
kunnen zeggen over het belang ervan, zou een zorgvuldige meting moeten plaatsvinden om de
omvang van de uitstoot vast te stellen, gezien bepaalde waterconditioneringsmethoden en de
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efficiëntie van drift-eliminatoren. Nader onderzoek naar beschikbare gegevens is derhalve
noodzakelijk.

In sommige lidstaten wordt op dit moment veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van
Legionella in natte koeltorens. Dit houdt verband met enkele recente gevallen van het uitbreken
van de veteranenziekte. Daarom komt dit aspect vrij uitgebreid aan de orde. Uit de overgelegde
informatie blijkt duidelijk dat er nog er nog meer werk moet worden verzet om representatieve
concentratieniveaus voor Legionella vast te kunnen stellen en om de systemen beter te kunnen
zuiveren, zowel voor het geval er Legionella is aangetroffen als bij het dagelijks onderhoud.
Het maximaal toelaatbare niveau kolonievormende eenheden (CFU) in een koelsysteem met een
bijbehorend laag risico is nog niet vastgelegd. Op dit moment is nog niet duidelijk of een dergelijk
niveau kan worden vastgelegd, maar misschien kan in de toekomst op dit gebied vooruitgang
worden geboekt.

Een aantal technieken is genoemd en aangemerkt als beste beschikbare techniek, terwijl
sommige van die technieken nog in ontwikkeling zijn en kunnen worden beschouwd als een
techniek in opkomst. Welke toepassing zij hebben en wat de gevolgen voor het milieu zijn,
moeten nog worden vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn koelvijvers met watersproeiers en
koude- en warmteopslag.

Aanbevolen wordt om dit document over 3 jaar te herzien om bovengenoemde punten te
beoordelen.


