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A.7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De onderstaande conclusies en aanbevelingen betreffen het tijdsschema voor de werkzaamheden,
informatiebronnen, de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens, de mate van overeenstemming
tussen deskundigen van de TWG en aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden.

Tijdsschema voor de werkzaamheden
Het opstellen van dit BREF-document heeft ongeveer 2½ jaar in beslag genomen. De
belangrijkste stappen waren:

• Eerste TWG-vergadering (startbijeenkomst) 11 – 12.12.97
• Verstrekken van relevante informatie en gegevens door de TWG:
 voor hoofdstuk 2 februari – oktober ’98
 voor hoofdstuk 3 april – oktober ’98
 voor hoofdstuk 4 juli – oktober ’98
• Eerste ontwerp december 1998
• Eerste overlegronde 16.12.98 – 12.2.99
• Evaluatie van het commentaar en herschrijven van

het ontwerp: mei – juli ’99
 (reactie op commentaar, verduidelijking en

 verzoek om aanvullende informatie)
• Verstrekken van ontbrekende informatie /gegevens: september – november ’99
• Tweede ontwerp december 1999
• Tweede overlegronde 17.12.99 - 17.02.00
• Tweede TWG-vergadering 22 – 24.03.00
• Bijdragen naar aanleiding van controversiële kwesties die

ter sprake kwamen tijdens de 2de TWG-vergadering: 28.03.00 – 19.07.00
• Overleg over ‘nieuwe’ hoofdstukken (herziene hoofdstuk 5, 21.07.00 – 18.08.00
 hoofdstuk 7 Conclusies & aanbevelingen,
 Samenvatting, Hoofdstuk 4: SCR en SNCR)
• Definitieve versie
 

 Informatiebronnen
 Er werden 65 rapporten over verschillende aspecten van de ferrometaalverwerkende industrie
ingediend. Ze bevatten zeer uiteenlopende vormen van informatie (statistische gegevens,
beschrijving van productietechnologieën, informatie over bepaalde milieumaatregelen, inclusief
gevalsstudies en emissie-/verbruiksgegevens). De rapporten zijn vanuit verschillende
gezichtspunten samengesteld. De meeste beperken zich tot afzonderlijke aspecten of media en
slechts zeer weinige behelzen alle milieuaspecten.
 
 Gedurende de werkzaamheden aan het BREF-document over de ferrometaalverwerkende
industrie hebben schaduwgroepen uit de bedrijfstak op het gebied van warm walsen, koud
walsen en continucoating en de Europese Vereniging van Thermisch Verzinkers (EGGA)
rapporten en stukken over hun eigen sectoren overgelegd. Daarin werden de toegepaste
productietechnieken en een aantal milieumaatregelen beschreven. Duitsland kwam met een
rapport over ‘De beste beschikbare technieken in de Duitse ferrometaalverwerkende industrie’.
 
 Welke kwaliteit daarbij kan worden bereikt, is in sterke mate afhankelijk van de vraag in
hoeverre dergelijke documenten beschikbaar zijn. Als ze echter niet in een vroeg stadium
worden toegezonden, dreigen ze hun nut te verliezen. Vertraging bij het overleggen van
essentiële informatie, met name als daarin technieken worden beschreven in verband met de
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bepaling van de beste beschikbare technieken, heeft geleid tot vertraging bij de publicatie van de
verschillende versies van dit BREF-document.
 

 Beste beschikbare technieken
 Men heeft beste beschikbare technieken kunnen vaststellen voor alle drie deelsectoren binnen de
ferrometaalverwerkende industrie en de afzonderlijke stappen van het productieproces. Ze
worden gedetailleerd beschreven in de drie delen van hoofdstuk 5 waarin achtergrondinformatie
wordt gegeven en, voor zover noodzakelijk, de keuze voor een bepaalde techniek en de
bijbehorende emissieniveaus wordt gemotiveerd. In de samenvatting worden al deze conclusies
omtrent de beste beschikbare technieken genoemd.
 

 Mate van overeenstemming
 In deel A van dit BREF-document worden een aantal verschillende opvattingen vermeld. Er zijn

drie gebieden waarop de TWG het niet eens kon worden:
• stofniveaus bij gebruik van de beste beschikbare technieken als het gaat om de toepassing

van doekfilters /elektrostatische precipitatoren
• NOx-reductiemaatregelen (SCR en SNCR) voor herverhittingsovens
• S-gehalte in stookolie
 
 Ten aanzien van de stofemissies bestond er binnen de TWG overeenstemming over het feit dat
opvang en doekfilters de beste beschikbare technieken zijn, maar er waren twee visies wat
betreft de mogelijkheden van doekfilters. De bedrijfstak stelde, op grond van zijn ervaring en
kennis op het gebied van behaalde stofniveaus, het hogere niveau van 20 mg/Nm³ voor. Enkele
lidstaten en NGO's op milieugebied zagen waarden onder 5 mg/Nm³ als de haalbare waarden bij
gebruik van doekfilters. Er werden echter slechts zeer weinig cijfers en voor de meeste
toepassingen zelfs helemaal geen gegevens overgelegd om deze visie te ondersteunen (zie ook
de aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden).
 
 Informatie en gegevens over SCR en SNCR in herverhittingsovens kwamen pas in een zeer laat
stadium van de werkzaamheden binnen, te weten tijdens en na de tweede TWG-vergadering.
Een aantal TWG-leden zag dit als de beste beschikbare technieken, maar anderen waren van
mening dat er niet voldoende technische en economische informatie beschikbaar was om een
definitief oordeel te vormen over de vraag of SCR en SNCR als de beste beschikbare
technieken kunnen worden beschouwd. Aangezien deze controverse zich vrijwel op het laatst
voordeed, was er geen tijd om de nog niet behandelde kwesties op te lossen (zie ook de
aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden).
 
 Een ander twistpunt was het beperken van het S-gehalte in stookolie. Hoewel een niveau van
S < 1% kan leiden tot emissies van 1.700 mg SO2 /Nm3, was een aantal TWG-leden van mening
dat dit moest worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. Anderen vonden dat een
lager S-gehalte in stookolie of aanvullende maatregelen voor de reductie van SO2 als de beste
beschikbare techniek moesten worden beschouwd.
 
 De overeenstemming over de delen B en C van dit BREF-document is groot. Er zijn geen
meningsverschillen naar voren gekomen. Alle partners in het informatie-uitwisselingsproces
vinden de inhoud van deze delen acceptabel.
 

 Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden
 Het gebrek aan gegevens en informatie over het prestatieniveau van bepaalde technieken die
beschreven werden in verband met de bepaling van de beste beschikbare technieken, met name
als het gaat om behaalde emissie-/ en verbruiksniveaus en economische kwesties, werd gezien
als een negatief punt van dit BREF-document. Met het oog op de toekomstige herzieningen van
het BREF-document moeten alle TWG-leden en belanghebbenden doorgaan met het verzamelen
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van gegevens en informatie en die vervolgens zo vroeg mogelijk in het proces beschikbaar
stellen.
 
 Voor heel wat technieken die worden beschreven in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, geldt dat er geen informatie of alleen een technische beschrijving
beschikbaar is. Informatie over referentie-installaties en daadwerkelijke prestatiegegevens zijn
schaars. Bij de herziening van dit document moet die ontbrekende informatie worden aangevuld.
Het gaat onder meer om de volgende technieken:
 Deel A:
− Geoptimaliseerde waterpompen voor laminaire stroming
− Implementatie van ontvettingsbadcascades
− Voor-ontvetting met heet water
− Benutting van de warmte voor verwarming van het ontvettingsbad
− Elektrostatisch oliën
− Optimalisering van de olienevel
− Geoptimaliseerde afwerking
− Reiniging en hergebruik van de slijpemulsie
− Afzuigsysteem (PRETEX/SBT)
− Extern gebruik van afgewerkte zure beitsvloeistof
 
 
 
 
 Deel C:
− Opslag en verwerking van grondstoffen en hulpstoffen
− Opvang/behandeling van de uitstoot ten gevolge van de afwerking van buizen
 
 Deel D:
− Implementatie van ontvettingsbadcascades
− Voor-ontvetting met heet water
− Adsorptie van oppervlak-actieve stoffen en olie (neerslag gevolgd door filtratie)
− Elektrolytisch beitsen
− Behandeling van het spoelwater door middel van ionenuitwisseling, elektrolytische

verwijdering van ijzer, omgekeerde osmose en verwijdering van oxiderend ijzer.
 
 Diverse technieken worden besproken in hoofdstuk 6 ‘Technieken in opkomst’. Er moet worden
bekeken of er voldoende vooruitgang is geboekt op het gebied van de ontwikkeling en het
geschikt maken van bepaalde technieken voor gebruik binnen de ferrometaalverwerkende
sector, om deze technieken over te brengen naar hoofdstuk 4 ‘Technieken die beschreven
worden in verband met de bepaling van de beste beschikbare technieken’ en/of hoofdstuk 5
‘Beste beschikbare technieken’.
 
 Als punt van kritiek werd genoemd dat de presentatie van sommige technieken te positief was,
omdat die in hoofdzaak was gebaseerd op informatie van leveranciers, en dat alleen de
voordelen werden aangegeven. Het ging daarbij voornamelijk om herwinnings- en
regeneratieprocessen voor afgewerkte behandelingsbaden, bijv. voor afgewerkte
beitsvloeistoffen of gebruikte ontvettingsmiddelen of fluxbaden. Wat dit betreft wordt een beroep
op de bedrijfstak gedaan om informatie te verschaffen en de met bepaalde technieken behaalde
resultaten over te leggen alsmede te beschrijven wat voor problemen daarbij eventueel zijn
opgetreden.
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 Er bestaat in algemene zin behoefte aan meer emissie- en verbruiksgegevens, maar met name
cijfers over NOx-emissies zijn van bijzonder groot belang (concentraties en specifieke emissies),
voor ovens met en zonder luchtvoorverwarming. Aan de hand van die gegevens zou een
grondiger evaluatie van de efficiëntie van uitstootbeperkende maatregelen kunnen plaatsvinden
en zou een vergelijking van de voor- en nadelen van energiebesparing versus NOx-emissies
mogelijk zijn.
 
 Meer gegevens zijn ook nodig over de behaalde stofemissieniveaus die voor het warm en koud
walsen gelden (deel A), waar in dit BREF-document verschillende opvattingen moesten worden
opgenomen ten aanzien van het stofniveau bij gebruik van de beste beschikbare techniek. Met
name betrokkenen die inzetten op het lagere niveau van 5 mg/Nm³, worden opgeroepen
gegevens te verzamelen om hun visie te onderbouwen.
 
 Er is aangegeven dat het aantal installaties dat gebruik maakt van SCR (doorschuifovens),
waarschijnlijk zal stijgen. Bij de herziening van dit BREF-document zou meer informatie
beschikbaar moeten zijn over het prestatieniveau en de toepasbaarheid van SCR en SNCR voor
herverhittingsovens. Bestaande SCR- en SNCR-installaties zijn al vrij lang in bedrijf, wat moet
helpen de kritiek dat de beschikbare informatie op een te korte bedrijfsperiode was gebaseerd, te
weerleggen. Mogelijkerwijs zou op die manier ook het verschil van mening over de vraag of
deze technieken als de best beschikbare kunnen worden aangemerkt, uit de weg worden
geruimd.
 
 Tijdens de 2de TWG-vergadering werd geopperd dat inductieverwarming de beste beschikbare
techniek voor diverse toepassingen in ovens zou zijn. In dit BREF-document is
inductieverwarming opgenomen als te beschrijven techniek, maar er werd opgemerkt dat de
beschikbare informatie niet voldoende was om te kunnen beslissen of de techniek als beste
beschikbare techniek te beschouwen is. Om dat besluit te kunnen nemen, zouden meer
informatie en meer gegevens moeten worden verzameld.
 
 Een andere kwestie die aan de orde kwam, was het dioxinegehalte in het stof bij het discontinu
verzinken en de potentiële risico's van een ophoping van dioxines als dit stof wordt hergebruikt.
Daarom moet men doorgaan met het verzamelen van informatie en gegevens over de
daadwerkelijke hoeveelheid dioxine in stof onder normale bedrijfsomstandigheden. De
beschikbare gegevens moeten aan het IPPCB en de TWG worden verstrekt, zodat die zich een
oordeel kunnen vormen over dit probleem en de potentiële risico's kunnen evalueren.
 
 Aanbevolen wordt dit BREF-document in 2005 te herzien.
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B.7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De onderstaande conclusies en aanbevelingen betreffen het tijdsschema voor de werkzaamheden,
informatiebronnen, de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens, de mate van overeenstemming
tussen deskundigen van de TWG en aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden.

Tijdsschema voor de werkzaamheden
Het opstellen van dit BREF-document heeft ongeveer 2½ jaar in beslag genomen. De
belangrijkste stappen waren:

• Eerste TWG-vergadering (startbijeenkomst) 11 – 12.12.97
• Verstrekken van relevante informatie en gegevens door de TWG:
 voor hoofdstuk 2 februari – oktober ’98
 voor hoofdstuk 3 april – oktober ’98
 voor hoofdstuk 4 juli – oktober ’98
• Eerste ontwerp december 1998
• Eerste overlegronde 16.12.98 – 12.2.99
• Evaluatie van het commentaar en herschrijven van

het ontwerp: mei – juli ’99
 (reactie op commentaar, verduidelijking en

 verzoek om aanvullende informatie)
• Verstrekken van ontbrekende informatie /gegevens: september – november ’99
• Tweede ontwerp december 1999
• Tweede overlegronde 17.12.99 - 17.02.00
• Tweede TWG-vergadering 22 – 24.03.00
• Bijdragen naar aanleiding van controversiële kwesties die

ter sprake kwamen tijdens de 2de TWG-vergadering: 28.03.00 – 19.07.00
• Overleg over ‘nieuwe’ hoofdstukken (herziene hoofdstuk 5, 21.07.00 – 18.08.00
 hoofdstuk 7 Conclusies & aanbevelingen,
 Samenvatting, Hoofdstuk 4: SCR en SNCR)
• Definitieve versie
 

 Informatiebronnen
 Er werden 65 rapporten over verschillende aspecten van de ferrometaalverwerkende industrie
ingediend. Ze bevatten zeer uiteenlopende vormen van informatie (statistische gegevens,
beschrijving van productietechnologieën, informatie over bepaalde milieumaatregelen, inclusief
gevalsstudies en emissie-/verbruiksgegevens). De rapporten zijn vanuit verschillende
gezichtspunten samengesteld. De meeste beperken zich tot afzonderlijke aspecten of media en
slechts zeer weinige behelzen alle milieuaspecten.
 
 Gedurende de werkzaamheden aan het BREF-document over de ferrometaalverwerkende
industrie hebben schaduwgroepen uit de bedrijfstak op het gebied van warm walsen, koud
walsen en continucoating en de Europese Vereniging van Thermisch Verzinkers (EGGA)
rapporten en stukken over hun eigen sectoren overgelegd. Daarin werden de toegepaste
productietechnieken en een aantal milieumaatregelen beschreven. Duitsland kwam met een
rapport over ‘De beste beschikbare technieken in de Duitse ferrometaalverwerkende industrie’.
 
 Welke kwaliteit daarbij kan worden bereikt, is in sterke mate afhankelijk van de vraag in
hoeverre dergelijke documenten beschikbaar zijn. Als ze echter niet in een vroeg stadium
worden toegezonden, dreigen ze hun nut te verliezen. Vertraging bij het overleggen van
essentiële informatie, met name als daarin technieken worden beschreven in verband met de
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bepaling van de beste beschikbare technieken, heeft geleid tot vertraging bij de publicatie van de
verschillende versies van dit BREF-document.
 

 Beste beschikbare technieken
 Men heeft beste beschikbare technieken kunnen vaststellen voor alle drie deelsectoren binnen de
ferrometaalverwerkende industrie en de afzonderlijke stappen van het productieproces. Ze
worden gedetailleerd beschreven in de drie delen van hoofdstuk 5 waarin achtergrondinformatie
wordt gegeven en, voor zover noodzakelijk, de keuze voor een bepaalde techniek en de
bijbehorende emissieniveaus wordt gemotiveerd. In de samenvatting worden al deze conclusies
omtrent de beste beschikbare technieken genoemd.
 

 Mate van overeenstemming
 In deel A van dit BREF-document worden een aantal verschillende opvattingen vermeld. Er zijn

drie gebieden waarop de TWG het niet eens kon worden:
• stofniveaus bij gebruik van de beste beschikbare technieken als het gaat om de toepassing

van doekfilters /elektrostatische precipitatoren
• NOx-reductiemaatregelen (SCR en SNCR) voor herverhittingsovens
• S-gehalte in stookolie
 
 Ten aanzien van de stofemissies bestond er binnen de TWG overeenstemming over het feit dat
opvang en doekfilters de beste beschikbare technieken zijn, maar er waren twee visies wat
betreft de mogelijkheden van doekfilters. De bedrijfstak stelde, op grond van zijn ervaring en
kennis op het gebied van behaalde stofniveaus, het hogere niveau van 20 mg/Nm³ voor. Enkele
lidstaten en NGO's op milieugebied zagen waarden onder 5 mg/Nm³ als de haalbare waarden bij
gebruik van doekfilters. Er werden echter slechts zeer weinig cijfers en voor de meeste
toepassingen zelfs helemaal geen gegevens overgelegd om deze visie te ondersteunen (zie ook
de aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden).
 
 Informatie en gegevens over SCR en SNCR in herverhittingsovens kwamen pas in een zeer laat
stadium van de werkzaamheden binnen, te weten tijdens en na de tweede TWG-vergadering.
Een aantal TWG-leden zag dit als de beste beschikbare technieken, maar anderen waren van
mening dat er niet voldoende technische en economische informatie beschikbaar was om een
definitief oordeel te vormen over de vraag of SCR en SNCR als de beste beschikbare
technieken kunnen worden beschouwd. Aangezien deze controverse zich vrijwel op het laatst
voordeed, was er geen tijd om de nog niet behandelde kwesties op te lossen (zie ook de
aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden).
 
 Een ander twistpunt was het beperken van het S-gehalte in stookolie. Hoewel een niveau van
S < 1% kan leiden tot emissies van 1.700 mg SO2 /Nm3, was een aantal TWG-leden van mening
dat dit moest worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. Anderen vonden dat een
lager S-gehalte in stookolie of aanvullende maatregelen voor de reductie van SO2 als de beste
beschikbare techniek moesten worden beschouwd.
 
 De overeenstemming over de delen B en C van dit BREF-document is groot. Er zijn geen
meningsverschillen naar voren gekomen. Alle partners in het informatie-uitwisselingsproces
vinden de inhoud van deze delen acceptabel.
 

 Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden
 Het gebrek aan gegevens en informatie over het prestatieniveau van bepaalde technieken die
beschreven werden in verband met de bepaling van de beste beschikbare technieken, met name
als het gaat om behaalde emissie-/ en verbruiksniveaus en economische kwesties, werd gezien
als een negatief punt van dit BREF-document. Met het oog op de toekomstige herzieningen van
het BREF-document moeten alle TWG-leden en belanghebbenden doorgaan met het verzamelen
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van gegevens en informatie en die vervolgens zo vroeg mogelijk in het proces beschikbaar
stellen.
 
 Voor heel wat technieken die worden beschreven in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, geldt dat er geen informatie of alleen een technische beschrijving
beschikbaar is. Informatie over referentie-installaties en daadwerkelijke prestatiegegevens zijn
schaars. Bij de herziening van dit document moet die ontbrekende informatie worden aangevuld.
Het gaat onder meer om de volgende technieken:
 Deel A:
− Geoptimaliseerde waterpompen voor laminaire stroming
− Implementatie van ontvettingsbadcascades
− Voor-ontvetting met heet water
− Benutting van de warmte voor verwarming van het ontvettingsbad
− Elektrostatisch oliën
− Optimalisering van de olienevel
− Geoptimaliseerde afwerking
− Reiniging en hergebruik van de slijpemulsie
− Afzuigsysteem (PRETEX/SBT)
− Extern gebruik van afgewerkte zure beitsvloeistof
 
 
 
 
 Deel C:
− Opslag en verwerking van grondstoffen en hulpstoffen
− Opvang/behandeling van de uitstoot ten gevolge van de afwerking van buizen
 
 Deel D:
− Implementatie van ontvettingsbadcascades
− Voor-ontvetting met heet water
− Adsorptie van oppervlak-actieve stoffen en olie (neerslag gevolgd door filtratie)
− Elektrolytisch beitsen
− Behandeling van het spoelwater door middel van ionenuitwisseling, elektrolytische

verwijdering van ijzer, omgekeerde osmose en verwijdering van oxiderend ijzer.
 
 Diverse technieken worden besproken in hoofdstuk 6 ‘Technieken in opkomst’. Er moet worden
bekeken of er voldoende vooruitgang is geboekt op het gebied van de ontwikkeling en het
geschikt maken van bepaalde technieken voor gebruik binnen de ferrometaalverwerkende
sector, om deze technieken over te brengen naar hoofdstuk 4 ‘Technieken die beschreven
worden in verband met de bepaling van de beste beschikbare technieken’ en/of hoofdstuk 5
‘Beste beschikbare technieken’.
 
 Als punt van kritiek werd genoemd dat de presentatie van sommige technieken te positief was,
omdat die in hoofdzaak was gebaseerd op informatie van leveranciers, en dat alleen de
voordelen werden aangegeven. Het ging daarbij voornamelijk om herwinnings- en
regeneratieprocessen voor afgewerkte behandelingsbaden, bijv. voor afgewerkte
beitsvloeistoffen of gebruikte ontvettingsmiddelen of fluxbaden. Wat dit betreft wordt een beroep
op de bedrijfstak gedaan om informatie te verschaffen en de met bepaalde technieken behaalde
resultaten over te leggen alsmede te beschrijven wat voor problemen daarbij eventueel zijn
opgetreden.
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 Er bestaat in algemene zin behoefte aan meer emissie- en verbruiksgegevens, maar met name
cijfers over NOx-emissies zijn van bijzonder groot belang (concentraties en specifieke emissies),
voor ovens met en zonder luchtvoorverwarming. Aan de hand van die gegevens zou een
grondiger evaluatie van de efficiëntie van uitstootbeperkende maatregelen kunnen plaatsvinden
en zou een vergelijking van de voor- en nadelen van energiebesparing versus NOx-emissies
mogelijk zijn.
 
 Meer gegevens zijn ook nodig over de behaalde stofemissieniveaus die voor het warm en koud
walsen gelden (deel A), waar in dit BREF-document verschillende opvattingen moesten worden
opgenomen ten aanzien van het stofniveau bij gebruik van de beste beschikbare techniek. Met
name betrokkenen die inzetten op het lagere niveau van 5 mg/Nm³, worden opgeroepen
gegevens te verzamelen om hun visie te onderbouwen.
 
 Er is aangegeven dat het aantal installaties dat gebruik maakt van SCR (doorschuifovens),
waarschijnlijk zal stijgen. Bij de herziening van dit BREF-document zou meer informatie
beschikbaar moeten zijn over het prestatieniveau en de toepasbaarheid van SCR en SNCR voor
herverhittingsovens. Bestaande SCR- en SNCR-installaties zijn al vrij lang in bedrijf, wat moet
helpen de kritiek dat de beschikbare informatie op een te korte bedrijfsperiode was gebaseerd, te
weerleggen. Mogelijkerwijs zou op die manier ook het verschil van mening over de vraag of
deze technieken als de best beschikbare kunnen worden aangemerkt, uit de weg worden
geruimd.
 
 Tijdens de 2de TWG-vergadering werd geopperd dat inductieverwarming de beste beschikbare
techniek voor diverse toepassingen in ovens zou zijn. In dit BREF-document is
inductieverwarming opgenomen als te beschrijven techniek, maar er werd opgemerkt dat de
beschikbare informatie niet voldoende was om te kunnen beslissen of de techniek als beste
beschikbare techniek te beschouwen is. Om dat besluit te kunnen nemen, zouden meer
informatie en meer gegevens moeten worden verzameld.
 
 Een andere kwestie die aan de orde kwam, was het dioxinegehalte in het stof bij het discontinu
verzinken en de potentiële risico's van een ophoping van dioxines als dit stof wordt hergebruikt.
Daarom moet men doorgaan met het verzamelen van informatie en gegevens over de
daadwerkelijke hoeveelheid dioxine in stof onder normale bedrijfsomstandigheden. De
beschikbare gegevens moeten aan het IPPCB en de TWG worden verstrekt, zodat die zich een
oordeel kunnen vormen over dit probleem en de potentiële risico's kunnen evalueren.
 
 Aanbevolen wordt dit BREF-document in 2005 te herzien.
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C.7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De onderstaande conclusies en aanbevelingen betreffen het tijdsschema voor de werkzaamheden,
informatiebronnen, de beschikbaarheid en kwaliteit van gegevens, de mate van overeenstemming
tussen deskundigen van de TWG en aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden.

Tijdsschema voor de werkzaamheden
Het opstellen van dit BREF-document heeft ongeveer 2 ½ jaar in beslag genomen. De
belangrijkste stappen waren:

• Eerste TWG-vergadering (startbijeenkomst) 11 – 12.12.97
• Verstrekken van relevante informatie en gegevens door de TWG:
 voor hoofdstuk 2 februari – oktober ’98
 voor hoofdstuk 3 april – oktober ’98
 voor hoofdstuk 4 juli – oktober ’98
• Eerste ontwerp december 1998
• Eerste overlegronde 16.12.98 – 12.2.99
• Evaluatie van het commentaar en herschrijven van

het ontwerp: mei – juli ’99
 (reactie op commentaar, verduidelijking en

 verzoek om aanvullende informatie)
• Verstrekken van ontbrekende informatie /gegevens: september – november ’99
• Tweede ontwerp december 1999
• Tweede overlegronde 17.12.99 - 17.02.00
• Tweede TWG-vergadering 22 – 24.03.00
• Bijdragen naar aanleiding van controversiële kwesties die

ter sprake kwamen tijdens de 2de TWG-vergadering: 28.03.00 – 19.07.00
• Overleg over ‘nieuwe’ hoofdstukken (herziene hoofdstuk 5, 21.07.00 – 18.08.00
 hoofdstuk 7 Conclusies & aanbevelingen,
 Samenvatting, Hoofdstuk 4: SCR en SNCR)
• Definitieve versie
 

 Informatiebronnen
 Er werden 65 rapporten over verschillende aspecten van de ferrometaalverwerkende industrie
ingediend. Ze bevatten zeer uiteenlopende vormen van informatie (statistische gegevens,
beschrijving van productietechnologieën, informatie over bepaalde milieumaatregelen, inclusief
gevalsstudies en emissie-/verbruiksgegevens). De rapporten zijn vanuit verschillende
gezichtspunten samengesteld. De meeste beperken zich tot afzonderlijke aspecten of media en
slechts zeer weinige behelzen alle milieuaspecten.
 
 Gedurende de werkzaamheden aan het BREF-document over de ferrometaalverwerkende
industrie hebben schaduwgroepen uit de bedrijfstak op het gebied van warm walsen, koud
walsen en continucoating en de Europese Vereniging van Thermisch Verzinkers (EGGA)
rapporten en stukken over hun eigen sectoren overgelegd. Daarin werden de toegepaste
productietechnieken en een aantal milieumaatregelen beschreven. Duitsland kwam met een
rapport over ‘De beste beschikbare technieken in de Duitse ferrometaalverwerkende industrie’.
 
 Welke kwaliteit daarbij kan worden bereikt, is in sterke mate afhankelijk van de vraag in
hoeverre dergelijke documenten beschikbaar zijn. Als ze echter niet in een vroeg stadium
worden toegezonden, dreigen ze hun nut te verliezen. Vertraging bij het overleggen van
essentiële informatie, met name als daarin technieken worden beschreven in verband met de
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bepaling van de beste beschikbare technieken, heeft geleid tot vertraging bij de publicatie van de
verschillende versies van dit BREF-document.
 

 Beste beschikbare technieken
 Men heeft beste beschikbare technieken kunnen vaststellen voor alle drie deelsectoren binnen de
ferrometaalverwerkende industrie en de afzonderlijke stappen van het productieproces. Ze
worden gedetailleerd beschreven in de drie delen van hoofdstuk 5 waarin achtergrondinformatie
wordt gegeven en, voor zover noodzakelijk, de keuze voor een bepaalde techniek en de
bijbehorende emissieniveaus wordt gemotiveerd. In de samenvatting worden al deze conclusies
omtrent de beste beschikbare technieken genoemd.
 

 Mate van overeenstemming
 In deel A van dit BREF-document worden een aantal verschillende opvattingen vermeld. Er zijn

drie gebieden waarop de TWG het niet eens kon worden:
• stofniveaus bij gebruik van de beste beschikbare technieken als het gaat om de toepassing

van doekfilters /elektrostatische precipitatoren
• NOx-reductiemaatregelen (SCR en SNCR) voor herverhittingsovens
• S-gehalte in stookolie
 
 Ten aanzien van de stofemissies bestond er binnen de TWG overeenstemming over het feit dat
opvang en doekfilters de beste beschikbare technieken zijn, maar er waren twee visies wat
betreft de mogelijkheden van doekfilters. De bedrijfstak stelde, op grond van zijn ervaring en
kennis op het gebied van behaalde stofniveaus, het hogere niveau van 20 mg/Nm³ voor. Enkele
lidstaten en NGO's op milieugebied zagen waarden onder 5 mg/Nm³ als de haalbare waarden bij
gebruik van doekfilters. Er werden echter slechts zeer weinig cijfers en voor de meeste
toepassingen zelfs helemaal geen gegevens overgelegd om deze visie te ondersteunen (zie ook
de aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden).
 
 Informatie en gegevens over SCR en SNCR in herverhittingsovens kwamen pas in een zeer laat
stadium van de werkzaamheden binnen, te weten tijdens en na de tweede TWG-vergadering.
Een aantal TWG-leden zag dit als de beste beschikbare technieken, maar anderen waren van
mening dat er niet voldoende technische en economische informatie beschikbaar was om een
definitief oordeel te vormen over de vraag of SCR en SNCR als de beste beschikbare
technieken kunnen worden beschouwd. Aangezien deze controverse zich vrijwel op het laatst
voordeed, was er geen tijd om de nog niet behandelde kwesties op te lossen (zie ook de
aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden).
 
 Een ander twistpunt was het beperken van het S-gehalte in stookolie. Hoewel een niveau van
S < 1% kan leiden tot emissies van 1.700 mg SO2 /Nm3, was een aantal TWG-leden van mening
dat dit moest worden aangemerkt als de beste beschikbare techniek. Anderen vonden dat een
lager S-gehalte in stookolie of aanvullende maatregelen voor de reductie van SO2 als de beste
beschikbare techniek moesten worden beschouwd.
 
 De overeenstemming over de delen B en C van dit BREF-document is groot. Er zijn geen
meningsverschillen naar voren gekomen. Alle partners in het informatie-uitwisselingsproces
vinden de inhoud van deze delen acceptabel.
 

 Aanbevelingen voor toekomstige werkzaamheden
 Het gebrek aan gegevens en informatie over het prestatieniveau van bepaalde technieken die
beschreven werden in verband met de bepaling van de beste beschikbare technieken, met name
als het gaat om behaalde emissie-/ en verbruiksniveaus en economische kwesties, werd gezien
als een negatief punt van dit BREF-document. Met het oog op de toekomstige herzieningen van
het BREF-document moeten alle TWG-leden en belanghebbenden doorgaan met het verzamelen
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van gegevens en informatie en die vervolgens zo vroeg mogelijk in het proces beschikbaar
stellen.
 
 Voor heel wat technieken die worden beschreven in verband met de bepaling van de beste
beschikbare technieken, geldt dat er geen informatie of alleen een technische beschrijving
beschikbaar is. Informatie over referentie-installaties en daadwerkelijke prestatiegegevens zijn
schaars. Bij de herziening van dit document moet die ontbrekende informatie worden aangevuld.
Het gaat onder meer om de volgende technieken:
 Deel A:
− Geoptimaliseerde waterpompen voor laminaire stroming
− Implementatie van ontvettingsbadcascades
− Voor-ontvetting met heet water
− Benutting van de warmte voor verwarming van het ontvettingsbad
− Elektrostatisch oliën
− Optimalisering van de olienevel
− Geoptimaliseerde afwerking
− Reiniging en hergebruik van de slijpemulsie
− Afzuigsysteem (PRETEX/SBT)
− Extern gebruik van afgewerkte zure beitsvloeistof
 
 
 
 
 Deel C:
− Opslag en verwerking van grondstoffen en hulpstoffen
− Opvang/behandeling van de uitstoot ten gevolge van de afwerking van buizen
 
 Deel D:
− Implementatie van ontvettingsbadcascades
− Voor-ontvetting met heet water
− Adsorptie van oppervlak-actieve stoffen en olie (neerslag gevolgd door filtratie)
− Elektrolytisch beitsen
− Behandeling van het spoelwater door middel van ionenuitwisseling, elektrolytische

verwijdering van ijzer, omgekeerde osmose en verwijdering van oxiderend ijzer.
 
 Diverse technieken worden besproken in hoofdstuk 6 ‘Technieken in opkomst’. Er moet worden
bekeken of er voldoende vooruitgang is geboekt op het gebied van de ontwikkeling en het
geschikt maken van bepaalde technieken voor gebruik binnen de ferrometaalverwerkende
sector, om deze technieken over te brengen naar hoofdstuk 4 ‘Technieken die beschreven
worden in verband met de bepaling van de beste beschikbare technieken’ en/of hoofdstuk 5
‘Beste beschikbare technieken’.
 
 Als punt van kritiek werd genoemd dat de presentatie van sommige technieken te positief was,
omdat die in hoofdzaak was gebaseerd op informatie van leveranciers, en dat alleen de
voordelen werden aangegeven. Het ging daarbij voornamelijk om herwinnings- en
regeneratieprocessen voor afgewerkte behandelingsbaden, bijv. voor afgewerkte
beitsvloeistoffen of gebruikte ontvettingsmiddelen of fluxbaden. Wat dit betreft wordt een beroep
op de bedrijfstak gedaan om informatie te verschaffen en de met bepaalde technieken behaalde
resultaten over te leggen alsmede te beschrijven wat voor problemen daarbij eventueel zijn
opgetreden.
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 Er bestaat in algemene zin behoefte aan meer emissie- en verbruiksgegevens, maar met name
cijfers over NOx-emissies zijn van bijzonder groot belang (concentraties en specifieke emissies),
voor ovens met en zonder luchtvoorverwarming. Aan de hand van die gegevens zou een
grondiger evaluatie van de efficiëntie van uitstootbeperkende maatregelen kunnen plaatsvinden
en zou een vergelijking van de voor- en nadelen van energiebesparing versus NOx-emissies
mogelijk zijn.
 
 Meer gegevens zijn ook nodig over de behaalde stofemissieniveaus die voor het warm en koud
walsen gelden (deel A), waar in dit BREF-document verschillende opvattingen moesten worden
opgenomen ten aanzien van het stofniveau bij gebruik van de beste beschikbare techniek. Met
name betrokkenen die inzetten op het lagere niveau van 5 mg/Nm³, worden opgeroepen
gegevens te verzamelen om hun visie te onderbouwen.
 
 Er is aangegeven dat het aantal installaties dat gebruik maakt van SCR (doorschuifovens),
waarschijnlijk zal stijgen. Bij de herziening van dit BREF-document zou meer informatie
beschikbaar moeten zijn over het prestatieniveau en de toepasbaarheid van SCR en SNCR voor
herverhittingsovens. Bestaande SCR- en SNCR-installaties zijn al vrij lang in bedrijf, wat moet
helpen de kritiek dat de beschikbare informatie op een te korte bedrijfsperiode was gebaseerd, te
weerleggen. Mogelijkerwijs zou op die manier ook het verschil van mening over de vraag of
deze technieken als de best beschikbare kunnen worden aangemerkt, uit de weg worden
geruimd.
 
 Tijdens de 2de TWG-vergadering werd geopperd dat inductieverwarming de beste beschikbare
techniek voor diverse toepassingen in ovens zou zijn. In dit BREF-document is
inductieverwarming opgenomen als te beschrijven techniek, maar er werd opgemerkt dat de
beschikbare informatie niet voldoende was om te kunnen beslissen of de techniek als beste
beschikbare techniek te beschouwen is. Om dat besluit te kunnen nemen, zouden meer
informatie en meer gegevens moeten worden verzameld.
 
 Een andere kwestie die aan de orde kwam, was het dioxinegehalte in het stof bij het discontinu
verzinken en de potentiële risico's van een ophoping van dioxines als dit stof wordt hergebruikt.
Daarom moet men doorgaan met het verzamelen van informatie en gegevens over de
daadwerkelijke hoeveelheid dioxine in stof onder normale bedrijfsomstandigheden. De
beschikbare gegevens moeten aan het IPPCB en de TWG worden verstrekt, zodat die zich een
oordeel kunnen vormen over dit probleem en de potentiële risico's kunnen evalueren.
 
Aanbevolen wordt dit BREF-document in 2005 te herzien.


