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SAMENVATTING 
 
Dit BBT-referentiedocument (BREF) voor de oppervlaktebehandeling van metalen en 
kunststoffen is het resultaat van een uitwisseling van informatie overeenkomstig artikel 16, 
lid 2, van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (de IPPC-richtlijn). In deze samenvatting worden de 
voornaamste bevindingen beschreven en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
conclusies inzake BBT (beste beschikbare technieken) en de daaraan gekoppelde verbruiks- en 
emissieniveaus. Deze tekst moet in samenhang met het voorwoord worden gelezen, waarin 
wordt uiteengezet wat de doelstellingen van dit document zijn, hoe het moet worden gebruikt en 
wat de juridische context is. De tekst kan worden gelezen en opgevat als een document op zich 
maar doet als samenvatting geen recht aan alle complexiteiten van het volledige BREF-
document. Hij is derhalve niet bedoeld als vervanging van het volledige document als 
instrument bij de besluitvorming over BBT. 
 
Werkingssfeer van dit document 
 
De werkingssfeer van dit document is gebaseerd op punt 2.6 van bijlage I van de IPPC-richtlijn: 
"Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een 
elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden 
meer dan 30 m³ bedraagt". Wanneer moet worden besloten of een specifieke installatie een 
IPPC-vergunning nodig heeft, is de interpretatie van "wanneer de inhoud van de gebruikte 
behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt" belangrijk. De inleiding van bijlage I van de 
richtlijn is daarbij cruciaal: "Wanneer een exploitant in dezelfde installatie of op dezelfde plaats 
verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de 
activiteiten bij elkaar opgeteld". Veel installaties hebben een combinatie van kleine en grote 
productielijnen, waarbij sprake is van zowel elektrolytische als chemische processen, en 
verwante activiteiten. Dit betekent dat bij de informatie-uitwisseling alle processen die binnen 
de werkingssfeer vallen, ongeacht de schaal waarop ze worden uitgevoerd, aan de orde zijn 
gekomen. 
 
In de praktijk worden de momenteel gebruikte elektrolytische en chemische processen op 
waterbasis uitgevoerd. Direct verwante activiteiten worden ook beschreven. In dit document 
komen niet aan de orde: 
 

• harding (met uitzondering van behandeling tegen waterstofbrosheid); 
• andere fysische oppervlaktebehandelingen zoals opdamping van metalen; 
• thermisch verzinken en bulk-beitsen van ijzer en staal: deze worden besproken in het 

BREF voor de bewerking van ferrometalen; 
• oppervlaktebehandelingsprocessen die in het BREF voor oppervlaktebehandeling met 

behulp van oplosmiddelen worden besproken, hoewel ontvetting met oplosmiddel in dit 
document als optie voor ontvetting wordt genoemd; 

• elektro-lakken (elektroforetisch lakken), dat ook in het STS-BREF wordt besproken. 
 
Oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen (STM) 
 
Metalen en kunststoffen worden behandeld om hun oppervlakte-eigenschappen te veranderen 
met het oog op decoratie en reflecterend vermogen, verbetering van de hardheid en slijtvastheid, 
roestpreventie en als basis ter verbetering van de hechting van andere behandelingen zoals 
lakken of lichtgevoelige lagen voor bedrukking. Kunststoffen, die goedkoop verkrijgbaar zijn en 
makkelijk kunnen worden gegoten of vervormd, behouden hun eigenschappen zoals isolatie en 
flexibiliteit, terwijl het oppervlak de eigenschappen van metalen kan krijgen. Printplaten zijn 
een bijzonder geval: hierbij worden met behulp van metalen ingewikkelde elektronische 
schakelingen op het kunststof oppervlak gemaakt. 
 
STM vormt zelf geen aparte verticale sector aangezien er diensten worden verleend aan een 
breed scala van andere industrieën. Printplaten zouden als product kunnen worden beschouwd, 
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maar worden op grote schaal gebruikt bij de fabricage van computers, mobiele telefoons, 
witgoed, auto's enz. 
 
De markt is ongeveer als volgt opgebouwd: auto-industrie 22%, bouw 9%, verpakking voor 
voeding en drank 8%, elektrische industrie 7%, elektronica 7%, stalen halffabrikaten 
(onderdelen voor andere montages) 7%, industriële apparatuur 5%, lucht- en ruimtevaart 5%, 
overige 30%. De behandelde onderdelen variëren van schroeven, bouten en moeren, sieraden en 
brilmonturen, onderdelen voor de auto-industrie en andere sectoren tot rollen staal, die 32 ton 
kunnen wegen en meer dan twee meter breed kunnen zijn en bijvoorbeeld voor het persen van 
de carrosserie van auto's en verpakkingen voor voeding en drank worden gebruikt. Het transport 
van de werkstukken of substraten varieert afhankelijk van de grootte, de vorm en de vereiste 
specificatie: (ophang)rekken voor aparte werkstukken of kleine aantallen met hoge kwaliteit, 
trommels (vaten) voor veel werkstukken met lagere kwaliteit en continusubstraten (variërend 
van draad tot grote staalrollen) worden continu verwerkt. Printplaten hebben een bijzonder 
gecompliceerd productieschema. Alle werkzaamheden worden met hangapparatuur uitgevoerd 
en daarom worden de werkzaamheden voor hanginstallaties beschreven en besproken, terwijl er 
aanvullende hoofdstukken zijn voor de beschrijving van specifieke aspecten voor 
trommelverwerking, rollen en printplaten. 
 
Er bestaan geen totaalcijfers voor de productie, maar in 2000 bedroeg de grootschalige 
verwerking van staalrollen ongeveer 10,5 miljoen ton en werd ongeveer 640.000 ton onderdelen 
van bouwwerken geanodiseerd. Een andere indicatie voor de omvang en het belang van deze 
sector is dat elke auto meer dan 4000 oppervlakte-behandelde onderdelen bevat, inclusief 
carrosserieplaten, terwijl een Airbus-vliegtuig er meer dan 2 miljoen bevat. 
 
Er zijn in de EU-15 ongeveer 18.000 installaties (IPPC en niet-IPPC), maar de sector is door het 
verlies van fabricagecapaciteit, vooral aan Azië, de afgelopen jaren wel met meer dan 30% 
gekrompen. Meer dan 55% is specialistisch onderaannemer ("loonwerkplaatsen"), terwijl de rest 
oppervlaktebehandeling levert binnen een andere installatie, meestal een KMO. Er zijn enkele 
grote installaties, die eigendom zijn van grote bedrijven, maar de overgrote meerderheid zijn 
KMO's, waar meestal 10 tot 80 mensen werken. De proceslijnen zijn meestal modulair en 
bestaan veelal uit een reeks van baden. Grote installaties zijn echter meestal specialistisch en 
kapitaalintensief. 
 
Cruciale milieuaspecten 
 
De STM-industrie speelt een belangrijke rol bij de verlenging van de levensduur van metalen, 
bijvoorbeeld in autocarrosserieën en bouwmaterialen. De producten worden ook gebruikt in 
apparatuur die de veiligheid verhoogt of het verbruik van andere grondstoffen vermindert 
(bijvoorbeeld bekleding van rem- en ophangsystemen voor lucht- en ruimtevaart en de auto-
industrie, bekleding van precisie-brandstofinjectors voor automotoren om het brandstofverbruik 
te verminderen, bekleding van blik voor het conserveren van voeding enz.). De belangrijkste 
milieueffecten houden verband met het energie- en waterverbruik, het verbruik van 
grondstoffen, de emissie naar oppervlaktewater en grondwater, vast en vloeibaar afval en de 
toestand van de locatie bij het  beëindigen van de activiteiten. 
 
Aangezien de in dit document bestreken processen voornamelijk op waterbasis worden 
uitgevoerd, neemt het waterverbruik en het beheer daarvan een centrale plaats in, aangezien dit 
ook gevolgen heeft voor het gebruik van grondstoffen en het verlies daarvan naar het milieu. 
Zowel geïntegreerde als nageschakelde technieken hebben gevolgen voor de hoeveelheid en de 
kwaliteit van het afvalwater en voor de aard en hoeveelheid van het ontstane vaste en vloeibare 
afval. Hoewel de werkwijzen en de infrastructuur in de sector zijn verbeterd, is deze nog steeds 
verantwoordelijk voor een aantal milieuongevallen en wordt het risico van ongeplande emissies 
en de effecten daarvan als te hoog beschouwd. 
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Elektriciteit wordt gebruikt bij elektrochemische reacties en voor de apparatuur in de installatie. 
Andere brandstoffen worden voornamelijk voor het verwarmen van de procesbaden en de 
werkruimte en voor het drogen gebruikt. 
 
Wat de emissie naar water betreft, zijn vooral metalen die als oplosbare zouten worden gebruikt, 
zorgwekkend. Afhankelijk van het proces kan de emissie cyaniden bevatten (hoewel steeds 
minder) en oppervlakte-actieve stoffen die slecht biologisch afbreekbaar kunnen zijn en kunnen 
accumuleren, zoals NFE en PFOS. De behandeling van cyanide-houdend effluent met 
hypochloriet kan tot de productie van AOX leiden. Complexvormers (zoals cyaniden en EDTA) 
kunnen de verwijdering van metalen bij afvalwaterzuivering storen of metalen in het aquatisch 
milieu weer mobiliseren. Andere ionen zoals chloriden, sulfaten, fosfaten, nitraten en 
boorhoudende anionen kunnen op lokaal niveau significant zijn. 
 
De STM-industrie is geen belangrijke bron van emissie naar de lucht, maar sommige emissies 
kunnen lokaal belangrijk zijn: NOX, HCl, HF en zure deeltjes bij beitswerkzaamheden, nevel 
van zeswaardig chroom die vrijkomt bij verchromen met zeswaardig chroom, en ammoniak van 
koperetsen bij de printplaat-fabricage en stroomloos metalliseren. Stof, als combinatie van 
schuurmiddel en afgeschuurd substraat, ontstaat bij de mechanische voorbehandeling van 
componenten. Oplosmiddelen worden bij sommige ontvettingswerkzaamheden gebruikt. 
 
Gebruikte processen en technieken 
 
Op enkele eenvoudige activiteiten na is er altijd enige voorbehandeling nodig (bijv. ontvetten), 
gevolgd door ten minste één kernactiviteit (bijv. galvaniseren, anodiseren of chemische 
bewerking) en ten slotte drogen. Alle processen zijn ontwikkeld voor componenten die aan 
(hang)rekken hangen; sommige processen worden ook bij componenten in draaiende trommels 
uitgevoerd en enkele processen worden uitgevoerd bij spoelen of grote rollen substraat. 
Printplaten hebben complexe fabricageschema's die uit wel 60 bewerkingen kunnen bestaan. 
Voor trommels, rollen en printplaten wordt aanvullende informatie verstrekt. 
 
Verbruik en emissie 
 
Productie-gerelateerde gegevens per behandelde oppervlakte-eenheid (m2) zouden het nuttigst 
zijn, maar dergelijke gegevens zijn vrijwel niet beschikbaar. Meestal gaat het om emissie-
concentraties voor specifieke installaties of het bereik daarvan voor bepaalde sectoren of 
regio's/landen. Afgezien van enkele koelsystemen wordt water voornamelijk voor spoelen 
gebruikt. Energie (fossiele brandstoffen en elektriciteit) wordt voor verwarming en drogen 
gebruikt. Elektriciteit wordt soms ook voor koeling gebruikt en daarnaast als energiebron voor 
elektrochemische processen, pompen en procesapparatuur, hulpverwarming voor baden, en 
verwarming en verlichting van werkruimten. Wat grondstoffen betreft is er een significant 
gebruik van metalen (al is dit relatief; zo wordt slechts 4% van het in Europa verkochte nikkel 
bij oppervlaktebehandeling gebruikt). Ook zuren en basen worden in grote hoeveelheden 
gebruikt, terwijl van andere materialen zoals oppervlakte-actieve stoffen vaak een mengsel op 
maat wordt geleverd. 
 
Het grootste deel van de emissie komt in het water terecht en per jaar wordt ongeveer 300.000 
ton gevaarlijk afval geproduceerd (gemiddeld 16 ton per installatie), vooral in de vorm van slib 
van afvalwaterzuivering of gebruikte procesoplossingen. Er is sprake van enige emissie naar de 
lucht die lokaal significant is, alsmede geluidshinder. 
 
Technieken die bij de vaststelling van BBT in aanmerking moeten worden genomen 
 
Belangrijke aandachtspunten voor de toepassing van IPPC in deze sector zijn: effectieve 
beheerssystemen (zoals de preventie van milieuongevallen en minimalisering van de gevolgen 
daarvan, vooral voor de bodem, het grondwater en de ontmanteling van installaties), efficiënt 
gebruik van grondstoffen, energie- en waterverbruik, vervanging door minder schadelijke 
stoffen en minimalisering, terugwinning en recycling van afval en afvalwater. 
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Hiervoor bestaat er een verscheidenheid aan proces-geïntegreerde en nageschakelde technieken. 
In dit document worden meer dan 200 technieken voor preventie en bestrijding van 
verontreiniging beschreven, ingedeeld in de volgende 18 thematische hoofdstukken: 
 
1. Instrumenten voor milieuzorg: Systemen voor milieuzorg zijn essentieel om de milieueffecten 
van industriële activiteiten in het algemeen te minimaliseren, terwijl er enkele maatregelen zijn 
die specifiek voor STM belangrijk zijn, zoals de ontmanteling van installaties. Andere 
instrumenten zijn bijvoorbeeld minimalisering van herbewerking om de milieueffecten te 
beperken, benchmarking van het verbruik, optimalisering van proceslijnen (software is hiervoor 
de gemakkelijkste methode) en procesbeheersing. 
 
2. Ontwerp, bouw en exploitatie van de installatie: Er kunnen een aantal algemene maatregelen 
worden toegepast om ongeplande emissie te voorkomen en te beheersen; daarmee wordt de 
verontreiniging van bodem en grondwater voorkomen. 
 
3. Algemene operationele aspecten: Technieken om de te behandelen materialen te beschermen 
beperken de vereiste hoeveelheid bewerking en het verbruik en de emissies die daaruit 
voortvloeien. Wanneer de werkstukken op de juiste wijze in de procesvloeistof terechtkomen, 
beperkt dit de uitsleep van chemische stoffen uit procesoplossingen, en roeren van de 
oplossingen zorgt voor een constante concentratie aan het oppervlak en voor de afvoer van 
warmte van het aluminiumoppervlak bij anodiseren. 
 
4. Gebruik van nutsvoorzieningen en beheer daarvan: Er zijn technieken om het 
elektriciteitsverbruik en de hoeveelheid energie en/of water nodig voor koeling te optimaliseren. 
Andere brandstoffen worden voornamelijk via directe of indirecte systemen gebruikt om 
oplossingen te verwarmen en hierbij kunnen de warmteverliezen worden beperkt. 
 
5. en 6. Beperking en beheersing van uitsleep: Spoeltechnieken en terugwinning van uitsleep: 
grondstoffen die door de werkstukken uit de procesoplossingen worden meegenomen en in het 
spoelwater terechtkomen, vormen de belangrijkste bron van verontreiniging in de sector. 
Technieken om het materiaal binnen het proces te houden en spoeltechnieken om de uitsleep 
terug te winnen zijn van cruciaal belang om het verbruik van grondstoffen en water terug te 
dringen en de emissie naar water en de hoeveelheid afval te beperken. 
 
7. Andere manieren om het gebruik van grondstoffen te optimaliseren: Afgezien van de uitsleep 
(zie boven) kan een gebrekkige procesregulering tot overdosering leiden waardoor het 
materiaalverbruik en de verliezen naar afvalwater toenemen. 
 
8. Elektrodetechnieken: Bij sommige elektrolytische processen werkt de metaalanode met een 
hogere efficiëntie dan de afzetting, hetgeen tot metaalaccumulatie en grotere verliezen leidt 
waardoor  de afval- en kwaliteitsproblemen toenemen. 
 
9. Vervanging: De IPPC-richtlijn vereist dat het gebruik van minder gevaarlijke stoffen wordt 
overwogen. Er worden verschillende opties voor de vervanging van chemische stoffen en 
processen besproken. 
 
10. Onderhoud van procesoplossingen: Verontreinigingen accumuleren in oplossingen door 
bijvoorbeeld insleep of de afbraak van grondstoffen. Er worden technieken besproken om deze 
verontreinigingen te verwijderen, waardoor de kwaliteit van het eindproduct stijgt en de 
herbewerking van afgekeurde producten daalt, terwijl tevens op grondstoffen wordt bespaard. 
 
11. Terugwinning van procesmetalen: Deze technieken worden vaak in combinatie met 
beperking van de uitsleep gebruikt om metalen terug te winnen. 
 
12: Werkzaamheden na de behandeling: Voorbeelden zijn drogen en behandeling tegen 
brosheid. Hierover zijn  geen gegevens binnengekomen. 
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13: Continubewerking – grootschalige staalrollen: Er zijn specifieke technieken die van 
toepassing zijn op de grootschalige behandeling van staalrollen en naast de relevante in andere 
hoofdstukken genoemde technieken kunnen worden gebruikt. Ze kunnen ook voor andere 
werkzaamheden met rollen of "reel-to-reel" worden gebruikt. 
 
14: Printplaten: Deze technieken zijn specifiek voor de fabricage van printplaten, maar de 
algemene bespreking van technieken geldt ook voor de printplaat-productie. 
 
15: Bestrijding van emissie naar de lucht: Bij sommige activiteiten treedt er emissie naar de 
lucht op die moet worden beperkt om aan de plaatselijke milieukwaliteitsnormen te voldoen. 
Zowel proces-geïntegreerde technieken als afzuiging en behandeling worden besproken. 
 
16: Bestrijding vanafvalwater-emissie: Afvalwater en verlies van grondstoffen kunnen worden 
beperkt, maar bijna nooit tot nulemissie. Aanvullende technieken voor afvalwaterzuivering zijn 
afhankelijk van de aanwezige chemische stoffen, zoals metaalkationen, anionen, olie en vet en 
complexvormers. 
 
17: Afvalbeheer: Minimalisering van afval gebeurt door technieken voor beperking van de 
uitsleep en onderhoud van de oplossing. De belangrijkste afvalstromen zijn slib van de 
afvalwaterzuivering, gebruikte oplossingen en afval van procesonderhoud. Interne technieken 
kunnen helpen bij het gebruik van recyclingtechnieken door derden (maar deze vallen buiten de 
werkingssfeer van dit document). 
 
18: Beheer van geluidsoverlast: Goede praktijk en/of technische oplossingen kunnen  
geluidshinder terugdringen. 
 
BBT voor de oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen 
 
In het BBT-hoofdstuk (hoofdstuk 5) worden de technieken vermeld die,voornamelijk op basis 
van de informatie in hoofdstuk 4, rekening houdend met de definitie van beste beschikbare 
technieken in artikel 2, onder 11), en de overwegingen in bijlage IV van de richtlijn, in 
algemene zin als BBT worden beschouwd. In het BBT-hoofdstuk worden geen 
emissiegrenswaarden vastgesteld of voorgesteld maar worden suggesties gedaan voor de 
verbruiks- en emissiewaarden bij het gebruik van een keuze uit de BBT. 
 
Nu volgt een samenvatting van de belangrijkste BBT-conclusies over de meest relevante 
milieuaspecten. Hoewel de sector qua omvang en scala van activiteiten complex is, zijn de 
algemene BBT overal van toepassing en worden daarnaast andere BBT vermeld die voor 
specifieke processen gelden. De BBT-onderdelen zullen aan het specifieke type installatie 
moeten worden aangepast. 
 
Algemene BBT 
 
Het is BBT om milieuzorg- en andere beheersystemen in te voeren en toe te passen. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om benchmarking van verbruik en emissie (in de loop van de tijd 
vergeleken met interne en externe gegevens), optimalisering van processen en minimalisering 
van herbewerking. Het is BBT om het milieu, met name bodem en grondwater, te beschermen 
door bij het ontwerp, de bouw en de exploitatie van een installatie eenvoudig risicobeheer toe te 
passen en bij de opslag en het gebruik van proces-chemicaliën en grondstoffen technieken te 
gebruiken die in dit document en in het BBT-referentiedocument over emissie bij opslag 
worden beschreven. Deze BBT helpen bij de ontmanteling van installaties door ongeplande 
emissie naar het milieu te beperken, historische gegevens over het gebruik van prioritaire en 
gevaarlijke chemische stoffen te registreren en mogelijke verontreiniging snel aan te pakken. 
 
Het is BBT om de elektriciteitsverliezen in het voedingsnet te minimaliseren en om de 
warmteverliezen uit verwarmde processen te beperken. Voor koeling is het BBT om het 
waterverbruik te minimaliseren door verdampings- en/of gesloten systemen te gebruiken en om 
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systemen zodanig te ontwerpen en te exploiteren dat de vorming en overdracht van legionella 
wordt voorkomen. 
 
Het is BBT om materiaalverliezen te minimaliseren door te zorgen dat grondstoffen in de 
procesbaden blijven en tegelijkertijd het waterverbruik te minimaliseren door de insleep en 
uitsleep van procesoplossingen en de spoelstappen te reguleren. Dit kan worden bereikt door 
snel uitlekken van werkstukken bij hang- of trommelwerk mogelijk te maken, overdosering van 
procesoplossingen te voorkomen en spaarspoelbaden en meervoudig spoelen met tegenstroom 
te gebruiken, vooral met terugleiding van het spoelwater naar het procesbad. Deze technieken 
kunnen worden verbeterd door technieken voor de terugwinning van materialen uit de 
spoelstappen te gebruiken. De referentiewaarde voor waterverbruik bij een combinatie van deze 
technieken is 3-20 l/m2 substraatoppervlak/spoelstap en er worden beperkende factoren voor 
deze technieken beschreven. Er worden enkele materiaalefficiëntiewaarden voor deze retentie- 
en terugwinningstechnieken voor een aantal installaties vermeld. 
 
In sommige gevallen kan de spoelwaterstroom voor een specifiek proces in een lijn worden 
beperkt tot het materiaalcircuit wordt gesloten: dit is BBT voor edele metalen, zeswaardig 
chroom en cadmium. Dit is geen "nullozing", die voor een hele proceslijn of installatie geldt; dit 
is in specifieke gevallen haalbaar, maar is in het algemeen geen BBT. 
 
Andere BBT-technieken ter ondersteuning van recycling en terugwinning zijn identificatie en 
het gescheiden houden van mogelijke  afvalstromen voor verderebehandeling, extern hergebruik 
van materialen zoals aluminiumhydroxide-suspensie en externe terugwinning van bepaalde 
zuren en metalen. 
 
Tot BBT behoren preventie, scheiding van de soorten afvalwaterstromen, maximale interne 
recycling (door behandeling aan de hand van de gebruikseisen) en toepassing van adequate 
behandeling voor elke uiteindelijke stroom. Hieronder vallen technieken als chemische 
behandeling, olie-afscheiding, sedimentatie en/of filtratie. Voordat nieuwe soorten of nieuwe 
bronnen van chemische procesoplossingen worden gebruikt, is het BBT om te testen op 
mogelijke effecten op het afvalwaterzuiveringsysteem en potentiële problemen op te lossen. 
 
De volgende waarden worden gehaald voor een selectie van STM-installaties die elk 
verscheidene BBT gebruiken. Ze moeten met  behulp van de opmerkingen in de hoofdstukken 3 
en 4 en met het referentiedocument over de algemene beginselen van monitoring als leidraad 
worden geïnterpreteerd: 
 

Emissieniveaus voor enkele installaties bij gebruik van een scala van BBT* 
 Hangwerk, trommelwerk, kleinschalige 

rollen en andere processen behalve 
grootschalige staalrollen 

Grootschalige staalrol-coating 

Alle waarden 
in mg/l 

Lozing op 
openbare 

riolering of 
oppervlaktewater 

Andere determinanten die 
alleen gelden voor lozing 

op oppervlaktewater 
Tin of ECCS Zn of Zn-Ni 

Ag 0,1 – 0,5    

Al  1 – 10   

Cd 0,10 – 0,2    

CN vrij 0,01 – 0,2    

Cr(VI) 0,1 – 0,2  0,001 – 0,2  
Cr totaal  0,1 – 2,0  0,03 – 1,0  

Cu 0,2 – 2,0    

F  10 – 20   
Fe  0,1 – 5 2 – 10  
Ni 0,2 – 2,0    
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Fosfaat als P  0,5 – 10   

Pb 0,05 – 0,5    

Sn 0,2 – 2,0  0,03 – 1,0  
Zn 0,2 – 2,0  0,02 – 0,2 0,2 – 2,2 
CZV  100 – 500 120 – 200  
Koolwater-
stoffen totaal  1 – 5   

VOX  0,1 – 0,5   

Zwevende 
deeltjes  5 – 30 

4 – 40 
(alleen opper-
vlaktewater) 

 

* Deze waarden gelden voor daggemiddelden, niet vóór analyse gefilterd en genomen na de behandeling maar 
vóór enige vorm van verdunning, bijvoorbeeld door koelwater, ander proceswater of ontvangend water. 

 
Emissie naar de lucht kan gevolgen hebben voor de lokale milieukwaliteit en in dat geval is het 
BBT om diffuse emissie bij bepaalde processen door afzuiging en behandeling te voorkomen. 
Deze technieken worden met bijbehorende referentiewaarden voor een selectie van installaties 
beschreven. 
 
Het is BBT om geluidshinder te beperken door technieken voor goede praktijk, bijvoorbeeld 
door tussendeuren te sluiten, door leveringen te minimaliseren en de leveringstijden aan te 
passen of, indien nodig, door specifieke technische oplossingen. 
 
Specifieke BBT 
 
Het is een algemene BBT om minder gevaarlijke stoffen te gebruiken. Het is BBT om EDTA 
door biologisch afbreekbare alternatieven te vervangen of alternatieve technieken te gebruiken. 
Wanneer EDTA moet worden gebruikt, is het BBT om de verliezen te minimaliseren en 
resterende hoeveelheden in afvalwater te zuiveren. Voor PFOS is het BBT om het gebruik te 
minimaliseren door de toevoeging te reguleren en de ontwikkeling van dampen te 
minimaliseren door technieken als drijvende oppervlakte-isolatie; bedrijfsgeneeskundige 
aspecten kunnen hierbij echter een belangrijke factor zijn. Het gebruik bij anodiseren kan 
geleidelijk worden gestaakt en er zijn alternatieve processen voor zeswaardig chroom en 
alkalisch cyanidevrij elektrolytisch verzinken. 
 
Cyanide kan niet bij alle toepassingen worden vervangen, maar cyanide-ontvetten is geen BBT. 
De BBT-vervangingsmiddelen voor zinkcyanide zijn zuur of alkalisch cyanidevrij zink en voor 
kopercyanide zuur of pyrofosfaatkoper, met enkele uitzonderingen. 
 
Zeswaardig chroom kan bij hard verchromen niet worden vervangen. BBT voor decoratief 
verchromen is driewaardig chroom of andere processen zoals tin-kobalt. Binnen een installatie 
kunnen processen met zeswaardig chroom echter vanwege specificaties zoals slijtvastheid of 
kleur nodig zijn. Wanneer zeswaardig verchromen wordt gebruikt, is het BBT om de emissie 
naar de lucht te beperken door technieken als bedekking van de oplossing of het bad en een 
gesloten kringloop voor zeswaardig chroom en bij nieuwe of verbouwde lijnen in sommige 
situaties door de lijn te omsluiten. Het is momenteel niet mogelijk een BBT voor 
chroompassivering te formuleren, hoewel het BBT is om systemen met zeswaardig chroom voor 
chroomfosfaat-afwerking te vervangen door systemen zonder zeswaardig chroom. 
 
Voor ontvetting is het BBT om contact op te nemen met de klanten teneinde het gebruik van 
olie of vet tot een minimum te beperken en/of de overmaat olie met fysische technieken te 
verwijderen. Het is BBT om oplosmiddel-ontvetting door andere technieken te vervangen, 
meestal op water gebaseerd, behalve wanneer deze technieken het substraat kunnen 
beschadigen.  
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Bij waterige ontvettingssystemen is het BBT om de gebruikte hoeveelheid chemische stoffen en 
energie te beperken door systemen met een lange levensduur met onderhoud of opwerking van 
de oplossingen te gebruiken. 
 
Het is BBT om de levensduur van de procesoplossing op te voeren en de kwaliteit door 
monitoring en onderhoud van oplossingen binnen vastgestelde grenzen op peil te houden met 
behulp van de in hoofdstuk 4 genoemde technieken. 
 
Voor beitsen op grote schaal is het BBT om de levensduur van het zuur met behulp van 
technieken als elektrolyse te verlengen. De zuren kunnen ook extern worden teruggewonnen. 
 
Er zijn specifieke BBT voor anodiseren, zoals terugwinning van de warmte uit de sealbaden in 
bepaalde omstandigheden. Het is ook BBT om de natronloog-etsvloeistof terug te winnen 
wanneer er een hoog verbruik is, er geen storende additieven zijn en het oppervlak aan de 
specificaties kan voldoen. Vanwege de cross-media-effecten van opwerking is het geen BBT 
om de spoelwater-kringloop met gedeïoniseerd water te sluiten. 
 
Voor grootschalige continu-staalrollen is het – naast de andere relevante BBT – BBT om: 
 

• realtime-procesregulering te gebruiken om de processen te optimaliseren; 
• versleten motoren door energie-efficiënte motoren te vervangen; 
• veegrollen te gebruiken om insleep en uitsleep van de procesoplossing te voorkomen; 
• de polariteit van de elektroden bij elektrolytisch ontvetten en elektrolytisch beitsen 

periodiek om te keren; 
• het oliegebruik te minimaliseren door omhuld elektrostatisch oliën te gebruiken; 
• de afstand tussen anode en kathode voor elektrolytische processen te optimaliseren; 
• de prestaties van de geleiderol door polijsten te optimaliseren; 
• randpolijsters te gebruiken om metaalafzetting op de rand van de band te verwijderen; 
• randmaskers te gebruiken om overmatige metaalafzetting te voorkomen en "overthrow" 

bij eenzijdig verzinken te voorkomen. 
 
Voor printplaten is het – naast de andere relevante BBT – BBT om: 
 

• veegrollen te gebruiken om insleep en uitsleep van de procesoplossing te voorkomen; 
• voor hechting van de binnenlaag technieken met geringe milieueffecten te gebruiken; 
• voor droge resist: uitsleep te verminderen, concentratie en verstuiving van de 

ontwikkelaar te optimaliseren en de ontwikkelde resist uit het afvalwater te scheiden; 
• voor etsen: de concentratie van de chemicaliën in het etsmiddel periodiek te 

optimaliseren, en voor ammonia-etsen: de etsoplossing op te werken en het koper terug 
te winnen. 

 
Technieken in opkomst 
 
Sommige nieuwe technieken om de milieueffecten tot een minimum te beperken die nog in 
ontwikkeling zijn of op beperkte schaal worden gebruikt, worden als technieken in opkomst 
beschouwd. Vijf van deze technieken worden in hoofdstuk 6 besproken: integratie van de 
oppervlaktebehandeling in de productfabricage is in drie situaties met succes gedemonstreerd 
maar is om uiteenlopende redenen niet volledig ingevoerd. Een vervangingsprocédé voor hard 
verchromen met driewaardig chroom met gebruik van een gemodificeerde pulsstroom is goed 
ontwikkeld en preproductie-verificatie bij drie karakteristieke toepassingen is nu gestart. De 
apparatuurkosten zullen hoger zijn, maar dit wordt gecompenseerd door lagere elektriciteits-, 
chemicaliën- en andere kosten. Vervangingsmiddelen voor zeswaardig chroom bij passivering 
worden nu ontwikkeld om aan de eisen van twee richtlijnen te voldoen. Aluminiseren met 
aluminium en aluminiumlegeringen uit organische elektrolyten is met succes gedemonstreerd, 
maar de benodigde oplosmiddelen zijn explosief en brandbaar. Voor printplaten kan HDI (high 
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density interconnects) leiden tot minder materiaalverbruik en kan door gebruik van lasers de 
imaging worden verbeterd terwijl het gebruik van chemicaliën afneemt. 
 
Slotopmerkingen 
 
Dit document is gebaseerd meer dan 160 informatiebronnen met cruciale informatie uit zowel 
de industrie (voornamelijk exploitanten en geen leveranciers) als de lidstaten. Er worden details 
over problemen met de gegevens vermeld: voornamelijk een gebrek aan consistente 
kwantitatieve informatie. De vermelde verbruiks- en emissiegegevens gelden meestal voor 
groepen technieken en niet voor individuele gevallen. Dit heeft ertoe geleid dat sommige BBT 
algemeen zijn of dat er geen conclusies mogelijk waren, terwijl specifieke conclusies voor 
zowel de industrie als de regelgevers nuttig zouden zijn. 
 
De algehele mate van consensus over de conclusies was hoog en er werden geen afwijkende 
standpunten vastgelegd. 
 
De informatie-uitwisseling en het resultaat daarvan, d.w.z. dit document, betekenen een stap 
voorwaarts bij het streven naar geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging door 
de oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen. Het proces zou kunnen worden 
voortgezet door verdere werkzaamheden die leiden tot: 
 

• actuele informatie over het gebruik van PFOS en de alternatieven daarvoor, alsmede 
vervangingstechnieken voor passivering met zeswaardig chroom; 

• meer kwantitatieve gegevens over gerealiseerde milieubaten, cross-media-effecten en 
economische aspecten, met name voor verwarmen, koelen, drogen en (her)gebruik van 
water; 

• meer informatie over de in hoofdstuk 6 gesignaleerde technieken in opkomst; 
• software voor procesoptimalisering voor een scala van processen in een aantal talen. 

 
Andere belangrijke aanbevelingen die buiten de werkingssfeer van deze BREF liggen maar bij 
de informatie-uitwisseling naar voren zijn gekomen, zijn: 
 

• de ontwikkeling van strategische milieudoelstellingen voor de sector als geheel; 
• een lijst met prioriteiten voor industrieel onderzoek; 
• organisatie van "club"- of samenwerkingsactiviteiten, met name voor de uitvoering van 

een deel van deze verdere werkzaamheden; 
• gebruik van een "club"-benadering voor de ontwikkeling van terugwinning door derden 

van bepaalde afvalstoffen (met name metalen en beitszuren) waarvoor proces-
geïntegreerde technieken niet beschikbaar zijn; 

• ontwikkeling van het "oneindig recycleerbaar" concept voor metalen en 
metaalafwerking voor de bewustmaking van producenten en gebruikers; 

• ontwikkeling en bevordering van prestatie-gebaseerde normen om de acceptatie van 
nieuwe technieken met betere milieuprestaties op te voeren. 

 
Bij de informatie-uitwisseling zijn ook enkele gebieden onder de aandacht gekomen waarvoor 
O&O-projecten nuttig zouden zijn, zoals: 
 

• verlenging van de levensduur van baden en/of terugwinning van metalen voor 
stroomloos metalliseren. Deze baden hebben een zeer beperkte levensduur en zijn een 
belangrijke bron van metaalafval; 

• technieken voor een snelle en goedkope meting van het oppervlak van werkstukken 
zouden de sector helpen bij een eenvoudiger controle van de processen en de kosten en 
derhalve het verbruik en de emissie. Bij deze technieken moet het oppervlak ook 
worden gerelateerd aan andere productiefactoren zoals het metaalverbruik of het 
tonnage behandeld substraat; 
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• opties voor een verder gebruik van technieken en apparatuur voor gemoduleerde 
stroom. Met deze techniek kunnen sommige problemen bij klassiek galvaniseren met 
constante spanning worden opgelost; 

• verbeterde materiaalefficiëntie bij bepaalde gespecificeerde processen. 
 
De Europese Commissie lanceert en steunt via haar  OTO-programma's een reeks projecten  op 
het gebied van schone technologieën, technologieën in opkomst voor de behandeling van 
effluent en recycling en beheerstrategieën. Deze projecten kunnen wellicht een nuttige bijdrage 
leveren tot een BREF-herziening in de toekomst. Het EIPPCB verzoekt de lezers dan ook op de 
hoogte te worden gebracht over eventuele onderzoekresultaten die relevant zijn voor het 
toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit document). 


