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SAMENVATTING 
 
Het BREF-document (referentiedocument beste beschikbare technieken) getiteld ‘Beste 
beschikbare technieken voor de productie van anorganische fijnchemicaliën’ (Speciality 
Inorganic Chemicals, SIC) geeft de resultaten weer van de in een technische werkgroep (TWG) 
door een groep Europese deskundigen verrichte werkzaamheden om de beste beschikbare 
technieken voor de productie van deze chemicaliën vast te stellen. Dit document is het resultaat 
van een informatie-uitwisseling die heeft plaatsgevonden 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. Dit document moet worden gelezen in 
combinatie met het voorwoord, waarin de doelstellingen van dit document, hoe het moet 
worden gebruikt en de wettelijke voorwaarden worden uiteengezet. 
 
Deze samenvatting kan als een opzichzelfstaand document worden gelezen en geïnterpreteerd, 
maar geeft, als samenvatting, niet alle details van de volledige tekst weer. Het is dan ook niet de 
bedoeling dat deze samenvatting als vervanging van dit volledige document wordt gebruikt als 
instrument bij de BBT-besluitvorming. 
 
 
Toepassingsgebied van dit document  
 
Dit document is, in combinatie met andere BREF-documenten in de reeks, bedoeld als 
rapportage van de activiteiten die worden beschreven in paragraaf 4 van de IPPC-richtlijn 
betreffende de 'chemische industrie'. Binnen de chemische industrie richt dit document zich op 
de sector 'anorganische fijnchemicaliën' (SIC). 
 
Omdat de IPPC-richtlijn geen definitie geeft van de term ‘anorganische fijnchemicaliën’ en 
aangezien deze term in de industrie niet overal op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd, stelt dit 
document criteria voor die kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen 
anorganische fijnchemicaliën en anorganische bulkchemicaliën (Large Volume Inorganic 
Chemicals, LVIC). Daarnaast is ten behoeve van dit document de volgende werkdefinitie van 
anorganische fijnchemicaliën gebruikt: 
 

"Met anorganische fijnchemicaliën worden anorganische stoffen bedoeld die industrieel 
worden geproduceerd door chemische bewerking, doorgaans in relatief kleine 
hoeveelheden, volgens bepaalde specificaties (d.w.z. zuiverheid) om tegemoet te komen 
aan de specifieke eisen van een gebruiker of industriesector (bijv. de farmaceutische 
industrie)." 

 
Gezien de enorme variatie aan anorganische fijnchemicaliën, bijbehorende grondstoffen en 
productieprocessen, richt dit document zich op een beperkt aantal (‘illustratieve’) SIC-families 
en sluit af met de BBT voor elk van deze specifieke families. Uitgaande van de illustratieve 
families en de specifieke bijbehorende BBT-conclusies worden in dit document generieke (of 
algemene) BBT-conclusies getrokken die van toepassing worden geacht op de productie van een 
breder scala aan anorganische fijnchemicaliën. De illustratieve families die in dit document 
worden uiteengezet, zijn specifieke anorganische pigmenten, fosforverbindingen, siliconen, 
anorganische explosieven en cyaniden. De informatie-uitwisseling inzake oplosbare 
anorganische nikkelzouten kon niet zodanig worden uitgevoerd dat hiervoor BBT-conclusies 
konden worden getrokken en derhalve werd besloten de paragraaf inzake anorganische 
nikkelzouten uit dit document te schrappen. 
 
 
De sector van anorganische fijnchemicaliën (SIC-sector) 
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Voor de SIC-industrie kunnen geen exacte verkoopcijfers worden gegeven aangezien er geen 
algemene definitie van anorganische fijnchemicaliën bestaat. In Europa zou de SIC-sector 
echter 10 tot 20% uitmaken van de totale verkoopcijfers voor de chemische industrie en deze 
cijfers zouden iets stijgen. 
 
De SIC-sector wordt gekenmerkt door zijn diversiteit en versplintering. Binnen Europa worden 
duizenden SIC-producten vervaardigd met gebruikmaking van een enorme variatie aan 
grondstoffen en productieprocessen. SIC-installaties zijn vaak kleine tot middelgrote installaties 
die continue of batchgewijze productietechnieken toepassen. Sommige SIC-installaties 
produceren slechts één type SIC terwijl er andere multipurpose-installaties zijn die veel 
verschillende anorganische fijnchemicaliën kunnen produceren. Bedrijven van elke omvang 
(van zeer groot tot zeer klein) produceren anorganische fijnchemicaliën in opzichzelfstaande 
installaties of in installaties die deel uitmaken van een groter industrieel complex.  
 
De productie in Europa is doorgaans sterk geautomatiseerd en computergestuurd hoewel hierop 
uitzonderingen bestaan, zoals de productie van explosieven en pigmenten. De SIC-sector is 
sterk competitief en vertrouwelijk van aard aangezien bedrijven vaak nichemarkten ontwikkelen 
en zich richten op hun concurrentievoordeel. De concurrentie berust doorgaans op de kwaliteit 
en niet zozeer op de prijs. 
 
 
Cruciale milieuaspecten  
 
Vanwege het enorme aantal geproduceerde chemicaliën kunnen allerlei stoffen in elk 
milieucompartiment vrijkomen. Desondanks omvatten de gemeenschappelijke milieuaspecten 
van de SIC-sector als geheel uitstoot van deeltjes in de lucht (voornamelijk stof en zware 
metalen), afvalwater met een hoog CZV of een hoog gehalte aan zware metalen en/of zouten, en 
verbruik van energie en water. Het enorme scala aan mogelijk geproduceerde en verwerkte (ook 
uitgestoten) stoffen in SIC-installaties kan ook zeer schadelijke verbindingen omvatten met 
toxische of carcinogene eigenschappen (bijv. cyaniden, cadmium, lood, chroom(VI), arseen). 
Bovendien worden ook explosieven tot de anorganische fijnchemicaliën gerekend. Gezondheid 
en veiligheid kunnen daarom zeer belangrijke aspecten zijn bij de productie van anorganische 
fijnchemicaliën. Slechts enkele van deze aspecten zijn echter van betekenis voor afzonderlijke 
SIC-installaties, zoals blijkt uit de illustratieve families die in dit document worden besproken. 
De kwaliteit van de eindproducten en de zuiverheid van de grondstoffen zijn belangrijke 
factoren die van invloed zijn op de milieueffecten van de SIC-sector. 
 
 
Veel toegepaste technieken, verbruiks- en emissieniveaus 
 
Hoewel de productieprocessen voor anorganische fijnchemicaliën uitermate divers zijn en soms 
zeer complex (bijv. siliconen), bestaan ze meestal uit een combinatie van eenvoudiger 
activiteiten (of processtappen) en apparatuur. Deze activiteiten omvatten onder meer oplossen 
van grondstoffen, mengen, synthese/reactie of calcinatie, wassen, drogen, vermalen/vergruizen 
(nat of droog), zeven, condensatie, distillatie, verdamping, filtratie, hydrolyse, extractie, 
compactering, granulatie en briketteren. Deze processtappen kunnen onder vijf algemene 
procesfasen worden gerangschikt die bij een SIC-productieproces de kernactiviteiten vormen: 
levering, behandeling en voorbereiding van grond- en hulpstoffen, synthese/reactie/calcinaties, 
productscheiding en -zuivering, productopslag en -behandeling, en emissiebeperking. Dit 
document beschrijft in het kort deze activiteiten en algemene procesfasen en belicht de hierbij 
optredende milieuaspecten. Dit document beschrijft ook in het kort de procesapparatuur en 
infrastructuur waarvan doorgaans in de SIC-sector gebruik wordt gemaakt, evenals de 
kenmerken van de energievoorziening en het beheersysteem van de sector. 
 
Algemene verbruiks- en emissieniveaus die een afspiegeling vormen van de gehele SIC-sector, 
zijn moeilijk te geven aangezien deze niveaus voor elk SIC-productieproces specifiek zijn en in 
dit document slechts enkele illustratieve SIC-processen zijn onderzocht. In plaats daarvan bevat 
dit document dan ook een checklist van mogelijke emissiebronnen en -onderdelen aan de hand 
waarvan elk SIC-productieproces kan worden beoordeeld. 
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Veelgebruikte technieken die bij vaststelling van de BBT in aanmerking moeten worden 
genomen 
 
De generieke technieken die bij vaststelling van de BBT voor de gehele SIC-sector in 
aanmerking zijn genomen, worden doorgaans, om een SIC-productieproces te begrijpen, 
gepresenteerd in overeenstemming met de generieke benadering. Elke techniek wordt volgens 
dezelfde opzet gepresenteerd om de beoordeling te vergemakkelijken en, wanneer mogelijk, 
technieken met elkaar te kunnen vergelijken. 
 
Het merendeel van de algemene technieken wordt in andere sectoren van de chemische industrie 
toegepast en wordt doorgaans in andere BREF-documenten uitgebreider beschreven (in het 
bijzonder in de CWW-BREF). 
 
Generieke beste beschikbare technieken (BBT) 
 
Dit document geeft de beste beschikbare technieken (BBT) op twee niveaus weer: generieke 
BBT voor de gehele SIC-sector en specifieke BBT voor de illustratieve families van 
geselecteerde anorganische fijnchemicaliën. BBT voor de productie van een SIC die behoort tot 
een van de illustratieve SIC-families, is dan ook een combinatie van elementen van de generieke 
en de specifieke BBT in dit document. Voor de productie van een SIC die geen deel uitmaakt 
van een van deze illustratieve SIC-families, zijn alleen de generieke elementen van toepassing. 
 
Naast de in dit document genoemde beste beschikbare technieken kan de BBT voor een SIC-
installatie ook elementen uit andere IPPC-documenten bevatten, zoals de BREF’s betreffende 
emissies bij opslag (ESB) en de behandeling van afvalwater en rookgassen/beheersystemen in 
de chemische sector (CWW). 
 
Met betrekking tot de CWW-BREF moet het volgende worden opgemerkt: 
 
• de SIC-BREF gaat voor de productie van anorganische fijnchemicaliën dieper in op de 

toepassing van enkele technieken die in de CWW-BREF worden genoemd  
• om te voorkomen dat de lezer van dit document steeds de CWW-BREF moet raadplegen 

worden in dit document in het kort technieken beschreven die zowel in de SIC-sector als in 
andere sectoren van de chemische industrie worden toegepast. Voor uitgebreidere 
informatie moet de lezer de CWW-BREF raadplegen. 

 
De belangrijkste conclusies voor de algemene BBT worden hieronder samengevat. 
 
Levering, opslag, behandeling en voorbereiding van grond- en hulpstoffen 
BBT is terugdringing van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal die moet worden afgevoerd, 
bijv. door recycling van ‘hard’ en ‘zacht’ gebruikt verpakkingsmateriaal, tenzij dit niet mogelijk 
is vanwege veiligheidsoverwegingen en bepaalde risico’s. 
 
Synthese/reactie/calcinatie 
BBT is terugdringing van de emissies en de hoeveelheid residuen die wordt gegenereerd, door 
toepassing van één of een combinatie van de volgende maatregelen: gebruik van zeer zuivere 
grondstoffen, verbetering van de reactorefficiënties, verbetering van katalysatorsystemen. 
 
Voor discontinue processen is BBT optimalisatie van de opbrengst, lagere uitstoot en 
vermindering van de hoeveelheid afval door het achter elkaar toevoegen van reactanten en 
reagentia. De BBT voor discontinue processen omvat ook minimalisering van 
reinigingsprocedures door optimalisatie van het achter elkaar toevoegen van grond- en 
hulpstoffen. 
 
Productbehandeling en -opslag  
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BBT is vermindering van de hoeveelheid gevormde residuen, bijvoorbeeld door retourneerbare 
transportverpakkingen/vaten te gebruiken. 
 
Beperking van emissies van afgassen 
Dit document geeft de BBT-conclusies en de bijbehorende emissieniveaus weer voor de 
emissiebeperking van HCN, NH3, HCl en vaste deeltjes (PM). Een voorbeeld: de BBT voor 
vaste deeltjes is minimalisering van de uitstoot van totaalstof in afgassen en het bereiken van 
emissieniveaus van 1 – 10 mg/Nm3 door toepassing van in dit document beschreven technieken. 
De onderste waarden van dit bereik kunnen worden bereikt door het gebruik van doekfilters in 
combinatie met andere emissiebeperkende technieken. Het bereik kan echter hoger zijn, 
afhankelijk van de eigenschappen van het draaggas en de stofdeeltjes. Het gebruik van 
doekfilters is niet altijd mogelijk, bijv. wanneer de uitstoot van andere verontreinigende stoffen 
dan stof moet worden verminderd of in geval van vochtige afgassen. Wanneer dit haalbaar is, 
worden de teruggewonnen/verwijderde vaste deeltjes weer in de productie teruggebracht. Zo 
mogelijk wordt het wasmedium gerecycled. 
 
Afvalwaterbeheer en emissiebeperking naar water 
De afvalwaterzuivering in de SIC-sector vindt plaats volgens ten minste drie verschillende 
strategieën: 
 
• voorbehandeling op het terrein van de SIC-installatie en laatste zuivering(en) in een centrale 

afvalwaterzuiveringsinstallatie op het terrein van een grotere locatie waar zich de SIC-
installatie bevindt 

• voorbehandeling en/of laatste zuivering(en) in een afvalwaterzuiveringsinstallatie op het 
terrein van de SIC-installatie 

• voorbehandeling op het terrein van de SIC-installatie en laatste zuivering(en) in een 
gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

 
Alle drie deze strategieën zijn BBT wanneer ze correct worden toegepast afhankelijk van de 
specifieke afvalwatersituatie. 
 
Er zijn geen generieke BBT-conclusies inzake emissiebeperking van zware metalen in 
afvalwater getrokken. Er zijn echter wel BBT-conclusies getrokken ten aanzien van de 
emissiebeperking van zware metalen in afvalwater specifiek voor drie van de vijf illustratieve 
SIC-families die in dit document aan de orde komen, namelijk voor specifieke anorganische 
pigmenten, siliconen en anorganische explosieven. Voor informatie over de emissiebeperking 
van zware metalen in afvalwater bij de productie van stoffen die niet in de paragrafen over de 
illustratieve families van dit document worden besproken, wordt naar de CWW-BREF 
verwezen. 
 
Als algemene maatregel is het BBT om afvalwaterstromen te scheiden op grond van hun gehalte 
aan verontreinigende stoffen. Anorganisch afvalwater zonder van belang zijnde organische 
componenten wordt gescheiden van organisch afvalwater en naar speciale zuiveringsinstallaties 
geleid. 
 
Dit document presenteert ook BBT-conclusies voor de opvang en behandeling van regenwater. 
 
Infrastructuur 
BBT is minimalisering van diffuse stofemissie in het bijzonder afkomstig van de opslag en 
behandeling van materialen/producten door toepassing van één of meer van de volgende 
technieken: opslag van materialen in afgesloten systemen, gebruikmaken van tegen regen en 
wind afgeschermde ruimten, productie-installaties volledig of gedeeltelijk omsluiten, installaties 
voorzien van afzuiginstallaties om diffuse stofuitstoot weg te vangen en te beperken, waarbij 
deze installaties regelmatig worden schoongemaakt. BBT is terugdringing van vluchtige 
gasvormige en vloeibare emissies door één of meer van de volgende maatregelen toe te passen: 
periodieke controle op lekkage en uitvoering van herstelprogramma’s, de installaties laten 
werken bij een iets lagere dan de atmosferische druk, flenzen vervangen door lasverbindingen, 
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pompen en balgkleppen zonder asafdichting gebruiken, hoogwaardige afdichtsystemen 
toepassen, regelmatig reinigen. 
 
Voor nieuwe installaties is BBT exploitatie van de installatie met behulp van een 
computergestuurd besturingssysteem. Dit geldt echter niet indien veiligheidsaspecten 
geautomatiseerde bediening niet toestaan (bijv. bij de productie van SIC-explosieven). 
 
Voor installaties waarbij zich in pijpleidingen, machines en vaten vaste gevaarlijke 
verbindingen kunnen ophopen, is BBT de aanwezigheid van een gesloten reinigings- en 
spoelsysteem. 
 
Energie 
BBT is terugdringing van het energieverbruik door optimalisatie van ontwerp, constructie en 
gebruik van de installatie, bijvoorbeeld door toepassing van 'pinch'-methodologie, tenzij dit 
vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan is. 
 
‘Cross-boundary’-technieken 
In geval dat er stoffen worden verwerkt die de bodem en het grondwater kunnen verontreinigen, 
is BBT minimalisering van de bodem- en grondwaterverontreiniging door de installaties 
zodanig te ontwerpen, bouwen, exploiteren en onderhouden dat er zo weinig mogelijk materiaal 
kan ontsnappen. Dit document bevat de specifieke lijst van technieken die als BBT worden 
beschouwd. 
 
BBT is kunnen beschikken over hoog opgeleide werknemers die voortdurend worden 
bijgeschoold. Dit wil zeggen: werknemers met een degelijke basisopleiding op het gebied van 
chemische technologie en procesvoering, continue scholing van werknemers op de werkvloer, 
regelmatige beoordeling en verslaglegging van het functioneren van de werknemers, en 
regelmatige training van de werknemers hoe te reageren op noodsituaties, wat betreft 
gezondheid en veiligheid tijdens het werk en inzake veiligheidsvoorschriften betreffende 
product en transport. 
BBT is toepassing van de principes van een industriecode indien deze beschikbaar is. Dit omvat 
onder meer het volgende: toepassing van zeer hoge standaarden voor veiligheids-, milieu- en 
kwaliteitsaspecten bij de productie van de anorganische fijnchemicaliën en uitvoering van 
activiteiten als auditing, certificering, scholing van werknemers van de installatie. 
 
BBT is uitvoering van een gestructureerde veiligheidsbeoordeling voor normaal gebruik en 
rekening houden met effecten als gevolg van afwijkingen van het chemische proces en 
afwijkingen bij exploitatie van de installatie. Om ervoor te zorgen dat een proces adequaat kan 
worden gecontroleerd, is BBT toepassing van één of meer van de volgende technieken: 
organisatorische maatregelen, regeltechnieken, reactieonderbrekers, noodkoeling, 
drukbestendige constructie, systemen voor drukverlichting. 
 
Een aantal milieuzorgmaatregelen worden als BBT aangemerkt. Het toepassingsgebied en de 
aard van het milieuzorgsysteem (MZS) zal in het algemeen samenhangen met de aard, omvang 
en complexiteit van de installatie en de diverse effecten die deze op het milieu kan hebben. BBT 
is invoering en toepassing van een MZS dat, afhankelijk van individuele omstandigheden, wordt 
gekenmerkt door een vastomlijnd milieubeleid, procedures voor planning, invoering en 
toepassing, controle van de resultaten en het nemen van correctieve maatregelen, waarbij het 
beheersysteem en de auditprocedure door een geaccrediteerd certificeringsorgaan of een externe 
MZS-verificateur worden beoordeeld en gevalideerd. 
 
 
Illustratieve families van anorganische fijnchemicaliën (SIC) 
 
Specifieke anorganische pigmenten 
 

Algemene informatie en toegepaste processen en technieken 



Samenvatting 

vi Oktober 2006 SR/EIPPCB/SIC_BREF_DEFINITIEF 

De informatie in dit document richt zich op specifieke anorganische pigmenten die 
industrieel worden geproduceerd door middel van chemische processen (zoals 
ijzeroxidepigmenten, complexe anorganische gekleurde pigmenten, zinksulfide, 
bariumsulfaat en lithopoonpigmenten). Andere (niet-specifieke) anorganische pigmenten, 
in het bijzonder titaandioxide- en carbon-black-pigmenten, vallen binnen het 
toepassingsgebied van de BREF voor de sector anorganische bulkchemicaliën – vaste 
stoffen en andere (LVIC-S). In Europa worden anorganische pigmenten die behoren tot 
de fijnchemie geproduceerd in kleine tot grote installaties door middel van continue of 
batchgewijze productietechnieken. De productie vindt voornamelijk plaats in Duitsland, 
Italië en Spanje. De pigmentproductie wordt als een volwassen industriesector beschouwd 
waarbinnen weinig nieuwe ontwikkelingen worden voorzien. 
 
Hoewel er voor de vervaardiging van het zeer grote aantal verschillende anorganische 
pigmenten veel productieprocessen zijn ontwikkeld, kan de productie tot twee 
hoofdprocessen worden teruggebracht: pigmentsynthese gevolgd door pigmentbewerking. 
De synthese van pigmenten wordt uitgevoerd door toepassing van een nat 
precipitatieproces of een droog calcinatieproces, elk met andere effecten op het milieu. 
Het natte chemische proces vereist een grote hoeveelheid water en genereert veel 
afvalwater, terwijl voor het droge calcinatieproces minder water nodig is maar meer 
energie en dit proces resulteert in een grotere afgasuitstoot. De bewerking van pigmenten 
omvat wassen, drogen, calcinatie, mengen/vermalen, filtratie/zeven en drogen. 
Pigmentbewerking leidt tot emissies naar lucht en water. Met name de emissie van vaste 
deeltjes met zware metalen naar de lucht verdient bijzondere aandacht. 

 
Verbruiks/emissieniveaus en technieken die bij vaststelling van de BBT in aanmerking 
moeten worden genomen 

Dit document vermeldt verbruiks- en emissieniveaus van een steekproef van 
pigmentproducerende installaties in Europa. Technieken die bij vaststelling van de BBT 
in aanmerking moeten worden genomen, zijn onder meer het gebruik van niet-
carcinogene grondstoffen, emissiebeperking van fluoride door kalkwassing, het gebruik 
van gedistilleerd water afkomstig van het verdampings/concentratiesysteem voor 
pigmentwassing, verwijdering van chroom uit afvalwater, recycling van tijdens de 
productie neergeslagen slib, biologische zuivering van afvalwater met een hoog 
nitraatgehalte, voor- en eindbehandeling van sterk met zware metalen verontreinigd 
afvalwater. 

 
Beste beschikbare technieken 

In sommige gevallen leidde de diversiteit van de toegepaste productieprocessen en 
gebruikte grondstoffen tot BBT-conclusies die alleen van toepassing zijn voor bepaalde 
pigmenten en/of wanneer bepaalde processen worden uitgevoerd. Voorbeelden van beste 
beschikbare technieken die algemener toepasbaar zijn, worden hieronder weergegeven 
(d.w.z. met betrekking tot vaste deeltjes, zure gassen en afvalwater). 
 
BBT is het wegvangen van stof in de werkruimten en dit afvoeren naar 
emissiebeperkende installaties. Het weggevangen stof wordt vervolgens weer in de 
productie ingevoerd. BBT is ook het regelmatig schoonmaken van de werkvloer. 
 
BBT is minimalisering van de emissie van zure gassen en fluoriden, bijvoorbeeld door 
toepassing van sorbensinjectietechnieken. 
 
BBT is minimalisering van de emissie van totaalstof afkomstig van de in de installatie 
uitgevoerde activiteiten en het bereiken van emissieniveaus van 1-10 mg/Nm3 door 
toepassing van technieken als cycloon, doekfilter, natwasser, elektrostatische precipitator 
(ESP). De onderste waarden van dit bereik kunnen worden bereikt door toepassing van 
doekfilters in combinatie met andere emissiebeperkende technieken. Het gebruik van 
doekfilters is niet altijd mogelijk, bijv. wanneer de uitstoot van andere verontreinigende 
stoffen moet worden beperkt of in geval van vochtige rookgassen.  
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Voor afvalwater is BBT (voor)behandeling van afvalwater dat verontreinigd is met 
Cr(VI) en het bereiken van een Cr(VI)-concentratie van <0,1 mg/l door buffering van de 
uitstroom en reductie van Cr(VI) tot Cr(III), bijvoorbeeld met sulfiet of ijzer(II)sulfaat. 
BBT is ook voorbehandeling vóór lozing van het sterk met zware metalen verontreinigde 
afvalwater door een combinatie van de in dit document genoemde technieken. De 
filtratieresiduen afkomstig van de afvalwaterzuivering kunnen opnieuw in de productie 
worden gerecycled. 

 
Fosforverbindingen 
 

Algemene informatie en toegepaste processen en technieken 
De fosforverbindingen die in dit document worden besproken, zijn fosfortrichloride 
(PCl3), fosforylchloride (POCl3) en fosforpentachloride (PCl5). Alle drie deze stoffen zijn 
zeer giftig. Ze worden in Europa door zes bedrijven op zeven locaties geproduceerd. De 
belangrijkste markten voor fosforverbindingen zijn de landbouw en de productie van 
vlamvertragers. De productie vindt plaats in multipurpose-installaties door middel van 
een continue productietechniek. 
 
De productie van PCl3 hangt nauw samen met die van POCl3 en PCl5 aangezien PCl3 het 
uitgangsmateriaal is voor de productie van de beide andere verbindingen. PCl3 wordt in 
Europa vervaardigd door middel van het gasvloeistof- of gasfasereactieproces. 
Elementaire fosfor en chloor zijn de grondstoffen voor de productie van PCl3. 

 
Verbruiks/emissieniveaus en technieken die bij vaststelling van de BBT in aanmerking 
moeten worden genomen 

De belangrijkste milieuaspecten die van belang zijn bij de productie van 
fosforverbindingen zijn de uitstoot van HCl en fosforoxide naar de lucht, evenals van 
chloriden en fosfor naar water. Technieken die bij vaststelling van de BBT in aanmerking 
moeten worden genomen, zijn onder meer het verbruik van heet condensaatwater voor het 
smelten en vloeibaar houden van elementaire fosfor, toepassing van verschillende 
systemen voor afdekking van elementaire fosfor, het gebruik van elementaire fosfor met 
geringe organische en anorganische verontreinigingen, toepassing van wassystemen om 
fosforverbindingen in de afvalgassen terug te dringen, en maatregelen bij de opslag. 
 

Beste beschikbare technieken 
De beste beschikbare technieken voor fosforverbindingen houden voornamelijk verband 
met minimalisering van de hoeveelheid afval, energiebesparing, het voorkómen van 
ongevallen, met de productieopbrengst evenals met minimalisering van de emissies van 
chloride en fosfor naar het milieu. Voorbeelden hiervan worden hieronder weergegeven. 
 
BBT is vermindering van de hoeveelheid energie die nodig is om de ruwe vaste witte/gele 
elementaire fosfor te smelten met heet condensaatwater afkomstig van andere onderdelen 
van het proces. 
 
BBT is het brandgevaar zoveel mogelijk terugdringen door de ruwe elementaire fosfor tot 
de reactiestap af te dekken met een inert medium. 
 
BBT is de HCl-uitstoot naar de lucht afkomstig van de productie van fosforverbindingen 
te verminderen en emissieniveaus te bereiken van 3 – 15 mg/Nm3 door basische wassing. 
Om de uitstoot onder alle productieomstandigheden zoveel mogelijk terug te dringen 
moeten de stroomsnelheden door het wassingssysteem en de concentratie van de base in 
het wassingsmedium voldoende hoog zijn. 
 
BBT om de uitstoot van fosfor en chloor naar het ontvangende water te minimaliseren is 
afvalwaterstromen behandelen in een afvalwaterzuiveringsinstallatie met biologische 
zuivering en het bereiken van emissieniveaus van fosfor naar het ontvangende water van 
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0,5 – 2 kg/t ruwe elementaire fosfor en emissieniveaus van chloor aan het ontvangende 
water van 5 – 10 kg/t ruwe elementaire fosfor. 
 
Met betrekking tot de hoeveelheid afval is BBT het bereiken van emissieniveaus van 
afvaldistillatieresiduen van de PCl3-productie van 4 – 8 kg/t ruwe elementaire fosfor en 
verbranding van de distillatieresiduen. 

 
Siliconen 
 

Algemene informatie en toegepaste processen en technieken 
Siliconen zijn een specifieke variëteit polymeren. Ze verschillen van polymeren 
aangezien de kern van hun structuur geen koolstof bevat maar bestaat uit een keten van 
afwisselend silicium- en zuurstofatomen. Er zijn enkele duizenden verschillende 
siliconenproducten op de markt en een productielocatie produceert vaak meer dan 
duizend verschillende siliconenproducten. In dit document wordt de belangrijkste 
besproken, namelijk polydimethylsiloxaan (PDMS). Toepassingen van siliconen zijn 
onder meer elektrische isolatoren, smeermiddelen, elastomeren, coatings, additieven voor 
lakken, verven en cosmetische producten. In Europa produceren vier bedrijven siliconen, 
waarbij in alle gevallen een continue productietechniek wordt toegepast. 
 
PDMS wordt via de volgende processtappen geproduceerd: methylchloridesynthese, 
vergruizing van elementair silicium, directe synthese (Müller-Rochow-synthese), 
distillatie en hydrolyse/condensatie. De belangrijkste grondstoffen zijn elementair 
silicium, HCl en methanol. 

 
Verbruiks/emissieniveaus en technieken die bij vaststelling van de BBT in aanmerking 
moeten worden genomen 

De belangrijkste milieuaspecten zijn de emissie van stof, chloriden en NOX naar de lucht 
en de emissie van koper en zink naar het ontvangende water. Technieken die bij 
vaststelling van de BBT in aanmerking moeten worden genomen, zijn onder meer 
maatregelen voor de opslag van elementair silicium, 'pinch'-methodologie voor 
optimalisatie van het energieverbruik, een droog ontstoffingssysteem voor de opslag, 
behandeling en vergruizing van elementair silicium, verschillende manieren om 
methylchloride terug te winnen, thermische behandeling van afgassen die lichte 
koolwaterstoffen en gechloreerde verbindingen bevatten, behandeling van afvalwater, 
hergebruik/terugwinning van water en HCl en het voorkómen van ongevallen. 

 
Beste beschikbare technieken 

De beste beschikbare technieken voor de productie van siliconen hangen voornamelijk 
samen met maximalisering van de efficiëntie van de chemische reactie, minimalisering 
van de hoeveelheid gebruikte materialen, het voorkómen van ongevallen, minimalisering 
van de hoeveelheid afval, efficiënt gebruik van energie en terugdringing van de uitstoot 
naar lucht en water. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven. 
 
BBT is minimalisering van diffuse stofemissie uit de opslag en behandeling van 
elementair silicium door toepassing van in dit document genoemde maatregelen. BBT is 
vermindering van gekanaliseerde stofemissies afkomstig van vergruizing, opslag en 
behandeling van elementair silicium en het bereiken van emissieniveaus van 5 – 
20 mg/Nm3 (jaargemiddelde), bijvoorbeeld door doekfilters te gebruiken en het 
opgevangen stof weer in de productie terug te brengen. 
Om bij de directe synthese maximale efficiëntie van de chemische reactie te bereiken is 
BBT het gebruik van ruw elementair silicium met een deeltjesgrootte van < 1 mm. 

 
Om ongevallen te voorkomen is BBT minimalisering van het aantal bronnen van 
ontstekingsenergie bij het vergruizen van elementair silicium en van bronnen van 
explosiegevaar bij het vergruizen en transporteren van elementair silicium door het 
zuurstofniveau en/of de hoeveelheid stof afkomstig van elementair silicium in de 



Samenvatting 

SR/EIPPCB/SIC_BREF_DEFINITIEF Oktober 2006 ix 

omgeving van de installatie op een veilig niveau onder de onderste explosie limiet (LEL) 
te houden. 
 
BBT is terugdringing van het energieverbruik door recycling van de bij de directe 
synthese geproduceerde energie. 

 
Voor de behandeling van afvalwater is BBT minimalisering van de emissie van koper en 
zink naar het water door de watereffluenten afkomstig van de PDMS-productie voor te 
behandelen door precipitatie/uitvlokking onder basische omstandigheden gevolgd door 
sedimentatie en filtratie. BBT is ook terugdringing van het BZV/CZV van het 
watereffluent afkomstig van de voorbehandeling door toepassing van een biologische 
zuiveringsstap. 

 
SIC-explosieven 
 

Algemene informatie en toegepaste processen en technieken 
Van de in dit document besproken anorganische explosieven zijn in Europa loodazide, 
loodtrinitroresorcinaat en loodpicraat van industrieel en economisch belang. Deze stoffen 
worden als ‘primaire explosieven’ geclassificeerd, met als belangrijkste functie het tot 
ontploffing brengen van een ‘secundair explosief’ (bijv. bij dynamiet). Andere 
toepassingen zijn onder meer in opblaasinrichtingen van airbags en voorspaninrichtingen 
van veiligheidsgordels. Anorganische explosieven worden batchgewijs geproduceerd. 
 
Bij de productie van loodazide zijn de gebruikte grondstoffen loodnitraat en 
natriumazide, bij de productie van loodtrinitroresorcinaat zijn dit loodnitraat en 
trinitroresorcine en bij de productie van loodpicraat loodnitraat en natriumpicraat. SIC-
explosieven worden geproduceerd via een precipitatiereactie. Het resulterende product 
wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd. 

 
Verbruiks/emissieniveaus en technieken die bij vaststelling van de BBT in aanmerking 
moeten worden genomen  

De belangrijkste milieuaspecten gerelateerd aan de productie van anorganische 
explosieven zijn de emissie naar water van lood, nitraten en sulfaten, CZV en 
gesuspendeerde vaste deeltjes. Technieken die bij de vaststelling van de BBT in 
aanmerking moeten worden genomen, zijn onder meer verwijdering van lood uit 
afvalwater door precipitatie met zwavelzuur of natriumcarbonaat, verwijdering van 
loodbevattende sporen van explosieve materialen uit afvalwater met behulp van een 
neutralisatiestation en bodembeschermende maatregelen. 

 
Beste beschikbare technieken 

Dit document geeft de beste beschikbare technieken weer voor onder meer 
ongevalpreventie, minimalisatie van de hoeveelheid afval en reductie van de loodemissie 
naar water. Hieronder worden enkele voorbeelden van de beste beschikbare technieken 
weergegeven. 
 
Om in geval van een explosie het ‘domino-effect’ te voorkomen is het BBT om op de 
productielocatie de productie- en opslaggebouwen van elkaar te scheiden. BBT is ook 
vermindering van het risico op explosies veroorzaakt door elektriciteit door SIC-
explosieven op te slaan in gebouwen voorzien van elektrische beschermings- en 
veiligheidssystemen. 
 
De BBT voor afvalwater omvatten onder meer opvang en behandeling van het bij het 
proces gebruikte water, verwijdering van verontreinigende sporen van explosieven in het 
afvalwater en vermindering van organische verontreinigingen in het afvalwater door 
middel van actieve kool. BBT is ook recycling van afvalwater in het productieproces in 
die gevallen waarin de productieschaal en/of de verhouding tussen 
energiekosten/waterkosten dit rechtvaardigt. Ten slotte is het BBT om het afvalwater 
voor behandeling af te voeren naar een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie. Als de 
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centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie geen denitrificatiebehandeling (en zo nodig ook 
nitrificatie) omvat, is het BBT om het afvalwater vervolgens door middel van 
denitrificatie (en zo nodig ook nitrificatie) te behandelen in een biologische 
afvalwaterzuiveringsinstallatie (op de productielocatie of elders, bijv. een gemeentelijke 
afvalwaterzuiveringsinstallatie). 

 
Cyaniden 
 

Algemene informatie en toegepaste processen en technieken 
Dit document richt zich op wateroplosbare natriumcyanide (NaCN) en kaliumcyanide 
(KCN). De overige anorganische cyanidezouten worden niet besproken vanwege hun 
kleine productievolume. Cyaniden worden in Europa voornamelijk gebruikt bij de 
chemische-synthese-industrie en bij galvanisering en metaalharding. NaCN en KCN 
worden op minder dan een twaalftal locaties in Europa geproduceerd in middelgrote 
installaties door middel van continue productietechnieken. 
 
In dit document wordt de productie besproken van NaCN en KCN via een proces dat 
twee belangrijke stappen omvat: de productie van een oplossing van cyaniden (d.w.z. 
neutralisatie gevolgd door filtratie) en daaropvolgende stappen voor de productie van 
cyaniden in vaste vorm (d.w.z. drogen, compactering, granulatie, scheiding van fijn stof, 
zeven of brikettering). De grondstoffen zijn HCN en NaOH of KOH. 

 
Verbruiks/emissieniveaus en technieken die bij vaststelling van de BBT in aanmerking 
moeten worden genomen 

Emissies afkomstig van de productie van cyaniden betreffen voornamelijk HCN en NH3 
naar de lucht en cyaniden naar het ontvangende water. Technieken die bij vaststelling van 
de beste beschikbare technieken in aanmerking moeten worden genomen, zijn onder meer 
vernietiging van cyaniden uit afgassen en afvalwater met waterstofperoxide, thermische 
behandeling van afgassen die vluchtige organische stoffen (VOS) bevatten, cleaning-in-
place-systeem voor met cyanide verontreinigde apparatuur, gebruik van retourneerbaar 
verpakkingsmateriaal voor het transport van vaste cyaniden, toepassing van een 
computergestuurd besturingssysteem voor de installatie, toepassing van de International 
Cyanide Management Code, opslagmaatregelen voor cyaniden, gebruik van grondstoffen 
met een laag gehalte aan zware metalen, een hoog opleidingsniveau en continue scholing 
van de werknemers. 

 
Beste beschikbare technieken 

Dit document presenteert de BBT voor afvalvermindering, minimalisering van de 
hoeveelheid grondstoffen evenals voor emissiebeperking van NOX, HCN, NH3 en 
vluchtige organische stoffen (VOS). Dit document presenteert ook de aan de BBT 
gekoppelde emissieniveaus voor deze verontreinigende stoffen. 
 
Ten aanzien van de uitstoot van cyaniden naar water concludeert dit document dat BBT 
minimalisering van deze emissies is door toepassing van technieken die cyaniden 
oxideren. Het gebruik van hypochloriet wordt ook als BBT beschouwd wanneer het 
cyanide-effluent geen organisch materiaal bevat en wanneer het effluent na de 
oxidatiereactie geen vrij hypochloriet meer bevat. De aan de BBT gekoppelde 
emissieniveaus worden ook in dit document genoemd. 
 
Ook worden er diverse beste beschikbare technieken ter voorkoming van 
bodemverontreiniging gepresenteerd. Overige BBT-conclusies houden verband met  
water- en energieverbruik, productopslag en -verpakking, gebruik van de installatie en 
scholing van de werknemers. 

 
 
Technieken in opkomst 
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In de loop van de werkzaamheden zijn een aantal opkomende technieken geïdentificeerd. Deze 
zijn: decontaminatie van afgassen en afvalwater door chemisch gemodificeerde anorganische 
ionenwisselaars en actieve kool, het gebruik van industrieel afval als brandstof, luchtfiltratie 
voor uitstootbeperking van vluchtige chroomverbindingen en de ontwikkeling en toepassing van 
geavanceerde keramische elektroden voor de elektrochemische verwijdering van cyaniden in 
afvalwater. 
 
Slotopmerkingen 
 
De informatie-uitwisseling inzake de beste beschikbare technieken voor de productie van 
anorganische fijnchemicaliën werd uitgevoerd in een periode van ongeveer twee jaar, van 
oktober 2003 tot november 2005. De uitwisseling van informatie vormde een uitdaging 
vanwege het feit dat vertrouwelijkheidskwesties het verzamelen van gegevens betreffende het 
feitelijke verbruik en de uitstoot van afzonderlijke SIC-installaties belemmerden. Dit heeft 
echter niet verhinderd dat er zowel generieke BBT-conclusies zijn getrokken die voor de gehele 
SIC-sector gelden als BBT-conclusies voor de specifieke families van anorganische 
fijnchemicaliën die in dit document zijn besproken. Er is consensus bereikt over de beste 
beschikbare technieken en er werden geen afwijkende meningen geregistreerd. 
 
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 recyclingtechnologieën en beheerstrategieën. Deze projecten kunnen wellicht een 
nuttige bijdrage leveren tot een BREF-herziening in de toekomst. Aan lezers wordt dan ook 
verzocht het Europese IPPC-bureau op de hoogte te stellen van onderzoeksresultaten die van 
belang zijn voor het toepassingsgebied van dit document (zie ook het voorwoord van dit 
document). 
 
 


