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SAMENVATTING 
 
Het BREF-document (beste beschikbare technieken referentiedocument) getiteld 
‘Referentiedocument betreffende de beste beschikbare technieken voor de productie van 
anorganische bulkchemicaliën - ammoniak, zuren en kunstmest’ (Large Volume Inorganic 
Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers: LVIC-AAF) is het resultaat van een informatie-
uitwisseling 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. Het 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 richt zich op de volgende categorieën van bijlage 1 bij de IPPC-richtlijn: 
 
4.2 (a)  ammoniak, waterstoffluoride 
4.2 (b) waterstoffluoridezuur, fosforzuur, salpeterzuur, zwavelzuur, oleum 
4.3  Fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen. 
 
Hoewel ammoniak, salpeterzuur, zwavelzuur en fosforzuur voornamelijk worden gebruikt voor 
de downstreamproductie van kunstmest, blijft het toepassingsgebied van dit document niet 
beperkt tot de productie van ‘fertiliser grade’ producten. Door bespreking van de hierboven 
genoemde onderwerpen is dit document ook van toepassing op de productie van synthesegas 
voor de productie van ammoniak en op de productie van zwavelzuur op basis van SO2-gassen 
afkomstig van diverse processen, bijv. SO2-gassen van de productie van non-ferrometalen of 
regeneratie van verbruikte zuren. Specifieke en diepgaande informatie over de productie van 
non-ferrometalen wordt echter uitvoerig weergegeven in de BREF inzake de non-
ferrometaalindustrieën. 
 
 
I. Overzicht 
 
De kunstmestindustrie houdt zich in essentie bezig met de levering van drie belangrijke 
voedingsstoffen voor planten – stikstof, fosfor en kalium – in voor planten beschikbare vormen. 
Stikstof wordt als elementaire stikstof (N) uitgedrukt, maar fosfor en kalium kunnen als het 
oxide (P2O5, K2O) of als het element (P, K) worden weergegeven. Ook zwavel wordt in grote 
hoeveelheden geleverd, deels in de vorm van sulfaten aanwezig in producten als superfosfaat en 
ammoniumsulfaat. Secundaire voedingsstoffen (calcium, magnesium, natrium en zwavel) 
kunnen incidenteel worden geleverd als bijproduct van het productieproces en de hierbij 
gebruikte grondstoffen. Micronutriënten (borium, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en 
zink) kunnen in de belangrijkste meststoffen worden ingebouwd of als speciale producten 
worden geleverd. 97 % van stikstofkunstmest wordt van ammoniak vervaardigd en 70 % van de 
fosfaatkunstmest van fosforzuur. NH3, HNO3, H2SO4 en H3PO4 behoren tot de kwantitatief 
belangrijkste industriële chemicaliën en worden voornamelijk gebruikt voor de 
kunstmestproductie, maar ook voor diverse andere processen, bijv. in de chemische industrie. 
De HF-productie hangt echter niet per se met de kunstmestproductie samen en belangrijke 
toepassingen hiervan zijn als grondstof voor de productie van fluorkoolwaterstoffen en in de 
staal- en glasindustrie en chemische industrie. 
 
Figuur I geeft een overzicht van de grenzen en raakvlakken tussen de LVIC-AAF-industrieën. 
Het is dan ook geen verrassing dat vaak een geschikte combinatie van producties (en niet alleen 
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de kunstmestproductie) op één geïntegreerde locatie wordt uitgevoerd, meestal gericht op de 
productie van kunstmest op basis van stikstof of fosfaat. 
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Figuur I: Overzicht van de grenzen en raakvlakken tussen de LVIC-AAF-industrieën 
1) uitsluitend bij de NPK-productie via de nitrofosfaatroute  2) niet per se op kunstmestproducerende locaties geproduceerd  3) niet in dit document beschreven 
4) CN is Ca(NO3)2 en wordt alternatief geproduceerd door neutralisatie van HNO3 met calciumoxide (niet in dit document beschreven) 
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II. Productie en milieuaspecten 
 
In het algemeen wordt de LVIC-AAF-productie uitgevoerd in specifieke installaties en via 
specifieke processen die een resultaat zijn van decennialange ontwikkeling. NPK-, AN/CAN en 
fosfaatkunstmeststoffen kunnen echter via eenzelfde productielijn en emissiebeperkend systeem 
worden geproduceerd. De productiecapaciteit varieert doorgaans van enkele honderden tot meer 
dan 3 000 ton per dag. Met name de stikstofkunstmestinstallatie is een belangrijke 
energieverbruiker omdat deze moet voorzien in de diverse verhittingseisen en omdat 
mechanische energie vereist is voor aandrijving van de diverse apparatuur, zoals compressoren, 
pompen en ventilatoren. Vaak wordt de grotere apparatuur aangedreven door stoomturbines en 
de kleinere door elektrische motoren. De elektriciteit wordt van het openbare net afgenomen of 
op de locatie opgewekt. De stoom wordt geleverd door ketelinstallaties, installaties voor 
warmtekrachtkoppeling of geproduceerd in afvalwarmteketels die gebruik maken van energie 
die afkomstig is van de ammoniak-, salpeterzuur- of zwavelzuurproductie. 
 
De kunstmestproductie is momenteel verantwoordelijk voor ca. 2 – 3 % van het totale 
wereldwijde energieverbruik. Voor West-Europa bedraagt dit cijfer ongeveer 1 %. Dit verbruik 
komt grotendeels voor rekening van de productie van stikstofkunstmest. De meeste energie voor 
de kunstmestproductie is nodig voor de fixatie van atmosferische stikstof om ammoniak te 
maken. Ook de omzetting van ammoniak in ureum vereist een aanzienlijke hoeveelheid energie. 
Binnen de LVIC-AAF-industrieën biedt de productie van zwavelzuur en salpeterzuur de 
mogelijkheid tot export van energie in de vorm van stoom met hoge, gemiddelde of lage druk of 
als warm water.  
 
De belangrijkste verontreinigende stoffen die naar de lucht worden geëmitteerd, zijn NOx, SO2, 
HF, NH3 en stof, die – afhankelijk van de specifieke bron – in grote hoeveelheden worden 
uitgestoten. Bij de productie van HNO3 worden aanzienlijke hoeveelheden van het broeikasgas 
N2O geproduceerd. 
 
Sommige bijproducten, bijv. fosforgips, worden in grote hoeveelheden gegenereerd. Deze 
bijproducten kunnen in potentie worden geëxploiteerd, maar transportkosten, verontreiniging 
met onzuiverheden en de concurrentie met bijv. natuurlijke bronnen, beperken een succesvolle 
marktintroductie. Daarom moeten de overschotten worden verwijderd.  
 
 
III.  Beste beschikbare technieken 
 
Algemene kwesties 
BBT omvat het uitvoeren van regelmatige energie-audits voor de gehele productielocatie, 
monitoring van de belangrijkste prestatieparameters en vaststelling en handhaving van de 
massabalans voor stikstof, P2O5, stoom, water en CO2. Energieverliezen worden zoveel 
mogelijk teruggedrongen door in het algemeen stoomdrukvermindering te voorkomen zonder 
dat hierbij de energie wordt gebruikt of door aanpassing van het gehele stoomsysteem om de 
vorming van een overmaat aan stoom te vermijden. De overmaat aan thermische energie moet al 
dan niet op de locatie worden gebruikt en als plaatselijke factoren dit verhinderen, kan de stoom 
als laatste mogelijkheid worden gebruikt om uitsluitend elektriciteit op te wekken. 
 
BBT is verbetering van de milieuprestatie van de productielocatie door een combinatie van 
recycling of herroutering van de massastromen, het efficiënt delen van apparatuur, verhoging 
van de warmte-integratie, voorverwarming van verbrandingslucht, handhaving van de 
efficiëntie van warmtewisselaars, vermindering van de hoeveelheid afvalwater en vervuiling 
door recycling van condensaten, proces- en waswater, toepassing van geavanceerde 
procesbesturingssystemen en door onderhoud. 
 
Productie van ammoniak 
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BBT voor nieuwe installaties is toepassing van conventionele reforming of verminderde 
primaire reforming of autonome warmtewisselingsreforming. Om de in tabel I vermelde 
concentratie-emissieniveaus voor NOx te bereiken dienen technieken te worden toegepast als 
SNCR bij de primaire reformer (als de oven de vereiste temperatuur/verblijftijd-raam toestaat), 
low NOx-branders, verwijdering van ammoniak uit spuilucht en ontspanningsdamp of 
lagetemperatuurontzwaveling voor autotherme warmtewisselingsreforming. 
 
BBT is routine energie-audits uitvoeren. Technieken om het in tabel II vermelde 
energieverbruik te bereiken zijn langer voorverwarmen van de KWS-toevoer, voorverwarming 
van verbrandingslucht, installatie van een tweede generatie gasturbine, aanpassen van de 
ovenbranders (voor een adequate verdeling van de gasturbine-afgassen over de branders), 
herschikking van de convectiespiralen en toevoeging van extra oppervlak, pre-reforming in 
combinatie met een geschikt stoombesparingssysteem. Andere opties zijn verbeterde CO2-
verwijdering, lagetemperatuurontzwaveling, isothermische shift-conversie (voornamelijk voor 
nieuwe installaties), het gebruik van kleinere katalysatordeeltjes in ammoniakconverters, 
ammoniaksynthesekatalysator bij lage druk, toepassing van een zwavelresistente katalysator 
voor shift-reactie van syngas uit partiële oxidatie, wassen met vloeibare stikstof voor een laatste 
zuivering van het synthesegas, indirecte koeling van de ammoniaksynthesereactor, terugwinning 
van waterstof uit het spuigas van de ammoniaksynthese of de implementatie van een 
geavanceerd procescontrolesysteem. Bij partiële oxidatie wordt zwavel teruggewonnen uit 
rookgassen, bijv. door toepassing van een combinatie van een Clausunit met afgasbehandeling 
om de met BBT geassocieerde emissieniveaus en efficiënties te bereiken die worden vermeld in 
de BREF inzake olie- en gasraffinaderijen. BBT is verwijdering van NH3 uit procescondensaten, 
bijv. door stripping. NH3 wordt in een gesloten kringloopsysteem uit spuigas en 
ontspanningsdamp teruggewonnen. De volledige tekst biedt een handreiking over hoe te 
handelen bij het opstarten/stilleggen en andere afwijkende operationele situaties. 
 
 

Productie van salpeterzuur 
BBT is het gebruik van terugwinbare energie: gelijktijdig gegenereerde stoom en/of elektriciteit. 
BBT is vermindering van de emissies van N2O en het bereiken van de in tabel III vermelde 
emissiefactoren of emissieconcentraties door toepassing van een combinatie van de volgende 
technieken: 
 
• optimalisatie van de filtratie van grondstoffen 
• optimalisatie van de menging van grondstoffen 
• optimalisatie van de gasdistributie over de katalysator 
• monitoring van de katalysatorprestatie en aanpassing van de lengte van de campagne 
• optimalisatie van de verhouding NH3/lucht 
• optimalisatie van de druk en temperatuur van de oxidatiestap 
• N2O-decompositie door verlengen van de reactorkamer in nieuwe installaties 
• katalytische N2O-decompositie in de reactorkamer  
• gecombineerde emissiebeperking van NOx en N2O in restgassen. 
 
’Split view’: de industrie en één lidstaat zijn het niet eens met de N2O-emissieniveaus die 
samenhangen met de toepassing van de BBT voor bestaande installaties vanwege de beperkte 
ervaring met de de-N2O-technieken gepresenteerd in paragraaf 3.4.6 en 3.4.7., de variantie in de 
resultaten afkomstig van vooraf geselecteerde testinstallaties en de talrijke technische en 
operationele belemmeringen voor toepassing van deze technieken in salpeterzuurinstallaties die 
momenteel in Europa operationeel zijn. Naar hun mening verkeren de toegepaste katalysatoren 
nog steeds in een ontwikkelingsfase, hoewel ze al wel op de markt zijn gebracht. De industrie 
stelt ook dat de niveaus gerelateerd moeten zijn aan de gemiddelden die tijdens de levensduur 
van de katalysator voor de ontleding van N2O worden bereikt, hoewel deze levensduur nog niet 
bekend is. De industrie en één lidstaat stellen dat 2,5 kg N2O/ton 100 % HNO3 voor bestaande 
installaties binnen het bereik van BBT moet vallen. 
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BBT is vermindering van de emissies tijdens het opstarten en stilleggen. BBT is vermindering 
van de emissies van NOx en het bereiken van de in tabel IV vermelde emissieniveaus door 
toepassing van één of een combinatie van de volgende technieken: 
 
• optimalisatie van de absorptiefase 
• gecombineerde emissiebeperking van NOx en N2O in afgassen 
• SCR 
• toevoeging van H2O2 aan de laatste absorptiefase. 
 
 
Productie van zwavelzuur 
BBT is het gebruik van terugwinbare energie: gelijktijdig gegenereerde stoom, elektriciteit, 
warm water. De mogelijkheden om de in tabel V genoemde conversiepercentages en 
emissieniveaus te bereiken zijn toepassing van dubbel contact/dubbele absorptie, van enkel 
contact/enkele absorptie, toevoeging van een 5e katalysatorbed, gebruikmaking van een door 
cesium gestimuleerde katalysator in bed 4 of 5, overschakeling van enkele op dubbele absorptie, 
natte of gecombineerde natte/droge processen, regelmatige screening en vervanging van de 
katalysator (in het bijzonder in katalysatorbed 1), vervanging van bakstenen converters door 
roestvrijstalen converters, verbeterde reiniging van ruw gas (metallurgische installaties), 
verbetering van luchtfiltratie, bijv. door tweestapsfiltratie (zwavelverbranding), verbetering van 
zwavelfiltratie, bijv. door toepassing van 'polishing'-filters (zwavelverbranding), handhaving 
van de efficiëntie van warmtewisselaars of afgaswassen (mits bijproducten on-site kunnen 
worden gerecycled).  
 
BBT is gericht op continue monitoring van de SO2-niveaus; dit is noodzakelijk om het SO2-
conversiepercentage en het SO2-emissieniveau te bepalen. De opties om de emissieniveaus van 
SO3/H2SO4-mist te bereiken (zie tabel VI) zijn het gebruik van zwavel met weinig 
onzuiverheden (in het geval van zwavelverbranding), adequate droging van inlaatgas en 
verbrandingslucht (alleen voor droogcontactprocessen), het gebruik van een groter 
condensatieoppervlak (alleen voor het natte katalyseproces), adequate zuurverdeling en 
-circulatiesnelheid, toepassing van ‘high performance’ kaarsenfilters na absorptie, controle van 
concentratie en temperatuur van het absorberende zuur of toepassing van technieken voor 
terugwinning/emissiebeperking bij natte processen, zoals ESP, natte ESP of scrubbers. BBT is 
minimalisering of reductie van de NOx-uitstoot. BBT is recycling van afgassen afkomstig van 
productstripping met H2SO4 naar het contactproces.  
 
 
Vermalen van fosfaatrots en preventie van verspreiding van steenstof 
BBT is vermindering van de stofemissies afkomstig van vermalen van gesteente, bijv. door 
toepassing van doekfilters of keramische filters en het bereiken van stofemissieniveaus van 2,5 
– 10 mg/Nm3. BBT is de verspreiding van fosfaatrotsstof voorkomen door toepassing van 
afgedekte transportbanden, indooropslag en regelmatig schoonmaken/vegen van de vloeren van 
de fabriek en het overslagterrein. 
 
 
Productie van fosforzuur 
BBT voor bestaande installaties waarin een nat proces wordt toegepast, is het bereiken van 
P2O5-efficiënties van 94,0 – 98,5 %, bijv. door toepassing van één of een combinatie van de 
volgende technieken: 
 
• dihydraatproces of verbeterd dihydraatproces 
• verlenging van de verblijftijd 
• herkristallisatieproces 
• opnieuw verpulpen  
• tweestapsfiltratie  
• recycling van het water afkomstig van de fosforgipsopslag 
• keuze van het fosfaatrots. 
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BBT voor nieuwe installaties is het bereiken van P2O5-efficiënties van 98,0 % of hoger, bijv. 
door toepassing van een hemidihydraat herkristallisatieproces met tweestapsfiltratie. BBT voor 
het natte proces is minimalisering van de emissies van P2O5 door toepassing van technieken als 
‘entrainment’-separatoren (waarbij vacuümflashcoolers en/of vacuümverdampers worden 
gebruikt), vloeistofringpompen (met recycling van de ringvloeistof naar het proces) of wassen 
met recycling van de wasvloeistof. 
 
BBT is vermindering van de fluoride-emissies door het gebruik van gaswassers met geschikte 
wasvloeistoffen en het bereiken van fluoride-emissieniveaus van 1 – 5 mg/Nm3 uitgedrukt als 
HF. BBT voor natte processen is het vermarkten van het gegenereerde fosforgips en 
fluorsiliciumzuur en, als hier geen markt voor is, deze te verwijderen. De opslag van fosforgips 
vereist voorzorgsmaatregelen en recycling van water uit deze opslag. BBT voor natte processen 
is het voorkomen van fluoride-emissie naar water, bijv. door toepassing van een indirect 
condensatiesysteem of door wassen waarbij de wasvloeistof wordt gerecycled of vermarkt. BBT 
voor de behandeling van afvalwater is toepassing van een combinatie van de volgende 
technieken: 
 
• neutralisatie met kalk 
• filtratie en optioneel sedimentatie 
• recycling van vaste stoffen naar de fosforgipsopslag. 
 
 

NOx-emissie als NO2 Installatieontwerp 
mg/Nm3 

Geavanceerde conventionele reformingsprocessen en processen 
met gereduceerde primaire reforming 90 – 230 x 

Autonome warmtewisselingsreforming  
a) 80 
b) 20 

a) Procesluchtverwarmer  
b) Hulpketel 
x Onderste waarden van het bereik: beste presterende bestaande bedrijven en nieuwe 
installaties 
Er kon geen direct verband tussen concentratieniveaus en emissiefactoren worden vastgesteld. 
Emissiefactoren van 0,29 – 0,32 kg/ton NH3 worden echter beschouwd als een standaard voor 
conventionele reformingsprocessen en processen met gereduceerde primaire reforming. Voor 
autonome warmtewisselingsreforming wordt een emissiefactor van 0,175 kg/ton NH3 als 
standaard beschouwd.  

Tabel I: De met BBT geassocieerde NOx-emissieniveaus voor de productie van ammoniak 
 
 
 

Netto energieverbruik x 
Installatieontwerp 

GJ(LHV)/ton NH3 

Conventionele reformingsprocessen, processen met 
gereduceerde primaire reforming of autonome 
warmtewisselingsreforming 

27,6 – 31,8 

x Zie de volledige tekst voor interpretatie van de vermelde energieverbruikniveaus. De niveaus kunnen dan ook 
variëren tot maximaal ± 1,5 GJ. In het algemeen hebben de niveaus betrekking op steady-state-gebruik zoals 
tijdens een prestatietest onmiddellijk na renovatie of inspectie bij de beoogde capaciteit. 

Tabel II: Met BBT geassocieerde energieverbruikniveaus voor de productie van ammoniak 
 
 
 



Samenvatting 

BS/EIPPCB/LVIC-AAF_Definitief concept Versie oktober 2006 ix 

  N2O-emissieniveau x 
  kg/ton 100 % HNO3 ppmv 

Nieuwe installaties 0,12 – 0,6 20 – 100 M/M, M/H 
en H/H Bestaande installaties 0,12 – 1,85 20 – 300 

L/M-installaties Geen conclusie getrokken 
x De niveaus hebben betrekking op de gemiddelde emissieniveaus bereikt tijdens een campagne van 

de oxidatiekatalysator. 

Tabel III: Met de toepassing van BBT geassocieerde NO2-emissieniveaus voor de productie van 
HNO3 
Let op: er bestaat een ’split view’ ten aanzien van de emissieniveaus voor bestaande installaties (zie 
tekst hierboven) 
 
 

 NOx-emissieniveau als NO2 
 kg/ton 100 % HNO3 ppmv 

Nieuwe installaties -- 5 – 75 
Bestaande installaties -- 5 – 90 x 

NH3-slip van SCR -- <5 
x Tot maximaal 150 ppmv, waarbij veiligheidsaspecten door afzetting van AN het 
effect van SCR beperken of met toevoeging van H2O2 in plaats van toepassing van 

SCR 

Tabel IV: Met de toepassing van BBT geassocieerde NOx-emissieniveaus voor de productie van 
HNO3 
 
 

Daggemiddelden 
Type conversieproces  Conversiepercentage 

x SO2 in mg/Nm3 xx 

Bestaande 
installaties 99,8 – 99,92 % 30 – 680 

Zwavelverbranding, dubbel 
contact/dubbele absorptie Nieuwe 

installaties 99,9 – 99,92 % 30 – 340 

Overige installaties met dubbel 
contact/dubbele absorptie  99,7 – 99,92 % 200 – 680 

Enkel contact/enkele absorptie   100 – 450 
Overige   15 – 170 
x Deze conversiepercentages hebben betrekking op de conversie in onder meer de absorptietoren, maar houden geen 

rekening met het effect van afgaswassing 
xx Deze niveaus kunnen het effect van afgaswassing omvatten 

Tabel V: Met BBT geassocieerde conversiepercentages en SO2-emissieniveaus voor de productie 
van H2SO4 
 
 

 Emissieniveau als H2SO4 
Alle processen 10 – 35 mg/Nm3 

Jaargemiddelden 

Tabel VI: Met BBT geassocieerde SO3/H2SO4-emissieniveaus voor de productie van H 2SO4 
 
 

 GJ/ton HF Opmerking 
4 – 6,8 Bestaande installaties Brandstof voor het 

stoken van ovens 
4 – 5 Nieuwe installaties, productie van 

watervrij HF 
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 4,5 – 6 Nieuwe installaties, productie van 
watervrij HF en HF-oplossingen 

Tabel VII: Met BBT geassocieerde bereikbare verbruiksniveaus voor de productie van HF 
 
 

 kg/ton HF mg/Nm3 Opmerking 

SO2 0,001 – 0,01  

Fluoriden als HF  0,6 – 5 
Jaargemiddelden 

Tabel VIII: Met BBT geassocieerde bereikbare emissieniveaus voor de productie van HF 
 
 

Niveau  
Parameter 

mg/Nm3 
Verwijderingsefficiëntie 

in % 
NOx als NO2 100 – 425  Ontsluiten fosfaatrots, zandwassing, 

CNTH-filtratie Fluoride als HF 0,3 – 5  

NH3 5 – 30 x  

Fluoride als HF 1 – 5 xx  

Stof 10 – 25 >80 

Neutralisatie, granulatie, droging, 
coating, koeling 

HCl 4 – 23  
x De onderste waarden van het bereik worden bereikt met salpeterzuur als wasmedium, de bovenste waarden met 
andere zuren als wasmedium. Afhankelijk van het werkelijk geproduceerde NPK-gehalte (bijv. DAP), kunnen – 

zelfs bij toepassing van multistage wassing – hogere emissieniveaus worden verwacht 
xx in het geval van DAP-productie met multistage wassing met H3PO4 kunnen niveaus tot wel 10 mg/Nm3 worden 

verwacht 

Tabel IX: Met toepassing van BBT geassocieerde emissieniveaus naar lucht voor de productie van 
NPK 
 
Fluorwaterstofzuur 
De opties om brandstofverbruikniveaus binnen de in tabel VII genoemde grenzen te bereiken 
zijn voorverwarming van het bij het proces toegevoerde H2SO4, geoptimaliseerd ovenontwerp 
en een geoptimaliseerde temperatuurprofielcontrole voor de draaioven, gebruikmaking van een 
prereactorsysteem, energieterugwinning van ovenverhitting of spaatcalcinatie.  
 
BBT voor de behandeling van afgassen van het vloeispaatproces is bijv. wassen met water en/of 
een basische oplossing en het bereiken van het in tabel VIII vermelde emissieniveau. BBT is 
vermindering van de stofemissies door droging, overslag en opslag van vloeispaat en het 
bereiken van stofemissieniveaus van 3 – 19 mg/Nm3.  
 
‘Split view’: een deel van de industrie stelt dat de stofemissieniveaus niet haalbaar zijn, omdat 
verwisselen van de doeken in de toegepaste doekfilters meer dan eenmaal per jaar economisch 
niet haalbaar zou zijn.  
 
Afvalwater afkomstig van natwassen wordt behandeld, bijv. door neutralisatie met kalk, 
toevoeging van coagulantia, filtratie en optioneel sedimentatie. BBT voor het vloeispaatproces 
is het vermarkten van het gegenereerde anhydride en fluorkiezelzuur en, als daar geen markt 
voor is, deze te verwijderen, bijv. door storten. 
 
 
Productie van NPK-meststoffen 
BBT is verbetering van de milieuprestaties van de afwerkingafdeling, bijv. door productkoeling 
met een platenkoeler, recycling van warme lucht, selectie van de juiste maat zeven en walsen, 
bijv. roller- of kettingwalsen, het gebruik van een storttrechter voor controle van 
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granulaatrecycling of ‘online’ meting van de productgrootteverdeling voor controle van 
granulaatrecycling. BBT is minimalisering van de NOx-vracht in afgassen afkomstig van het 
ontsluiten van fosfaatrots, bijv. door nauwkeurige temperatuurcontrole, een juiste 
rots/zuurverhouding, selectie van fosfaatrots of door controle van andere relevante 
procesparameters. 
 
BBT is vermindering van de emissies naar de lucht afkomstig van de afbraak van 
fosfaatgesteente, zandwassing en CNHT-filtratie door bijv. toepassing van multistage wassing 
en het bereiken van de in tabel IX genoemde emissieniveaus. BBT is vermindering van de 
emissies naar de lucht afkomstig van neutralisatie, granulatie, droging, coating en koeling door 
toepassing van de volgende technieken en het bereiken van de in tabel IX genoemde 
emissieniveaus of verwijderingsefficiënties: 
 
• stofverwijdering, zoals d.m.v. cyclonen en/of doekfilters 
• natwassing, bijv. gecombineerde wassing. 
 
BBT is minimalisering van de hoeveelheid afvalwater door bijv. recycling van was- en 
spoelwater en wasvloeistoffen in het proces, en door restwarmte te gebruiken voor de 
verdamping van afvalwater. BBT is behandeling van de resterende hoeveelheid afvalwater. 
 
 
Productie van ureum en UAN 
BBT is verbetering van de milieuprestaties van de afwerkingafdeling, bijv. door productkoeling 
met een platenkoeler, terugvoeren van ureumpoeder naar de geconcentreerde ureumoplossing, 
selectie van de juiste maten zeven en walsen, bijv. roller- of kettingwalsen, het gebruik van 
storttrechters voor controle van granulaatrecycling of meting en controle van de 
productgrootteverdeling. BBT is optimalisatie van het totale energiegebruik voor de 
ureumproductie door toepassing van één of een combinatie van de volgende technieken: 
 
• voor bestaande strippinginstallaties: het blijven toepassen van strippingtechnologie 
• voor nieuwe installaties: toepassing van stripingprocessen voor totale recycling  
• voor bestaande conventionele ‘total recycling’-installaties, maar alleen in geval van een 

aanzienlijke toename van de capaciteit van de ureuminstallatie: verbetering van de 
strippingtechnologie  

• verbeterde warmte-integratie van strippinginstallaties 
• toepassing van gecombineerde condensatie- en reactietechnologie. 
BBT is behandeling van alle afgassen van de natte secties met wassen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de lagere explosielimiet en door recycling van de hierbij gevormde 
ammoniakoplossingen in het proces. 
 
BBT is vermindering van de ammoniak- en stofuitstoot door prilling of granulatie en het 
bereiken van ammoniakemissieniveaus van 3 – 35 mg/Nm3, bijv. door wassen of optimalisatie 
van de operationele omstandigheden van priltorens en door hergebruik van wasvloeistoffen on-
site. Als de wasvloeistof kan worden hergebruikt, dan bij voorkeur zuur wassen en zo niet, dan 
wassen met water. Bij optimalisatie van de emissieniveaus tot de hierboven genoemde waarden 
wordt aangenomen dat er stofemissieniveaus van 15 – 55 mg/Nm3 worden bereikt, zelfs met 
waterwassen.  
 
In het geval dat het al dan niet behandelde proceswater niet wordt hergebruikt, is BBT 
behandeling van het proceswater, bijv. door desorptie en hydrolysatie en het bereiken van de in 
tabel X genoemde waarden. Als in bestaande installaties deze waarden niet kunnen worden 
bereikt, is BBT vervolgens biologische afvalwaterzuivering. De beste beschikbare techniek is 
ook monitoring van de belangrijke prestatieparameters zoals beschreven in de volledige tekst. 
 
 

  NH3 Ureum  
Waterbehandeling na Nieuwe installaties 1 1 ppm w/w 
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proces Bestaande installaties <10 <5  

Tabel X: BBT-waarden voor de behandeling van proceswater afkomstig van de ureumproductie  
 
 
 
Productie van AN/CAN 
BBT is optimalisatie van de neutralisatie/verdampingsfase door een combinatie van de volgende 
technieken: 
 
• de reactiewarmte gebruiken om HNO3 voor te verwarmen en/of NH3 te verdampen 
• de neutralisatie uitvoeren bij een verhoogde druk en stoom afvoeren 
• de geproduceerde stoom gebruiken voor verdamping van de AN-oplossing 
• restwarmte terugwinnen voor koeling van het proceswater 
• de geproduceerde stoom gebruiken voor de behandeling van procescondensaten 
• de reactiewarmte gebruiken voor extra waterverdamping 
 
BBT is het effectief en betrouwbaar beheersen van pH, debiet en temperatuur. De opties om de 
milieuprestaties van de afwerkingafdeling te verbeteren zijn productkoeling met een 
platenkoeler, recycling van warme lucht, selectie van de juiste maten zeven en walsen, bijv. 
roller- of kettingwalsen, het gebruik van storttrechters voor controle van granulaatrecycling of 
meting en controle van de productgrootteverdeling. 
 
BBT is vermindering van de stofemissies afkomstig van dolomietvermalen tot niveaus <10 
mg/Nm3 door toepassing van bijvoorbeeld doekfilters. Door een ontoereikende gegevensset 
konden er geen conclusies worden getrokken voor de emissies naar de lucht afkomstig van 
neutralisatie, verdamping, granulatie, prilling, droging, koeling en conditionering.  
 
BBT is recycling van proceswater on-site of elders en behandeling van het resterende afvalwater 
in een biologische zuiveringsinstallatie of door toepassing van een andere techniek om een 
vergelijkbaar verwijderingsefficiëntie te bereiken. 
 
 
Productie van SSP/TSP 
BBT voor afvalwaterzuivering is toepassing van BBT vermeld in de BREF inzake gewone 
afvalwater- en rookgaszuiverings/beheersystemen in de chemische sector. BBT is verbetering 
van de milieuprestaties van de afwerkingafdeling door één of een combinatie van de volgende 
technieken: 
 
• productkoeling met een platenkoeler 
• recycling van warme lucht 
• selectie van de juiste maat zeven en walsen, bijv. rol- of kettingwalsen 
• gebruik van storttrechters voor controle van granulaatrecycling 
• ‘online’ meting van productgrootteverdeling voor controle van granulaatrecycling. 
 
BBT is vermindering van de fluoride-emissies door toepassing van gaswassers met geschikte 
wasvloeistoffen en het bereiken van fluoride-emissieniveaus van 0,5 – 5 mg/Nm3 uitgedrukt als 
HF. BBT is vermindering van de hoeveelheid afvalwater door recycling van wasvloeistoffen, 
wanneer, naast de productie van SSP of TSP, ook aangezuurd fosfaatgesteente (PAPR) wordt 
geproduceerd. BBT voor de productie van SSP/TSP en multipurpose-productie is vermindering 
van de emissies naar de lucht door neutralisatie, granulatie, droging, coating en koeling door 
toepassing van de volgende technieken en het bereiken van in tabel XI genoemde 
emissieniveaus of verwijderingsefficiënties: 
 
• cyclonen en/of doekfilters  
• natwassen, bijv. gecombineerd wassen. 
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Niveau  

Parameter 
mg/Nm3 

Verwijderingsefficiëntie 
in % 

NH3 5 – 30 x  

Fluoride als HF 1 – 5 xx  

Stof 10 – 25 > 80 

Neutralisatie, granulatie, droging, 
coating, koeling 

HCl 4 – 23  

 x De onderste waarden van het bereik worden bereikt met salpeterzuur als wasmedium, de bovenste waarden 
worden met andere zuren als wasmedium bereikt. Afhankelijk van het werkelijke geproduceerde NPK-gehalte (bijv. 

DAP) kunnen, zelfs door toepassing van multistage wassing, hogere emissieniveaus worden verwacht 
xx In het geval van DAP-productie met multistage wassing met H3PO4 kunnen niveaus tot wel 10 mg/Nm3 worden 

verwacht 

Tabel XI: Met toepassing van de BBT samenhangende emissieniveaus naar de lucht voor de 
productie van SSP/TSP 
 
 
IV. Slotopmerkingen 
 
De informatie-uitwisseling betreffende de beste beschikbare technieken voor de productie van 
anorganische bulkchemicaliën – ammoniak, zuren en kunstmest, vond plaats van 2001 tot 2006. 
Dit document werd ontwikkeld op basis van ca. 600 opmerkingen op de eerste conceptversie, 
ongeveer 1 100 opmerkingen op de tweede conceptversie en een reeks extra bijeenkomsten om 
de werkzaamheden af te ronden. Uiteindelijk werd een hoge mate van consensus bereikt. Er 
werden twee ’split views’ genoteerd. 
 
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). 
 


