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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2117 

av 21. november 2017 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon av organiske 

kjemikalier i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2017) 7469](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(1), særlig artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkårene for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier som 

sikrer at utslippene under normale driftsforhold ikke overstiger de utslippsnivåene som er forbundet med de beste 

tilgjengelige teknikkene, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 5. april 2017 sin uttalelse til Kommisjonen om 

det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier. Uttalelsen er 

offentlig tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene som er oppført i vedlegget til denne beslutning, er det sentrale elementet i nevnte BAT-

referansedokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

De konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier som er fastsatt i 

vedlegget, vedtas. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 323 av 7.12.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2018 av 23. mars 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020, s. 59. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

(2) Kommisjonens beslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i direktiv 

2010/75/EU om industriutslipp (EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3). 

2020/EØS/45/85 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 21. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Karmenu VELLA 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

KONKLUSJONER OM BESTE TILGJENGELIGE TEKNIKKER (BAT) FOR STORSKALAPRODUKSJON AV 

ORGANISKE KJEMIKALIER 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder produksjon av følgende organiske kjemikalier angitt i nr. 4.1 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU: 

a) Enkle hydrokarboner (lineære eller sykliske, mettede eller umettede, alifatiske eller aromatiske). 

b) Oksygenholdige hydrokarboner som alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere og blandinger av estere, acetater, 

etere, peroksider og epoksyharpikser. 

c) Svovelholdige hydrokarboner. 

d) Nitrogenholdige hydrokarboner som aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, cyanater, 

isocyanater. 

e) Fosforholdige hydrokarboner. 

f) Halogenerte hydrokarboner. 

g) Metallorganiske forbindelser. 

k) Overflateaktive stoffer. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter også produksjon av hydrogenperoksid som angitt i nr. 4.2 bokstav e) i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter forbrenning av brensler i prosessovner/-varmeanlegg, dersom dette er en del av ovennevnte 

former for virksomhet. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter produksjon av ovennevnte kjemikalier i kontinuerlige prosesser, der den samlede 

produksjonskapasiteten for disse kjemikaliene overstiger 20 kt/år. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende: 

— Annen forbrenning av brensler enn i prosessovner/-varmeanlegg eller i en termisk/katalytisk oksidator; dette kan omfattes 

av BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Forbrenning av avfall; dette kan omfattes av BAT-konklusjonene for avfallsforbrenning (WI). 

— Etanolproduksjon som finner sted på et anlegg som omfattes av virksomhetsbeskrivelsen i nr. 6.4 bokstav b) ii) i vedlegg I 

til direktiv 2010/75/EU, eller som en virksomhet som er direkte forbundet med et slikt anlegg; dette kan omfattes av BAT-

konklusjonene for næringsmiddel-, drikke- og melkeindustrien (FDM). 

Andre BAT-konklusjoner som supplerer virksomhet som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

— Felles rensing av avgasser i kjemisk sektor (WGC). 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Økonomi og virkninger på tvers av miljømedier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Industrielle kjølesystemer (ICS). 
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— Store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Raffinering av mineralolje og gass (REF). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

— Avfallsforbrenning (WI). 

— Avfallsbehandling (WT). 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan brukes 

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende miljøvernnivå. 

Med mindre annet er angitt, gjelder BAT-konklusjonene generelt. 

Perioder for gjennomsnittsberegning og referansevilkår for utslipp til luft 

Med mindre annet er angitt, viser de utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for 

utslipp til luft i disse BAT-konklusjonene, til konsentrasjonsverdier uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum 

avgass under standardforhold (tørr gass ved en temperatur på 273,15 K, og et trykk på 101,3 kPa), uttrykt i mg/Nm3. 

Med mindre annet er angitt, gjelder følgende definisjoner for de periodene for gjennomsnittsberegning som er forbundet med 

BAT-AEL for utslipp til luft: 

Type måling Perioder for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Kontinuerlig Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en periode på 1 døgn basert på gyldige 

time- eller halvtimesgjennomsnitt 

Periodisk Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 

30 minutter hver(1)(2) 

(1) Dersom en prøvetaking på 30 minutter er uegnet på grunn av begrensninger i forbindelse med prøvetakingen eller analysen, kan det for 

enhver parameter benyttes en mer hensiktsmessig prøvetakingsperiode. 

(2) For PCDD/F brukes det en prøvetakingsperiode på 6–8 timer. 

Dersom BAT-AEL viser til spesifikke utslippsnivåer, uttrykt som den mengden stoff som slippes ut per produksjonsenhet, 

beregnes de gjennomsnittlige spesifikke utslippsnivåene ls ved hjelp av formel 1. 

Formel 1: 
𝑙𝑠 =

1

𝑛
∑

𝑐𝑖𝑞𝑖

𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

der: 

n = antall måleperioder 

ci = gjennomsnittskonsentrasjon av stoffet i den i-ende måleperioden 

qi = gjennomsnittlig strømningshastighet i den i-ende måleperioden 

pi = produksjonsmengde i den i-ende måleperioden 

Referansenivå for oksygen 

For prosessovner/-varmeanlegg er referansenivået for oksygen i avgassene (OR) 3 volumprosent.  
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Omregning til referansenivået for oksygen 

Utslippskonsentrasjonen ved referansenivået for oksygen beregnes ved hjelp av formel 2. 

Formel 2: 
𝐸𝑅 =

21 − 𝑂𝑅

21 − 𝑂𝑀
× 𝐸𝑀 

der: 

ER = utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen OR 

OR = referansenivå for oksygen i volumprosent 

EM = målt utslippskonsentrasjon 

OM = målt oksygennivå i volumprosent 

Perioder for gjennomsnittsberegning av utslipp til vann 

Med mindre annet er angitt, gjelder følgende definisjoner for perioder for gjennomsnittsberegning knyttet til miljøprestasjonsnivåer 

som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEPL) for utslipp til vann, uttrykt i konsentrasjoner: 

Perioder for gjennomsnittsberegning Definisjon 

Gjennomsnitt av verdier oppnådd i 

løpet av én måned 

Gjennomstrømningsveid gjennomsnittlig verdi av 24-timers gjennomstrømnings-

proporsjonale samleprøver som oppnås i løpet av én måned under normale 

driftsforhold(1). 

Gjennomsnitt av verdier oppnådd i 

løpet av ett år 

Gjennomstrømningsveid gjennomsnittlig verdi av 24-timers gjennomstrømnings-

proporsjonale samleprøver som oppnås i løpet av ett år under normale driftsforhold(1). 

(1) Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. 

Den gjennomstrømningsveide gjennomsnittskonsentrasjonen av parameteren (cw) beregnes ved hjelp av formel 3. 

Formel 3: 
𝑐𝑤 = ∑𝑐𝑖𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

/∑𝑞𝑖

𝑛

𝑖=1

 

der: 

n = antall måleperioder 

ci = gjennomsnittskonsentrasjon av parameteren i den i-ende måleperioden 

qi = gjennomsnittlig strømningshastighet i den i-ende måleperioden 

Dersom BAT-AEPL viser til spesifikke utslippsnivåer, uttrykt som den mengden stoff som slippes ut per produksjonsenhet, 

beregnes de gjennomsnittlige spesifikke utslippsnivåene ved hjelp av formel 1. 

Forkortelser og definisjoner 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende forkortelser og definisjoner: 

Uttrykk Definisjon 

BAT-AEPL Miljøprestasjonsnivå som er forbundet med BAT, som beskrevet i Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU(1). BAT-AEPL omfatter utslippsnivåer som er 

forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL), som definert i artikkel 3 

nr. 13 i direktiv 2010/75/EU. 

BTX Samlebetegnelse for benzen, toluen og orto-, meta- og paraxylen eller blandinger av disse. 

CO Karbonmonoksid. 
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Uttrykk Definisjon 

Forbrenningsenhet Enhver teknisk innretning der brensler oksideres i den hensikt å bruke den varmen som 

utvikles på denne måten. Forbrenningsenheter omfatter kjeler, motorer, turbiner og 

prosessovner/-varmeanlegg, men omfatter ikke enheter for rensing av avgass (f.eks. en 

termisk/katalytisk oksidator som brukes til rensing av organiske forbindelser). 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er permanent installert på anleggs-

stedet. 

Kontinuerlig prosess En prosess der råstoffene føres kontinuerlig inn i reaktoren og der reaksjonsproduktene 

deretter føres inn i tilknyttede separasjons- og/eller gjenvinningsenheter nedstrøms. 

Kobber Summen av kobber og kobberforbindelser, oppløst eller i partikkelform, uttrykt som Cu. 

DNT Dinitrotoluen. 

EB Etylbenzen. 

EDC Etylendiklorid. 

EG Etylenglykoler. 

EO Etylenoksid. 

Etanolaminer Samlebetegnelse for monoetanolamin, dietanolamin og trietanolamin eller blandinger av 

disse. 

Etylenglykoler Samlebetegnelse for monoetylenglykol, dietylenglykol og trietylenglykol eller blandinger 

av disse. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Eksisterende enhet En enhet som ikke er en ny enhet. 

Røykgass Avgass som slippes ut av en forbrenningsenhet. 

I-TEQ Internasjonal toksisk ekvivalent – utledet ved bruk av internasjonale toksiske ekvi-

valensfaktorer, som definert i del 2 i vedlegg VI til direktiv 2010/75/EU. 

Lavere alkener Samlebetegnelse for etylen, propylen, butylen og butadien eller blandinger av disse. 

Større anleggsoppgradering En større endring med hensyn til et anleggs utforming eller teknologi, som innebærer store 

justeringer eller utskiftninger av prosess- og/eller renseenhetene og tilhørende utstyr. 

MDA Metylendifenyldiamin. 

MDI Metylendifenyldiisocyanat. 

MDI-anlegg Anlegg for produksjon av MDI fra MDA med bruk av fosgen. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på produksjonsstedet etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene, eller en full utskiftning av et anlegg etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene. 

Ny enhet En enhet som først blir tillatt etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene, eller en 

full utskiftning av en enhet etter offentliggjøringen av disse BAT-konklusjonene. 
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Uttrykk Definisjon 

NOX-forløpere Nitrogenholdige forbindelser (f.eks. ammoniakk, nitrøse gasser og nitrogenholdige organiske 

forbindelser) som tilføres en varmebehandling som fører til NOX-utslipp. Elementært nitrogen 

er ikke inkludert. 

PCDD/F Polyklorerte dibenzodioksiner og -furaner. 

Periodisk måling Måling ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder. 

Prosessovn/-varmeanlegg Prosessovner eller prosessvarmeanlegg er 

— forbrenningsenheter der røykgassene brukes til varmebehandling av gjenstander eller 

utgangsmaterialer gjennom direkte kontakt, f.eks. i tørkeprosesser eller kjemiske 

reaktorer, eller 

— forbrenningsenheter hvis strålevarme og/eller ledende varme overføres til gjenstander 

eller utgangsmaterialer gjennom en fast vegg uten bruk av mellomliggende varme-

overføringsvæske, f.eks. ovner eller reaktorer som varmer opp en prosesstrøm som 

brukes i (petro-)kjemisk industri, f.eks. krakkingsovner. 

Det bør bemerkes at som følge av anvendelsen av god praksis for energiutnytting, kan noen 

av prosessovnene/-varmeanleggene ha et tilknyttet system som produserer damp / elektrisk 

kraft. Et slikt system anses å være et integrert konstruksjonselement i prosessovnen/-

varmeanlegget som ikke kan betraktes isolert. 

Prosessavgass Avgass fra en prosess som gjennomgår ytterligere behandling for gjenvinning og/eller 

rensing. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

Rester Stoffer eller gjenstander som produseres ved de formene for virksomhet som omfattes av 

dette direktivs virkeområde, som avfall eller biprodukter. 

RTO Regenerativ termisk oksidator. 

SCR Selektiv katalytisk reduksjon. 

SMPO Styrenmonomer og propylenoksid. 

SNCR Selektiv ikke-katalytisk reduksjon. 

SRU Svovelgjenvinningsenhet. 

TDA Toluendiamin. 

TDI Toluendiisocyanat. 

TDI-anlegg Anlegg for produksjon av TDI fra TDA med bruk av fosgen. 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C, omfatter alle organiske forbindelser (i vann). 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) Massekonsentrasjon av alle suspenderte faste stoffer målt ved filtrering gjennom glass-

fiberfiltre og gravimetri. 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, flyktige organiske forbindelser totalt som måles ved hjelp av 

en flammeionisasjonsdetektor (FID) og uttrykt som totalt karbon. 

Enhet Et segment / en del av et anlegg der det utføres en spesifikk prosess eller virksomhet (f.eks. 

reaktor, skrubber, destillasjonskolonne). Enheter kan være nye enheter eller eksisterende 

enheter. 
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Uttrykk Definisjon 

Gyldig time- eller halvtimes-

gjennomsnitt 

Et timegjennomsnitt (eller halvtimesgjennomsnitt) anses som gyldig dersom det ikke 

utføres vedlikehold på det automatiske målesystemet, og det fungerer korrekt. 

VCM Vinylkloridmonomer. 

VOC Flyktige organiske forbindelser som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU. 

(1) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU av 10. februar 2012 om fastsettelse av regler for retningslinjer for innsamling av 

data og utarbeiding av BAT-referansedokumenter og for kvalitetssikring av dem, som omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU om industriutslipp (EUT L 63 av 2.3.2012, s. 1). 

1. GENERELLE BAT-KONKLUSJONER 

De sektorspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 2–11 gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene som angis 

i dette avsnittet. 

1.1. Overvåking av utslipp til luft 

BAT 1: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg i samsvar 

med EN-standarder og med minst laveste frekvens som angitt i tabellen nedenfor. Dersom det ikke foreligger EN-

standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale 

standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er)(1) 

Samlet nominell 

termisk effekt 

(MWth)(2) 

Laveste overvåkingsfrekvens(3) 
Overvåking 

forbundet med 

CO Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig Tabell 2.1 

Tabell 10.1 

EN 15058 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

Støv(5) Generiske EN-standarder og 

EN 13284-2 

≥ 50 Kontinuerlig BAT 5 

EN 13284-1 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

NH3(6) Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig BAT 7 

Tabell 2.1 

Ingen EN-standard foreligger 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

NOX Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig BAT 4 

Tabell 2.1 

Tabell 10.1 EN 14792 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

SO2(7) Generiske EN-standarder ≥ 50 Kontinuerlig BAT 6 

EN 14791 10 til < 50 Én gang hver 3. måned(4) 

(1) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. EN-standarder for periodiske 

målinger er angitt i tabellen. 

(2) Gjelder samlet nominell termisk tilførsel for alle prosessovner/-varmeanlegg som er forbundet med skorsteinen der utslippene 
skjer. 

(3) Når det gjelder prosessovner/-varmeanlegg med en samlet nominell termisk effekt på mindre enn 100 MWth som er i drift mindre 
enn 500 timer per år, kan overvåkingsfrekvensen reduseres til minst én gang i året. 

(4) Den laveste overvåkingsfrekvensen for periodiske målinger kan reduseres til én gang hver sjette måned, dersom utslippsnivåene har vist seg å 

være tilstrekkelig stabile. 

(5) Overvåking av støv gjelder ikke ved forbrenning av utelukkende gassformige brensler. 

(6) Overvåking av NH3 gjelder bare når det brukes SCR eller SNCR. 

(7) Når det gjelder prosessovner/-varmeanlegg som forbrenner gassformige brensler og/eller olje med kjent svovelinnhold, og der det ikke utføres 

avsvovling av røykgass, kan kontinuerlig overvåking erstattes enten av periodisk overvåking med en minstefrekvens på én gang hver tredje 
måned eller ved beregning som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 
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BAT 2: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke kanaliserte utslipp til luft fra andre kilder enn prosessovner/-

varmeanlegg i samsvar med EN-standarder og med minst laveste frekvens som angitt i tabellen nedenfor. Dersom det 

ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre 

internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Prosesser/kilder Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens 
Overvåking forbundet 

med 

Benzen Avgass fra kumenoksida-

sjonsenheten ved fenolproduk-

sjon(1) 

Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 57 

Alle andre prosesser/kilder(3) BAT 10 

Cl2 TDI/MDI(1) Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 66 

EDC/VCM BAT 76 

CO Termisk oksidator EN 15058 Én gang i måneden(2) BAT 13 

Lavere alkener (avkoksing) Ingen EN-standard 

foreligger(4) 

Én gang i året eller én gang 

under avkoksing, dersom 

avkoksing skjer mindre hyppig 

BAT 20 

EDC/VCM (avkoksing) BAT 78 

Støv Lavere alkener (avkoksing) Ingen EN-standard 

foreligger(5) 

Én gang i året eller én gang 

under avkoksing, dersom 

avkoksing skjer mindre hyppig 

BAT 20 

EDC/VCM (avkoksing) BAT 78 

Alle andre prosesser/kilder(3) EN 13284-1 Én gang i måneden(2) BAT 11 

EDC EDC/VCM Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 76 

Etylenoksid Etylenoksid og etylenglykoler Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 52 

Formaldehyd Formaldehyd Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 45 

Gassformige klorider, 

uttrykt som HCl 

TDI/MDI(1) EN 1911 Én gang i måneden(2) BAT 66 

EDC/VCM BAT 76 

Alle andre prosesser/kilder(3) BAT 12 

NH3 Bruk av SCR eller SNCR Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 7 

NOX Termisk oksidator EN 14792 Én gang i måneden(2) BAT 13 

PCDD/F TDI/MDI(6) EN 1948-1, EN 

1948-2 og EN 

1948-3 

Én gang hver sjette måned(2) BAT 67 

PCDD/F EDC/VCM BAT 77 
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Stoff/parameter Prosesser/kilder Standard(er) Laveste overvåkingsfrekvens 
Overvåking forbundet 

med 

SO2 Alle prosesser/kilder(3) EN 14791 Én gang i måneden(2) BAT 12 

Karbontetraklorid TDI/MDI(1) Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 66 

TVOC TDI/MDI EN 12619 Én gang i måneden(2) BAT 66 

EO (desorpsjon av CO2 fra 

skrubbermedium) 

Én gang hver sjette måned(2) BAT 51 

Formaldehyd Én gang i måneden(2) BAT 45 

Avgass fra kumenoksidasjons-

enheten ved fenolproduksjon 

EN 12619 Én gang i måneden(2) BAT 57 

Avgass fra andre kilder ved 

fenolproduksjon når den ikke 

kombineres med andre 

avgasstrømmer 

Én gang i året 

Avgass fra oksidasjonsenheten 

ved produksjon av hydrogen-

peroksid 

Én gang i måneden(2) BAT 86 

EDC/VCM Én gang i måneden(2) BAT 76 

Alle andre prosesser/kilder(3) Én gang i måneden(2) BAT 10 

VCM EDC/VCM Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden(2) BAT 76 

(1) Overvåkingen gjelder dersom det forurensende stoffet finnes i avgassen basert på fortegnelsen over avgasstrømmer, angitt i BAT-konklusjonene 

for felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

(2) Den laveste overvåkingsfrekvensen for periodiske målinger kan reduseres til én gang hvert år, dersom utslippsnivåene har vist seg å være 

tilstrekkelig stabile. 

(3) Alle (andre) prosesser/kilder der det forurensende stoffet finnes i avgassen basert på fortegnelsen over avgasstrømmer, angitt i BAT-

konklusjonene for felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

(4) EN 15058 og prøvetakingsperioden må tilpasses slik at de målte verdiene er representative for hele avkoksingssyklusen. 

(5) EN-13284-1 og prøvetakingsperioden må tilpasses slik at de målte verdiene er representative for hele avkoksingssyklusen. 

(6) Overvåkingen gjelder dersom klor og/eller klorholdige forbindelser finnes i avgassene og det benyttes varmebehandling. 

1.2. Utslipp til luft 

1.2.1. Utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg 

BAT 3: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av CO og uforbrente stoffer fra prosessovner/-

varmeanlegg er å sikre optimal forbrenning. 

Optimal forbrenning oppnås gjennom god utforming og drift av utstyret, som omfatter optimering av temperaturen og 

oppholdstiden i forbrenningssonen, effektiv blanding av brenselet og forbrenningsluften, samt forbrenningskontroll. 

Forbrenningskontroll er basert på kontinuerlig overvåking og automatisk kontroll av relevante forbrenningsparametrer 

(f.eks. O2, CO, forholdet mellom brensel og luft, og uforbrente stoffer). 

BAT 4: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se avsnitt 12.3. Dette omfatter overgang 

fra flytende til gassformige brensler, 

samtidig som det tas hensyn til den over-

ordnede hydrokarbonbalansen. 

Overgangen fra flytende til gassformige 

brensler kan være begrenset av utformin-

gen av brennerne i eksisterende anlegg. 

b. Trinnvis forbrenning Brennere med trinnvis forbrenning gir 

lavere NOX-utslipp ved trinnvis inn-

sprøyting av enten luft eller brensel i 

sonen nær brenneren. Fordelingen av 

brensel eller luft reduserer oksygenkon-

sentrasjonen i brennerens primære 

forbrenningssone, og senker dermed den 

høyeste flammetemperaturen og redu-

serer den termiske NOX-dannelsen. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom det ikke er tilgjengelig plass når 

små prosessovner oppgraderes, noe som 

begrenser muligheten for å ettermontere 

trinnvis brensel-/lufttilførsel uten å redu-

sere kapasiteten. 

For eksisterende EDC-krakkingsovner 

kan bruksmulighetene være begrenset av 

prosessovnens utforming. 

c. Resirkulering av røykgass 

(ekstern) 

Resirkulering av en del av røykgassen til 

forbrenningskammeret for å skifte ut en 

del av den friske forbrenningsluften, med 

den følge at oksygeninnholdet reduseres 

og dermed senker flammetemperaturen. 

For eksisterende prosessovner-/varme-

anlegg kan bruksmulighetene være 

begrenset av deres utforming. 

Kan ikke brukes i eksisterende EDC-

krakkingsovner. 

d. Resirkulering av røykgass 

(intern) 

Resirkulering av en del av røykgassen 

inne i forbrenningskammeret for å skifte 

ut en del av den friske forbrennings-

luften, med den følge at oksygeninnhol-

det reduseres og dermed senker flamme-

temperaturen. 

For eksisterende prosessovner-/varme-

anlegg kan bruksmulighetene være 

begrenset av deres utforming. 

e. Lav-NOX-brenner (LNB) 

eller ultralav-NOX-brenner 

(ULNB) 

Se avsnitt 12.3. For eksisterende prosessovner-/varme-

anlegg kan bruksmulighetene være 

begrenset av deres utforming. 

f. Bruk av inerte 

fortynningsmidler 

Inerte fortynningsmidler, f.eks. damp, 

vann eller nitrogen, brukes (enten ved at 

de forblandes med brenselet før 

forbrenningen eller ved at de sprøytes 

direkte inn i forbrenningskammeret) for 

å redusere flammetemperaturen. Inn-

sprøyting av damp kan øke CO-

utslippene. 

Kan brukes generelt. 

g. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene for eksisterende 

prosessovner-/varmeanlegg kan være 

begrenset dersom det ikke er tilgjengelig 

plass. 

h. Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene for eksisterende 

prosessovner/-varmeanlegg kan være 

begrenset av temperaturvinduet (900–

1 050 °C) og den oppholdstiden som 

kreves for reaksjonen. 

Kan ikke brukes i EDC-krakkingsovner. 
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Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL): Se tabell 2.1 og tabell 10.1. 

BAT 5: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av støv til luft fra prosessovner/-

varmeanlegg er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se avsnitt 12.3. Dette omfatter overgang 

fra flytende til gassformige brensler, 

samtidig som det tas hensyn til den 

overordnede hydrokarbonbalansen. 

Overgangen fra flytende til gassformige 

brensler kan være begrenset av 

utformingen av brennerne i eksisterende 

anlegg. 

b. Forstøvning av flytende 

brensel 

Bruk av høyt trykk for å redusere 

dråpestørrelsen i flytende brensel. 

Aktuelle optimerte brennerkonstruk-

sjoner omfatter vanligvis dampforstøv-

ning. 

Kan brukes generelt. 

c. Tekstilfilter, keramikkfilter 

eller metallfilter 

Se avsnitt 12.1. Gjelder ikke ved forbrenning av ute-

lukkende gassformige brensler. 

BAT 6: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SO2-utslipp til luft fra prosessovner/-varmeanlegg 

er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Valg av brensel Se avsnitt 12.3. Dette omfatter overgang 

fra flytende til gassformige brensler, 

samtidig som det tas hensyn til den 

overordnede hydrokarbonbalansen. 

Overgangen fra flytende til gassformige 

brensler kan være begrenset av utformin-

gen av brennerne i eksisterende anlegg. 

b. Lutskrubbing Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom det ikke er tilgjengelig plass. 

1.2.2. Utslipp til luft ved bruk av SCR eller SNCR 

BAT 7: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av ammoniakk som brukes i selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) eller selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR) for å redusere NOX-utslipp, er å optimere 

utformingen og/eller driften av SCR eller SNCR (f.eks. optimalt forhold mellom reagens og NOX, homogen fordeling 

av reagens og optimal størrelse på reagensdråpene). 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for utslipp fra en krakkingsovn for lavere 

alkener når det brukes SCR eller SNCR: Tabell 2.1. 

1.2.3. Utslipp til luft fra andre prosesser/kilder 

1.2.3.1. Teknikker  fo r  å  r edusere  u ts l ipp  fr a  andre  p rosesse r /ki ld er  

BAT 8: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden forurensende stoffer som sendes til sluttrensing av 

avgass, og for å øke ressurseffektiviteten, er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor for 

prosessavgasstrømmer. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Gjenvinning og bruk av 

overskytende eller 

produsert hydrogen 

Gjenvinning og bruk av overskytende 

hydrogen eller hydrogen som dannes 

ved kjemiske reaksjoner (f.eks. for 

hydrogeneringsreaksjoner). Gjen-

vinningsteknikker som trykksvingads-

orpsjon (PSA) eller membranfiltrering 

kan brukes til å øke hydrogeninnholdet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom behovet for energi til gjen-

vinning er altfor stort på grunn av det 

lave hydrogeninnholdet, eller når det 

ikke er behov for hydrogen. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Gjenvinning og bruk av 

organiske løsemidler og 

ikke-reagerte organiske 

råstoffer 

Det kan brukes gjenvinningsteknikker 

som kompresjon, kondensering, kryo-

kondensering, membranfiltrering og 

adsorpsjon. Valget av teknikk kan 

påvirkes av sikkerhetshensyn, f.eks. 

forekomst av andre stoffer eller 

forurensende stoffer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom behovet for energi til gjen-

vinning er altfor stort på grunn av det 

lave organiske innholdet. 

c. Bruk av brukt luft Det store volumet av brukt luft fra 

oksidasjonsreaksjoner behandles og 

brukes som nitrogen med lav renhet. 

Kan bare brukes dersom det finnes 

bruksmuligheter for nitrogen med lav 

renhet, som ikke setter prosessikkerhe-

ten i fare. 

d. Gjenvinning av HCl 

gjennom våtskrubbing for 

senere bruk 

Gassformig HCl absorberes i vann ved 

hjelp av en våtskrubber, eventuelt 

etterfulgt av rensing (f.eks. ved 

adsorpsjon) og/eller konsentrasjon 

(f.eks. ved destillasjon) (se avsnitt 12.1 

for beskrivelse av denne teknikken). 

Gjenvunnet HCl brukes deretter (f.eks. 

som syre eller til å produsere klor). 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

ved små mengder HCl. 

e. Gjenvinning av H2S med 

regenerativ aminskrubbing 

for senere bruk 

Regenerativ aminskrubbing brukes til å 

gjenvinne H2S fra prosessavgass-

trømmer og fra de sure avgassene fra 

survannsstrippere. H2S omdannes deret-

ter vanligvis til elementært svovel i en 

svovelgjenvinningsenhet i et raffineri 

(Claus-prosess). 

Kan bare brukes dersom det ligger et 

raffineri i nærheten. 

f. Teknikker for å redusere 

iblandingen av faste 

og/eller flytende stoffer 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

BAT 9: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden forurensende stoffer som sendes til sluttrensing av 

avgass, og for å øke energieffektiviteten, er å sende prosessavgasstrømmer med en tilstrekkelig høy brennverdi til en 

forbrenningsenhet. BAT 8a og 8b skal prioriteres framfor å sende prosessavgasstrømmer til en forbrenningsenhet. 

Bruk: 

Muligheten for å sende prosessavgasstrømmer til en forbrenningsenhet kan være begrenset på grunn av forekomst av 

forurensende stoffer eller av sikkerhetshensyn. 

BAT 10: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av organiske forbindelser til luft er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kondensering Se avsnitt 12.1. Denne teknikken 

brukes vanligvis i kombinasjon 

med andre utslippsrenseteknikker. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Adsorpsjon Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Våtskrubbing Se avsnitt 12.1. Kan bare brukes på flyktige organiske 

forbindelser som kan absorberes i vandige 

løsninger. 

d. Katalytisk oksidator Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene kan være begrenset på 

grunn av forekomsten av katalysatorgifter. 

e. Termisk oksidator Se avsnitt 12.1. I stedet for en 

termisk oksidator kan det brukes et 

forbrenningsanlegg for kombinert 

behandling av flytende avfall og 

avgass. 

Kan brukes generelt. 

BAT 11: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av støv til luft er å bruke én eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Syklonutskiller Se avsnitt 12.1. Denne teknikken 

brukes i kombinasjon med andre 

utslippsrenseteknikker. 

Kan brukes generelt. 

b. Elektrofilter Se avsnitt 12.1. For eksisterende enheter kan 

bruksmulighetene være begrenset dersom 

det ikke er tilgjengelig plass eller av 

sikkerhetshensyn. 

c. Tekstilfilter Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Totrinns støvfilter Se avsnitt 12.1. 

e. Keramisk filter / metallfilter Se avsnitt 12.1. 

f. Våtskrubbing av støv Se avsnitt 12.1. 

BAT 12: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av svoveldioksid og andre syregasser (f.eks. HCl) er 

å bruke våtskrubbing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. 

1.2.3.2. Teknikker  fo r  å  r edusere  u ts l ipp  fr a  en  te rmisk o ksid ator  

BAT 13: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av NOX, CO og SO2 fra en termisk oksidator er å 

bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 
Viktigste forurensende 

stoffer som berøres 
Bruk 

a. Fjerning av høye nivåer 

av NOX-forløpere fra 

prosessavgasstrømmene 

Fjerne (om mulig for ombruk) 

høye nivåer av NOX-forløpere 

før varmebehandling, f.eks. 

ved skrubbing, kondensering 

eller adsorpsjon. 

NOX Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse 
Viktigste forurensende 

stoffer som berøres 
Bruk 

b. Valg av støttebrensel Se avsnitt 12.3. NOX, SO2 Kan brukes generelt. 

c. Lav-NOX-brenner (LNB) Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene på 

eksisterende enheter kan 

være begrenset av utforming 

og/eller driftsvilkår. 

d. Regenerativ termisk 

oksidator (RTO) 

Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene på 

eksisterende enheter kan 

være begrenset av utforming 

og/eller driftsvilkår. 

e. Optimert forbrenning Utforming og driftsteknikker 

brukes for å maksimere 

fjerning av organiske 

forbindelser, samtidig som 

utslipp til luft av CO og NOX 

minimeres (f.eks. ved å 

regulere forbrennings-

parametrer som temperatur og 

oppholdstid). 

CO, NOX Kan brukes generelt. 

f. Selektiv katalytisk 

reduksjon (SCR) 

Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene for 

eksisterende enheter kan 

være begrenset dersom det 

ikke er tilgjengelig plass. 

g. Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 12.1. NOX Bruksmulighetene for 

eksisterende enheter kan 

være begrenset av den 

oppholdstiden som kreves 

for reaksjonen. 

1.3. Utslipp til vann 

BAT 14: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann, den mengden forurensende stoffer som ledes 

til en passende sluttrensing (vanligvis biologisk rensing), og utslipp til vann, er å bruke en integrert strategi for å håndtere 

og rense spillvann som inkluderer en hensiktsmessig kombinasjon av prosessintegrerte teknikker, teknikker for å 

gjenvinne forurensende stoffer ved kilden, samt forbehandlingsteknikker, på grunnlag av opplysningene i fortegnelsen 

over spillvannsstrømmer angitt i BAT-konklusjonene for felles systemer for rensing/håndtering av avløpsvann og 

avgasser i kjemisk sektor (CWW). 

1.4. Ressurseffektivitet 

BAT 15: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten ved bruk av katalysatorer er å bruke en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Valg av katalysator Velg den katalysatoren som skal gi en optimal balanse mellom følgende faktorer: 

— Katalysatoraktivitet. 
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Teknikk Beskrivelse 

  — Katalysatorens selektivitet. 

— Katalysatorens levetid (f.eks. sårbarhet for katalysatorgifter). 

— Bruk av mindre giftige metaller. 

b. Katalysatorbeskyttelse Teknikker som brukes oppstrøms for katalysatoren for å beskytte den mot gifter 

(f.eks. forbehandling av råstoffer). 

c. Prosessoptimering Kontroll av reaktorforhold (f.eks. temperatur, trykk) for å oppnå optimal balanse 

mellom virkningsgrad for konvertering og katalysatorens levetid. 

d. Overvåking av 

katalysatorens ytelse 

Overvåking av virkningsgraden for konvertering for å oppdage når katalysatorned-

brytingen har startet, ved hjelp av egnede parametrer (f.eks. reaksjonsvarmen og 

CO2-dannelsen ved delvise oksidasjonsreaksjoner). 

BAT 16: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten er å gjenvinne og ombruke organiske løsemidler. 

Beskrivelse: 

Organiske løsemidler som brukes i visse prosesser (f.eks. kjemiske reaksjoner) eller oppgaver (f.eks. ekstraksjon), 

gjenvinnes ved hjelp av passende teknikker (f.eks. destillasjon eller væskefaseseparasjon), renses om nødvendig 

(f.eks. ved hjelp av destillasjon, adsorpsjon, stripping eller filtrering) og tilbakeføres til prosessen eller oppgaven. Den 

mengden som gjenvinnes og ombrukes, er prosesspesifikk. 

1.5. Rester 

BAT 17: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere den 

mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker som forebygger eller reduserer produksjon av avfall 

a. Tilsetting av inhibitorer i 

destillasjonssystemer 

Valg (og doseringsoptimering) av 

polymeriseringsinhibitorer som 

forebygger eller reduserer dannel-

sen av rester (f.eks. gummi eller 

tjære). Ved optimering av dose-

ringen må det eventuelt tas hensyn 

til at det kan føre til høyere 

nitrogen- og/eller svovelinnhold i 

restene, noe som kan påvirke 

bruken av dem som brensel. 

Kan brukes generelt. 

b. Minimering av dannelsen 

av rester med høyt koke-

punkt i destillasjons-

systemer 

Teknikker som reduserer tem-

peratur og oppholdstid (f.eks. bruk 

av kolonnepakning i stedet for 

kolonnebunner for å redusere 

trykkfallet og dermed temperaturen; 

vakuum i stedet for atmosfærisk 

trykk for å redusere temperaturen). 

Kan bare brukes i nye destillasjonsenheter 

eller ved større anleggsoppgraderinger. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å gjenvinne materialer til ombruk eller materialgjenvinning 

c. Materialgjenvinning (f.eks. 

fra destillasjon eller krak-

king) 

Materialer (dvs. råstoffer, produkter 

og biprodukter) gjenvinnes fra rester 

ved isolering (f.eks. destillasjon) 

eller omdanning (f.eks. termisk/ 

katalytisk krakking, forgassing eller 

hydrogenering). 

Kan bare brukes dersom det finnes bruks-

muligheter for de gjenvunnede materialene. 

d. Regenerering av 

katalysator og adsorbent 

Regenerering av katalysatorer og 

adsorbenter, f.eks. ved hjelp av 

termisk eller kjemisk behandling. 

Bruksmulighetene kan være begrenset dersom 

regenerering fører til betydelige virkninger på 

tvers av miljømedier. 

Teknikker for å gjenvinne energi 

e. Bruk av rester som 

brensel 

Enkelte organiske restprodukter, 

f.eks. tjære, kan brukes som brensel 

i en forbrenningsenhet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

forekomsten av visse stoffer i restproduktene, 

noe som gjør dem uegnede til bruk i en 

forbrenningsenhet, og krever at de slutt-

behandles. 

1.6. Andre forhold enn normale driftsforhold 

BAT 18: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp ved funksjonssvikt i utstyr er å bruke alle 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Identifikasjon av kritisk 

utstyr 

Utstyr som er kritisk for vern av 

miljøet («kritisk utstyr»), identifise-

res på grunnlag av en risikovur-

dering (f.eks. ved hjelp av en 

FMEA-analyse (Failure Mode and 

Effects Analysis). 

Kan brukes generelt. 

b. Program for pålitelighet i 

forbindelse med kritisk 

utstyr 

Et strukturert program for å 

maksimere utstyrets tilgjengelighet 

og ytelse, og som omfatter standardi-

serte driftsprosedyrer, forebyggende 

vedlikehold (f.eks. mot korrosjon), 

overvåking, registrering av hendelser 

og kontinuerlige forbedringer. 

Kan brukes generelt. 

c. Reservesystemer for 

kritisk utstyr 

Oppbygging og vedlikehold av 

reservesystemer, f.eks. ventila-

sjonsgassystemer og renseenheter. 

Kan ikke brukes dersom tilgjengeligheten av 

egnet utstyr kan påvises ved hjelp av teknikk 

b. 

BAT 19: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft og vann som forekommer under 

andre forhold enn normale driftsforhold, er å gjennomføre tiltak som står i forhold til betydningen av mulige 

forurensende utslipp ved 

i) oppstart og avstenging, 

ii) andre omstendigheter (f.eks. planlagt eller ekstraordinært vedlikehold, rengjøring av enhetene og/eller av rense-

systemet for avgass), herunder omstendigheter som kan påvirke anleggets korrekte funksjon.  
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2. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV LAVERE ALKENER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av lavere alkener ved hjelp av dampkrakkingsprosessen og 

gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

2.1. Utslipp til luft 

2.1.1. BAT-AEL-verdier for utslipp til luft fra krakkingsovn for lavere alkener 

Tabell 2.1 

BAT-AEL-verdier for utslipp til luft av NOX og NH3 fra en krakkingsovn for lavere alkener 

Parameter 

BAT-AEL(1)(2)(3) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3 ved 3 volumprosent O2) 

Ny ovn Eksisterende ovn 

NOX 60–100 70–200 

NH3 < 5–15(4) 

(1) Dersom røykgassene fra to eller flere ovner slippes ut gjennom en felles skorstein, gjelder BAT-AEL for det kombinerte 

utslippet fra skorsteinen. 

(2) BAT-AEL gjelder ikke under avkoksing. 

(3) Ingen BAT-AEL gjelder for CO. Som en indikasjon vil utslippsnivået for CO generelt være 10–50 mg/Nm3, uttrykt som et 

døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(4) BAT-AEL gjelder bare når SCR eller SNCR brukes. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 1. 

2.1.2. Teknikker for å redusere utslipp fra avkoksing 

BAT 20: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og CO fra avkoksing av krakkingsrørene er 

å bruke en passende kombinasjon av teknikkene for å redusere avkoksingsfrekvensen og én eller flere av 

renseteknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å redusere avkoksingsfrekvensen 

a. Rørmaterialer som forsinker 

koksdannelse 

Nikkel på overflaten av rørene kata-

lyserer koksdannelse. Bruk av materialer 

med lavere nikkelinnhold, eller påføring 

av et belegg av et inert materiale på 

innsiden av rørene, kan derfor forsinke 

koksdannelsen. 

Kan bare brukes i nye enheter eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

b. Doping av tilført råstoff 

med svovelforbindelser 

Ettersom nikkelsulfider ikke katalyserer 

koksdannelse, kan doping av tilført 

råstoff med svovelforbindelser, dersom 

de ikke allerede finnes i ønsket mengde, 

også bidra til å forsinke koksdannelsen, 

ettersom dette vil bidra til å passivere 

røroverflaten. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Optimering av termisk 

avkoksing 

Optimering av driftsforhold, dvs. 

luftstrøm, temperatur og dampinnhold 

gjennom hele avkoksingssyklusen, for å 

maksimere koksfjerningen. 

Kan brukes generelt. 

Utslippsrenseteknikker 

d. Våtskrubbing av støv Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

e. Tørr syklonutskiller Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

f. Forbrenning av avgass fra 

avkoksing i prosessovn/-

varmeanlegg 

Avgasstrømmen fra avkoksing føres 

gjennom prosessovnen/-varmeanlegget 

under avkoksingen, der kokspartiklene 

(og CO) forbrennes ytterligere. 

Bruksmulighetene på eksisterende 

anlegg kan være begrenset av 

rørsystemets utforming eller 

brannvernforskrifter. 

2.2. Utslipp til vann 

BAT 21: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden organiske forbindelser og spillvann 

som føres til spillvannsrensing, er å maksimere gjenvinningen av hydrokarboner fra kjølevannet i det primære 

fraksjoneringstrinnet og ombruke kjølevannet i systemet for generering av fortynningsdamp. 

Beskrivelse: 

Teknikken består i å sikre en effektiv separasjon av organiske og vandige faser. Gjenvunnede hydrokarboner tilbakeføres 

til krakkingsovnen eller brukes som råstoff i andre kjemiske prosesser. Gjenvinning av organiske forbindelser kan 

forbedres, f.eks. ved bruk av damp- eller gasstripping eller en fraksjoneringskoker. Behandlet kjølevann ombrukes i 

systemet for generering av fortynningsdamp. En utluftingsstrøm av kjølevann sendes til sluttrensingen av spillvann 

nedstrøms for å forebygge oppbygging av salter i systemet. 

BAT 22: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes til spillvannsrensing 

fra den brukte lutskrubbervæsken, som brukes for å fjerne H2S fra de krakkede gassene, er å bruke stripping. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av stripping i avsnitt 12.2. Stripping av skrubbervæske utføres ved hjelp av en gassformig strøm, som 

deretter forbrennes (f.eks. i krakkingsovnen). 

BAT 23: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden sulfider som sendes til spillvanns-

rensing fra den brukte lutskrubbervæsken som brukes for å fjerne syregasser fra de krakkede gassene, er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av råstoffer med lavt 

svovelinnhold i materialet 

til krakkingsovner 

Bruk av råstoffer som har et lavt svovel-

innhold eller er blitt avsvovlet. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

behovet for svoveldoping for å begrense 

koksdannelse. 

b. Maksimering av bruken av 

aminskrubbing for å fjerne 

syregasser 

Skrubbing av de krakkede gassene med 

en regenerativ (amin-) løsning for å 

fjerne syregass, hovedsakelig H2S, for å 

minske belastningen på lutskrubberen 

nedstrøms. 

Kan ikke brukes dersom krakkingsovnen 

for lavere alkener ligger langt vekk fra en 

svovelgjenvinningsenhet. 

Bruksmulighetene for eksisterende 

anlegg kan være begrenset av kapasiteten 

til svovelgjenvinningsenheten. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Oksidasjon Oksidasjon av sulfider i den brukte 

skrubbervæsken til sulfater, f.eks. ved 

bruk av luft ved høyt trykk og høy 

temperatur (dvs. våtluftoksidasjon) eller 

et oksidasjonsmiddel som hydrogen-

peroksid. 

Kan brukes generelt. 

3. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV AROMATISKE FORBINDELSER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av benzen, toluen, orto-, meta- og paraxylen (vanligvis 

kalt BTX) og sykloheksan fra pyrolysebensin som biprodukt fra dampkrakking og fra reformat/nafta produsert i 

katalytiske reformeringsenheter; og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

3.1. Utslipp til luft 

BAT 24: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i prosessavgasser som sendes til 

sluttrensing, og for å øke ressurseffektiviteten, er å gjenvinne organisk stoff ved å bruke BAT 8b, eller dersom dette 

ikke er praktisk mulig, å gjenvinne energi fra disse prosessavgassene (se også BAT 9). 

BAT 25: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og organiske forbindelser fra regenerering 

av hydrogeneringskatalysatorer er å sende prosessavgassen fra katalytisk regenerering til et egnet rensesystem. 

Beskrivelse: 

Prosessavgassen sendes til våte eller tørre støvrenseenheter for å fjerne støv og deretter til en forbrenningsenhet eller 

en termisk oksidator som fjerner organiske forbindelser, for å unngå direkte utslipp til luft eller fakling. Bruk av 

avkoksingstromler alene er ikke tilstrekkelig. 

3.2. Utslipp til vann 

BAT 26: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organiske forbindelser og spillvann som sendes til 

spillvannsrensing fra ekstraksjonsenheter for aromatiske forbindelser, er enten å bruke tørre løsemidler eller å bruke et 

lukket system for gjenvinning og ombruk av vann når det brukes våte løsemidler. 

BAT 27: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann og det organiske innholdet i utslipp som 

sendes til spillvannsrensing, er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Vannfri vakuumgenerering Bruk mekaniske pumpesystemer i et 

lukket kretsløp, som bare sender en liten 

mengde vann som avblåsing, eller bruk 

tørre pumper. I enkelte tilfeller kan det 

oppnås spillvannsfri vakuumgenerering 

ved at produktet brukes som en barrie-

revæske i en mekanisk vakuumpumpe, 

eller ved at det brukes en gasstrøm fra 

produksjonsprosessen. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Utskilling av avløpsvann 

ved kilden 

Avløpsvann fra anlegg som produserer 

aromater, er atskilt fra spillvann fra 

andre kilder for å forenkle gjen-

vinningen av råstoffer eller produkter. 

For eksisterende anlegg kan bruksmu-

lighetene være begrenset av drenerings-

systemer som er spesifikke for stedet. 

c. Væskefaseseparasjon med 

gjenvinning av 

hydrokarboner 

Separasjon av organiske og vandige 

faser med passende utforming og drift 

(f.eks. tilstrekkelig oppholdstid, påvis-

ning og kontroll av fasegrenser) for å 

hindre eventuell iblanding av uoppløst 

organisk stoff. 

Kan brukes generelt. 

d. Stripping med gjenvinning 

av hydrokarboner 

Se avsnitt 12.2. Stripping kan brukes for 

enkeltvise eller kombinerte strømmer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

når konsentrasjonen av hydrokarboner 

er lav. 

e. Ombruk av vann Med ytterligere behandling av enkelte 

spillvannsstrømmer kan vann fra strip-

ping brukes som prosessvann eller 

matevann til kjel og erstatte andre 

vannkilder. 

Kan brukes generelt. 

3.3. Ressurseffektivitet 

BAT 28: Beste tilgjengelige teknikk for å utnytte ressurser effektivt er å maksimere bruken av samprodusert 

hydrogen, f.eks. fra dealkyleringsreaksjoner, som en kjemisk reagens eller som brensel ved å bruke BAT 8a eller, 

dersom dette ikke er praktisk mulig, å gjenvinne energi fra disse gassutslippene (se BAT 9). 

3.4. Energieffektivitet 

BAT 29: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt ved destillasjon er å bruke én eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Destillasjonsoptimering For hver destillasjonskolonne optimeres 

antall bunner, tilbakestrømnings-

hastighet, innmatingspunkt, og for ekstr-

aksjonsdestillasjon, forholdet mellom 

løsemidler og råstoff. 

Bruksmulighetene på eksisterende 

enheter kan være begrenset av utforming, 

tilgjengelig plass og/eller driftsvilkår. 

b. Gjenvinning av varme fra 

gasstrøm fra kolonnetoppen 

Bruk kondensasjonsvarmen fra toluen- 

og xylen-destillasjonskolonnen om igjen 

til å levere varme til andre steder i 

anlegget. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Enkeltkolonne for 

ekstraksjonsdestillasjon 

I et konvensjonelt ekstraksjonsde-

stillasjonssystem ville separasjon kreve 

en sekvens på to separasjonstrinn (dvs. 

en hoveddestillasjonskolonne med side-

kolonne eller stripper). I en enkelt 

ekstraksjonsdestillasjonskolonne foregår 

separasjonen av løsemiddelet i en 

mindre destillasjonskolonne som er 

innebygd i skallet på den første 

kolonnen. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

for enheter med mindre kapasitet, 

ettersom kombinasjonen av en rekke 

aktiviteter i én enkelt utstyrsenhet kan 

begrense driften. 

d. Destillasjonskolonne med 

skillevegg 

I et konvensjonelt destillasjonssystem 

krever separasjon av en trekomponents-

blanding i rene fraksjoner en direkte 

sekvens på minst to destillasjons-

kolonner (eller hovedkolonner med 

sidekolonner). Med en kolonne med 

skillevegg kan separasjonen utføres i ett 

enkelt apparat. 

e. Termisk koplet destillasjon Dersom destillasjonen foregår i to 

kolonner, kan energistrømmene i begge 

kolonnene koples sammen. Dampen fra 

toppen av den første kolonnen ledes til 

en varmeveksler i bunnen av den andre 

kolonnen. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

Bruksmulighetene avhenger av oppsettet 

av destillasjonskolonnene og prosess-

forholdene, f.eks. driftstrykk. 

3.5. Rester 

BAT 30: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden brukt leire som skal sendes til 

sluttbehandling, er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Selektiv hydrogenering av 

reformat eller 

pyrolysebensin 

Reduser alkeninnholdet i reformat eller 

pyrolysebensin ved hjelp av 

hydrogenering. Med fullt hydrogenerte 

råstoffer får leirebehandlingsanlegg 

lengre driftssykluser. 

Kan bare brukes i anlegg som bruker 

råstoffer med et høyt alkeninnhold. 

b. Valg av leirematerialer Bruk en leire som varer så lenge som 

mulig under de gitte forholdene (dvs. 

som har overflate-/strukturegenskaper 

som øker driftssyklusens lengde), eller 

bruk et syntetisk materiale som har 

samme funksjon som leire, men som 

kan regenereres. 

Kan brukes generelt. 

4. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ETYLBENZEN OG STYRENMONOMER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av etylbenzen ved hjelp av enten zeolitt- eller AlCl3-

katalyserte alkyleringsprosesser, og produksjon av styrenmonomer ved hjelp av enten etylbenzendehydrogenering eller 

samproduksjon med propylenoksid; og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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4.1. Valg av prosess 

BAT 31: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft av organiske forbindelser og 

syregasser, produksjon av spillvann og den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra alkylering av benzen 

med etylen, er for nye anlegg og større anleggsoppgraderinger å bruke katalyse med zeolitter. 

4.2. Utslipp til luft 

BAT 32: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden HCl som sendes til sluttrensing av avgass fra 

alkyleringsenheten i den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen, er å bruke lutskrubbing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av lutskrubbing i avsnitt 12.1. 

Bruk: 

Kan bare brukes i eksisterende anlegg som bruker den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen. 

BAT 33: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden støv og HCl som sendes til sluttrensing av avgass 

fra utskifting av katalysatorer i den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen, er å bruke våtskrubbing og 

deretter benytte den brukte skrubbervæsken som vaskevann i den seksjonen der reaktoren vaskes etter alkyleringen. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. 

BAT 34: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes til sluttrensing av 

avgass fra oksidasjonsenheten i produksjonsprosessen for SMPO, er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Teknikker for å redusere 

iblanding av væsker 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

b. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Adsorpsjon Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Skrubbing Se avsnitt 12.1. Skrubbing utføres med et 

egnet løsemiddel (f.eks. kaldt, resirkulert 

etylbenzen) for å absorbere etylbenzen, 

som tilbakeføres til reaktoren. 

For eksisterende anlegg kan bruken av 

den resirkulerte etylbenzenstrømmen 

være begrenset av anleggets utforming. 

BAT 35: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra acetofenonhydrogene-

ringsenheten i produksjonsprosessen for SMPO, under andre forhold enn normale driftsforhold (f.eks. oppstartshen-

delser), er å sende prosessavgassen til et egnet rensesystem. 

4.3. Utslipp til vann 

BAT 36: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjonen av spillvann fra etylbenzendehydrogenering og 

maksimere gjenvinningen av organiske forbindelser er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimert 

væskefaseseparasjon 

Separasjon av organiske og vandige faser 

med passende utforming og drift (f.eks. 

tilstrekkelig oppholdstid, påvisning og 

kontroll av fasegrenser) for å hindre 

eventuell iblanding av uoppløst organisk 

stoff. 

Kan brukes generelt. 

b. Dampstripping Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

c. Adsorpsjon Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

d. Ombruk av vann Kondensater fra reaksjonen kan brukes 

som prosessvann eller matevann til kjel 

etter dampstripping (se teknikk b) og 

adsorpsjon (se teknikk c). 

Kan brukes generelt. 

BAT 37: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann av organiske peroksider fra oksidasjonsenheten i 

produksjonsprosessen for SMPO og for å beskytte det biologiske renseanlegget for spillvann nedstrøms er å 

forbehandle spillvann som inneholder organiske peroksider, ved hjelp av hydrolyse før det blandes med andre 

spillvannsstrømmer og sendes til biologisk sluttrensing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av hydrolyse i avsnitt 12.2. 

4.4. Ressurseffektivitet 

BAT 38: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne organiske forbindelser fra etylbenzendehydrogenering før 

gjenvinning av hydrogen (se BAT 39) er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

b. Skrubbing Se avsnitt 12.1. Absorbenten består av 

kommersielle organiske løsemidler (eller 

tjære fra etylbenzenanlegg) (se BAT 

42b). Flyktige organiske forbindelser 

gjenvinnes ved stripping av skrub-

bervæsken. 

BAT 39: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten er å gjenvinne samprodusert hydrogen fra 

etylbenzendehydrogenering, og bruke det enten som en kjemisk reagens eller til å forbrenne avgassen fra dehydrogene-

ringen som brensel (f.eks. i dampoverheteren). 

BAT 40: Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten i acetofenonhydrogeneringsenheten i produk-

sjonsprosessen for SMPO er å minske overskuddet av hydrogen i størst mulig grad eller å gjenvinne hydrogen ved 

hjelp av BAT 8a. Dersom BAT 8a ikke kan brukes, er beste tilgjengelige teknikk å gjenvinne energi (se BAT 9). 

4.5. Rester 

BAT 41: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden avfall som sendes til sluttbehandling fra 

nøytralisering av brukte katalysatorer i den AlCl3-katalyserte produksjonsprosessen for etylbenzen, er å gjenvinne 

rester av organiske forbindelser ved stripping og deretter konsentrere den vandige fasen for å oppnå et nyttbart AlCl3-

biprodukt.  
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Beskrivelse: 

Dampstripping brukes først for å fjerne flyktige organiske forbindelser, deretter konsentreres den brukte katalysa-

torløsningen ved fordamping for å oppnå et nyttbart AlCl3-biprodukt. Dampfasen kondenseres for å oppnå en HCl-

løsning som tilbakeføres til prosessen. 

BAT 42: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden tjæreavfall som skal sendes til 

sluttbehandling fra destillasjonsenheten for etylbenzenproduksjon, er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Materialgjenvinning (f.eks. 

fra destillasjon eller 

krakking) 

Se BAT 17c. Kan bare brukes dersom det finnes 

bruksmuligheter for de gjenvunnede 

materialene. 

b. Bruk av tjære som 

absorbent ved skrubbing 

Se avsnitt 12.1. Bruk tjæren som 

absorbent i de skrubberne som brukes i 

produksjonen av styrenmonomer 

gjennom etylbenzendehydrogenering, i 

stedet for kommersielle organiske 

løsemidler (se BAT 38b). I hvilket 

omfang det kan brukes tjære, avhenger 

av skrubberens kapasitet. 

Kan brukes generelt. 

c. Bruk av tjære som brensel Se BAT 17e. Kan brukes generelt. 

BAT 43: Beste tilgjengelige teknikk for å begrense dannelsen av koks (som både er en katalysatorgift og avfall) fra 

enheter som produserer styren gjennom etylbenzendehydrogenering, er drift ved det lavest mulige trykket som er 

sikkert og praktisk mulig. 

BAT 44: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organiske restprodukter som sendes til 

sluttbehandling fra produksjonen av styrenmonomer, herunder samproduksjonen med propylenoksid, er å bruke én 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Tilsetting av inhibitorer i 

destillasjonssystemer 

Se BAT 17a. Kan brukes generelt. 

b. Minimering av dannelsen 

av rester med høyt 

kokepunkt i destillasjons-

systemer 

Se BAT 17b. Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggsoppgra-

deringer. 

c. Bruk av rester som brensel Se BAT 17e. Kan brukes generelt. 

5. BAT-KONKLUSJONER FOR FORMALDEHYDPRODUKSJON 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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5.1. Utslipp til luft 

BAT 45: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra formaldehyd-

produksjon og for å bruke energi effektivt er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Sende avgasstrømmen til en 

forbrenningsenhet 

Se BAT 9. Kan bare brukes i sølvprosessen. 

b. Katalytisk oksidator med 

energigjenvinning 

Se avsnitt 12.1. Energien gjenvinnes 

som damp. 

Kan bare brukes i metalloksidprosessen. 

Muligheten til å gjenvinne energi kan 

være begrenset i små frittstående 

anlegg. 

c. Termisk oksidator med 

energigjenvinning 

Se avsnitt 12.1. Energien gjenvinnes 

som damp. 

Kan bare brukes i sølvprosessen. 

Tabell 5.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC og formaldehyd til luft fra formaldehydproduksjon 

Parameter 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

TVOC < 5–30(1) 

Formaldehyd 2–5 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås ved bruk av en termisk oksidator i sølvprosessen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

5.2. Utslipp til vann 

BAT 46: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere produksjon av spillvann (f.eks. fra rengjøring, 

spill og kondensater) og det organiske innholdet i utslipp som sendes til ytterligere spillvannsrensing, er å bruke én av 

eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Ombruk av vann Vandige strømmer (f.eks. fra rengjøring, 

spill og kondensater) sendes tilbake til 

prosessen hovedsakelig for å justere 

konsentrasjonen av formaldehydproduk-

tet. I hvilket omfang vann kan ombrukes, 

avhenger av ønsket formaldehydkon-

sentrasjon. 

Kan brukes generelt. 

b. Kjemisk forbehandling Omdanning av formaldehyd til andre 

stoffer som er mindre giftige, f.eks. ved 

tilsetting av natriumsulfitt eller ved 

oksidasjon. 

Kan bare brukes til avløpsvann som på 

grunn av sitt formaldehydinnhold kan ha 

en negativ virkning på den biologiske 

spillvannsrensingen nedstrøms. 
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5.3. Rester 

BAT 47: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden paraformaldehydholdig avfall som sendes til 

sluttbehandling, er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Minimering av paraformal-

dehyddannelse 

Dannelsen av paraformaldehyd mini-

meres gjennom forbedret oppvarming, 

isolasjon og sirkulasjon. 

Kan brukes generelt. 

b. Materialgjenvinning Paraformaldehyd gjenvinnes ved 

oppløsning i varmt vann, der det 

gjennomgår hydrolyse og depolymeri-

sasjon for å oppnå en formaldehydløs-

ning, eller det ombrukes direkte i andre 

prosesser. 

Gjelder ikke dersom det gjenvunnede 

paraformaldehydet ikke kan brukes fordi 

det er forurenset. 

c. Bruk av rester som brensel Paraformaldehyd gjenvinnes og brukes 

som brensel. 

Gjelder bare når teknikk b ikke kan 

brukes. 

6. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ETYLENOKSID OG ETYLENGLYKOLER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

6.1. Valg av prosess 

BAT 48: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av etylen og utslipp til luft av organiske forbindelser og 

CO2 er for nye anlegg og større anleggsoppgraderinger å bruke oksygen i stedet for luft for direkte oksidasjon av 

etylen til etylenoksid. 

6.2. Utslipp til luft 

BAT 49: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne etylen og energi og redusere utslippene av organiske 

forbindelser til luft fra EO-anlegget er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff til ombruk eller materialgjenvinning 

a. Bruk av trykksvingads-

orpsjon (PSA) eller mem-

branfiltrering til å gjen-

vinne etylen fra utlufting av 

inertgass 

Med PSA-teknikken adsorberes 

molekylene i målgassen (i dette tilfellet 

etylen) på et fast stoff (f.eks. et 

molekylgitter) under høyt trykk, og 

desorberes deretter i mer konsentrert 

form ved lavere trykk for ombruk eller 

materialgjenvinning. 

For beskrivelse av membranfiltrering, se 

avsnitt 12.1. 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

dersom behovet for energi er altfor stort 

på grunn av lav etylenmassestrøm. 

Energigjenvinning 

b. Sende utluftingsstrømmen 

av inertgass til en 

forbrenningsenhet 

Se BAT 9. Kan brukes generelt. 
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BAT 50: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av etylen og oksygen og for å redusere CO2-utslipp til 

luft fra EO-anlegget er å bruke en kombinasjon av teknikkene i BAT 15 og å bruke inhibitorer. 

Beskrivelse: 

Tilsetting av små mengder av en organisk klorholdig inhibitor (f.eks. etylklorid eller dikloretan) til reaktorråstoffet for 

å redusere den andelen etylen som er fullt oksidert til karbondioksid. Egnede parametrer for overvåking av 

katalysatorens ytelse omfatter reaksjonsvarmen og CO2-dannelsen per tonn tilført etylen. 

BAT 51: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra desorpsjon av CO2 fra 

det skrubbermediet som brukes i EO-anlegget, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Trinnvis CO2-desorpsjon Teknikken består i å utføre den 

trykksenkingen som er nødvendig for å 

frigjøre karbondioksidet fra absorp-

sjonsmediet i to trinn i stedet for ett. Dette 

gjør at en hydrokarbonrik strøm først kan 

isoleres for eventuelt å resirkuleres, og at 

en relativt ren karbondioksidstrøm blir 

igjen og kan behandles videre. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

Utslippsrenseteknikker 

b. Katalytisk oksidator Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Termisk oksidator Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Tabell 6.1 

BAT-AEL for utslipp av organiske forbindelser til luft fra desorpsjon av CO2 fra det skrubbermediet som 

brukes i EO-anlegget 

Parameter BAT-AEL 

TVOC 1–10 g/t produsert EO(1)(2)(3) 

(1) BAT-AEL uttrykkes som et gjennomsnitt av verdier som oppnås i løpet av ett år. 

(2) Ved betydelig innhold av metan i utslippet trekkes metan som overvåkes i samsvar med EN ISO 25140 eller EN ISO 25139, fra 

resultatet. 

(3) Produsert EO defineres som summen av EO produsert for salg, og som mellomprodukt. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 52: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere EO-utslipp til luft er å bruke våtskrubbing for avgasstrømmer som 

inneholder EO. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. Skrubbing med vann for å fjerne EO fra avgasstrømmene før direkte 

utslipp eller før videre rensing av organiske forbindelser.  
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BAT 53: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra 

kjøling av EO-absorbenten i EO-gjenvinningsenheten er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Indirekte kjøling Bruk indirekte kjølesystemer (med 

varmevekslere) i stedet for åpne 

kjølesystemer. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

b. Fullstendig fjerning av 

EO gjennom stripping 

Oppretthold passende driftsforhold og 

bruk nettbasert overvåking av EO-

strippingen for å sikre at all EO er 

fjernet; og sørg for tilstrekkelige 

vernesystemer for å unngå EO-utslipp 

under andre forhold enn normale 

driftsforhold. 

Gjelder bare når teknikk a ikke kan 

brukes. 

6.3. Utslipp til vann 

BAT 54: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann og det organiske innholdet i utslipp som 

sendes fra produktrensing til sluttrensing av spillvann, er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av utluftingen fra 

EO-anlegget i EG-

anlegget 

Utluftingsstrømmene fra EO-anlegget 

sendes til EG-prosessen og slippes ikke ut 

som spillvann. I hvilket omfang utluftin-

gen kan ombrukes i EG-prosessene, 

avhenger av hensynet til kvaliteten på 

EG-produktene. 

Kan brukes generelt. 

b. Destillasjon Destillasjon er en teknikk som brukes for 

å skille forbindelser med ulike kokepunk-

ter, ved delvis fordamping og rekondense-

ring. 

Denne teknikken brukes i EO- og EG-

anlegg til å konsentrere vandige strømmer 

for å gjenvinne glykoler eller slutt-

behandle dem (f.eks. ved forbrenning i 

stedet for at de slippes ut som spillvann), 

og for å muliggjøre delvis ombruk/ 

gjenvinning av vann. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

6.4. Rester 

BAT 55: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organisk avfall som skal sendes til sluttbehandling 

fra EO- og EG-anlegget, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimering av 

hydrolysereaksjon 

Optimering av forholdet mellom vann 

og EO for både å oppnå lavere 

samproduksjon av tyngre glykoler og 

unngå et altfor stort energibehov ved 

glykolavvanningen. Det optimale 

forholdet avhenger av produksjons-

målet av di- og trietylenglykoler. 

Kan brukes generelt. 

b. Isolering av biprodukter ved 

EO-anlegg for bruk 

For EO-anlegg destilleres den 

konsentrerte organiske fraksjonen som 

oppnås etter avvanning av avløps-

strømmen fra EO-gjenvinningen, for å 

få verdifulle kortkjedede glykoler og 

en tyngre rest. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

c. Isolering av biprodukter ved 

EG-anlegg for bruk 

For EG-anlegg kan den langkjedede 

glykolfraksjonen enten brukes som 

dette eller fraksjoneres ytterligere for å 

gi verdifulle glykoler. 

Kan brukes generelt. 

7. BAT-KONKLUSJONER FOR FENOLPRODUKSJON 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for produksjon av fenol fra kumen og gjelder i tillegg til de generelle 

BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

7.1. Utslipp til luft 

BAT 56: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne råstoffer og redusere det organiske innholdet i utslipp som 

sendes fra kumenoksidasjonsenheten til sluttrensing av avgass, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Teknikker for å redusere 

iblandingen av væsker 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff til ombruk 

b. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Adsorpsjon (regenerativ) Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

BAT 57: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft er å bruke teknikk d 

nedenfor for avgass fra kumenoksidasjonsenheten. For alle andre enkeltvise eller blandede avgasstrømmer er beste 

tilgjengelige teknikk å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Sende avgasstrømmen til 

en forbrenningsenhet 

Se BAT 9. Kan bare brukes når det finnes bruks-

muligheter for avgassene som gassf-

ormig brensel. 

b. Adsorpsjon Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

c. Termisk oksidator Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Regenerativ termisk 

oksidator (RTO) 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Tabell 7.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC og benzen til luft fra fenolproduksjon 

Parameter Kilde 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for 

oksygeninnhold) 

Vilkår 

Benzen Kumenoksidasjonsenhet < 1 BAT-AEL gjelder dersom utslippet 

overstiger 1 g/t. 

TVOC 5–30 — 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

7.2. Utslipp til vann 

BAT 58: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann av organiske peroksider fra oksidasjonsenheten og 

om nødvendig for å beskytte det biologiske renseanlegget for spillvann nedstrøms er å forbehandle spillvann som 

inneholder organiske peroksider, ved hjelp av hydrolyse før det blandes med andre spillvannsstrømmer og sendes til 

biologisk sluttrensing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av hydrolyse i avsnitt 12.2. Spillvann (hovedsakelig fra kondensatorene og adsorbsjonsregenereringen, 

etter faseseparasjon) behandles termisk (ved temperaturer over 100 °C og en høy pH) eller katalytisk for å nedbryte 

organiske peroksider til forbindelser som er ikke-økotoksiske og har god evne til biologisk nedbryting. 

Tabell 7.2 

BAT-AEPL for organiske peroksider ved utløpet fra enheten for nedbryting av peroksider 

Parameter 

BAT-AEPL 

(gjennomsnittsverdi fra minst tre 

stikkprøver tatt med minst en 

halvtimes mellomrom) 

Tilhørende overvåking 

Total mengde organiske 

peroksider, uttrykt som 

kumenhydroperoksid 

< 100 mg/l Ingen EN-standard foreligger. Den laveste overvå-

kingsfrekvensen er én gang hver dag og kan reduseres 

til fire ganger i året dersom det ved kontroll av 

prosessparametrene (f.eks. pH, temperatur og 

oppholdstid) kan påvises at hydrolysen er tilstrekkelig 

effektiv. 
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BAT 59: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes fra spaltingsenheten 

og destillasjonsenheten til ytterligere spillvannsrensing, er å gjenvinne fenol og andre organiske forbindelser (f.eks. 

aceton) ved hjelp av ekstraksjon etterfulgt av stripping. 

Beskrivelse: 

Gjenvinning av fenol fra fenolholdige spillvannsstrømmer ved justering av pH-verdien til < 7, etterfulgt av 

ekstraksjon med et egnet løsemiddel og stripping av spillvannet for å fjerne rester av løsemidler og andre forbindelser 

med lavt kokepunkt (f.eks. aceton). Se beskrivelse av behandlingsteknikker i avsnitt 12.2. 

7.3. Rester 

BAT 60: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere den mengden tjære som sendes til sluttbehandling 

fra fenolrensing, er å bruke én av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Materialgjenvinning 

(f.eks. ved destillasjon, 

krakking) 

Se BAT 17c. Bruk destillasjon for å 

gjenvinne kumen, α-metylstyrenfenol 

osv. 

Kan brukes generelt. 

b. Bruk av tjære som brensel Se BAT 17e. Kan brukes generelt. 

8. BAT-KONKLUSJONER FOR ETANOLAMINPRODUKSJON 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

8.1. Utslipp til luft 

BAT 61: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av ammoniakk til luft og redusere forbruket av 

ammoniakk fra produksjonen av vandige etanolaminer er å bruke et flertrinnssystem for våtskrubbing. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av våtskrubbing i avsnitt 12.1. Ikke-reagert ammoniakk gjenvinnes fra avgassen fra ammoniakk-

stripperen samt fra fordampingsenheten gjennom våtskrubbing i minst to trinn, etterfulgt av tilbakeføring av 

ammoniakk til prosessen. 

8.2. Utslipp til vann 

BAT 62: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av organiske forbindelser til luft og utslipp 

til vann av organiske stoffer fra vakuumsystemer er å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Vannfri vakuum-

generering 

Bruk av tørre pumper, f.eks. fortrengnings-

pumper. 

Bruksmulighetene på eksisterende 

anlegg kan være begrenset av 

utforming og/eller driftsvilkår. 

b. Bruk av væskering-

vakuumpumper med 

resirkulering av 

ringvannet 

Vannet som brukes som forseglingsvæske i 

pumpen resirkuleres til pumpehuset via et 

lukket kretsløp med bare mindre utluftinger, 

slik at produksjonen av spillvann minime-

res. 

Gjelder bare når teknikk a ikke kan 

brukes. 

Kan ikke brukes til trietanolaminde-

stillasjon. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

c. Ombruk av vandige 

strømmer fra vakuum-

systemer i prosessen 

Tilbakefør vandige strømmer fra 

væskeringpumper eller dampejektorer til 

prosessen for gjenvinning av organisk stoff 

og ombruk av vannet. I hvilket omfang 

vann kan ombrukes i prosessen, avhenger 

av hvor mye vann som kreves til prosessen. 

Gjelder bare når teknikk a ikke kan 

brukes. 

d. Kondensering av 

organiske forbindelser 

(aminer) oppstrøms fra 

vakuumsystemer 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

8.3. Forbruk av råstoff 

BAT 63: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke etylenoksid effektivt er å bruke en kombinasjon av teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av overskytende 

ammoniakk 

Opprettholdelse av et høyt nivå av 

ammoniakk i reaksjonsblandingen er en 

effektiv metode for å sikre at alt etylenoksid 

omdannes til produkter. 

Kan brukes generelt. 

b. Optimering av 

vanninnholdet i 

reaksjonen 

Vann brukes til å framskynde de primære 

reaksjonene uten å endre produktfordelingen 

og uten vesentlige sidereaksjoner med 

etylenoksid til glykoler. 

Kan bare brukes i vannprosessen. 

c. Optimering av 

driftsforholdene for 

prosessen 

Fastsett og oppretthold optimale drifts-

forhold (f.eks. temperatur, trykk, oppholds-

tid) for å maksimere omdanningen av 

etylenoksid til ønsket blanding av mono-, di- 

og trietanolaminer. 

Kan brukes generelt. 

9. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV TOLUENDIISOCYANAT (TDI) OG METYLENDIFENYLDIISOCYANAT 

(MDI) 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet omfatter produksjon av 

— dinitrotoluen (DNT) fra toluen, 

— toluendiamin (TDA) fra DNT, 

— TDI fra TDA, 

— metylendifenyldiamin (MDA) fra anilin, 

— MDI fra MDA, 

og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

9.1. Utslipp til luft 

BAT 64: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det innholdet av organiske forbindelser, NOX, NOX-forløpere og SOX 

som sendes til sluttrensing av avgasser (se BAT 66) fra DNT-, TDA- og MDA-anlegg, er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

b. Våtskrubbing Se avsnitt 12.1. I mange tilfeller blir 

skrubbingen mer effektiv av den kjemiske 

reaksjonen i det absorberte forurensende 

stoffet (delvis oksidasjon av NOX med 

gjenvinning av salpetersyre, fjerning av 

syrer med kaustisk løsning, fjerning av 

aminer med syreløsninger, reaksjon 

mellom anilin og formaldehyd i kaustisk 

løsning). 

c. Termisk reduksjon Se avsnitt 12.1. Bruksmulighetene for eksisterende 

enheter kan være begrenset dersom det 

ikke er tilgjengelig plass. d. Katalytisk reduksjon Se avsnitt 12.1. 

BAT 65: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden HCl og fosgen som sendes til sluttrensing av 

avgass, og for å øke ressurseffektiviteten, er å gjenvinne HCl og fosgen fra prosessavgasstrømmene fra TDI- og/eller 

MDI-anlegg ved å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Absorpsjon av HCl 

gjennom våtskrubbing 

Se BAT 8d. Kan brukes generelt. 

b. Absorpsjon av fosgen 

gjennom skrubbing 

Se avsnitt 12.1. Det overskytende 

fosgenet absorberes ved hjelp av et 

organisk løsemiddel og tilbakeføres til 

prosessen. 

Kan brukes generelt. 

c. Kondensering av 

HCl/fosgen 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

BAT 66: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser (herunder klorerte 

hydrokarboner), HCl og klor er å behandle kombinerte avgasstrømmer med en termisk oksidator etterfulgt av 

lutskrubbing. 

Beskrivelse: 

De enkelte avgasstrømmene fra DNT-, TDA-, TDI-, MDA- og MDI-anlegg kombineres til én eller flere 

avgasstrømmer for behandling. (Se avsnitt 12.1 for beskrivelse av termisk oksidator og skrubbing.) I stedet for en 

termisk oksidator kan det brukes et forbrenningsanlegg for kombinert behandling av flytende avfall og avgass. 

Lutskrubbing er våtskrubbing med tilsetning av et alkalisk middel for å gjøre fjerningen av HCl og klor mer effektiv. 

Tabell 9.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC, karbontetraklorid, Cl2, HCl og PCDD/F til luft fra TDI/MDI-prosessen 

Parameter 
BAT-AEL 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

TVOC 1–5(1)(2) 

Karbontetraklorid ≤ 0,5 g/t produsert MDI(3) 

≤ 0,7 g/t produsert TDI(3) 
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Parameter 
BAT-AEL 

(mg/Nm3, ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

Cl2 < 1(2)(4) 

HCl 2–10(2) 

PCDD/F 0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3(2) 

(1) BAT-AEL gjelder bare for kombinerte avgasstrømmer med strømningshastigheter > 1 000 Nm3/t. 

(2) BAT-AEL uttrykkes som et døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

(3) BAT-AEL uttrykkes som et gjennomsnitt av verdier som oppnås i løpet av ett år. Produsert TDI og/eller MDI viser til produktet 

uten restmengder i den betydningen som brukes til å definere anleggets kapasitet. 

(4) Ved NOX-verdier over 100 mg/Nm3 i prøven, kan BAT-AEL være høyere og opp til 3 mg/Nm3 på grunn av analytisk 

interferens. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 67: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av PCDD/F fra en termisk oksidator (se avsnitt 

12.1) som behandler prosessavgasstrømmer med innhold av klor og/eller klorholdige forbindelser, er å bruke 

teknikk a, om nødvendig etterfulgt av teknikk b, som angis nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Rask nedkjøling Rask kjøling av forbrenningsgass for å 

forebygge de novo-syntese av PCDD/F. 

Kan brukes generelt. 

b. Innsprøyting av aktivt 

karbon 

Fjerning av PCDD/F gjennom adsorp-

sjon på aktivt karbon som sprøytes inn i 

forbrenningsgassen, etterfulgt av 

støvrensing. 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL): Se tabell 9.1. 

9.2. Utslipp til vann 

BAT 68: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst den frekvensen som angis nedenfor, og 

i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig 

kvalitet. 

Stoff/parameter Anlegg Prøvetakingspunkt Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking forbundet 

med 

TOC DNT-anlegg Utløp fra forbehand-

lingsenheten 

EN 1484 Én gang i uken(1) BAT 70 

MDI- og/eller TDI-

anlegg 

Utløp fra anlegget Én gang i måneden BAT 72 

Anilin MDA-anlegg Utløp fra sluttrensing 

av spillvann 

Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang i måneden BAT 14 

Klorerte 

løsemidler 

MDI- og/eller TDI-

anlegg 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. 

EN ISO 15680) 

BAT 14 

(1) Ved ikke-kontinuerlige utslipp av spillvann er laveste overvåkingsfrekvens én gang per utslipp. 
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BAT 69: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden nitritt, nitrat og organiske forbindelser som sendes 

fra DNT-anlegget til spillvannsrensing, er å gjenvinne råstoffer, redusere mengden spillvann og ombruke vann ved 

hjelp av en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av høykonsentrert 

salpetersyre 

Bruk høykonsentrert HNO3 (f.eks. ca. 

99 %) for å øke prosesseffektiviteten og 

redusere mengden spillvann og 

forurensende stoffer. 

Bruksmulighetene i eksisterende enheter 

kan være begrenset av utforming og/eller 

driftsvilkår. 

b. Optimert regenerering og 

gjenvinning av brukt syre 

Utfør regenerering av den brukte syren 

fra nitreringsreaksjonen på en slik måte 

at vannet og det organiske innholdet 

også gjenvinnes for ombruk, ved hjelp 

av en passende kombinasjon av fordam-

ping/destillasjon, stripping og kondense-

ring. 

Bruksmulighetene i eksisterende enheter 

kan være begrenset av utforming og/eller 

driftsvilkår. 

c. Ombruk av prosessvann for 

å vaske DNT 

Ombruk prosessvann fra gjenvinnings-

enheten for brukt syre og nitrerings-

enheten til å vaske DNT. 

Bruksmulighetene i eksisterende enheter 

kan være begrenset av utforming og/eller 

driftsvilkår. 

d. Ombruk av vann fra det 

første vasketrinnet i 

prosessen 

Salpetersyre og svovelsyre ekstraheres 

fra den organiske fasen ved hjelp av 

vann. Det syreholdige vannet tilbakefø-

res til prosessen for direkte ombruk eller 

for viderebehandling for å gjenvinne 

stoffer. 

Kan brukes generelt. 

e. Flere gangers bruk og 

resirkulering av vann 

Ombruk av vann fra vasking, skylling og 

rengjøring av utstyr, f.eks. i flertrinns 

motstrømsvasking i den organiske fasen. 

Kan brukes generelt. 

Mengde spillvann som er forbundet med BAT: Se tabell 9.2. 

BAT 70: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden svakt biologisk nedbrytbare organiske forbindelser i 

utslipp som sendes fra DNT-anlegget til ytterligere spillvannsrensing, er å forbehandle spillvannet ved å bruke en 

passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Ekstraksjon Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

b. Kjemisk oksidasjon Se avsnitt 12.2. 
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Tabell 9.2 

BAT-AEPL for utslipp fra DNT-anlegget ved utløpet av forbehandlingsenheten for ytterligere 

spillvannsrensing 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av én måned) 

TOC < 1 kg/t produsert DNT 

Spesifikk spillvannsmengde < 1 m3/t produsert DNT 

Den tilhørende overvåkingen for TOC er beskrevet i BAT 68. 

BAT 71: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere spillvannsproduksjon og det organiske innholdet i utslipp fra 

TDA-anlegget som sendes til spillvannsrensing, er å bruke en kombinasjon av teknikk a, b og c, og deretter bruke 

teknikk d som angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Fordamping Se avsnitt 12.2. Kan brukes generelt. 

b. Stripping Se avsnitt 12.2. 

c. Ekstraksjon Se avsnitt 12.2. 

d. Ombruk av vann Ombruk av vann (f.eks. fra kondensater 

eller fra skrubbing) i prosessen eller i 

andre prosesser (f.eks. i et DNT-anlegg). 

I hvilket omfang vann kan ombrukes på 

eksisterende anlegg, kan avhenge av 

tekniske begrensninger. 

Kan brukes generelt. 

Tabell 9.3 

BAT-AEPL for utslipp fra TDA-anlegget til spillvannsrensing 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av én måned) 

Spesifikk spillvannsmengde < 1 m3/t produsert TDA 

BAT 72: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere det organiske innholdet i utslipp fra MDI- og/eller 

TDI-anlegg som sendes til sluttrensing av spillvann, er å gjenvinne løsemidler og ombruke vann ved å optimere 

utformingen og driften av anlegget. 

Tabell 9.4 

BAT-AEPL for utslipp til spillvannsrensing fra et TDI- eller MDI-anlegg 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av ett år) 

TOC < 0,5 kg/t produkt (TDI eller MDI)(1) 

(1) BAT-AEPL viser til produktet uten restmengder i den betydningen som brukes til å definere anleggets kapasitet. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 68. 

BAT 73: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes fra et MDA-anlegg 

til ytterligere spillvannsrensing, er å gjenvinne organisk stoff ved å bruke én eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Fordamping Se avsnitt 12.2. Brukes for å forenkle 

ekstraksjon (se teknikk b). 

Kan brukes generelt. 

b. Ekstraksjon Se avsnitt 12.2. Brukes til å gjenvinne/ 

fjerne MDA. 

Kan brukes generelt. 

c. Dampstripping Se avsnitt 12.2. Brukes til å gjenvinne/ 

fjerne anilin og metanol. 

For metanol avhenger bruksmulighetene 

av vurderingen av alternativer, som ledd 

i strategien for håndtering og rensing av 

spillvann. 
d. Destillasjon Se avsnitt 12.2. Brukes til å gjenvinne/ 

fjerne anilin og metanol. 

9.3. Rester 

BAT 74: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden organiske restprodukter som skal sendes til slutt-

behandling fra TDI-anlegget, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker som forebygger eller reduserer produksjon av avfall 

a. Minimering av dannelsen 

av rester med høyt 

kokepunkt i destillasjons-

systemer 

Se BAT 17b. Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggs-

oppgraderinger. 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff til ombruk eller materialgjenvinning 

b. Økt gjenvinning av TDI ved 

fordamping eller ytterligere 

destillasjon 

Rester fra destillasjon behandles 

ytterligere for å gjenvinne størst mulig 

mengde TDI derfra, f.eks. ved hjelp av 

en tynnfilmfordamper eller andre enheter 

for kortveisdestillasjon etterfulgt av 

tørking. 

Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggs-

oppgraderinger. 

c. Gjenvinning av TDA ved 

kjemisk reaksjon 

Tjærer behandles for å gjenvinne TDA 

ved kjemisk reaksjon (f.eks. hydrolyse). 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

10. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV ETYLENDIKLORID OG VINYLKLORIDMONOMER 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.  
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10.1. Utslipp til luft 

10.1.1. BAT-AEL for utslipp til luft fra en EDC-krakkingsovn 

Tabell 10.1 

BAT-AEL for utslipp til luft av NOX fra en EDC-krakkingsovn 

Parameter 

BAT-AEL(1)(2)(3) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3 ved 3 volumprosent O2) 

NOx 50–100 

(1) Dersom røykgassene fra to eller flere ovner slippes ut gjennom en felles skorstein, gjelder BAT-AEL for det kombinerte 

utslippet fra skorsteinen. 

(2) BAT-AEL gjelder ikke under avkoksing. 

(3) Ingen BAT-AEL gjelder for CO. Som en indikasjon vil utslippsnivået for CO generelt være 5–35 mg/Nm3, uttrykt som et 

døgngjennomsnitt eller et gjennomsnitt i prøvetakingsperioden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 1. 

10.1.2. Teknikker og BAT-AEL for utslipp til luft fra andre kilder 

BAT 75: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det organiske innholdet i utslipp som sendes til sluttrensingen av 

avgass og for å redusere forbruket av råstoff, er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Kontroll av råstoffkvalitet Kontroll av råstoffkvaliteten for å 

minimere dannelsen av rester (f.eks. 

innhold av propan og acetylen i etylen; 

innhold av brom i klor; innhold av 

acetylen i hydrogenklorid). 

Kan brukes generelt. 

b. Bruk av oksygen i stedet for luft for oksyklorering Kan bare brukes i nye oksyklorerings-

anlegg eller ved større oppgraderinger av 

oksykloreringsanlegg. 

Teknikker for å gjenvinne organisk stoff 

c. Kondensering ved bruk av 

avkjølt vann eller 

kjølemidler 

Bruk kondensering (se avsnitt 12.1) med 

avkjølt vann eller kjølemidler som 

ammoniakk eller propylen for å gjen-

vinne organiske forbindelser fra individu-

elle ventilasjonsgasstrømmer før de 

sendes til sluttbehandling. 

Kan brukes generelt. 

BAT 76: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av organiske forbindelser (herunder halogenerte 

forbindelser), HCl and Cl2 er å behandle de kombinerte avgasstrømmene fra produksjonen av EDC og/eller VCM med 

en termisk oksidator etterfulgt av totrinns våtskrubbing.  
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Beskrivelse: 

Se beskrivelse av termisk oksidator, våtskrubbing og lutskrubbing i avsnitt 12.1. Termisk oksidasjon kan utføres i et 

forbrenningsanlegg for flytende avfall. I så fall overstiger oksidasjonstemperaturen 1 100 °C med en minste oppholdstid 

på 2 sekunder, med etterfølgende rask kjøling av forbrenningsgassen for å forebygge de novo-syntese av PCDD/F. 

Skrubbing utføres i to trinn: Våtskrubbing med vann, og vanligvis gjenvinning av saltsyre, etterfulgt av våtskrubbing 

med et alkalisk middel. 

Tabell 10.2 

BAT-AEL for utslipp av TVOC, summen av EDC og VCM, Cl2, HCl og PCDD/F  

til luft fra produksjonen av EDC/VCM 

Parameter 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

(mg/Nm3 ved 11 volumprosent O2) 

TVOC 0,5–5 

Summen av EDC og VCM < 1 

Cl2 < 1–4 

HCl 2–10 

PCDD/F 0,025–0,08 ng I-TEQ/Nm3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 77: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av PCDD/F fra en termisk oksidator (se avsnitt 

12.1) som behandler prosessavgasstrømmer som inneholder klor og/eller klorholdige forbindelser, er å bruke 

teknikk a, om nødvendig etterfulgt av teknikk b, som angis nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Rask nedkjøling Rask kjøling av forbrenningsgass for å 

forebygge de novo-syntese av PCDD/F. 

Kan brukes generelt. 

b. Innsprøyting av aktivt 

karbon 

Fjerning av PCDD/F gjennom adsorpsjon 

på aktivt karbon som sprøytes inn i 

forbrenningsgassen, etterfulgt av 

støvrensing. 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL): Se tabell 10.2. 

BAT 78: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av støv og CO fra avkoksing av krakkingsrørene er 

å bruke én av teknikkene for å redusere avkoksingsfrekvensen angitt nedenfor og én eller flere av renseteknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Teknikker for å redusere avkoksingsfrekvensen 

a. Optimering av termisk 

avkoksing 

Optimering av driftsforhold, dvs. 

luftstrøm, temperatur og dampinnhold 

gjennom hele avkoksingssyklusen, for å 

maksimere koksfjerningen. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

b. Optimering av mekanisk 

avkoksing 

Optimering av mekanisk avkoksing 

(f.eks. sandblåsing) for å maksimere 

fjerningen av koks som støv. 

Kan brukes generelt. 

Utslippsrenseteknikker 

c. Våtskrubbing av støv Se avsnitt 12.1. Kan bare brukes til termisk avkoksing. 

d. Syklonutskiller Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

e. Tekstilfilter Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

10.2. Utslipp til vann 

BAT 79: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst den frekvensen som angis nedenfor, og 

i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig 

kvalitet. 

Stoff/parameter Anlegg Prøvetakingspunkt Standard(er) 
Laveste 

overvåkingsfrekvens 

Overvåking forbundet 

med 

EDC Alle anlegg Utløp fra 

spillvannsstripperen 

EN ISO 10301 Én gang hver dag BAT 80 

VCM 

Kobber Oksykloreringsanlegg 

med virvelsjikt 

Utløp fra 

forbehandling for 

fjerning av faste 

stoffer 

Flere EN-standarder 

foreligger, f.eks. 

EN ISO 11885, 

EN ISO 15586, 

EN ISO 17294-2 

Én gang hver dag(1) BAT 81 

PCDD/F Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang hver 

3. måned 

Totalt suspendert 

fast stoff (TSS) 

EN 872 Én gang hver dag(1) 

Kobber Oksykloreringsanlegg 

med virvelsjikt 

Utløp fra sluttrensing 

av spillvann 

Flere EN-standarder 

foreligger, f.eks. 

EN ISO 11885, 

EN ISO 15586, 

EN ISO 17294-2 

Én gang i måneden BAT 14 og BAT 81 

EDC Alle anlegg EN ISO 10301 Én gang i måneden BAT 14 og BAT 80 

PCDD/F Ingen EN-standard 

foreligger 

Én gang hver 

3. måned 

BAT 14 og BAT 81 

(1) Den laveste overvåkingsfrekvensen kan reduseres til én gang i måneden dersom det ved hyppig kontroll av andre parametrer (f.eks. ved 

kontinuerlig måling av turbiditet), kan påvises at fjerningen av faste stoffer og kobber er tilstrekkelig effektiv. 

BAT 80: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere det innholdet av klorholdige forbindelser i utslipp som sendes til 

ytterligere spillvannsrensing, og for å redusere utslipp til luft fra oppsamlings- og behandlingsanlegg for spillvann, er 

å bruke hydrolyse og stripping så nær kilden som mulig.  
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Beskrivelse: 

Se beskrivelse av hydrolyse og stripping i avsnitt 12.2. Hydrolyse utføres ved alkalisk pH-verdi for å nedbryte 

kloralhydrat fra oksykloreringsprosessen. Dette fører til at det dannes kloroform, som deretter fjernes ved stripping, 

sammen med EDC og VCM. 

Miljøprestasjonsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEPL): Se tabell 10.3. 

Utslippsnivåer forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL) for direkte utslipp til en vannresipient ved 

utløpet fra sluttbehandlingen: Se tabell 10.5. 

Tabell 10.3 

BAT-AEPL for klorerte hydrokarboner i spillvann ved utløpet fra en spillvannsstripper 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av én måned)(1) 

EDC 0,1–0,4 mg/l 

VCM < 0,05 mg/l 

(1) Gjennomsnittet av de verdiene som er oppnådd for én måned, beregnes ut fra de gjennomsnittsverdiene som er oppnådd hver 

dag (fra minst tre stikkprøver tatt med minst en halvtimes mellomrom). 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 79. 

BAT 81: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann av PCDD/F og kobber fra oksykloreringsprosessen er 

å bruke teknikk a eller alternativt teknikk b sammen med en passende kombinasjon av teknikk c, d, og e angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Oksyklorering med fast 

sjikt 

Utforming av oksykloreringsreaksjonen: 

i reaktoren med fast sjikt reduseres de 

katalysatorpartiklene som er iblandet 

gasstrømmen i kolonnetoppen. 

Kan ikke brukes i eksisterende anlegg 

med virvelsjikt. 

b. Syklonutskiller eller 

tørrfiltreringssystem for 

katalysator 

En syklonutskiller eller et tørrfiltrerings-

system for katalysator reduserer katal-

ysatortapene fra reaktoren og dermed 

også overføringen av dem til spill-

vannet. 

Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 

Forbehandling av spillvann 

c. Kjemisk utfelling Se avsnitt 12.2. Kjemisk utfelling 

brukes til å fjerne oppløst kobber. 

Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 

d. Koagulering og 

flokkulering 

Se avsnitt 12.2. Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 

e. Membranfiltrering (mikro- 

eller ultrafiltrering) 

Se avsnitt 12.2. Kan bare brukes i anlegg med virvelsjikt. 
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Tabell 10.4 

BAT-AEPL for utslipp til vann fra EDC-produksjon via oksyklorering ved utløpet fra forbehandlingen for å 

fjerne faste stoffer i anlegg med virvelsjikt 

Parameter 
BAT-AEPL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av ett år) 

Kobber 0,4–0,6 mg/l 

PCDD/F < 0,8 ng I-TEQ/l 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) 10–30 mg/l 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 79. 

Tabell 10.5 

BAT-AEL for direkte utslipp av kobber, EDC og PCDD/F til en vannresipient fra EDC-produksjon 

Parameter 
BAT-AEL 

(gjennomsnitt av verdier oppnådd i løpet av ett år) 

Kobber 0,04–0,2 g/t EDC produsert ved oksyklorering(1) 

EDC 0,01–0,05 g/t renset EDC(2)(3) 

PCDD/F 0,1– 0,3 μg I-TEQ/t EDC produsert ved oksyklorering 

(1) Den nedre delen av intervallet oppnås vanligvis ved bruk av fast sjikt. 

(2) Gjennomsnittet av de verdiene som er oppnådd for ett år, beregnes ut fra de gjennomsnittsverdiene som er oppnådd 
hver dag (fra minst tre stikkprøver tatt med minst en halvtimes mellomrom). 

(3) Renset EDC er summen av EDC produsert ved oksyklorering og/eller direkte klorering og av EDC som tilbakeføres fra VCM-

produksjon for rensing. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 79. 

10.3. Energieffektivitet 

BAT 82: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å bruke en kokereaktor for direkte klorering av 

etylen. 

Beskrivelse: 

Reaksjonen i kokereaktorsystemet for direkte klorering av etylen utføres vanligvis ved en temperatur fra under 85 °C 

og til 200 °C. Til forskjell fra prosessen med lav temperatur gir den mulighet for effektiv gjenvinning og ombruk av 

reaksjonsvarmen (f.eks. for destillasjon av EDC). 

Bruk: 

Kan bare brukes i nye anlegg for direkte klorering. 

BAT 83: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere energiforbruket i EDC-krakkingsovner er å bruke aktivatorer som 

fremmer den kjemiske omdanningen. 

Beskrivelse: 

Aktivatorer, for eksempel klor eller andre radikaldannende stoffer, brukes til å fremme krakkingsreaksjonen og 

redusere reaksjonstemperaturen og dermed den nødvendige varmetilførselen. Aktivatorer kan dannes av prosessen 

selv eller tilsettes.  
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10.4. Rester 

BAT 84: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden koks som skal sendes til sluttbehandling fra VCM-

anlegg, er å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Bruk av 

prosessfremmende 

aktivatorer i krakking 

Se BAT 83. Kan brukes generelt. 

b. Rask nedkjøling av 

gasstrømmen fra EDC-

krakking 

Gasstrømmen fra EDC-krakking ned-

kjøles raskt ved direkte kontakt med kaldt 

EDC i et tårn for å redusere koks-

dannelsen. I noen tilfeller kjøles 

strømmen gjennom varmeveksling med 

kald flytende EDC-strøm før nedkjø-

lingen. 

Kan brukes generelt. 

c. Før fordamping av EDC-

strøm 

Koksdannelse reduseres ved fordamping 

av EDC oppstrøms for reaktoren for å 

fjerne koks-forløpere med høyt koke-

punkt. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

d. Flatbrennere En type brenner i ovnen som reduserer 

forekomsten av varmepunkter på veggene 

i krakkingsrørene. 

Kan bare brukes i nye ovner eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

BAT 85: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden farlig avfall som skal sendes til sluttbehandling, og 

for å øke ressurseffektiviteten, er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Hydrogenering av 

acetylen 

HCl dannes i EDC-krakkingsreaksjonen 

og gjenvinnes ved destillasjon. 

Hydrogenering av acetylen som finnes i 

denne HCl-strømmen, utføres for å 

redusere dannelsen av uønskede forbin-

delser under oksyklorering. Acetylen-

verdier under 50 ppmv ved utløpet av 

hydrogeneringsenheten anbefales. 

Kan bare brukes i nye anlegg eller ved 

større anleggsoppgraderinger. 

b. Gjenvinning og ombruk 

av HCl fra forbrenning av 

flytende avfall 

HCl gjenvinnes fra forbrenningsavgassen 

ved hjelp av våtskrubbing med vann eller 

fortynnet HCl (se avsnitt 12.1) og brukes 

om igjen (f.eks. i oksykloreringsanlegget). 

Kan brukes generelt. 

c. Isolering av klorholdige 

forbindelser for bruk 

Isolering og om nødvendig rensing av 

biprodukter for bruk (f.eks. monokloretan 

og/eller 1,1,2-trikloretan, det sistnevnte 

for produksjon av 1,1-dikloreten). 

Kan bare brukes i nye destillasjons-

enheter eller ved større anleggsoppgra-

deringer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

manglende bruksområder for disse 

forbindelsene. 
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11. BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV HYDROGENPEROKSID 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1. 

11.1. Utslipp til luft 

BAT 86: Beste tilgjengelige teknikk for å gjenvinne løsemidler og redusere utslippene av organiske forbindelser til 

luft fra alle andre enheter enn hydrogeneringsenheten er å bruke en passende kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Ved bruk av luft i oksidasjonsenheten omfatter dette minst teknikk d. Ved bruk av rent oksygen i oksidasjonsenheten 

omfatter dette minst teknikk b med bruk av avkjølt vann. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessintegrerte teknikker 

a. Optimering av 

oksidasjonsprosessen 

Prosessoptimering omfatter forhøyet 

oksidasjonstrykk og senket oksidasjons-

temperatur for å redusere konsentra-

sjonen av løsemiddeldamp i prosess-

avgassen. 

Kan bare brukes i nye oksidasjonsenheter 

eller ved større anleggsoppgraderinger. 

b. Teknikker for å redusere 

iblandingen av faste 

og/eller flytende stoffer 

Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

Teknikker for å gjenvinne løsemidler til ombruk 

c. Kondensering Se avsnitt 12.1. Kan brukes generelt. 

d. Adsorpsjon (regenerativ) Se avsnitt 12.1. Kan ikke brukes for prosessavgass fra 

oksidasjon med rent oksygen. 

Tabell 11.1 

BAT-AEL for utslipp av TVOC til luft fra oksidasjonsenheten 

Parameter 

BAT-AEL(1) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden)(2) 

(ingen korreksjon for oksygeninnhold) 

TVOC 5–25 mg/Nm3(3) 

(1) BAT-AEL gjelder ikke ved utslipp under 150 g/t. 

(2) Når det brukes adsorpsjon, er prøvetakingsperioden representativ for en full adsorpsjonssyklus. 

(3) Ved betydelig innhold av metan i utslippet trekkes metan som overvåkes i samsvar med EN ISO 25140 eller EN ISO 25139, fra 

resultatet. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 2. 

BAT 87: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra hydrogeneringsenheten 

under oppstart er å bruke kondensering og/eller adsorpsjon. 

Beskrivelse: 

Se beskrivelse av kondensering og adsorpsjon i avsnitt 12.1. 

BAT 88: Beste tilgjengelige teknikk for å hindre utslipp av benzen til luft og vann er å ikke bruke benzen i 

arbeidsløsningen.  
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11.2. Utslipp til vann 

BAT 89: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere den mengden spillvann og det organiske innholdet i utslipp som 

sendes til spillvannsrensing, er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

a. Optimert 

væskefaseseparasjon 

Separasjon av organiske og vandige faser 

med passende utforming og drift (f.eks. 

tilstrekkelig oppholdstid, påvisning og 

kontroll av fasegrenser) for å hindre 

eventuell iblanding av uoppløst organisk 

stoff. 

Kan brukes generelt. 

b. Ombruk av vann Ombruk av vann, f.eks. fra rengjøring 

eller væskefaseseparasjon. I hvilket 

omfang vann kan ombrukes i prosessen, 

avhenger av hensynet til produkt-

kvaliteten. 

Kan brukes generelt. 

BAT 90: Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til vann av organiske forbindelser med 

dårlig evne til biologisk nedbryting er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

a. Adsorpsjon Se avsnitt 12.2. Adsorpsjon utføres før spillvannsstrømmer sendes til biologisk 

sluttrensing. 

b. Forbrenning av spillvann Se avsnitt 12.2. 

Bruk: 

Gjelder bare for spillvannsstrømmer som har det største innholdet av organiske stoffer fra hydrogenperoksidanlegget, 

og når reduksjonen av TOC-innholdet fra hydrogenperoksidanlegget ved hjelp av biologisk rensing er lavere enn 

90 %. 

12. BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

12.1. Teknikker for rensing av prosessavgasser og avgasser 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon En teknikk for å fjerne forbindelser fra en prosessavgass- eller avgasstrøm 

gjennom opptak på en fast overflate (vanligvis aktivt karbon). Adsorpsjon kan 

være regenerativ eller ikke-regenerativ (se nedenfor). 

Adsorpsjon (ikke-regenerativ) Ved ikke-regenerativ adsorpsjon blir den brukte adsorbenten ikke regenerert, men 

sluttbehandles. 

Adsorpsjon (regenerativ) Adsorpsjon der adsorbatet deretter desorberes, f.eks. med damp (ofte på stedet) for 

ombruk eller sluttbehandling, og adsorbenten ombrukes. Ved kontinuerlig drift 

brukes vanligvis mer enn to adsorbenter parallelt, én av dem i desorpsjonsmodus. 
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Teknikk Beskrivelse 

Katalytisk oksidator Renseutstyr som oksiderer brennbare forbindelser i en prosessavgass- eller 

avgasstrøm med luft eller oksygen i en katalysatorseng. Katalysatoren muliggjør 

oksidasjon ved lavere temperaturer og i mindre utstyr sammenlignet med en termisk 

oksidator. 

Katalytisk reduksjon NOX reduseres når det er en katalysator og en reduksjonsgass til stede. I motsetning 

til SCR tilsettes det ikke ammoniakk og/eller urea. 

Lutskrubbing Fjerning av sure forurensende stoffer fra en gasstrøm ved hjelp av skrubbing med en 

alkalisk løsning. 

Keramisk filter / metallfilter Keramisk filtermateriale. Under forhold der sure forbindelser som HCl, NOX, SOX 

og dioksiner skal fjernes, utstyres filtermaterialet med katalysatorer, og innsprøyting 

av reagenser kan være nødvendig. 

I metallfiltre utføres overflatefiltrering med sintrede porøse filterelementer av metall. 

Kondensering En teknikk for å fjerne dampene fra organiske og uorganiske forbindelser fra en 

prosessavgass- eller avgasstrøm ved å redusere dens temperatur til under 

duggpunktet, slik at dampene fortettes til væske. Avhengig av hvilket driftstem-

peraturområde som kreves, finnes det ulike kondenseringsmetoder, f.eks. 

kjølevann, avkjølt vann (vanligvis med temperatur rundt 5 °C) eller kjølemidler 

som ammoniakk eller propen. 

Syklonutskiller (tørr eller våt) Utstyr til fjerning av støv fra en prosessavgass- eller avgasstrøm ved hjelp av 

sentrifugalkraft, vanligvis i et konisk kammer. 

Elektrofilter (tørt eller vått) En innretning for partikkelkontroll som bruker elektrisk kraft til å flytte partikler som 

er iblandet en prosessavgass- eller avgasstrøm, over på oppsamlingsplater. De 

iblandede partiklene får en elektrisk ladning når de passerer gjennom en korona der 

det sirkulerer gassformige ioner. Det opprettholdes høy spenning i elektrodene i 

midten av strømningsbanen, og det dannes et elektrisk felt som tvinger partiklene ut 

mot oppsamlingsveggene. 

Tekstilfilter Porøst, vevd eller filtet stoff som gassene ledes gjennom for å fjerne partikler ved 

hjelp av en sikt eller andre mekanismer. Tekstilfiltre kan være i form av plater, 

patroner eller poser, og flere tekstilfilterenheter kan være satt sammen i en gruppe. 

Membranfiltrering Avgass komprimeres og ledes gjennom en membran som utnytter den selektive 

permeabiliteten i organisk damp. Det anrikede permeatet kan gjenvinnes ved hjelp av 

metoder som kondensering eller adsorpsjon, eller kan renses ved f.eks. katalytisk 

oksidasjon. Prosessen passer best for høyere dampkonsentrasjoner. I de fleste tilfeller 

er det nødvendig med ytterligere behandling for å oppnå konsentrasjonsnivåer som 

er lave nok til at de kan slippes ut. 

Tåkefilter Ofte metalltrådfiltre (f.eks. dråpefangere, dråpeutskillere) som vanligvis består av 

maskinvevd eller -strikket metallisk eller syntetisk monofilamentmateriale i enten 

tilfeldig eller spesifikk form. Et tåkefilter fungerer etter prinsippet om dybde-

filtrering, som foregår gjennom hele dybden av filteret. Faste støvpartikler forblir i 

filteret helt til det er mettet og må rengjøres med gjennomspyling. Når tåkefilteret 

brukes til å fange opp dråper og/eller aerosoler, rengjør disse filteret når de slippes ut 

som væske. Det fungerer gjennom mekanisk påvirkning og er avhengig av hastighet. 

Ledeplateseparatorer (baffle angle separators) brukes også ofte som tåkefiltre. 
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Teknikk Beskrivelse 

Regenerativ termisk oksidator 

(RTO) 

Bestemt type termisk oksidator (se nedenfor) der innkommende avgasstrøm 

varmes opp når den passerer gjennom et keramisk komprimert lag før den kommer 

inn i forbrenningskammeret. De rensede varme gassene går ut av dette kammeret 

ved å passere gjennom ett eller flere keramiske komprimerte lag (som kjøles av en 

innkommende avgasstrøm i en tidligere forbrenningssyklus). Dette 

gjenoppvarmede komprimerte laget starter så en ny forbrenningssyklus ved å 

forvarme en ny innkommende avgasstrøm. Den typiske forbrenningstemperaturen 

ligger på 800–1 000 °C. 

Skrubbing Skrubbing eller absorpsjon er fjerning av forurensende stoffer fra en gasstrøm 

gjennom kontakt med et flytende løsemiddel, ofte vann (se «våtskrubbing»). Den 

kan omfatte en kjemisk reaksjon (se «lutskrubbing»). I visse tilfeller kan 

forbindelser gjenvinnes fra løsemiddelet. 

Selektiv katalytisk reduksjon 

(SCR) 

Reduksjon av NOX til nitrogen i et katalysatorsjikt gjennom en reaksjon med 

ammoniakk (som regel i en vandig løsning) ved en optimal driftstemperatur på ca. 

300–450 °C. Ett eller flere katalysatorlag kan benyttes. 

Selektiv ikke-katalytisk reduksjon 

(SNCR) 

Reduksjon av NOX til nitrogen gjennom en reaksjon med ammoniakk eller urea 

ved høy temperatur. Driftstemperaturen bør holdes på mellom 900 °C og 1 050 °C. 

Teknikker for å redusere 

iblandingen av faste og/eller 

flytende stoffer 

Teknikker som begrenser overføringen av dråper eller partikler i gasstrømmer (f.eks. 

fra kjemiske prosesser, kondensatorer, destillasjonskolonner) ved hjelp av mekaniske 

innretninger som sedimenteringskamre, tåkefiltre, syklonutskillere og væskeut-

skillere. 

Termisk oksidator Renseutstyr som oksiderer de brennbare forbindelsene i en prosessavgass- eller 

avgasstrøm ved at gassen varmes opp med luft eller oksygen til over selvantennings-

temperaturen i et forbrenningskammer, og holder deretter temperaturen høy 

tilstrekkelig lenge til at forbrenningen er fullstendig og at gassene er omdannet til 

karbondioksid og vann. 

Termisk reduksjon NOX reduseres ved forhøyede temperaturer sammen med en reduksjonsgass i et 

ekstra forbrenningskammer, der det foregår en oksidasjonsprosess, men med lavt 

oksygennivå / oksygenunderskudd. I motsetning til ved SNCR tilsettes det ikke 

ammoniakk og/eller urea. 

Totrinns støvfilter En innretning for filtrering på et metalltrådnett. Det bygges opp en filterkake i 

første filtreringstrinn, og den faktiske filtreringen skjer i det andre trinnet. 

Avhengig av trykkfallet over filteret skifter systemet mellom de to trinnene. En 

mekanisme for å fjerne det filtrerte støvet er integrert i systemet. 

Våtskrubbing Se «skrubbing» over. Skrubbing der løsemiddelet som brukes er vann eller en 

vandig løsning, f.eks. lutskrubbing for rensing av HCl. Se også «våtskrubbing av 

støv». 

Våtskrubbing av støv Se «våtskrubbing» over. Våtskrubbing av støv innebærer at støvet skilles ut ved 

intensiv blanding av den innkommende gassen med vann, vanligvis kombinert 

med fjerning av de grove partiklene ved hjelp av sentrifugalkraft. For å oppnå 

denne effekten ledes gassen inn i tangentiell retning. Det faste støvet som er 

fjernet, samles i bunnen av skrubberen. 
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12.2. Teknikker for spillvannsrensing 

Alle teknikkene angitt nedenfor kan også brukes til å rense vannstrømmer for å gjøre det mulig å ombruke/resirkulere 

vann. De fleste av dem brukes også til å gjenvinne organiske forbindelser fra prosessvannstrømmer. 

Teknikk Beskrivelse 

Adsorpsjon Separeringsmetode der forbindelser (f.eks. forurensende stoffer) i en væske (f.eks. 

spillvann) opptas på en fast overflate (vanligvis aktivt karbon). 

Kjemisk oksidasjon Organiske forbindelser oksideres med ozon eller hydrogenperoksid, eventuelt 

med hjelp av katalysatorer eller UV-stråling, for å omdanne dem til mindre 

skadelige og lettere biologisk nedbrytbare forbindelser. 

Koagulering og flokkulering Koagulering og flokkulering brukes til å skille ut suspenderte faste stoffer fra 

avløpsvann og utføres ofte i flere trinn. Koagulering utføres ved å tilsette 

koaguleringsmidler med motsatt ladning av ladningen til de suspenderte faste 

stoffene. Flokkulering utføres ved å tilsette polymerer, slik at kollisjoner mellom 

mikropartikler får dem til å binde seg til hverandre og danne større fnokker. 

Destillasjon Destillasjon er en teknikk for å skille forbindelser med ulike kokepunkter, ved 

delvis fordamping og rekondensering. 

Spillvannsdestillasjon er fjerning av forurensende stoffer med lavt kokepunkt fra 

spillvann ved å omdanne dem til gassfase. Destillasjon foregår i kolonner utstyrt 

med plater eller pakningsmateriale, og en kondensator nedstrøms. 

Ekstraksjon Oppløste forurensende stoffer overføres fra spillvannsfasen til et organisk 

løsemiddel, f.eks. i en motstrømskolonne eller en blandingsavsetter (mixer-settler). 

Etter faseseparasjon renses løsemiddelet, f.eks. ved destillasjon, og tilbakeføres til 

ekstraksjonen. Ekstraktet som inneholder de forurensende stoffene, sluttbehandles 

eller tilbakeføres til prosessen. Tap av løsemiddel til spillvannet kontrolleres 

nedstrøms gjennom passende videre behandling (f.eks. stripping). 

Fordamping Bruk av destillasjon (se ovenfor) for å konsentrere vandige løsninger av stoffer 

med høyt kokepunkt til videre bruk, bearbeiding eller sluttbehandling (f.eks. 

spillvannsforbrenning) ved å omdanne vann til dampfase. Dette utføres vanligvis i 

flertrinnsenheter med stigende vakuum for å redusere energibehovet. 

Vanndampen kondenseres slik at den kan ombrukes eller slippes ut som spillvann. 

Filtrering Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved å føre det gjennom et porøst materiale. 

Dette omfatter forskjellige typer teknikker, f.eks. sandfiltrering, mikrofiltrering og 

ultrafiltrering. 

Flotasjon En prosess der faste partikler eller væskepartikler skilles ut fra spillvannsfasen 

ved at de fester seg til små gassbobler, vanligvis luft. De flytende partiklene 

akkumuleres på vannoverflaten og samles opp med overflateskrapere. 

Hydrolyse En kjemisk reaksjon der organiske eller uorganiske forbindelser reagerer med 

vann, vanligvis for å omdanne biologisk ikke-nedbrytbare forbindelser til 

biologisk nedbrytbare forbindelser, eller giftige forbindelser til ikke-giftige 

forbindelser. For å muliggjøre eller forbedre reaksjonen utføres hydrolyse ved en 

forhøyet temperatur og eventuelt forhøyet trykk (termolyse), eller med tilsetting 

av sterke baser eller syrer eller ved hjelp av en katalysator. 
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Teknikk Beskrivelse 

Utfelling Konvertering av oppløste forurensende stoffer (f.eks. metallioner) til uløselige 

forbindelser ved reaksjon med tilsatte fellingsmidler. Det faste bunnfallet som 

dannes, skilles deretter ut gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering. 

Sedimentering Utskilling av suspenderte partikler og suspenderte materialer ved bunnfelling. 

Stripping Flyktige forbindelser fjernes fra den vandige fasen ved hjelp av en gassfase (f.eks. 

damp, nitrogen eller luft) som passerer gjennom væsken, og deretter gjenvinnes 

(f.eks. ved kondensering) for videre bruk eller sluttbehandling. Effektiviteten av 

fjerningen kan forbedres ved å øke temperaturen eller redusere trykket. 

Forbrenning av spillvann Oksidasjon av organiske og uorganiske forurensende stoffer med luft og samtidig 

fordamping av vann ved normalt trykk og temperatur mellom 730 °C og 

1 200 °C. Spillvannsforbrenning er vanligvis selvoppholdende ved COD-nivåer 

på over 50 g/l. Ved lavt organisk innhold er det nødvendig med hjelpebrensel. 

12.3. Teknikker for å redusere utslipp til luft fra forbrenning 

Teknikk Beskrivelse 

Valg av (hjelpe)brensel Bruk av brensel (herunder hjelpebrensel) med et lavt innhold av potensielle 

forurensningsdannende forbindelser (f.eks. brensel med lavt innhold av svovel, 

aske, nitrogen, kvikksølv, fluor eller klor). 

Lav-NOX-brenner (LNB) og 

ultralav-NOX-brenner (ULNB) 

Denne teknikken bygger på prinsippet om redusering av de høyeste flammetem-

peraturene, noe som forsinker, men likevel fullfører forbrenningen og øker varme-

overføringen (økt strålingsevne for flammen). Dette kan være forbundet med en 

endret utforming av ovnens forbrenningskammer. Utformingen av ultralav-NOX-

brennere (ULNB) omfatter trinnvis (luft-)/brenseltilførsel og resirkulering av 

avgass/røykgass. 

 


