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De twee lopende Six Sigma-projecten verlopen goed en hebben al 
duidelijke resultaten opgeleverd. De opleiding bevatte een flinke 
portie statistiek die nu vlijtig gebruikt wordt om aannames en 
theorieën om te zetten in feiten. Hierop worden verbeterstappen 
geformuleerd. In dit artikel lichten we het Six Sigma-project 
van Paul Herffs en Francois Höppener toe met concrete resultaten.

Six Sigma concreet:

Hoe verlagen we 
de NOx-uitstoot?

EdeA is vorig jaar een Six Sigma-studie gestart om in kaart te 
brengen welke factoren in welke mate invloed hebben op de variatie 
in NO

x
-uitstoot, zowel bij het productieproces van de ACN-fabriek als 

het verbrandingsproces in ketel 3400. 

Vrijkomen van NOx

De EdeA milieuketel 3400 en de ACN-fabriek zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De ACN-fabriek verwerkt de grondstoffen propeen 
en ammoniak tot diverse producten die door andere fabrieken 
verder verwerkt worden tot eindproducten. De reststoffen die bij 
dit productieproces vrijkomen (offgassen), kunnen niet zomaar 
afgeblazen worden naar de omgeving, vandaar dat deze verbrand 
worden in de oven van F3400. Tijdens dit verbrandingsproces komt 
NO

x
 vrij die uitgestoten wordt via de schoorsteen van de ketel. 

De uitstoot van NO
x
 is gelimiteerd in de milieuvergunning van de 

provincie Limburg. EdeA mag deze grens niet overschrijden anders 
leidt dit tot een ongewenst milieueffect. De NO

x
 komt niet alleen vrij 

in het verbrandingsproces in het ovengedeelte van de ketel, maar 
maakt ook deel uit van de stoffen die zich in de offgassen bevinden. 

Resultaten Six Sigma-studie
Via de Six Sigma-systematiek heeft EdeA onderzocht welke 
factoren invloed hebben op de NO

x
-uitstoot. Door dit onderzoek 

is aangetoond en statistisch onderbouwd dat de componenten 
propeen, propaan en acetonitril een significante invloed hebben  
op de NO

x
-concentratie. Hoe kunnen wij nu de NO

x
 beïnvloeden?  

Wat voor mogelijkheid bieden ons de resultaten van de studie? 

Propeen en propaan 
Propeen is een grondstof voor het productieproces. Het streven 
van ACN is om deze stof zo efficiënt mogelijk te gebruiken in het 
productieproces, zodat deze in lage concentratie aanwezig is in 
de offgassen. Dit heeft dan een positieve uitwerking op de NO

x
-

uitstoot. ACN onderzoekt momenteel hoe deze doorslag van propeen 
geminimaliseerd kan worden. De aangeleverde grondstof propeen is 
vervuild met propaan. Het propaangehalte kan variëren en hoe lager 
het propaangehalte hoe lager de NO

x
-uitstoot. 

Acetonitril 
Acetonitril is een product dat gestript wordt uit de offgassen aan de 
ACN-zijde. Acetonitril wordt onder andere gebruikt als oplosmiddel 
en in de pesticideproductie. De aanwezige acetonitril in de offgassen 
heeft een verlagend effect op de NO

x
-uitstoot. Hier ontstaat een 

spanningsveld. ACN wil acetonitril zo veel mogelijk strippen uit de 
offgassen om dit afvalproduct tot een hoogwaardige toepassing 
te creëren en wil de volledige ruimte in de toegestane NO

x
-uitstoot 

hiervoor benutten. 

Andere factoren
Op dit moment wordt nog gezocht naar andere factoren die de NO

x
 

beïnvloeden. In samenwerking met de productgroep Energie en de 
ACN bestuderen we de mogelijkheid om de oventemperatuur van 
F3400 te verlagen zonder dat de uitstoot van andere schadelijke 
stoffen boven de toegestane emissienorm komt. Daarnaast start 
begin 2014 een proef bij de ACN om in een bepaald stadium van 
het productieproces de zuurtegraadregeling aan te passen. De 
verwachting is dat beide initiatieven een positief effect hebben op de 
NO

x
-uitstoot. De data die wij dan verzamelen, zullen deze hypothese 

bevestigen of ontkrachten.
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