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De voedingsmiddelenindustrie gebruikt
vloeibare stikstof voor het invriezen van
producten. Verder wordt stikstofgas
gebruikt bij het verpakken van koelverse
producten en voor het leggen van een
beschermlaag in tanks. Kleinverbruikers
krijgen de stikstof in zware stalen cilin-
ders aangeleverd. Elke kubieke meter
stikstof in cilinders veroorzaakt een emis-
sie van het broeikasgas CO2 van 0,86 kg.
Bijna tweederde daarvan wordt veroor-
zaakt door de diesel voor het transport.
Dit opmerkelijke cijfer werd onlangs in
een workshop over industriële gassen in
Zaltbommel gepresenteerd door Marc

Rijkaart van Linde Gas HoekLoos te
Schiedam).
Levering van vloeibare stikstof in tanks is
met 0,35 kg CO2/m3 stikstof veel milieu-
vriendelijker. Nog maar 15% van deze
emissie is het gevolg van wegtransport.
De energie voor het vloeibaar maken van
de stikstof zorgt voor het leeuwendeel
van het broeikaseffect. “Het is dan wel
spijtig om te zien dat negen van de tien
afnemers de stikstof weer laten verdam-
pen omdat ze het in gasvorm gebruiken”,
aldus Rijkaart.

Lokaal
Zeker bij het gebruik van gasvormige
stikstof is de lokale winning van stikstof-
gas uit de buitenlucht een milieuvriende-
lijk en vaak ook een economisch aantrek-
kelijk alternatief. Ook vermindert dit de
zorg van voorraadbewaking en de over-
last van vrachtverkeer. Het milieueffect
voor on-site geproduceerd stikstofgas is
door Rijkaart becijferd op 0,13 kg CO2/m3

stikstof, ruim zeven keer lager dan aan-
voer in cilinders. 

Zuiverheid
De zuiverheid van stikstof bepaalt, zeker
bij kleinere capaciteiten, de financiële en
milieuwinst. De door producenten van
gassen geleverde stikstof heeft een zui-
verheid van 99,9999%. Cryogene lucht-
scheiders, die met name voor grotere
capaciteiten vanaf minimaal 100 m3/h on-
site eerste keus zijn, kunnen dezelfde
zuiverheid produceren. Bij lagere capaci-
teiten maakt membraantechnologie een
forse groei door, aldus Jaap van Vliet,
directeur van Avilo te Sommelsdijk, leve-
rancier van stikstofgeneratoren in een
capaciteitsbereik van 0,15 tot 156 m3/h.
Membranen kunnen 95% tot 99,5% zui-
vere stikstof genereren. Bij 0,5% zuurstof
is het energieverbruik echter wel het
dubbele van dat bij 2% zuurstof. Om die
reden moet bij haalbaarheidsstudies kri-
tisch worden gekeken naar de vereiste
zuiverheid van de stikstof. “Bij het ver-

pakken van voedsel heeft de industrie
juist nog enkele procenten zuurstof
nodig”, aldus Van Vliet. “Voor stikstofgas
als beschermlaag tegen brand en explo-
sies in tanks biedt stikstof met 5% zuur-
stof afdoende bescherming.”

Terugverdientijd
Volgens Van Vliet is bij een on-site produc-
tie van stikstof een terugverdientijd van
twee jaar vaak haalbaar. Linde Gas Hoek-
Loos levert al aan een fors aantal klanten
stikstof vanuit een door hen geëxploiteer-
de on-site installatie. Welke scheidings-
technologie (membraanscheiding, PSA
(pressure swing adsorption) en cryogene
installaties) zij het beste kunnen inzetten,
hangt af van de gewenste capaciteit, het
verbruikspatroon, de benodigde druk en
de vereiste zuiverheid van het gas.
Levering aan meerdere bedrijven op een
industrieterrein vanuit een centrale stik-
stofinstallatie heeft volgens Fred Hage
van Linde Gas HoekLoos de toekomst.
Delfzijl geldt als voorbeeld. Op het indus-
trieterrein Oosterhorn hebben een tiental
chemie- en metaalbedrijven een centrale
cryogene luchtscheider gebouwd. Gro-
ningen Seaports verzorgde daar de
infrastructuur met transportleidingen
voor stikstofgas en perslucht.

Technologie
Milieutechnologie

Zelf stikstof produceren

Klaas de Jong
Ing. K. de Jong, Energieprojecten.com, 0521-522570,

idee@energieprojecten.com, www.energieprojecten.com. 

Het vervoer van stikstof is erg

milieuonvriendelijk. Daarom

gaan bedrijven ertoe over om

zelf op locatie stikstof te pro-

duceren. Behalve vriendelijk

voor het milieu is dit ook finan-

cieel aantrekkelijk voor het

bedrijf. In Delfzijl exploiteert

een groep van bedrijven geza-

menlijk een ‘eigen’ stikstof-

installatie. Fo
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Cryogene luchtscheiders, die met
name voor grotere capaciteiten van-
af minimaal 100 m3/h on-site eerste
keus zijn, kunnen 99,9999% zuivere
stikstof produceren.

Bij on-site productie is 
een terugverdientijd van twee jaar

vaak haalbaar


