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І. Обща информация за предприятието:

1.Наименование, адрес

ИНСТАЛАЦИЯТА 

Телефон: 
e-mail: 
Управител: 
Лице за контакт: 

Инсталацията за химическо чистене сес състои от една машина:
Тип …………………
Капацитет …45 kg на един цикъл.
Използван ОР перхлоретилен
Инсталацията не се намира в жилищна или смесена сграда и не се изисква монтирането на вентилационна инсталация.

2.  Работно  време

Работното време на инсталацията е 6 дни седмично,- общо 285 работни дни.

3. Производствени процеси с използване на органични разтворители

В едно ателие, в което се извършва почистване на дрехи с оррганичен разтворител могат да бъдат разграничени следните основни процеси:
1. Доставка, складиране и временно съхранение на ОР (перхлоретилен)
Доставянето на ОР се осъществява във варели, в съответствие с изискванията за етикетиране, опаковка и транспортиране на химични вещества. 
2.  Приемане на дрехи за почистване
При приемането на дрехите се отчита вида им. 
3.  Подготовка за химическо чистене – сортиране, претегляне, предварителна обработка с препарати за почистване.
4.  Зареждане на машината – поставяне на материалите за почистване и дозиране на необходимия ОР за химическо чистене.  
5.  Същинско пране – извършва се в баня от ОР,като след преминаване през материалите за почистване ОР минава през филтър преди отново да се върне в барабана. В края на процеса пране ОР се отвежда до работен резервоар или дестилатора (дестилацията е при температура 121°С, след което се кондензира) и връща в резервоара за чист ОР.
6. Центрофугиране – отделения ОР се връща в работен резервоар.
7. Сушене – извършва се с подгрят въздух до пълно отстраняване на ОР. Парите с ОР преминават през филтър, кондензират се и втечнения ОР се твежда към водоотделител за отстраняване на водата на база разликите в относителните тегла.
8.  Изваждане на почистените материали след приключване на сушенето
9.  При установяване на останали замърсявания, те се обработват допълнително или се повтаря същинското пране.
10. Техническо обслужване и поддръжка на машината – почистване на дестилатора (веднъж дневно) и отделяне на остатък , съдържащ ОР, почистване на филтрите .
11. Добавяне на свеж ОР – (2-3 пъти годишно)
Дейностите се осъществяват от оператор на машината за химическо чистене.
Изискванията към съхранението на смеси и препарати, съдържащи ОР – съгласно НАРЕДБА за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси от 2011 са спазени и са следвани Указания за извършване и документиране на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, , утвърдени от Министъра на околната среда и водите.
Съгласно тези документи, след идентифииранетно на опасните вещества и смеси с техните предупреждения за опасност, се разработва и оценката на съвместимостта на на отделните категории съхранявани вещества и смеси.
Наред с това се попълва и таблицата за Оценка на съответствието с общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси, която включва и информация за доказателство на съответствието по следните позиции.
	Осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното товарене и разтоварване;

Отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти;
Осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват;
Осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се съхраняват в рамките на определени температурни граници;
Инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси;
Обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните вещества с несъвместими категории на опасност;
Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или смеси;
Осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности;
Ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества и смеси;
Съхранение на веществата, класифицирани като силнотоксични или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал.
Аналогично се оценява и съответствието с изискванията за съхранение:
	Определяне на лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, и лица, имащи право на достъп до складовете с опасни химични вещества и смеси;

Разработване и прилагане на инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси в съответствие с наличната информация за техните опасни свойства по чл. 4, т. 1 на Наредбата;
Разработване и прилагане на инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата по чл. 4, т. 8 на Наредбата (т. 2 от Таблицата);
Разработване и прилагане на инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им;
Разработване и прилагане на инструкции за обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични вещества и смеси, в съответствие със законодателството за управление на отпадъците;
Планиране и осъществяване на необходимите мерки за защита на работещите в обектите и прилежащите им площи при възникване на аварии в съответствие с изискванията на законодателството за защита при бедствия.
	
4. Суровини, материали, продукти и отпадъци 

Суровини, продукти и отпадъци
мярка
Общо 
1. Потребление на ОР  I1 (100%), Перхлоретилен 
kg
890
2. Препарати за допълнителна обработка – не съдържат ОР

40 
3. Почистени материали 
kg
41 780
4. Регенерирани количества ОР  ( І2 )
kg
41860
5. Количество вложен ОР I=I1 + I2
Kg
42750

ІІ. План за Управление на Разтворители Пояснения за калкулиране и оценка  на стойностите в колона “количество” са дадени  в Приложение №2. за целите на НАРЕДБА №7/2003 при производството на фармацевтични продукти. 

Представеният по-долу ПУР, съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба №7/2003г., се основава на извършени измервания и оценки, в т.ч.:
-	измерване на приетите за почистване материали;
-	измерване на количествата образувани отпадъци;

Последващото прецизиране на ПУР( 2014) ще позволи допълнителна техническа и икономическа обосновка на необходимите мерки в т.ч., допълнителни изисквания в работните инструкции, респективно технологичен режим и експлоатация, въвеждане на дневници за отразяване на добавените количества ОР и намаляване на консумацията.. При подготовката на следващи варианти на ПУР могат да се променят и/ или въведат допълнителни потоци, като се спазват принципите, регламентирани с Наредба №7/2003г.

План за Управление на ОР 

наименование
мярка
количество
g на kg почистени и изсушени дрехи
Вложени разтворители I=I1 + I2 
kg
42750
1023,2
Консумирани разтворители I1
kg
860
20,6
Регенерирани разтворители I2
kg
41890
1001,9
Е Общи емисии

832
19,92
F Неорганизирани емисии

832
19,92
Емисии в отпадъчните газове – няма отпадъчни газове O1
 
 

ОР емитиран с отпадъчни води - няма O2
 
 

ОР замърсител в продукти и отпадъци - няма O3
 
 

Неуловени емисии O4
 kg
832
19,92
Хим реагирали – няма O5
 
 

ОР в отпадъците – във филтрите – O6
 kg
27,6
0,66
ОР в продуктите, не се допуска O7
 
 

ОР в препарати за повторно използване извън предприятието O8  - няма
 
 

Други загуби на разтворители – няма О9




Входящи потоци  
количество вложени разтворители (I), в т. ч.:
- I1 - количеството органични разтворители или количеството им в препарати, закупени и използвани като вложени материали в процеса за периода, за който се изчислява масовият баланс.
- I2 - количеството органични разтворители или тяхното количество в препаратите, възстановено и повторно използвано като разтворител, вложен в процеса, като рециклираните разтворители се отчитат при всяко поредно използване за изпълнение на дейността.

Входящи потоци на ОР  2014
Мярка
Количество
I1 Консумиран ОР 
kg
860
I2 Регенериран ОР
kg
41890

Изходящи потоци  
О1 – емисии  в отпадъчните газове.
О2 – органични разтворители, емитирани с отпадъчните води, отчитани, ако се прилага третиране на отпадъчните води при изчисляването на О5.
О3 – количеството  органични разтворители, оставащи като замърсители или остатъци в продуктите от процеса.
О4 – неуловени емисии на органични разтворители във въздуха; тук се включват общата вентилация на стаите, където се изпуска въздух във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни канали и подобни отвори.
О5 – органични разтворители и/или органични съединения, загубени поради химически или физични реакции (вкл. унищожените, напр. чрез изгаряне или друго третиране на отпадъчните газове или води, или уловените, напр. чрез абсорбция или ако не се отчитат при О6, О7 или О8).
О6 – органични разтворители, съдържащи се в образуваните отпадъци. Отпадъците, които съдържат ОР отговарят на следните изисквания:
1.	съхранявани са в херметически затворен съд, 
2.	класифицирани са като опасни, съгласно Наредба 2 от 2014г. за класификация на отпадъците, 
3.	предават се на фирма, която има разрешително за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци и 
4.	са посочени в отчетите за отпадъците (предавани на ИАОС)
О7 – органични разтворители или органични разтворители в препарати, продавани или предназначени за продажба като продукти с търговска стойност.
О8 – органични разтворители в препарати, възстановени за повторно използване, но не внесени като продукти в процеса, ако не се отчитат в О7. 
О9 – органични разтворители, изпускани (емитирани) по други начини.

ІІІ. Оценка на съответствието с нормите за общи емисии и други изисквания на Наредба №7/2003г.

1. Приложими норми на емисии на ЛОС
Основните данни, източници на информация и методи за определяне на нормите за емисии (НДЕ, ННЕ и НОЕ), съгласно чл. 4. т.1 и Приложение №2 на Наредба7/2003г. се основават на налична информация при оператора. 
За календарната година инсталацията работи при общ разход на ОР от 860 kg и предвид, че за дейността не е предвидена пределна стойност за консумация на разтворители (ПСКР) по т.11 на Приложе-ние № 2 на Наредба 7/2003г., наредбата регламентира следните условия за съблюдаване на емисионни ограничения за ЛОС, съгласно чл. 4, т.2( Приложение № 2, т. 11): 
Изпусканите емисии да не превишават нормите за общи емисии (НОЕ) на ЛОС, установени за категорията дейност съгласно приложение № 2, т. 11 , т.е.:



№
Категория на дейност
ПСКР тона за година
НДЕ mg ОВ/м³
ННЕ % от КВР
НОЕ
Забележка
1
2
3
4
5
6
7
11.
Химическо чистене



20g/kg(1) (2)
	Изразени като маса разтворител, емитиран за килограм почистен и изсушен продукт
	НДЕ по чл. 10в, ал.1, т.2 не се прилагат за тази дейност.


Съгласно чл. 28б, ал. 4 експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация, която отговаря на следните минимални изисквания (описани в ал. 5).
1. функционира непрекъснато по време на работа на машините/оборудването за химическо чистене в обекта;
2. осигурява кратност на обмена на въздуха в ателието, достатъчна да опази човешкото здраве, включително в случай на теч от машината за химическо чистене или от съда за съхраняване на суровината;
3. предотвратява всякакъв риск от формиране на експлозивна атмосфера;
4. осигурява изхвърляне на засмукваните газове в атмосферния въздух;
5. предотвратява всякаква възможност за преминаване на засмукваните газове в канализационната инсталация за отпадни води на жилищните сгради и е независима от всякаква друга вентилационна система;
6. предотвратява всякакъв риск от корозия, свързана с използването на халогенирани разтворители.
Изпускащото устройство на вентилацията трябва да надвишава с 3 метра сградите, намиращи се в радиус 15 метра, или да е снабдено с подходящ филтър, който се регенерира на подходящи интервали, посочени от производителя.
Не се допуска употребата на ЛОС по чл. 10в, ал. 1, т. 2 в инсталации за химическо чистене, разположени в обекти за обслужващи дейности в нови жилищни или смесени сгради.
Разглежданата инсталация не се намира в обект за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение) и не следва да прилага изискването за замяна на ОР или за изграждане на вентилационна система.
Наред с това, предвид появилите се на пазара нов тип ОР, различни от перхлоретилен и подходящи за използването им машини, операторът следва да разгледа възможността за замяна на използвания ОР.
Определенията за “отпадъчни газове”, съгласно т. 9 на Допълнителната разпоредба на Наредба 7/2003г., и за “неорганизирани емисии” съгласно т. 8 показват, че те не са приложими към инсталацията за химическо чистене.
Съгласно т. 4.1б на Приложение 8 към Наредба №7/2003, общите емисии за сравняване с нормите за общи емисии по приложения № 2, се определят посредством прилагането на следното уравнение:
	Е = F + О1, където
F = I1 - - О5 - О6 - О7 - О8      или 
F = O2 + O3 + O4 + O9
“Това количество може да се определи чрез директно количествено измерване. Възможно е алтернативно еквивалентно изчисление по друг начин, например чрез използване на ефективността на улавяне на процеса.”
Съгласно данните от ПУР и т. 4.1 на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии за 2014 г., възлизат  на 19709 kg:
F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8 = 860 – 27,6 = 832,4 kg – за 2014 г.
Е = F + О1=832,4 kg
На тази основа, общите емисии на ОР за 2014 г., са 19,92g/kg почистени и изсушени дрехи при норма 20 g/kg. 

2. Употреба на контролирани ЛОС с ограничителни рискови фрази 

В инсталацията се употребяват ОР обозначени с предупрежденията за опасност H351 за които Наредба 7/2003г., поставя допълнителни ограничения  за използване в дейност Химическо чистене или за прекратяване на употребата им, както е описано по-горе. 
Като се отчита, че на пазара има нови видове ОР, различни от перхлоретилен с по-малко опасни свойства (Н227) и подходящи за използването им машини, операторът следва да разгледа възможността за замяна на използвания ОР и да приемат програма за замяна (виж по-долу).

3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР
Доколкото използваните машини за химическо чистене нямат изходи за емитиране на отпадъчни газове, и инсталацията не се намира в жилищна сграда, не се налага провеждането на измервания съгласно Наредба № 6/1999.
За доказване на съответстието с определените емисионни ограничения (НОЕ - 20 g/kg),  операторът следва да извършва собствени измервания на почистените и изсушени продукти, количеството образувани отпадъци в отделните елементи на машитната (съдържащи ОР) и количеството консумиран ОР.
4. Схема за намаляване, съгласно Наредба 7/2003г.
Не приложима за инсталациите от дейност Химическо чистене. 

5. Използване на НДНТ

Съгласно определенията в ЗООС:
"Най-добри налични техники (НДНТ)" е най-ефективният и най-напредналият етап в развитието на дейностите и методите за тяхното осъществяване, показващ практическата пригодност на съответните техники за осигуряване на основа за определяне на съответните норми за допустими емисии и други условия на разрешителното, имащи за цел предотвратяването, а в случаите, когато това е практически невъзможно - намаляването на емисиите и въздействието им върху околната среда като цяло:
а) "техники" включва както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията;
б) "налични техники" са техники, разработени в мащаб, който позволява прилагането им в съответния промишлен отрасъл, при жизнени в икономически и технически смисъл условия и отчитане на свързаните с тях разходи и предимства, независимо от това, дали тези техники се използват, или се създават във въпросната държава членка, при условие че са достъпни в разумна степен за оператора;
в) "най-добри" са най-ефективни с оглед постигането на висока степен на опазване на околната среда като цяло.Възможно е дадена инсталация да прилага изискванията на НДНТ, но да не може, поради своята специфика, да постигне въпросното снижение на емисиите, особено когато то е свързано с генериране на замърсявания в други компоненти на околната среда.
Съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни се оценяват следните фактори при определяне на НДНТ

фактори
Практика в ИНСТАЛАЦИЯТА
Използване на нискоотпадъчна технология;
Използване на индустриални машини от затворен тип
Използване на по-малко опасни вещества;
Заместването на перхлоретилен с въглеводороди, несъдържащи хлор.
Оползотворяване на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е възможно;
Използването на машини със затворен цикъл позволява в голяма степен възстановяването на ОР, както и безопасното събиране и третиране на отпадъците от процеса.
Процеси, съоръжения или методи на експлоатация, прилагани успешно в промишлен мащаб;
Разработени технологии за употреба на ОР, несъдържащи хлор и използване на индустриални машини от затворен тип
Технологичен напредък и промените в научните познания и разбирания;
Развитие на индустрията, произвеждаща машините от затворен тип и разработване на машини, работещи с ОР, различен от перхлоретилена.
Вид, количество и въздействие на изпусканите емисии;
19g/kg почистени продукти 
Дата за пускане в експлоатация 

Вид и ефективно потребление на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергия;
Разработваните нови машина за работа с несъдържащи хлор ОР са и енергоефективни.
Необходимост от предотвратяване или намаляване до минимум на общото въздействие на емисиите върху околната среда;

Необходимост от предотвратяване на аварии и свеждане до минимум на последствията за околната среда;

Информация, публикувана от публични международни организации.



ІV. Изводи и основни препоръки за намаляване загубите на ОР и постигане на общата емисионна норма, съгласно Наредба №7/2003г.

При определяне на мерките за поддържане на съответствие определените норми (НДЕ/ННЕ/НОЕ), следва да се отчита действащия технологичен режим, регламентирани те процедури и определени разходни норми за употреба на разтворители при нанасянето на покритие на автомобили и измиване на работното оборудване и съдове. 

В същото време, следва да се сравнят и препоръчителните стойностите в описанията на т.н., най-добрите налични техники и технологии и долни граници на употреба на ОР. В тази връзка общата рамка за постигане на съответствие, следва да се основава на проучване и оценка за техническа осъществимост и икономическа ефективност на по-широк кръг от алтернативни мерки и технологични решения. 

Общата  рамка на Програма за съответствие с Наредба 7/2003 е представена в Приложение № 4Общата рамка за постигане на подобрение, включва проучване и оценка за качествата на спомагателните материали и режима на използването им при поддръжката на инсталацията, както и допълнителни първични и вторични мерки. 
За прецизиране на ПУР са използвани и подробни измервания на емисиите на изход от камерата, както и оценка на възможността за монтаж на модул за изгаряне или улавяне и възстановяване на ОР..


Обща рамка на Програма за постигане на съответствие с Наредба№ 7/2003 г.
При определяне на мерките за постигане на съответствие с определените норми(целеви НОЕ), следва да се отчитат изискванията на Параграф 4/5 на Наредба 7/2003г., а именно:
действащи инсталации, въведени преди 30.04.2001г., следва да постигнат съответствие с изискванията на глава втора - не по-късно от 30.10.2007 г. 



Мерки за намаляване на употребата на разтворители в ИНСТАЛАЦИЯТА   

Мярка, отговорник
Инвестиционни разходи
Експлоат. разходи
Срок 
Икономия на ОР
Икон. Ефект 

(хил. лв.)
(хил. лв.)
(период)
(kg)
(хил. лв.)
1. Добра практика





	Осъществяване постоянен контрол по затварянето на  на съдовете съдържащи ОР

Отг. Оператор





	Създаване оптимални условия и контрол по спазване технологията за експлоатацията на машината

Отг. Оператор
-




1.3 Разработване на инструкция и създаване на дневници за:
- измерване и регистриране на добавяно количество ОР в машината
- измерване и регистриране на количествата отпадък отстранени от машината при почистването .





2. Инвестиционни решения за намаляване емисиите на ЛОС





2.1 замяна на използвания ОР
Отг. Изпълнителен директор

10



2.2 закупуване на нова машина, която не използва , която не използва PERC
Отг. Изпълнителен директор
25

15 месеца





Координация с други програми, имащи връзка с дейността.
1. Фирмена програма за управление на отпадъците.
В дружеството е разработена програма за управление на отпадъците, където подробно е описан процеса на генериране на отпадъците/ включващ използването на разтворители за почистване на замърсено оборудване /, като  проследява : 
- честотата на образуване на отпадъците ;
- видът отпадъци ;
- количества и характеристика ;
- начин на събирането им и използваните съдове.


№
Мярка
Инв. и опер. р-ди
хил. лв
Икономия на ОР % от КВР 
График
Отг., лице

Оптимизиране на процедурите за поддръжка на машината и намаляване консумацията на ОР. Контрол по спазването на процедурите за експлоатация.


постоянно




Изготвил: …………………………..
                   /                             /



Приложение 1
Принципна технологична схема на машина за химическо чистене

Последователност на производствените процеси в ИНСТАЛАЦИЯТА

1 Доставка, складиране и временно съхранение на ОР (перхлоретилен)
Доставянето на ОР се осъществява във варели, в съответствие с изискванията за етикетиране, опаковка и транспортиране на химични вещества. 
2 Приемане на дрехи за почистване
При приемането на дрехите се отчита вида им. 
3 Подготовка за химическо чистене – сортиране, претегляне, предварителна обработка с препарати за почистване
4 Зареждане на машината – поставяне на материалите за почистване и дозиране на необходимия ОР за химическо чистене.  
5 Същинско пране – извършва се в баня от ОР,като след преминаване през материалите за почистване ОР минава през филтър преди отново да се върне в барабана. В края на процеса пране ОР се отвежда до работен резервоар или дестилатора (дестилацията е при температура 121°С, след което се кондензира) и връща в резервоара за чист ОР. Време на процеса 5-10 минути според вида на материала.
5 Центрофугиране – отделения ОР се връща в работен резервоар. Времетраене 3- 5 минути
6 Сушене – извършва се с подгрят въздух до пълно отстраняване на ОР. Парите с ОР преминават през филтър, кондензират се и втечнения ОР се твежда към водоотделител за отстраняване на водата на база разликите в относителните тегла. (15-20 минути)
7 Изваждане на почистените материали след приключване на сушенето
8 При установяване на останали замърсявания, те се обработват допълнително или се повтаря същинското пране.
9 Техническо обслужване и поддръжка на машината – почистване на дестилатора (веднъж дневно) и отделяне на остатък , съдържащ ОР, почистване на филтрите .
10 Добавяне на свеж ОР – (2-3 пъти годишно)


сортиране
чистене
Предварителна обработка 
Гладене, сортиране опаковка
Допълнително почистване
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Груб филтър
Охладител 
Подгряване на въздух
Дестилатор
О4
ОР в отпадъка О6
Пречистен ОР
Замърсен ОР
ІV етап Дестилация
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Приложение 3 
Допълнителни пояснения и коментари (източници на данни, нормативна уредба и използвани методи за оценка/измерване) по отделни позиции на ПУР

I1 Консумиран ОР
Посоченото количество 860 kg е установено на основата на счетоводни данни за употребения ОР. 
а) Спецификации на доставени ОР от производителите.
б) Информационни листове за безопасност на материалите - ОР( MSDS).
I2 Регенериран ОР 
В инсталацията  се  регенерира разтворител.
Количествата са оценени като е изчислено общото количество вложен ОР – според количеството почистени дрехи и се приема, че на kg дрехи машината се зарежда с около 1-1,05 kg. Регенерираното количество е изчислено на база вложеното минус консумираното – 
42750-860=41890 kg
Е – общи емисии и   F – неорганизирани емисии 
F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8 = 860 – 27,6 = 832,4 kg – за 2014 г.
Е = F + О1=832,4 kg
От величината на Е = F + О1=832,4 kg изчисляваме НОЕ 
832,4/41780=19,92 g/kg почистени дрехи.
Изчисленията за почистените продукти
Видове
тегло kg
Условно (средно) тегло kg
брой
сака –
13931,5
0,55
25330
панталони –
7560
0,3
25200
поли –
375
0,25
1500
палта
5954
1,3
4580
шлифери –
1272
0,8
1590
кожи –
1722,5
2,5
689
еко палта
4725
2,5
1890
якета
6240
0,8
7800
ОБЩО
41780




О1 – организирани емисии във въздуха от изпускащи устройства - няма  
Цялото количество отпадъчни газове от камерата се отвежда в общото работно помещение и не може да се счита като поток организирана емисия..
О2 - ОР в отпадъчни води – няма 

О3 – ОР, оставащи като замърсяване или остатъци в продукта - няма 

О4 - Общото количество необхванати/ неорганизирани и недооценени емисии на ОР 
Неорганизираните емисии са получени като разлика :
F=I1-O1-O5-O6-O7-O8
F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8 = 860 – 27,6 = 832,4 kg – за 2014 г.

O5 - Р-л, хим. реагирал/ разграден  -  няма.

O6 - Р-л в твърдите( течните) отпадъци – филтри
Оценка на съдържащия се ОР в отпадъците от филтрите – от 0,15 – 0,2% от почистените дрехи са образуваните отпадъци. В случая , приета стойност 0,165%
41780*0,00165 = 68,9 kg образувани отпадъци
Съгласно описанията на използваните машини, съдържанието на ОР в тях е около 40% - 
68,9*0,4=27,6 kg
O7 - Съдържание на р-л в състава на продуктите  - няма.

O8 - Регенериран р-л, използван извън процеса – няма. 

O9 - Други загуби на р-л – няма. 
Изготвил: ……………………….
                  /                          / 

