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Приложение 1
към секторно ръководство № 6

Технология на Производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила. характеристика на Най-добри налични техники
Технология на прозводството на Производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила и емисии на лос
Характеристика на основните технологични процеси и операции. съоръжения и оборудване.
Производството на препарати за покрития и лакове включва диспергирането на масло или пигмент в носител, обикновено в масло или смола, последвано от добавяне на разтворител за получаване на необходимия вискозитет на продукта. По същия начин (с известни различия, заради естеството на продуктите и използваните суровини) се произвеждат и мастила, лепила и свързващи покрития. Най-общата технологична схема може да бъде представена по следния начин:
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Приложение 1 - принципна технологична схема за производство на покрития, лакове и мастила
Последователност на производствените процеси в ИНСТАЛАЦИЯТА
ОР вложени в процесите
ОР за смоли 
ОР за производство на бои, емайл лакове,грундове, тониращи пасти и втвърдители 
ОР за производство на 
акрилатни дисперсии и лепила 
Производство смоли (100% ?) 
Доп., разреждане смоли
ОР-смоли за продажба 
ОР в смоли за  бои 
Пр-во лакове, безири и пластири 
ОР в бои, емайллак, грундове, 



тониращи пасти и втвърдители
Вложени ОР
ОР в лак, безир и пл-ри
Реактор,пълнене
ОР в АД и лепила
Доп. ОР в лак 
ОР  в смоли за допълнително разреждане
ОР вложени в производство на покрития

ОР в смоли за лак, безири и пл-ри 
ОР междинен продукт
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Суровините, които се използват при производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила, се класифицират по следния начин:
	Твърди вещества – използваните като пигменти твърди вещества в мастилата и боите придават оптични качества на продуктите - цвят, непрозрачност и устойчивост. По-рядко твърдите вещества са носители на други качества – антикорозионни, противопожарни и др. Твърдите вещества се използват основно при производството на бои и мастила. При лепилата се използват понякога за придаване на механични качества.
	Свързващи вещества – явяват се най-важната съставка на разглежданите продукти. Задържат твърдите вещества в образуваното покритие и създават адхезията на последното към подложката. Повечето от свързващите вещества са съставени от смоли и съхнещи масла, на които се дължат защитните и механични качества на покритието. По-рядко като свързващи вещества се използват неорганични продукти. Самите продукти от сектора се класифицират по природата на използваните свързващи вещества – алкидни бои, акрилни мастила, епоксидни лепила и пр.
	Разтворители – добавят се за получаване на необходимия вискозитет на покритието, което е от съществено значение за производството и приложението на продуктите. Характерно за разтворителите е, че тяхното присъствие в продукта след нанасянето му е нежелателно, тъй като влошават неговата устойчивост и качествата му. 
	Добавки – това са вещества, които се добавят в малки количества в продукта за подобряване на някои от качествата му и за придаване на нови качества. Характерно за тях е, че имат своята роля във всички етапи от живота на продукта – при производството (диспергиращи вещества, втвърдители), при съхранението (вещества, пречещи на утаяването на продукта, консерванти), при полагането на покритието (катализатори, сушители) и върху дълготрайността на продукта (абсорбенти на UV-лъчи, антипаразитни добавки).

 Следва да се отбележи, че през последните 10-15 години има съществено развитие на технологиите за производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила от гледна точка съкращаване на продължителността на цикъла на производство и намаляване на загубите на продукт. Основните причини за това са нарасналата конкуренция и повишените изисквания на пазара. Промените са свързани с въвеждането на ново оборудване за разпределение и смесване. Всички съставки за формулирането, наречени “междинни продукти”, са приготвят и складират в течна форма. Съответните резервоари са свързани с дозираща машина. “Междинните продукти” се подават директно в крайната опаковка, където се извършва формулирането. Схематично този процес може да бъде представен по следния начин:
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Опаковки за търговска реализация
Използвани материали, съдържащи разтворители
При производството на различни препарати се използват предимно чисти разтворители, които след това влизат в състава на готовите продукти. Понякога в доставяните в инсталацията материали, могат да бъдат разтворени в разтворител или да съдържат ЛОС като техен компонент Трудно е да се направи списък на използваните в този сектор разтворители, тъй като в него следва да се над 200 различни вещества.
Характеристика на емисиите
Емисиите в дадена инсталация за производство на препарати, съдържащи разтворител възникват на различни етапи от производствения процес:
	неуловени емисии по време на производствения процес;

загуби по време на пълнене, преливане;
загуби по време на почистване;
загуби от залепване на продукт по съдовете и останалото оборудване;
неуловени емисии при смесването;
загуби от съхранение.
Основни фактори, влияещи на емисиите са вида на разтворителя (неговата летливост) и температурата на смесване. Дори при добре контролиран процес загубите възлизат на 1-3%.
При термичната обработка на лаковете се отделят значителни количества ЛОС, които в зависимост от температурата, естеството на разтворителя и системата за улавяне варират от 1 до 6%.
Емисионният фактор при “неконтролирано”  с вторични мерки производство на бои и лакове възлиза на около 15 g/kg продукт при производствена структура: 45% бои с ниско съдържание на ОР, 45% с високо съдържание на ОР и 10% разредители.
Най-общо правило е големите инсталации да имат относително по-ниски емисии. При тях партидите са по-големи, което позволява да се организират процесите в затворен цикъл. На практика обаче пазарът налага често даден продукт да се произвежда в сравнително малки партиди.
Очевидно за да прецени дали дадена инсталация попада в обхвата на Наредба №7 КО следва е да се запознае с капацитета, производствената и практика, и най-вече със структурата на производство и системите за вторично намаляване на емисиите.
Изпускащи устройства
Основната част от емисиите на разтворители при производството бои, лакове, лепила и мастила се изпускат в атмосферата чрез локални устройства, свързани със съоръженията, в които се извършват различните процеси, свързани с употреба на разтворители или аспирационни системи при отстраняване на разтворители от продукти. Обикновено реакторите, като съоръжения, в които целево се налага да се запази разтворителят в системата (за разлика от сушенето, където целта е отстраняване), са свързани различни по конструкция кондензационни съоръжения за улавяне и регенериране на разтворителя. Количествената оценка на потоците от тези съоръжения е важна за да се определи (І2), което е значим компонент при изчисляване на процентната стойност на неорганизираните или общите емисии за доказване на съответствие с ННЕ или НОЕ.
Неуловените от горепосочените системи емисии, както и емисиите от останалите технологични операции и процеси се изпускат неорганизирано през общообменни вентилационни системи, врати прозорци и други отвори. 
Инвентаризацията, на наличното пречиствателно оборудване показва, че в повечето предприятия от страната функционира оборудване, целящо регенериране на разтворителя и намаляване на емисиите:
	охладителна колона, разположена над реакторите (смесителите);

кондензатор с водно охлаждане за улавяне на разтворителя;
сепаратор за отделяне на разтворителя.
Съгласно данни от измервания организираната емисия при подобен типов възел за улавяне има концентрации 200-400 mg/Nm3.
мерки, които следва да се имат предвид при определяне на НДНТ за дадена инсталация
Изборът на техники за намаляване на замърсяването на АВ зависи до голяма степен от естеството на производството, големината на предприятието и вида на използваните разтворители. Все пак, като цяло, мерките приа Производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила, чрез които се постига необходимото снижаване на емисиите на ЛОС, без да се предизвиква допълнително замърсяване на други компоненти или извънмерни разходи за инвестиции, енергия и материали могат да се обобщят, като следва:
	Важно е да се има предвид, че намаляването на употребата на разтворители и на емисиите на ЛОС в атмосферата може да бъде постигнато с различни по своето естество мерки:
	Оптимизиране на производствения процес;

Пречистване на емисиите преди изпускането им в атмосферата;
Оптимизиране на употребата на разтворители;
Използване на продукти с ниско съдържание на разтворители;
Рециклиране на разтворителите и пр.
	В следната таблица ще бъдат представени отделните етапи на производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила от гледна точка емисиите на ЛОС и ще бъде направено сравнение на сега използваните технологии с наличните добри производствени практики. Важно е да се отбележи, че изброените добри производствени практики не следва да се прилагат механично, а след внимателен анализ на конкретната ситуация.
Първични мерки
Първичните мерки за намаляване на емисиите на ЛОС са с приоритет пред вторичните поради това, че осигуряват по-добри резултати за околната среда като цяло и изискват по-малки инвестиции и оперативни разходи.
При дейностите, свързани с производство на препарати за нанасяне могат да се приложат:
	Увеличаване на дела на водните препарати за сметка на тези с органични разтворители

Съотношението на препарати на водна основа към такива на база органичен разтворител значително нараства в последните години, поради следните причини:
	значително повишаване на качеството на водните препарати;

по-добри експлоатационни характеристики – намален мирис, измиваеми със сапун.
Въпреки това продължават да съществуват пречки за пълно преминаване към водни препарати. Покритията понякога отстъпват по качество на тези с органичен разтворител. Последното важи особено за случаите на декоративни покрития, където водните лакове се оказаха абсолютно неприложими при лакирането на дървен материал. Недостатък е и по-бавното засъхване на водните препарати, което е сериозен проблем при работа на производствени линии, както е организирано обувното производство, например.
Проучванията на производителите са насочени именно към подобряване на качествата на водните препарати за да може те да изместят в по-голяма степен тези с органичен разтворител.
Известно намаляване на емисиите на разтворител може да се постигне и с подбора на по-слабо летливи вещества.
	Добро стопанисване и добра практика 

Този термин включва мерки, несвързани с технологията и нивото на техническото оборудване, които имат за цел недопускане на безпричинни загуби на разтворители от неспазване на технологичните и технически указания, както и от неправилна манипулации на лепилата, апретурите и разтворителите:
Използване на обезопасен транспорт за превоз на съдовете, за да се намали опасността от разливане поради изпускане;
Спазване на технологичните норми и недопускане на преразход на препарати;
Използване на затворени съдове за приготвяне на разтвори;
При ръчно прилагане на разтворите да се намали до минимум времето, през което съдовете са открити или да се намали повърхността, през която се изпарява разтворителят;
При операции по почистване - използуване на разтворители с ниска чистота, по възможност.
Подробно описание на добрите производствени практики за сектора е представено в следващата таблица. В  нея са включени етапи на производството на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила от гледна точка емисиите на ЛОС и е  направено сравнение на сега използваните технологии с наличните добри производствени практики. Важно е да се отбележи, че изброените добри производствени практики не следва да се прилагат механично, а след внимателен анализ на конкретната ситуация. 
Таблица П1-1. Сравнение на съществуващата практика с “добра производствена практика”
	СЪЩЕСТВУВАЩА ПРАКТИКА
ДОБРА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА
Разтоварване на суровините.
(Суровините, съдържащи разтворители /чисти разтворители, разтвори на полимери, добавки/, се доставят или в цистерни, или в големи контейнери.)
а) Доставка на суровините в цистерни:
Преливането на разтворителя от цистерните се извършва или гравитачно, или чрез изпомпване в неподвижни резервоари. Люкът на цистерната е отворен по време на операцията и наситените с разтворител пари свободно излитат в атмосферата. Използваните маркучи се свързват и разкачат ръчно при което също се отделят емисии на ЛОС в атмосферата.
Случват се и разливи поради преместване на цистерната преди разкачане на маркучите. 
Има случаи на преливане на голяма цистерна в контейнери с малък обем (напр. 200 литра), което води също до значителни емисии, най-вече поради разливане.
б) Големи контейнери за междинни продукти, бидони от 200 литра и други контейнери. 
Тези контейнери обикновено се затварят плътно, което не позволява емисии. Разтоварването им става с помощта на мотокари и единствените емисии стават при аварии, което е рядко. Понякога при разтоварване от камион бидоните се търкалят по релси, което може да доведе до разливи и емисии в атмосферата.
а) Доставка на суровините в цистерни:
В някои страни (Германия, Швейцария) цистерните и неподвижните резервоари са снабдени със система за връщане на изпаренията. При преливането системата цистерна/резервоар е затворена към атмосферата, а отделящите се газове от пълнещия се резервоар се връщат в цистерната. За да работи тази система ефикасно, е необходимо съответното оборудване да е налице и на мястото на пълнене на цистерната. 
За да се предотвратят разливите от ненавременно потегляне на цистерната се използват специални клапани, които предотвратяват разлива на разтворител (подобни на тези от Формула 1).
Преливането на голяма цистерна в контейнери с малък обем следва да не се използва, а големите неподвижни резервоари трябва да са снабдени с автоматичен изключвател, свързан с помпата, които да предотвратява разливите.
б) Големи контейнери за междинни продукти, бидони от 200 литра и други контейнери. 
Разтоварването при всички случаи трябва да става с мотокар от добре обучен персонал.
2. Съхранение на суровините.
а) Съхранение в резервоар.
Суровините се съхраняват в поставени на открито или вкопани в земята резервоари. Последните са с единични или с двойни стени. При тези, които са на открито, емисии могат да се получат поради колебанията на температурата на въздуха. Но тези емисии са малки в сравнение с емисиите при пълненето на резервоара. При вкопаните резервоари, особено тези с единични  стени, често се получават течове и разливи, което води до емисии в атмосферата и до замърсяване на почвата.
б) Големи контейнери за междинни продукти, бидони от 200 литра и други контейнери. 
Тези контейнери обикновено са затворени плътно и след употреба и връщане в склада се затварят отново. Съхраняват се най-често в складове на открито.
а) Съхранение в резервоар.
Суровините се съхраняват в резервоари на открито, освен ако не съществуват специални изисквания за вкопаването им в земята. Резервоарите се боядисват в черно за да се намали нагряването им. Новите резервоари се снабдяват със специални вентили, които намаляват и дори премахват напълно изпаренията в резултат на промяната на температурата на околната среда. Подобни вентили се монтират и на съществуващи резервоари, когато това е технологично допустимо. Вкопаните резервоари трябва да бъдат с двойни стени и да са снабдени със система за откриване на течове.
б) Големи контейнери за междинни продукти, бидони от 200 литра и други контейнери. 
Контейнерите трябва да бъдат плътно затворени. Трябва да се складират в закрити помещения без големи температурни колебания или под навес. 
3. Зареждане на реакторите.
а) Течни междинни продукти:
Зареждането се извършва обикновено чрез тръбопровод:
- директно в неподвижен реактор;
- директно в подвижен реактор;
- от зарядна станция, снабдена със зарядни устройства от тип “бензиноколонка”;
Тръбопроводът може да бъде открит или поставен под земята. Измерването на внасяните реагенти става чрез уреди за отчитане на обем или на маса.
а) Течни междинни продукти:
Зареждането става чрез тръбопроводна система, изградена в съответствие с националните или международни стандарти. За предпочитане е тръбите да не се поставят под земята поради опасност от корозия и течове. Тръбите се боядисват за предпазване от корозия. Отделните секции на тръбопровода са с достатъчна дължина, свързани с винтови съединения. Последните се уплътняват за предпазване от течове, за предпочитане с тефлонова лента. Състоянието на тръбопровода се следи чрез извършване на редовни контролни технически прегледи. Последният е конструиран и изградено по такъв начин, че да бъдат сведени до минимум налягането в системата, наличието на кранове, колена, разклонения и пр.
Директното подаване на продуктите в реактора представлява НДНТ от гледна точка минимизирането на емисиите в атмосферата. …  Използва се система от гъвкави тръби за зареждане, снабдена с устройства за зареждане тип бензиноколонка, които допълнително намаляват емисиите. При зареждане на разтвори на полимери използването на подобни устройства е препоръчително при всички случаи. Препоръчва се също затварянето на реакторите към атмосферата при зареждане.
б) Контейнери:
Когато реакторите се зареждат от контейнери, съдържанието на последните или се излива директно, или се прехвърля в междинни съдове за претегляне. Това често се прави в работното помещение и води до емисии в атмосферата, които се улавят само частично от пречиствателните съоръжения, ако има такива. Използваните за претегляне междинни съдове са или бидони или дори по-малки по обем туби, които са отворени към атмосферата.
б) Контейнери:
Съдържанието на контейнерите може да се прехвърля в реакторите чрез специален отвор. НДНТ се състои в това, двата отвора да са възможно най-близко и по възможност с подхождащи си минимални размери. Улавянето на емисиите се извършва директно над отвора за преливане. Възможно е и използването на помпи за прехвърляне на съдържанието на бидона в реактора, но това не е подходящо когато се прехвърлят малки количества или силно разредени разтвори. Реакторите се отварят само при технологична необходимост. Същото се отнася и за използваните за претегляне междинни съдове. 
В заключение следва да се каже, че прехвърлянето на реагенти от бидони с или без междинно претегляне при всички случаи води до по-големи емисии в атмосферата от използването на междинно приготвени продукти и подаването им в реактора през тръбопровод.
4. Третиране на използвания амбалаж.
Обикновено съдържанието на контейнерите и бидоните се излива напълно, за да се намалят загубите на реагент. 200-литровите бидони се затварят преди да бъдат експедирани. Някои от съдовете са деформирани или повредени. Всяко останало количество реагент в съдовете води до допълнителни емисии в атмосферата.
Добрата практика по отношение на използвания амбалаж се състои в:
Възможно най-добро изпразване на контейнерите и бидоните. Затоплянето на контейнера и на съдържанието му би довело до по-добър резултат от тази гледна точка.
Задължително трябва да се затварят контейнерите и бидоните след използването им.
Когато това е приложимо, амбалажът следва да се почиства и използва повторно. Ако това е невъзможно, металните бидони и контейнери се предават за скрап след предварително почистване – с алкален разтвор или с разтворител. 
5. Диспергиране във високооборотни диспергатори.
При този производствен етап всички пигменти и други реагенти се добавят в течна фаза. Операцията предварително диспергиране/диспергиране се извършва чрез смесване на прахообразните вещества с разтворител в съд с високооборотна бъркалка, която предизвиква турболентност и нагряване на сместа. Най-често се използват следното оборудване:
Плътно затворени неподвижни съдове, където подаването на пигменти и разтворител се извършва чрез тръбопроводи, а изтласкваният богат на разтворители въздух се подава в система за пречистване.
Неподвижни съдове, покрити с купол, където подаването на течностите става чрез тръбопровод, а на прахообразните компоненти – през специален отвор.
Във неподвижни съдове с подвижен купол, който се отваря при подаване на отделните компоненти.
Подвижни съдове, които се поставят под дозаторите. Понякога тези съдове са със капаци, но понякога са отворени към атмосферата.
Добрата практика се състои в използването на затворени или снабдени с фиксиран купол неподвижни съдове. 
При големи съдове, които се използват само за определен вид смесване, е възможно използването на твъбопроводи за зареждането им директно от силози за прахообразни вещества и от контейнерите за междинни продукти.
Люковете на съдовете се отварят само при зареждане на изходни вещества.
Съдовете, които имат свалящи се капаци, могат да се използват като затворени съдове. Капакът стои затворен постоянно, и се повдига само при почистването на съдовете. 
Подвижните съдове трябва да са снабдени единствено с люкове, през които да става зареждането им. По време на работа тези люкове следва да са затворени.
Поставянето на кондензатори за вода над отворите на съдовете позволява да бъдат улавяни и регенерирани разтворителите, които се съдържат в излизащия от съдовете въздух.
6. Смилане.
Тази операция се извършва по един от следните начини:
С топкови мелници. При тях  прехвърлянето на продукта към следващия етап става с помощта на помпа или гравитационно.
С цилиндрични мелници. Те обикновено са отворен тип и в общия случай са снабдени с аспирация.
Мелници с вертикална ос. Те имат сито в горната част на камерата, което да пропуска смления материал и задържа едрата фракция. Това позволява емитирането на разтворител в атмосферата.
Мелници с хоризонтална ос. Те като правило са затворени херметично.
Добрата производствена практика се състои в използването на затворени мелници от хоризонтален тип. Захранването и отвеждането на смления продукт става чрез тръбопроводи. Течните продукти се подават и отвеждат с помощта на помпи по същия начин. Когато се използват междинни контейнери за съхранения на продуктите, последните трябва да бъдат от затворен тип. 
Много мелници са снабдени с резервоар, където се събира готовия продукт преди изпомпването му. Последният трябва да бъде снабден с автоматична система, която да предотвратява разливи, а оттам и емисии на разтворител в атмосферата.
7. Смесване.
Смесването се извършва в съдове от същия тип, както при диспергирането. Разлика има в скоростта на въртене на бъркалката (винт, диск, турбина), тя е по-малка. На този етап се добавят само течни продукти.
Добрата производствена практика е същата, както при диспергирането:
Използване на затворени съдове. Улеснението тук е, че не се добавят прахообразни продукти. При смесителните съдове всички продукти се доставят чрез тръбопроводи и те нямат отвори, с изключение на тези за поддръжка.
Използване на херметично затварящи се люкове. 
Използване на външна система за екстрахиране на емисиите на разтворители.
Използване на система за автоматично вентилиране при отваряне на люковете. Поставянето на кондензатори за вода над отворите на съдовете позволява да бъдат улавяни и регенерирани разтворителите, които се съдържат в излизащия от съдовете въздух.
При използване на подвижни съдове добрата производствена практика се състои в:
Работа при затворени смесителни съдове. Това може да се постигне чрез използване на капаци и чрез фиксиране на бъркалките към капака.
Използване на люкове минимален размер за зареждане, вземане на проби и пр. 
Работа на системата за екстрахиране на емисиите на разтворители при отворени люкове.
Екстрахиране на емисиите на разтворители от въздуха около смесителните съдове, но не и от самите тях.
8. Вземане на проби.
Вземането на проби става чрез спускане на сонда през люка на съда или ръчно. При отварянето на люка се освобождават емисии на разтворители. 
Вземането на проби през клапан от големи съдове се използва рядко, тъй като за целта е необходима отвеждаща тръба от съда, която се почиства трудно и остатъкът може да доведе до замърсяване на следващата обработвана партида. (Обикновено един и същи съд се използва за формулирането на повече от един продукт.)
Разработени са специални пробовземни отвори с два клапана, които позволяват вземането на проби в приемник. По този начин се елиминира възможността за замърсяване на съдовете и се намаляват емисиите в атмосферата.
При вземане на проби по традиционния начин, люковете не трябва да стоят отворени повече от необходимото.
9. Транспорт на продукцията за филтриране и опаковане.
Подаването на продуктите за филтриране и опаковане често се прави в отворени съдове. Съдовете могат да бъдат с различен вид и конструкция. Подаването може да става с помощта на помпи, на гъвкави тръбопроводи или гравитачно. 
Добрата производствена практика се състои в това, продуктите да се транспортират с помощта на херметични тръбопроводни системи или на затворени съдове. Прилагат се същите конструктивни решения, както в т.2. 
10. Филтриране.
Филтрирането се извършва с помощта на:
Ръкавни филтри:
- поставени директно на изхода на съдовете, снабдени или не със система за принудителна екстракция;
на изхода на гъвкавите тръбопроводи;
Вибрационни сита, снабдени или не със система за принудителна екстракция;
Филтри, намиращи се в картера на съда; продуктът се изпомпва през тях; филтрите могат да бъдат метални, тъканни и пр., с различно конструктивно решение.
Повечето от инсталациите за филтриране са снабдени с фунии за зареждане.
Филтрирането се извършва в херметично затворено оборудване, което изисква минимално отваряне за почистване и подмяна на филтриращите елементи. Инсталациите с метални филтриращи сита, които могат да бъдат почиствани периодично чрез изстъргване или чрез циркулация на течност в противоток, са за предпочитане пред тези, чиито филтриращи елементи трябва да се подменят.
Някои филтри имат възможност за инсталиране директно на тръбопровода, без фунии за зареждане и отвеждане на продукта. Това представлява най-доброто решение от гледна точка недопускане на разливане на продукт и на емисии в атмосферата.
11. Опаковане.
Опаковането може да се извършва чрез:
ръчно дозиране от бункер с помощта на клапан или кран;
ръчно дозиране чрез обемна помпа;
полуавтоматични или автоматични дозатори, снабдени с обемна помпа.
Установката може да има възможност допълнително да поставя етикети, капачки и др. При разфасоване на малки обеми ръчните методи са за предпочитане за избягване на загуби, предизвикани от оставане на продукт в тръбопроводите и съдовете.
Добрата практика се състои в наличието на съд за зареждане със захранващо устройство, при които разстоянието между последното и амбалажа е минимално. Поставянето на капачка също трябва да става възможно най-бързо след напълването.
При процеса на пълнене на течни продукти на добра практика е използването на устройства за пълнене с потопяем в пълнещия се съд накрайник.
12. Транспортиране до складовите помещения.
Обикновено готовата продукция се транспортира до складовите помещения, като опаковките са наредени върху палети.
Опаковките се нареждат в кашони след което последните се палетизират. Кашоните се опаковат с полиетиленово фолио или друго средство за фиксиране с оглед избягването на възможността за инциденти и разливане на продукт.
13. Почистване на оборудването за диспергиране и за смесване.
а) Неподвижни съдове:
Неподвижните съдове се почистват с разтворител или алкален разтвор с помощта на четки. Силно замърсени съдове се обработват с горещ алкален разтвор или с слабо абразивно вещество.
а) Неподвижни съдове:
Невъзможно е почистването на отворени съдове без това да доведе до емисии на разтворители. Затова затворените съдове се почистват с помощта на въртящи се почистващи глави, които пулверизират под налягане почистващото вещество (разтворител). В общия случай последното се рециклира и използва отново.
б) Подвижни съдове за технологични операции и други съдове:
Подвижните съдове за технологични операции и други съдове (контейнери, бидони и пр.) се почистват най-често на работната площадка с разтворител с помощта на четки. Използват се също инсталации, при които почистването става чрез пулверизация на течността или въртящи се четки. Тези инсталации се намират под смукателен чадър или в кабини. Последните също са снабдени с инсталация за отвеждане на замърсения с разтворители въздух.
б) Подвижни съдове за технологични операции и други съдове:
Системите, които използват въртящи се почистващи глави и четки за почистване на вътрешността на подвижни съдове за технологични операции и други съдове, се разглеждат като добра производствена практика. Все пак тези системи генерират емисии на разтворител при изваждането им от почиствания съд.
Независимо от това, какъв е избраният метод за почистване, за добра производствена практика се смята:
Почистването на съдовете възможно най-бързо след изпразването им. Засъхнали съдове се чистят много по-трудно.
Използване на разтворител с възможно най-ниска летливост. (Някои гликолови етери с много нисък парен натиск са подходящи за горещо почистване в затворени системи.)
Като алтернативни методи за почистване на подвижни съдове се приемат:
Замяната на разтворителите с горещ алкален разтвор (натриев или калиев, при t ~ 80oC).
Използването на криогенни техники (напр. впръскването на ледени топчета).

в) Разтвори за почистване:
Използването на стандартни разтвори за почистване позволява постигането на добра себестойност на регенерирането им, особено ако това се прави в рамките на предприятието.
Забележка:
Използването на тежки разтворители, които не се изпаряват напълно може да доведе до последващо замърсяване на произвежданите продукти. В такива случаи е наложително използването на формулировки с леки разтворители.
При използване на автоматични системи за почистване е важно пълното изтегляне на замърсения с разтворител въздух от съда преди отварянето му.
Вторични мерки
Както бе споменато по-горе, за някои производства на различни продукти не могат да се намерят подходящи алтернативи за замяна на разтворителите. Така в този сектор се налага задължително да се приложат вторични мерки, предизвикващи улавяне и обезвреждане на ЛОС, които да осигурят спазване на емисионните ограничения.
Тъй като разтворителите са скъпи продукти, тяхното регенериране е изгодно икономически, което прави системите за улавяне неизменна част от производствената практика на много предприятия. Освен това, поради факта, че процесите се провеждат в закрити помещения, улавянето на разтворителите се налга и от съображения за охрана на труда.
Най-често използвани са водните кондензатори, а адсорбция-десорбция с активен въглен е доста по-рядко срещан способ. И двата метода позволяват много висок процент на регенериране на разтворителя при операциите с употреба на разтворители. 
При процесите на термична обработка на лакове на разтворителя ефективно се прилагат скрубери с последващо изгаряне на неуловените емисии. Тези системи осигуряват до 99% ефективност на пречистването..
За да се постигне на максимално намаление на общите емисии чрез използване на вторични мерки, следва да се уловят разтворителите от максимален брой източници, включително и от вентилацията на помещенията. От друга страна, включването в организирания поток на работни места с по-ниски емисии на ЛОС води до по-ниска концентрация на отпадъчните газове, което понижава ефективността на процеса и повишава оперативните разходи. Всяка инсталация следва да подбере оптимален режим с оглед на постигане на нормите при минимални разходи.
Трудно е да се направи количествена характеристика на различните вторични мерки, тъй като при тези производства се използват множество различни разтворители. Кондензаторите имат ограничена възможност да бъдат използвани самостоятелно за постигането на нормите, тъй като те могат да понижат концентрацията до нивото на насищане на парите при съответната температура, но не и под него. Понижаването на температурата има положителен ефект върху улавящата способност, но и то е ограничено до температурата на замръзване на охлаждащия агент. Инсинераторите, адсорберите с активен въглени и скруберите, съгласно данни от различни инсталации, помагат да се отстранят често повече от 90% от постъпилите разтворители. 
Повече информация за вторичните мерки за намаляване на емисиите на ЛОС е представена в Ръководство № 17.
Вторичните мерки водят до увеличено потребление на енергията, което може да се сччита за недостатък, както във финансов аспект, така и в екологичен.
Избор на подходяща комбинация от мерки, представляваща НДНТ 
За най-добра налична техника може да се счита такава комбинация от мерки, която в общия случай, при максимално ефективно прилагане, осигурява общи емисии на разтворители под 3% от вложените в процеса. Разбира се при по-малки инсталации прилагането на всички аспекти на НДНТ е неизгодно и там би трябвало да се цели постигане на поне 5% общи емисии. 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.
За оценка на  различните мерки е направено проучване за страните от ЕС [Rentz……].
 При него е използвана моделна иинсталаци, която произвежда 45% препарати с ниско съдържание на ОР (10%), 45% с високо съдържание на ОР (40%) и 10% други. В производството не се прилага никоя от гореописаните мерки. Годишното производство на инсталацията възлиза на 14 400 тона готови препарати.
В следващата таблица са представени данни за емисиите при прилагане на комбинация от мерки, към моделната инсталация.
Таблица П1-2. Данни за емисиите на ЛОС (g/kg боя) при различни мерки за намаляване на емисиите

Първични мерки

45% препарати с ниско съд. на ОР (10%)
45% с високо съд. ОР (40%)
10% други


45% препарати с ниско съд. на ОР (10%)
45% с високо съд. ОР (40%)
10% други
Системи със затворен цикъл 
Добро стопанисване
80% препарати с ниско съд. на ОР (10%)
10% с високо съд. ОР (40%)
10% други
Системи със затворен цикъл 
Добро стопанисване 
Вторични
мерки
няма 

15
-
-

Кондензация или адсорбция с активен въглен
-
3,75
2,4

изгаряне 

-
3,75
2,4

Следва да се има предвид, че представените в таблицата по-горе на емисиите и изчислените разходи са примерни и могат да варират в зависимост от вида на процесите и изделията, големината на инсталацията, оползотворяването на наличните мощности, цените на енергия и материали в различните страни от ЕС, и др. Така всеки оператор има възможност да подбере различни мерки, подходящи за неговата инсталация, с които да постигне необходимото снижение. 
При прилагане на мерките за намаляване на емисиите на разтворители са необходими следните разходи:
	инвестиционни разходи – извършват се еднократно за закупуване на оперативно или пречиствателно оборудване и други дълготрайни, активи;

оперативни разходи – извършват се периодично за консумативи, енергия, заплати, ремонти и др текущи нужди.
В някои случаи мерките имат положителен финансов ефект за операторите, вследствие на икономии на материали, енергия, труд и др.
В следващата таблица е представена оценката на инвестиционните (отгоре в удебелен шрифт) и текущите разходи за прилагане на различните мерки. В първата клетка са дадени оперативните разходи на моделната инсталация, направени за препарати, съдържащи разтворители и тяхното приложение. 


Таблица П1-3. Данни за необходимите инвестиции (евро) и текущи раходи (евро/год) при различни НДНТ               
Инвестиционните разходи са отгоре в удебелен шрифт, а текущите, отнасящи се до разтворителите отдолу
Първични мерки

45% препарати с ниско съд. на ОР (10%)
45% с високо съд. ОР (40%)
10% други


45% препарати с ниско съд. на ОР (10%)
45% с високо съд. ОР (40%)
10% други
Системи със затворен цикъл 
Добро стопанисване
80% препарати с ниско съд. на ОР (10%)
10% с високо съд. ОР (40%)
10% други
Системи със затворен цикъл 
Добро стопанисване 
Вторични
мерки
няма 

0
0
-
-

Кондензация или адсорбция с активен въглен
-
810 000
78 600
750 000
66 000

изгаряне 

-
495 000
393 000

447 000
264 000

Следва да се има предвид, че изчислените разходи се отнасят до конкретната инсталация и могат да варират в зависимост от технологични, валутни, ценови и други фактори.
По-долу е даден коментар, относно финансовите параметри на различните мерки:
В някои случаи мерките могат да имат положителен финансов ефект за операторите, вследствие на икономии на материали, енергия, труд и др. В дадената таблица при  вторична мярка кондензация или адсорбция не е отчетена цената на възстановения разтворител, което може да осигури положителен финансов резултат в текущ план.
Прилагането на вторични мерки (термично изгаряне) е свързано с инвестиции и текущи разходи без възвръщаемост .

Избор на подходяща комбинация от мерки, представляваща НДНТ 
Описаните по-горе мерки сами по себе си не представляват НДНТ. За най-добра налична техника може да се счита такава комбинация от мерки, която осигурява  постигане на съответствие с Наредбата.
За оценка на  различните мерки е направено проучване за страните от ЕС [Виж библиографията към секторното ръководство и CITEPA
http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_manufacture_inks_etc_300905.pdf" http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_manufacture_inks_etc_300905.pdf


