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І.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА предприятието:

1. Наименование, адрес
София
Адрес на площадката 
Тел. 
Булстат 
Изп. Директор: 
Лице за контакт
Тел 
Ел. поща ……
Предприятието е регистрирано през …………. г. и към него са прехвърлени всички дейности. Плана е разработен за период от 1 година – ……………г..
2. Данни за работно време 
Фактическо отработено време в цехове използващи ОР ............... часа 

3. Производствени процеси с използване на органични разтворител
Съгласно наредба 7/2003 г.
Флексопечат е печатарска дейност, при която се използва носител от гума или еластични фотополимери, при която печатните повърхности са изпъкнали, с помощта на течни мастила, изсъхващи чрез изпаряване;
Пилотното предприятие: Разполага с подготвително отделение за изработване на фотополимерни клишета. Печата се на четирицветна флексопечатна машина оборудвана с електронно микропроцесорно управление и оптична система за наблюдение на печата в движение, даваща възможност за получаване на висококачествен растеров печат върху полипропилен, полиетилен, хартия, алуминиево фолио и PVC.
При печат върхугъвкави опаковки предприятието предоставя и допълнителни услуги:
производство на многослойни (каширани) опаковки, разролване на хартия, полиетилен, полипропилен, PVC и алуминиево фолио, парафиниране на хартия, печат върху екструдирана хартия и др.
Операциите с употреба на ОР са съхранение, подготовка на мастилата за печат, подготовка и почистване на машините и др.

4. Суровини, материали, продукти и отпадъци, съдържащи ОР (2014 г.)
Употребени материали на основата на ОР са над  80 т

ОР, съдържащи се в мастилата и допълнително внесени в процеса – kg – 2014 г.
Процеси /Видове ОР
Мярка
Количество 
Флексопечат
kg
46242
етилацетат
kg
14167
етилов алкохол
kg
29248
метоксипропанол
 kg
2827


5. Пречиствателно оборудване за намаляване на емисиите на ЛОС

В предприятието са монтирани общообменни вентилации, които служат за улавяне и отвеждане на парите на ОР в ОС и се приемат за неорганизирани емисии.
За изсушаването, към машините има изпускащи устройства, които са снабдени с модули за изгаряне с оползотворяване на топлината.

ІІ. План за Управление на разтворители за целите на НАРЕДБА 7/2003г.  

Представеният по-долу ПУР, съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба №7/2003г., се основава на извършени измервания, представени в протоколи, Приложение, в т.ч.:
	Обемен поток (дебит на вентилационните системи) и съдържание ЛОС (вкл. като общ органичен въглерод) за съответните изпускащи устройства;
	концентрация на ЛОС, на отделни източници на неорганизирани емисии в работна и околна среда;

съдържание на ЛОС в отпадъци;
оценки за общи загуби от източници на неорганизирани емисии.
прецизиране на ПУР ще позволи допълнителна техническа и икономическа обосновка на необходимите мерки в т.ч., евентуално модифициране на технологичния процес, промени в работните инструкции, респективно технологичен режим и експлоатация. 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.
В ПУР е отчетено прекратяването на прилагането на изискванията на §12 от ПЗР, а именно Нормите за допустими емисии, вкл. ННЕ и НОЕ съгласно приложения № 2 и 3, се прилагат към съществуващите инсталации, въведени в експлоатация преди 30.IV.2001 г., чиито емисии на ЛОС не превишават НДЕ 50 mg С/m3 (за инсталациите с пречиствателни съоръжения за ограничаване на ЛОС чрез изгаряне) или 150 mg С/m3 (за инсталациите с други пречиствателни съоръжения) не по-късно от 30.IV.2013 г., при условие че общите емисии от инсталацията не превишават емисиите, които биха възникнали при спазване на установените с наредбата НДЕ. 
Направени са допълнителни измервания на концентрацията на разтворител и прецизирани общите дебити за постигане на по – голяма представителност и оценена по-точна средна стойност.

План за Управление на ОР в ……….. ЕООД за 2014 г.

Параметри на плана
Мярка





Колич.
%
Флексопечат
 
I= I1+ I2
46242
 
Етилацетат 
kg
 
14167
30,6%
Етилов  алкохол 
kg
 
29248
63,2%
Метоксипропанол 
kg
 
2827
6,1%
Емисии
kg
E=I-O5-O6-O7-O8
14179
30,7%
Неорганизирани емисии
kg
F = О4
8677
18,8%
Емисии в отп., газове
kg
О1
5502
11,9%
ОР емитиран с отп., води
kg
О2
 
 
ОР замърс., в прод., и отп.
kg
О3
 
 
Неуловени емисии
kg
О4
8677
18,8%
Общообменна вентилация
kg
О4-1
2646
5,71%
Измиване на машините
kg
О4-2
480
1,0%
Неуточнени
kg
О4-3
5551
12,02%
Хим реагирали - изгаряне
kg
О5
32013
69,2%
ОР в отпадъците
kg
О6
50
0,1%
ОР в продуктите
kg
О7
 
 
ОР в препарати за повторно използване # O7
kg
О8
 
 



ІІІ. Оценка на съответствието с нормите за общи емисии и други изисквания на Наредба 7/2003г.

Основните данни, източници на информация и методи за определяне на нормите за общи емисии (НОЕ), съгласно чл. 4. т.2 и Приложение №2 на Наредба7/2003г. (обн. ДВ. бр. 96 от 31.10.2003г.) се основават на налична информация от оператора. 
За календарната година, инсталацията работи при общ разход на ОР от 60247 kg, надвишаващ определената прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) по т.3 на Приложе-ние № 2 на Наредба 7/2003г. Наредбата регламентира следните условия за съблюдаване на емисионни ограничения за ЛОС, съгласно чл. 4, т. 1 (Приложение № 2, т. 3) и т. 3: 
Изпусканите емисии да не превишават нормите за допустими емисии (НДЕ) в отпадъчните газове, вкл. нормите за неорганизирани емисии (ННЕ) на ЛОС, установени за съответната категория дейности съгласно приложение № 2, т. 3 , т.е.:
№
Категория дейност
ПСКР тона за година
НДЕ mgC/Nm3
ННЕ
% от КВР
НОЕ
Забележка
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
3.
Дълбок печат, Флексопечат, Ламиниране
Над 25 
100
20


Определенията за “отпадъчни газове”, съгласно т. 9 на Допълнителната разпоредба на Наредба 7/2003г., и за “неорганизирани емисии” съгласно т. 8 показват, че НДЕ се прилагат за всички изпускащи устройства (в т.ч., от вентилационни системи), представляващи източници на организирани емисии (т.е само за локални вентилационни системи и изпускащи устройства от машини, съоръжения, реактори и т.н.).
От 30.04.2013 инсталациите, които експлоатират пречиствателно съоръжение на отпадъчните газове и използват изгаряне, съгласно §12 от ПЗР, прилагат НДЕ, ННЕ, съгласно Приложение 2 на Наредбата. 
Измерванията на емисиите следва да бъдат направени съгласно изискванията на Наредба 6/1999 г. 
Извършените измервания на отпадъчни газове, респ. на пари на ОР (О1) на изпускащи устройства след модул за изгаряне  (оксидайзер), показват съдържание:
устройство
мярка
Количество 
флексопечат
 

Машина 1


концентрация
mgЛОС/m3
169,00
концентрация
mgС/m3
90,0
Машина 2


концентрация
mgЛОС/m3
170,9
концентрация
mgС/m3
91,0
При приложима НДЕ - 100 mgC/m3, (съгласно Приложение 2) в предприятието са регистрирани емисии на органичен въглерод, непревишаващи посочената граница за НДЕ. 
Съгласно т. 4.2 на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии за сравняване с нормите за неорганизираните емисии по Приложения № 2 и 3, се определят посредством прилагането на едно от следните уравнения:
F = I1 - О1 - 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. 4.2 на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии за 2014 г., възлизат  както следва:
флексопечат
F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8 = 46242 – 32013 - 5502 - 50 = 8677 kg – за годината
На тази основа, дела на неорганизираните емисии на ОР в общото количество вложени ОР за годината., възлиза на 

2014

Kg
%
Дълбок печат
8677
18,8%

при норма за неорганизирани емисии – 20%.
2. Употреба на контролирани ЛОС с ограничителни рискови фрази 
Инсталацията, не употребява ОР с предупреждения за опасност H340, H350, H350i, H360D, H360F,  за които Наредба 7/2003г., поставя допълнителни ограничения на НДЕ и за прекратяване на употребата им.
3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР.
Масовия поток на емисиите на ЛОС в отделните потоци отпадъчни газове на инсталацията не  надвишава 10 kg/h, определени като общ органичен въглерод, в съответствие с чл. 14 и чл. 15 на Наредба 7/2003г., не се налага провеждането на собствени непрекъснати (автоматични) измервания за определяне на емисиите при съответните изпускащи устройства съгласно Наредба № 6/1999.
 Масовите потоци на емисиите на органичен въглерод в отпадъчните газове на флексопечат са със следните стойност: 

kg ОВ на час
Емисии в отп., газове

флексопечат
0,62
Машина1
0,32
Машина2
0,30

ІV. Изводи и основни препоръки за намаляване загубите на ОР и Програма за подобряване, съгласно Наредба 7/2003г.

Независимо от възможността за последващо прецизиране и повишаване надеждността на направените оценки, измервания и анализи в ПУР за 2014 г., могат да бъдат направени изводи относно разхода на ОР. 
Основното количество емисии са неорганизирани и следва да бъдат приложени мерки, свързани с тяхното намаляване. Това са мерки за добро стопанисване и редовна поддръжка на инсталацията и спазване на добри производствени практики, свързани с организационно-технически процедури.



Програма за намаляване на консумацията и емисиите на ЛОС 2015 г.
№
Мярка
Инв. р-ди
хил. лв
Икономия на ОР % от КВР 
Срок:
Отг., лице:
І.
Инвестиционни 




1. 
Добро стопанисване




1.1
Правилно съхранение и манипулиране в складовете.


постоянен

1.2
Намаляване и елиминиране на разливите на мастила и разтворители.


постоянен

1.3
Съдовете с мастила и ОР да бъдат добре затворени, когато не се употребяват.


постоянен

1.4
Стриктно изпълнение на инструкциите по работни места и длъжности за добро стопанисване.


постоянен

1.5
Експлоатация на машините при затворени люкове и капаци.


постоянен

	

При операции на почистване да се използват дестилирани разтворители


постоянен

	

Отпадъците и амбалажа  от разтворителите да се събират в обособен за целта склад до връщането им на доставчиците или до рециклирането им.


постоянен

	

Извършване на редовна профилактика на оборудването с цел свеждане до минимум на течовете.

       
постоянен

	

Проучване на възможности за използване на автоматизирано оборудване за почистване на клишетата.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     


Дружеството няма проблем по обезпечаване на средства за реализиране на мерките за намаляване на разтворителите. Чрез мерките за намаляване на ОР, се очаква прогнозна икономия – до 5 % от общото количество необхванати/неорганизирани и недооценени емисии на ОР.
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: 
- местата за образуване на отпадъците;
- видът отпадъци;
- количества и характеристика;
- начин на събирането им и използваните съдове.
2. Система за управление на качеството.
Дружеството е сертифицирано по БДС EN ISO 9001: 2008.
VI. Управление, отчетност и контрол на дейността.
1. Възлагат се със заповед :  
- координацията и контрола по изпълнението на Програмата.
- персонални функции на определени лица, които да ръководят изпълнението на мерките за намаляване на разтворителите.
                      Срок : ежегодно                           Отг.: Зам. изпълнителен директор
2. Провеждане на обучение на лицата от ръководния и изпълнителния персонал, ангажирани с управление на разтворителите по изискванията на националните и фирмени нормативни документи.
                      Срок : периодично                       Отг.: 
3. Контрол по събирането на разтворителите, ползвани за почистване на замърсено оборудване.
                      Срок : постоянен                          Отг.: 
4. Контрол  по транспортирането на разтворителите, ползвани за почистване на замърсено оборудване - разделно към дестилатора и към определения за това склад за други отпадъци.
                      Срок : постоянен                          Отг.: инж. 
5. Оперативната отчетност за употребените разтворители – информация за вложените разтворители по машини според изработени поръчки – ежемесечно.
                      Срок : ежемесечно                        Отг.: 
6. Извършване на проверки по спазване на заповедите на ръководството и нормативните документи, отнасящи се до дейността за управление на разтворителите.
                     Срок : 1 пр. на тримесечие             Отг.: 
7. Ежегодно до 31 март се изготвя План за управление на разтворителите за предходната година. В него се съдържа и отчет за изпълнение на мерките за намаляване на разтворителите през предходната година. С годишния отчет и предложенията за намаляване на разтворителите се запознава Ръководството на дружеството.
                      Срок : до 31 март на следващата година.    

Управител: …………………….




Приложение 1  
Схема на технологичния процес 
О5

Почистване на машината от мастилата
Съхранение на мастила и разтворители в опаковки
Първоначално смесване 
Празни опаковки от мастила и разтворители 
Претегляне и смесване на мастилата
Регулиране на вискозитета на мастилата при печатане
Нанасяне на мастилата върху материала
Почистване на клишетата
Отпадъчни мастила и материали 
Готов продукт
Остатъчни мастила и разтворители и замърсено оборудване – събиране и съхранение
Почистване на замърсено оборудване 
Загуби от разливане и манипулиране О4
Загуби от разливане и манипулиране О4
Загуби при смесване на мастила и ОР О4
Загуби от разливане, отворени съдове с ОР и мастила, повишена t на ОР, ръчно определяне на вискозитета, добавяне на ОР О4
О4
О4
О4
Събиране на замърсени ОР
О4
О4
О4
О4
О4
О6
О6
О1
О4
О6
file_0.wmf
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Приложение 2
Допълнителни пояснения и коментари (източници на данни, нормативна уредба, използвани методи за оценка/измерване) по отделни позиции на ПУР

I1  – Консумиран ОР

Посоченото количество 60247 kg е установено на основата на счетоводни данни за употребените лепила в процеса на производство, както и информация от листовете за безопасност на отделните видове.
В инсталацията се употребяват мастила, съдържащи следните ОР:
Данните са в kg
таблица 1
разтворители 
kg
Отн. дял
ОБЩО
46242
 100%
етилацетат
14167
30,6%
етилов алкохол
29248
63,2%
метоксипропанол
2827
6,1%

I2  – Регенериран ОР 
В инсталацията не се регенерират ОР.

О1 – отпадъчни газове - организирани емисии във въздуха от изпускащи устройства (локални вентилационна инсталации)

Към организираните емисии се включват емисиите в ОС от съоръженията, след като отпадъчните газове преминат и през модула за изгаряне (оксидайзер). Те обхващат парите на ОР от целия процес на печатане.

О1 – по данни от производителя  на техническото оборудване се очаква емисията да е до 1000 РРМ, която се подава в аксидайзера за изгаряне с оползотворяване на топлината. В протокола за измерените концентрации са посочени стойностите за концентрацията на изходите – отпадъчните газове на машината за флексопечат 2 изхода 


количество
дебит
отработено време
концентрация

kg
m3/h
Часа 
mgЛОС/m3
mgС/m3
Емисии в отп., газове О1
5502




Машина 1 О1-1
2853
3540
4768
169,0
90,0
Машина е О1-2
2649
3250
4768
171,0
91,0

Изчисленията са направени на база данни за дебита на изхода от съоръжението, а концентрацията е на база измерване.

О2 – ОР в отпадъчни води 

В предприятието няма отпадъчни води, съдържащи ЛОС.

О3 – ОР оставащи като замърсяване или остатъци в продукта 

Неприложимо за дейността флексопечат. 
	
О4 – Общото количество необхванати/неорганизирани емисии на ОР 

Цялото вложено количество лепила и ОР, използвани за флексопечат следва да се изпари (отстрани) след процеса. За създаване на подходяща работна среда, в помещението работи общообменната вентилация.
Неорганизираните емисии са получени като разлика:
Наличните кабини за залепване са свързани с общообменната вентилация и емисиите от тях са включени тук. 
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8 = 46242 – 5502 – 32013 – 50 = 8677 kg – за годината


kg
%
mg/m3
дебит
O4 - Необхванати емисии на ОР във въздуха – работна/околна среда
8677
18,85%

 
Общообменна вентилация
2646
5,7%
125,65
6580
Почистване на машините
480
1,0%


необхванати
5551
12%
 
 
Работено е с концентрациите от протоколите за проведени измервания във въздуха на работната среда при оценка на риска.

O5  – ОР химически реагирал/разграден  
В инсталацията има изграден модул за изгаряне с оползотворяване на топлината, като са използвани данни от направени контролни измервания за концентрацията на ОР преди и след модула.
Измерената концентрация за двете секции съответно са:

количество
дебит
отработено време
концентрация

kg
m3/h
Часа 
Реагирали mgЛОС/m3
Реагирали mgС/m3
Емисия mgС/m3
Химически реагирали  О5
32013





Машина 1О5-1
18011
3540
4768
1067
568
90
Машина 2 О5-2
14003
32505
4768
904
904
91
Практическата ефективност на съоръжението е около 12 kg/h.

O6 – Р-л в твърдите отпадъци 
В инсталацията са образувани около 50 kg отпадъци, съдържащи ОР, предимно опаковки, предадени на фирма, притежаваща разрешително по чл. 35 от ЗУО.

O7 – Съдържание на ОР в състава н продуктите
Недопустимо за процеса флексопечат

O8 – Регенериран ОР използван извън процеса – няма 

O9 – Други загуби на ОР – няма

