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Приложение № 1
към секторно ръководство № 15


ТЕХНОЛОГИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ ЛАМИНИРАНЕ НА ДЪРВО И ПЛАСТМАСИ


1	ТЕХНОЛОГИЯ И ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ И дейности
“Всяка дейност за свързване на дървесина и/или пластмаса за производство на ламинирани продукти.”

В този контекст "дейност" обхваща целия процес, включително  обработване, транспортиране и съхранение на използваните материали и получените при процеса продукти и отпадъци. За дейността, дефинирана по-горе, това включва:

-	Подготовката и съхранението на суровините, разтворителите, втвърдителите и добавките, използвани при процеса на ламиниране.
-	Процесът на ламиниране, при който се получава крайния продукт.
-	Рециклирането, обработката с цел повторна употреба или депонирането на отпадъчната дървесина и/или пластмаса, разтворители, втвърдители и добавки.

В тази категория не попадат дейностите по ламиниране на хартия, които са част от дейностите по т. 8 на Приложение 1 на Наредбата. 

Наредбата предвижда намаляване на ЛОС чрез поставяне и достигане на гранични емисионни стойности на органичните съединения и на подходящи условия на експлоатация, посочени в Приложение 2. Приема се, обаче, че други мерки, като употребата на продукти и технологии без или с ниско съдържание на разтворители предоставя алтернативни средства за постигане на еквивалентно намаляване на емисиите в някои случаи.

Цикълът на процеса на една типична дейност ламиниране може да се раздели на следните стадии:
Два са основните продукти от ламинирането на дърво и пластмаса:

	Ламинация на дърво върху дърво (шперплат): получавана чрез прилепване една към друга на тънки дървени плоскости.

Ламинация на пластмаса: получавана чрез прилепване/ нанасяне на тънки пластмасови слоеве (формалдехидни,  меланин, винил или др.) върху дърво, талашит или плоскости със средна плътност на влакната.



Най-общо, и двата вида дейности се описват с посочените по-долу видове етапи/ дейности.

(1)	Съхранение на материалите. Свързващи вещества, лакове, пълнители, разтворители, дървени и пластмасови ламинати.
(2)	Подготовка на материалите и съоръженията. Подготовка на свързващите вещества, почистване на машини, сушилните и пресите, които използват разтворители.
(3)	Транспорт на материалите. Пренасянето или преминаването на разтворителите за почистване, свързващите вещества и отделните части на дървените или пластмасови ламинати между отделните етапи на процеса. Обикновено пренасянето на материали се осъществява посредством конвейери (дървени/ пластмасови части) и въздушни системи под налягане (свързващи вещества и други течности) 
(4)	Основни етапи на процеса.  
Нанасяне на слепващия материал – лепила -  Нанасят чрез спрейове, намазване, разпръскване,  или в с валци.
Подсушаване на лепилата. След нанасянето на лепилата, плоскостите се предвижват към пресите за залепване на покритието, като през това време – около 5-10 минути, лепилото е подсушено.
Слепване. Осъществява се чрез преминаване през нагорещени валци (до 600С), и ламиниращото покритие прилепва към повърхността. Обикновено ламинирането се прави двустранно на дървените или пластмасови плоскости. При този процес се осъществява 60% от процеса на слепване.
Довършителни дейности. Почистването, полирането и допълнителната обработка на крайните дървени или пластмасови ламинати. Окончателното залепване на покритието към основата става до 12 часа след излизането на плоскостите от производствения цикъл.
(5)	Почистване на съоръженията. Почистването с вода или разтворители (според вида на слепващия материал) на спрей машините, кабините, пресите и пещите за отстраняване на остатъчните или наднормени свързващи вещества.
(6)	Съхранение на продуктите







Принципна технологична схема за ламиниране на пластмаси 

Последователност на производствените процеси в ИНСТАЛАЦИЯТА

Подсушаване на лепилата (смолите)
Съхранение на лепила в опаковки
Подготовка за нанасяне на лепилата 
Празни опаковки от материали, съдържащи ОР
Нанасяне на лепилата върху дървените/пластмасовите основи
Почистване на машината
Слепване на покритието с дървената плоскост
Готов продукт
Загуби от разливане и манипулиране О4
Загуби от разливане и манипулиране О4
Загуби при смесване на мастила и ОР О4
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕМИСИИТЕ
Към момента технологиите за ламиниране използват слепващи вещества (адхезиви) без или ниско съдържание на ЛОС . 
Основни източници на емисии на ЛОС при производството на дървени или пластмасови ламинати са операциите по нанасянето на лепилата и смолите и горещото пресоване. 
Количеството и видът на органичните вещества при нанасянето на лепилата варира в зависимост от вида им.
Горещото пресоване е също източник на органични емисии. Количеството и съставът на емисиите от тази операция варира според вида на лепилата. 

3.  Оценка на най-добрите налични техники

Следи от странични продукти на изгарянето могат да съществуват в отпадъчните газове при сушилня с директен пламък и като резултат от изгарянето на твърди горива за подгряване на сушилнята.
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
Използване на нискоотпадъчна технология;
Използване на по-малко опасни вещества;
Оползотворяване на генерираните и използваните в процеса вещества и на отпадъци, където това е възможно;
Процеси, съоръжения или методи на експлоатация, прилагани успешно в промишлен мащаб;
Технологичен напредък и промените в научните познания и разбирания;
Вид, количество и въздействие на изпусканите емисии;
Дата за пускане в експлоатация 
Вид и ефективно потребление на използваните в процесите суровини (включително водата) и енергия;
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.

Оценката на наличните възможности (опции), вкл., определяне на инвестиционните и оперативни разходи и възвращаемост и други предимства, може да се опише като процес от 6 стъпки.

1.	Да се определи обхвата на дейността или процеса) различните точки, в които могат да се отделят замърсители и емисиите да се изразят количествено. 
2.	Да се определят и наличните възможности, разглеждани като вероятни/ приложими най-добри налични техники (НДНТ.
3.	Да се изразят количествено въздействията върху околната среда.
4.	Да се сравнят опциите и да се определи тази, която оказва най-малко въздействие върху околната среда.
5.	Да се изчисли икономическата ефективност (възвращаемост) на всяка опция. 
6.	Да се избере НДНТ за процеса, като се използва информацията, получена от предишните 5 стъпки. 

Трябва да се отбележи, че, въпреки че настоящите указания се отнася конкретно до емисиите от разтворители, процесът на определяне на ННТ е много по-обхватен и може да се изисква за процеса като цяло, като се вземат предвид всички емисии на замърсители във всички компоненти на околната среда (т.е. въздух, вода и почва), шум и миризми. 

Изборът на техники за контрол на въздушното замърсяване ще зависи до голяма степен от естеството на процеса, големината на предприятието и вида на използваните ЛОС. Все пак, като цяло, мерките за намаляване на емисиите могат да се категоризират както следва:

	Добра практика на управление.


	Добра стопанска практика – мерки, свързани със закупуването и съхранението на разтворители, боравенето с тях, управлението на процеса и материалите, спазване на указанията за  използването им и осигуряване на необходимата подготовка на операторите.


	Преформулиране на продукта – промени в рецептурата на произвежданите или използваните продукти с цел да се сведе до минимум потреблението на разтворители. 


	Изменения на процеса – промени в процеса с цел да се намали необходимостта от използване на разтворител, оптимизиране на процеса, намаляване на отпадъчните продукти; промени, с които да се направи възможно или да се подобри регенерирането на разтворителя от неговите емисии и т.н. Например, изолиране и вентилация на етапи от  процеса на сушене на шперплати и фурнири и етапите на ламиниране чрез горещо пресоване. 


5. Вторично пречистване - с повече детайли описано по-долу

В стремежа си да намалят емисиите на разтворители, операторите следва да имат предвид риска от намаляване на тези емисии във въздуха за сметка на увеличаване на емисиите в други компоненти на околната среда, например водата. Например, с преминаването от свързващи вещества на основата на разтворители към такива на водна основа, следва да бъде избегнат преноса на емисии от въздуха към водите. Освен това, някои възможности за пречистване изискват допълнителен разход на енергия, а при термичната инсинерация се образуват свързани с изгарянето замърсители, като NOx и CO2.  

ВТОРИЧНИ  ТЕХНИКИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  ЛОС 

След като вече са били въведени първични мерки, като добра стопанска практика, преформулиране на продукта и промени в процеса, може да се наложи прилагането на вторични мерки или вторични технологии за пречистване “на края на тръбата”, за да се постигне съответствие с граничните стойности на емисиите за отпадни газове. Първичните мерки не трябва да се пренебрегват, тъй като те следва да намаляват  капацитета, а следователно и  разходите на технологиите за пречистване. Пресметнато е, че въвеждането на мерки за добра стопанска практика може да намали емисиите до 20% в сравнение с неконтролираната лоша стопанска практика.

Има много, утвърдени и търговски достъпни вторични технологии за контрол на емисии от ЛОС. Изборът на технология за контрол зависи в най-голяма степен от следните фактори: 

—	Граничната стойност на емисиите или друга поставена цел;
—	Дали е възможно повторно използване на разтворителя;
—	Дали изходящият газ съдържа само едно или смес от ЛОС;
—	Дали пречиствателното съоръжение е за нов или за реконструиращ се завод;
—	Масата или дебита на изходящия газ и дали този показател е постоянен или променлив, на периоди или непрекъснат; 
—	Концентрацията на ЛОС в отпадъчния газ и нейната променливост;
—	Наличието на всякакви примеси, които биха повлияли върху ефективността на технологията;
—	Свойствата на ЛОС, напр. точка на кипене, точка на замръзване, разтворимост, точка на запалване, температура на възпламеняване, , калоричност,  долна и горна граница на възпламеняемост;
—	Капитални и експлоатационни разходи;
—	Наличие на достатъчно пространство и технически условия   (особено при реконструиращите се заводи);
—	Необходимите умения на оператора;
—	Наличие на подходящи съоръжения за изхвърляне на отпадъчните води или отлагане на твърдите отпадъчни  материали;
—	Сравнителна ефективност на алтернативните възможности;
—	Определените срокове и наличния бюджет.

Техниките за намаляване емисиите на ЛОС могат най-общо да се разделят в две категории: техники на регенериране (при които ЛОС се извличат и могат да бъдат използвани отново) и техники на деструкция, при които ЛОС се унищожават  (например чрез изгаряне). Съществуват 6 основни типа техники за пречистване на ЛОС: адсорбция/ десорбция, абсорбция, термична инсинерация, каталитична инсинерация, кондензация и биологична деградация.

Повечето процеси в обхвата на това Ръководство не са от вида на тези, при които е възможно да се възстановят и използват повторно разтворителите, отделно от тези, използвани за почистване на оборудването. 

Широк кръг от технологии за пречистване могат да бъдат използвани за контрол на ЛОС в рамките на процесите на ламиниране на дървесина и пластмаса. Много от тях са ефективни също за намаляване на емисиите от частици. Изборът на технология в голяма степен е обусловен от концентрацията на ЛОС в събрания отпадъчен газ. Редовно използваните техники за контрол на събрания отпадъчен газ включват:  

—	Абсорбция
—	Йонизиращи скрубери за мокро очистване
—	Електростатични утаители за мокро очистване
—	Кондензация 
—	Термична или каталитична инсинерация
—	Биодеградация

Йонизиращите и електростатични скрубери за мокро очистване са ефективни също и за намаляване на емисиите от частици. 

Термична инсинерация

Това е процес, при който изходящите газове се изгарят при високи температури, като при окислението на ЛОС се образуват въглероден двуокис и вода. Въпреки че разрушаването на разтворителя е недостатък, този метод може да бъде проектиран да е енергетически ефективен и в някои случаи  да бъде съставна част от топлинното снабдяване на друг процес. Една уредба за термична инсинерация обикновено се състои от вентилатор за задвижване на газовия поток, филтър, смесител, горивна секция, състояща се от огнеупорна камера и горелки, оборудване за възстановяване на топлина и димна тръба за изпускане на третираните отработени газове в атмосферата.  Може да се наложи използване на допълнително гориво, като природен газ или петрол, за поддържане на горивната температура. 

При термичната (некаталитична) инсинерация газовете се загряват до температура над 750ºС в течение най-много на 2 секунди. Три параметъра са важни за постигане на добра деструкция на ЛОС:

Времепрестой. За да се осигури престоя на газовете при висока температура за достатъчен период от време, в който ЛОС да бъдат напълно унищожени, горивните камери обикновено са дълги 2 до 7 м, с пропускателна способност, определена за линейна скорост на газа  12-15ms-1.
·	Работна температура. Тя следва да бъде достатъчно висока, за да унищожи най-устойчивото ЛОС в отпадните газове и обикновено варира между  760 oC  и  870 oC. 
·	Турбулентност. Тя е необходима за пълно смесване на газовете и  продуктите за горенето, което осигурява достигане на необходимата температура за всички газове, в присъствието на кислород, за нужното време. Турбулентността се постига чрез използване на горелки със завихрен пламък и с наличието на отражателни прегради в горивната камера. 

Почти всички съвременни уредби за инсинерация включват някаква форма на възстановяване на топлина. В много случаи, възстановяването на топлина може да е необходимо, за да направи тази технология икономически оправдана. Възстановената топлина може да се използва за предварително загряване на входящите газове, преди навлизането им в горивната камера (като по този начин се пести гориво). По различни начини тя може да бъде използвана навсякъде другаде в процеса.

Каталитична инсинерация

Тук  разпадането на ЛОС се извършва в контакт с каталитична метална повърхност (обикновено смес от платина и паладий). Не е необходимо температурите да са толкова високи, нито времерестоите толкова продължителни, както при термичната инсинерация: обикновено са достатъчни 360 oC за по-малко от 0.5 секунди. Каталитичният метал се намира върху материал с голяма външна повърхност -  “носител”, в открита структура, подобна на пчелна пита, за постигане на максимална активна повърхност при същевременно минимален спад на налягането. Системите за каталитична инсинерация могат да включват възстановяване на топлина, но все пак, количеството топлина, достъпна за повторно използване, е ограничено, тъй като каталитичните системи работят при сравнително ниски температури. Производителността на дадена каталитична система зависи от:

·	Работната температура: Катализаторът позволява инициирането на горивна реакция при много по-ниска температура, отколкото температурата, изисквана при термичната  инсинерация. Все пак, работната температура не трябва да надвишава точката на термична устойчивост на каталитичния слой (обикновено 680-700oC). 
·	Обемна скорост  - съотношението между дебита на газа, навлизащ в каталитичния слой и обема на каталитичния слой, при стандартни условия.
·	Вид и концентрация на ЛОС: Концентрацията на ЛОС в отпадния газ не трябва да превишава 20% от  долната граница на възпламеняемост. 
·	Характеристики на катализатора: количеството на катализатора от благороден метал, което се използва обикновено е 0,025 до 0.05m3/1000Nm3/h отпадъчен  газ.  Ако се използват катализатори от неблагородни метали  (напр. MnO2), необходимото количество е между 0.07 и 0.1m3/1000Nm3/h.
·	Каталитични отрови:  някои замърсители могат да предизвикат ефекта “отравяне” на катализатора – включително метали, сяра, халогени. Повечето каталитични системи не могат да бъдат използвани за хлорирани разтворители.

Каталитичната инсинерация е по-рядко използвана от термичната.

Адсорбция/ десорбция

В абсорбционните системи, ЛОС се абсорбира в течност. Течността се въвежда в контакт с отпадъчните газове, докато те преминават през колона с пълнеж, колона с пластини, пулверизационна камера, скрубер за оросяване, циклонен скрубер за оросяване, или различни комбинации от пулверизационни камери и камери с пълнеж. Абсорбцията понякога се нарича "промиване на газ". Частиците също се отстраняват от тези  абсорбционни системи посредством инерционното съпротивление върху водни капчици или мокри повърхности, а в някои случаи с частична йонизация или електростатично утаяване.

Изборът на абсорбираща течност зависи от ЛОС, което ще се абсорбира. Ако ЛОС е достатъчно водоразтворимо, може да се използва вода или воден разтвор на сода каустик (натриева основа). Ако ЛОС не е достатъчно водоразтворимо, могат да се използват подходящи органични разтворители, като слабо разтворими въглеводороди, диметиланилин или амини. Все пак, те изискват голяма предпазливост. Подходящата промиваща течност трябва да има висока температура на кипене, добра топлоустойчивост, пренебрежимо малка чувствителност към кислород, добра устойчивост на хидролиза, да не представлява риск от възникване на пожар или експлозия, да не представлява опасност за околната среда, да не е токсична, да няма лоша миризма и да е с ниска цена. 

Когато ЛОС се абсорбира от течността само при физически процес, това е "физическо промиване". При такива системи, често е възможно възстановяването на ЛОС от промиващата течност и по - късно може повторно да бъде използвана. Когато има  химическа реакция се описва като "химическо промиване"  и обикновено сорбиращата течност не се възстановява. 

Процеси от подобен тип могат да боравят с високи концентрации на ЛОС, в някои случаи над 50 g m3. При някои процеси могат да се отстраняват и възстановяват също и смеси от ЛОС. Все пак, абсорбционните системи обикновено не са селективни по отношение отстраняването на замърсителите, а недостатък на регенеративните системи е изискването за допълнително оборудване.

Биологично разграждане

Група технологии, използващи действието на микроорганизми (бактерии, гъби, дрожди) за окисление на ЛОС, които могат да бъдат прилагани за дебити и концентрации в умерени граници. Отпадъчният газ преминава през неподвижен слой от биологично активен материал, на базата на компост или торф (биофилтър). По - друг начин, в системите с "биоскрубер", се използва суспензия от микробиална активна утайка за промиване на газа. При третата възможност, "капков филтър", газовете преминават възходящо през колона с пълнеж, на чиято повърхност се е развил биофилм. 

Биологическата деградация е широко използвана за ЛОС с ниски концентрации и където се изисква ограничаване на миризмите. Недостатък е необходимостта от внимателен контрол на биохимията на средата и слоевете (снабдяване с хранителни вещества, кислород, вода и поддържане на температурата). Технологията е най - подходяща за ЛОС, които имат висока разтворимост във вода. 

4. Определяне и Избор на НДНТ 

За най-добра налична техника може да се счита такава комбинация от мерки, която осигурява НОЕ под 30 g обща емисия на ОР на m2 ламиниран продукт. 

За оценка на  различните мерки е направено проучване за страните от ЕС 
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/solvents/activities/21_all_en.htm
http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/bd_adhesive_application_081203.pdf 

Моделната инсталация e със следните параметри: 

	Консумация на разтворител над 6000 тона/ годишно ;

В инсталацията се ламинират дървени плоскости 

Оценка на разходите за прилагане на различни техники за намаляване на емисиите

При прилагане на мерките за намаляване на емисиите на разтворители са необходими следните разходи:

	инвестиционни разходи – извършват се еднократно за закупуване на технологично 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 следващите таблици е представена оценката на емисионните фактори, инвестиционните и текущите разходи за прилагане първични мерки – подобряване на оборудването и подмяна, и вторични мерки - адсорбционни методи за възстановяване на ОР при почистване на повърхности.

Обикновено консумацията на лепила варира. Зависи от производствената програма и нормата за покриване на плоскостите – 150 г/ кв.м. 

Емисионни фактори

Емисионни фактори gОР/kg слепв. покритие
Първични мерки

Традиционни системи съдържанието на ОР в покритието е над 65%
Емулсия. съдърж. на ОР 2% и твърдо в-во 55%
Топло залепящо покритие  – 100% сухо в-во
Вторични мерки
няма
780
14
0

Адсорбция с активен въглен
187,2
-
-

Термична или каталитична инсинерация
187,2
-
-

Разходи за материали и енергия при прилагането на отделните мерки при консумация на лепила 6000 тона /год. 

Емисионни фактори gОР/kg слепв. покритие
Първични мерки

Традиционни системи съдържанието на ОР в покритието е над 65%
Емулсия. съдърж. на ОР 2% и твърдо в-во 55%
Топло залепящо покритие  – 100% сухо в-во
Вторични мерки
Няма
5017
7960
3980

Адсорбция с активен въглен
5409

-

Термична или каталитична инсинерация
5356
-
-

Инвестиционни разходи при прилагането на отделните мерки при консумация на лепила 6000 тона /год. (м хил. евро)

Емисионни фактори gОР/kg слепв. покритие
Първични мерки

Традиционни системи съдържанието на ОР в покритието е над 65%
Емулсия. съдърж. на ОР 2% и твърдо в-во 55%
Топло залепящо покритие  – 100% сухо в-во
Вторични мерки
Няма
0
2000
4000

Адсорбция с активен въглен
2100

-

Термична или каталитична инсинерация
2690
-
-


 

