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І. Обща информация за предприятието:

1.Наименование, адрес

ИНСТАЛАЦИЯТА 

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

Инсталацията за нанасяне на слепващи покрития произвежда инструменти. 


2.  Работно  време

Работното време на инсталацията е прекъснато 
От 9:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 – 220 работни дни
На смесителното помещение – 220 работни дни по 24 часа 


3. Производствени процеси с използване на органични разтворители

4. Суровини, материали, продукти и отпадъци 




Консумирани ОР

6012
От тях: фенол
kg
5650
              Спирт
kg
362
Количество вложен ОР (консумиран и регенериран)
kg
109966
От тях Фенолформалдехидни смоли 
kg
109604
              Спирт 
kg
362

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 нанасяне на слепващи покрития 

Представеният по-долу ПУР, съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба № 7/2003г., се основава на извършени измервания, анализи и оценки, в т.ч.:
План за Управление на ОР 

Общо kg
% от I1
% от I1+I2
I1- Консумиран ОР (фенол и спирт)
6012
100%
5%
I2 Рекопериран ОР
103954


I= I1+ I2 
109966

100%
Е - общи емисии
5232
87,0%
4,8%
F – неорганизирани емисии = Е - О1
1032
17,2%
0,9%
О1 –Емисии на разтворител от вент. Отвор
4200
69,8%
3,9%
O2 - Р-л в отпадъчни води в околна среда



O3 - Остатъчен р-л в продуктите от процеса 



O4 - Необхванати емисии на ОР във въздуха – работна/околна среда
1032
17,2%
0,9%
O5 - ОР хим. реагирал/разграден



O6 – ОР в отпадъци
780
1,2%
0,1%
O7 - Съдържание на ОР в състава на продуктите  



O8 - Регенериран р-л – използван извън процеса 



O9 - Други загуби на р-л
 




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
6012
I2 Регенериран ОР
t
103954
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.
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
Съгласно определението в §1, т.1 "Инсталация" е неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от посочените в приложение № 1 на Наредба 7 дейности и всички други дейности, извършвани на същата площадка, които са непосредствено свързани с тях и имат техническа връзка с дейностите, изброени в същото приложение, и могат да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването. 
В Инсталацията на площадката е се нанасят слепващи покрития. 
Инсталацията е в експлоатация от 2004 г.
Консумация на ОР
Основните данни, източници на информация и методи за определяне на нормите за общи емисии (НОЕ), съгласно Наредба7/2003г. (обн. ДВ. бр. 96 от 31.10.2003г.) са от счетоводна и търговска документация (начални, крайни наличности и доставки); 
За календарната 2014 г., ИНСТАЛАЦИЯТА  работи при общ разход на ОР от 6,012 т ОР, надвишаващ определената долна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 5 т за нанасяне на слепващи покрития съгласно  Приложение 2 и да спазва следните норми:

№ по ред
Категория дейност 
ПСКР 
[t/y]
Приложими норми за емисии



НДЕ
[mgC/m3]
ННЕ [% от КВР]
НОЕ




съществуващи инсталации
Нови инсталации


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
16
Нанасяне на слепващо покритие >5
5-15
50(1)
25




>15
50(1)
20



(1)Ако се използват техники , които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчните газове е 150 mgC/m3.
Норми за допустими емисия
Изпусканите емисии не бива да превишават нормите за допустими емисии (НДЕ) в отпадъчнеите газове, включително нармите за неорганизирани емисии (ННЕ) на ЛОС, установени за категорията дейност по приложение 2 т. 16. 
Съгласно Наредба 7/2003 г., “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.”
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.).
При сравняване на измерените концентрации с НДЕ следва да бъдат взети предвид: 
-	използваните методи за измерване ;
-	средната стойност, съгласно чл. 24 на Наредба 7/2003г., т.е., възможността за получаване на представителни средни стойности, предвид неравномерното протичане на процеса на нанасяне на покритие и процесите на абсорбция и десорбция в регенерационната система. 
Извършените измервания на отпадъчни газове за съдържание на ЛОС (О1) на изпускащи устройства след регенерационна инсталация са на стойност 142,9 mg/m3 общ органичен въглерод и 188,6 mg/m3 общи въглеводороди, което е в съответствие с  приложимите НДЕ - 150 mgC/m3 за инсталации с повторна употреба на вложения разтворител. 
ННЕ се изчисляват като % на неорганизираните емисии в общото количество вложени ОР (I1 + I2) съгласно т. 3.1 на Приложение 8 и колона 5 на Таблица № 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 на Наредба 7/2003г.

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=6012-4200-780=1032
Съгласно данните от ПУР и  т. 4.2. на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии  (F = O4) за 2004г., възлизат  на 27,2 т, както следва:
F ( % от КВР) = F / (I1 + I2 =  109966 kg)  = 1062 kg / (103954+6012)  = 1062 / 109966 т =  4.8 %  при ННЕ = 15%    

2. Употреба на контролирани ЛОС с контролирани рискови фрази 

В инсталацията не се употребяват ОР обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F и халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 за които Наредба 7/2003г., поставя допълнителни ограничения на НДЕ за прекратяване на употребата им. 

3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР
Доколкото масовия поток на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от 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.
За доказване на съответстието с определените емисионни ограничения (НДЕ - 150 mgC/m3  и ННЕ - 20%),  операторът следва да извършва периодични собствени и/или контролни измервания при съответните изпускащи устройства, съгласно чл. 16 на Наредба 7/2003г., и Наредба № 6/ 1999г.

4. Схема за намаляване 

Показател
мярка
2014
 
1. НДЕ и НОЕ по Приложение №2 на Наредба 7/2003
 
 
 
КВР
kg/y
109966
109966
Гранична емисионна стойност в отпадъчните газове
mg C/Nm3
150
150
Фактическа концентрация
mgЛОС/Nm3
188,56
197,92
ЛОС в отпадъчните газове
kg
4200
4409
Дебит на вентилационна система
m3/h
7 500
7 500
Стойност на неорганизираните емисии - кг
kg
1 032
21 993
Неорганизираните емисии в % от КВР (I1 + I2)
 
8,05%
20%
Стойност на общите емисии фактическа и гранична
kg
5 232
26 402
2. Изчисляване на целеви НОЕ (СНЕ) по Приложение № 4 на Наредба 7/2003
 
 
 
а) маса на сухото вещество
kg/y
29 000
29 000
б) коефициент за умножение - Прил.4, табл..4
 
 
4
в) годишна контролна емисия а)*б)
kg/y
 
116000
г) процент неорганизирани емисии по Прил. 2 за сектора
%
 
20%
д) допустимо увеличение на неорганизираните емисии по Прил. 4
%
 
5%
е) целева норма на годишни емисии (стойността на емисията за 2005 се получава от емисията за 2007 умножена с 1,5)
kg/y
 
29000


5. Използване на НДНТ
Когато операторът на инсталацията не може да прилага съответните ННЕ по приложение 2 на Наредба 7, т. 16 от таблица 1, по технически и икономически причини, може да бъде освободен от прилагането им след доказване на прилагане 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 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.


В инсталацията се прилагат и различни мерки за намаляване на емисиите (разхода на ОР).
Едната част от мерките за намаляване на емисиите на ЛОС са свързани с технологията и поддръжката (първични мерки) и имат приоритет поради това, че осигуряват по-добри резултати за околната среда като цяло и изискват по-малки инвестиции и оперативни разходи. В ИНСТАЛАЦИЯТА има разработени процедури за поддръжка на оборудването и система съгласно изискванията на добрата производствена практика.
Основна техника за намаляване на емисиите на ЛОС, използвана в предприятието е регенерацията (където ЛОС се възстановява и се използва многократно – около 17 пъти преди емитирането). Съществуват различни техники за намаляване на ЛОС в рутинна употреба при промишлената екстракция и един от тях се прилага в ИНСТАЛАЦИЯТА – кондензация. 
Наред с това съществува и възможността за замяна на ОР с водоразтворими, но само за случаите, когато не се отразява на качеството на продукта.
КОНДЕНЗАЦИЯ
Системата действа чрез кондензиране на ЛОС извън потока изходен газ, обикновено чрез понижение на температурата. Методът е най- подходящ за съединения с високи температури на кипене, присъстващи във фазата на пара в значителни концентрации.
Кондензацията се извършва чрез непряко охлаждане. В случая се използва кондензатор, съдържащ метални тръби, които осигуряват голяма повърхност за контакт с ОР. През тръбите  преминава охладителната течност, в някои случая вода..
Кондензираните ОР се връщат за повторна употреба в процеса на екстракция.

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 производството 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 (2005 – 2006 г.) е представена в Приложение № 4 Общата 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 дихателния отвор на системата при всички етапи на процеса – зареждане, работа на екстракторите, пропарване, дестилация. Наред с това, в процедурите за добра практика са детайлизирани режимите за поддръжка на съоръженията и подмяна на уплътненията на капаци, фланци и др.
Следва да бъде направен анализ на отпадъчните води след процесите на разделяне на ОР и водата, като целта на анализа да бъдат ОР, използвани в производството.


Обща рамка на Програма за постигане на съответствие с Наредба № 7/2003 г.


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

Оптимизиране на процедурите за поддръжка на оборудването за намаляване неорганизираните емисии. Контрол по спазването на тези процедури.


постоянно




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



Приложение 1
Принципна технологична схема за нанасяне на слепващо покритие с използване на ОР 

Последователност на производствените процеси в ИНСТАЛАЦИЯТА

Съхранение 
Смесителна машина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на Технология на слепващи покрития

1. Разтоварване, съхранение и оборот на възстановен (регенериран) ОР 
Доставените ОР (фенол) се доставят в бидони от по 900 л. и се свързани с работното помещение за смесване и със системата за регенерация. Резервоарите са оборудвани с дихатели от които се емитират ЛОС пряко в атмосферен въздух с непостоянна концентрация и дебит (при пълнене, повишаване на температурата през летния сезон и т.н.).

2. Смесване и предварителна подготовка на слепващите покрития
В работното помещение са монтирани  дисолвери,  смесителни съдове и работна камера (камина) в които се подготвят и престояват работните смеси за производство на дисковете. Работното помещение е оборудвано с общообменна нагнетателно-всумакателна вентилационна система с едно изпускащо устройство  с дебит 15000 m³/h, осигуряваща десетократен обмен на въздуха за един час. Фактическото отработено време съвпада с отработеното за (220 х 24 h. = 5280 h), като вентилаторите се включват в авариен режим (3 пъти по 10 минути на една работна смяна).

3. Пресоване на образивните дискове и изпичане

4. Регенериране на ОР
Парите на ОР се засмукват от вентилатор с общ дебит 29 000 m³/h и се подават към инсталация за регенериране, състояща се от 3 абсорбционни колони с активен въглен, работещи в режим на абсорбция, на десорбция (с подаване на индиректна пара) и в резерв.  Парите на ОР се емитират през 3 изпускащи устройства в зависимост от текущото натоварване. Възстановения ОР се подава към резервоар.

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 е установено на основата на счетоводни данни за употребения ОР. В предприятието има постоянен входящ контрол за състава на ОР за всяка доставена партида.
В предприятието са налични  Информационни листове за безопасност на материалите  -ОР.

I2  Регенериран ОР 

	Монтирани инсталации за улавяне и повторна употреба (адсорбция с активен въглен) на възстановени ОР – общо 103954kg (съгласно данни на отговорните ръководители, основани на капацитет и ефективност), както следва:
	
-	възстановен ОР от абсорбционна система – 59 kg/h
-	фактическо работно време на абсорбционна система – 220 дни х 8 h – 1760h
	
	Приложима нормативна уредба и стандарти:
	
	а) Наредба № 16 от 12.08.1999г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на нефтопродукти, МОСВ, МП, МТ, МРРБ, и МЗ (ДВ бр. 75. 24.08.1999г.)
	
	б) Спецификация на доставения  ОР от доставчика (производителя)
	
	в) Информационни листове за безопасност на материалите (ОР) Да се приложат спецификации и ИЛБМ (MSDS)
О1 – организирани емисии във въздуха от изпускащи устройства (вентилационна инсталации  - 2180 kg

Оценка за средна концентрация след регенерационна система (допълнително може да бъде подобрена прецизността при следващо разработване на ПУР) на основата на измервания както следва:

-	Протокол от измервания № …. /дата 
188,56 mg/m3 общи въглеводороди (фенол )
142,9 mg С/m3 общ органичен въглерод  


	Масовия поток на ЛОС след регенерационната система за годината е  изчислен при представените по-долу условия възлиза на 4200kg:
	
	188,56 mgЛОС/ m3 	
	
		7800 m3/h*2970h*188.56/1000000 = 4200 kg
-	дебит на отпадъчните газове  7800  m3;
-	фактическо отработено време на регенерационната система за 2004г. - 2970 часа.
О2 ОР в отпадъчни води 
Неприложимо за инсталаицята

О3 ОР оставащи като замърсяване или остатъци в продуктите – 
Неприложимо за инсталацията

О4 - Общото количество необхванати/неорганизирани и недооценени емисии на ОР – 15656 kg

Количествата необхванати се дължат както на емисии във въздуха, така и във водите, поради което се налагат по-прецизни измервания и оценки.
 O4  = I1  - O1  - O2 – O3         1032 =  6012 – 4200 - 780

O4 - Неорганизирани емисии на ОР във въздуха –околна среда
1032
Общообменна вентилация
598
Измиване на оборудвянета
362
необхванати общо
71
Данните за общообменната вентилазия са 
Дебит – 13600 m3/h
Отработено време – 1760 h
Концентрация – измерване на условията на работната среда съгласно изискванията за експозиция на химични агенти при работа – 25 mgЛОС/m3
		1360 m3/h*1760h*25/1000000 = 598 kg

Необхванатите емисии са изчислени като разлика : 1032 – 598  – 362 = 71

O5 - Р-л хим. реагирал/разграден  – няма 
O6 - Р-л в отпадъците – 780 mg
Оценката е направена по данни и разходни норми, налични в предприятието (дефектирал продукт и отпадъци от изрезки при обкантване на готовия продукт).
Отпадъците се съхраняват в добре затворени съдове на площадката на инсталацията. Предвижда се предаването им на лицензиран оператор за обезвреждане.
O7 - Съдържание на р-л в състава на продуктите-няма
O8 - Регенериран ОР, използван извън процеса през 2014г – няма 
O9 - Други загуби на ОР  – няма 




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

