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Приложение № 1
Към Секторно ръководство № 12
ТЕХНОЛОГИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ

1. технология на ПРОЦЕСА 

Дейностите - пребоядисване на автомобили са с широк обхват, както е посочено в т. 12 от Приложение 1 на Наредба 7/2003г.:

 “12. Пребоядисване на автомобили (превозни средства):

Всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и
свързаните с нея дейности, като:
     12.1. нанасяне на покрития върху МПС от отделните категории съгласно
ЗДП или на части от тях в рамките на извършвания ремонт, консервация или декориране на превозното средство извън инсталациите на производителя;
     12.2. нанасяне на оригинално (първоначално) покритие върху МПС от
отделните категории съгласно ЗДП или части от тях, извършвано с материали за пребоядисване извън основната производствена линия;
     12.3. нанасяне на покритие върху ремаркета и полуремаркета от
категория О съгласно ЗДП.”

Тук се включват всички нови процеси, при заместителни процеси; при съществени изменения Съществена промяна означава съществена промяна във веществата, отделени при процеса или в количеството, или във всяка друга характеристика на отделяните вещества. Виж също определението в допълнителната разпоредба на наредбата.
 в съществуващите процеси и подобряване качеството на съществуващите процеси за съблюдаване изискванията 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.

1.1 основни технологични ПРОЦЕСи

Дейността обхваща целия процес, включително преработката, използване, съхранението на всички необходими за него материали,  продуктите и отпадъците от процеса. 

Цикълът на процеса на една типична дейност по (пре)боядисване на автомобили може да се раздели на следните етапи:


Съхранение на материалите. Бои, лакове, разредители, разтворители.
Подготовка на материалите и техниката. Почистване и обезмасляване на купето или негови части чрез потапяне/ пръскане със спрей с разтворители или разтвори на киселини и соли. Подготовка на грунда и покритията, разтворители и разредители. Подготовка на запълваща паста (кит).

Прехвърляне на материалите. Пренасянето на разтворителите за почистване, боите, разредителите и части от купето до и от зоните за нанасяне на покрития. Прехвърлянето на материали обикновено се извършват чрез конвейери (частите от купето) и системи със сгъстен въздух (бои и други течности), където дейността се извършва в рамките на производствено предприятие с оригинални съоръжения, или ръчно, другаде.
Основни етапи на процеса. 
Грундиране. Обработка на почистените части с  неръждаем грунд се извършва обикновено с пневматично или електростатично спрей нанасяне.
Фиксиране в пещ (камера). Обикновено субстратът се поставя в пещ при температура над 60C.
Нанасяне на базов повърхностен слой. 
Фиксиране в пещ. Обикновено субстратът се поставя в пещ при температура над 60C.
Нанасяне на основното покритие. Нанасяне на покритие с желан цвят върху автомобилните части; 
Фиксиране в пещ. Обикновено субстратът се поставя в пещ при температура над 60C.
Почистване на компонентите, участвали в процеса. Почистване на      пръскащите инструменти, камерите и пещите с разтворители за премахване на остатъчните или в повече нанесени покрития.
Съхранение на продукта.
Подробно описание на процесите в избрана инсталация за боядисване на автомобили е представено в Приложение 3.Примерна схема на технологични процеси с употреба на ОР в инсталация за пребоядисване на автомобили

Схема на процесите на пребоядисване на автомобили в автосервиз 
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Принципна технологична схема за Боядисване и пребоядисване на превозни средства
Запечатване и защита на дъното на купето
Втвърдяване
Електростатично боядисване
Намаляване на фосфата
Сушене / Втвърдяване
Грундиране
Втвърдяване
Финално покритие
Горен слой  (Грунд /Лак)
Необработено купе или метална част
Боядисани продукти
Система за запълване
Система за запълване
Система за запълване
Система за запълване
Доставка и съхранение на материалите
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1.2 Характеристика на емисиите

Основните емисии на ЛОС при пребоядисване на МПС идват от нанасянето и сушенето на боите, почистване на апаратурата и предварителните операции по почистване/ обезмасляване преди нанасянето на покритията. Емисиите се състоят предимно от органичните разтворители, които присъстват в боите като среда за разтваряне на формообразуващите вещества. Емисии възникват и при процесите на смесване и разреждане, особено ако се провеждат ръчно. Неорганизирани емисии се получават при разливане, съхранение в отворени съдове, непълно улавяне на разтворителите, отделени в основните процеси на нанасяне и операции по почистване. Типично съдържание на ЛОС във препаратите за почистване и боите, използвани при пребоядисване на МПС е дадено в таблица 2.2.

Таблица 2.2 Типично съдържание на ЛОС във препаратите за почистване и боите, използвани при пребоядисване на МПС

Препарат
Типично съдържание на ЛОС за 1 литър
Запълваща паста
250 g ЛОС (чрез пневматично нанасяне)
Грунд
712 g ЛОС (чрез пневматично нанасяне)
Повърхностно покритие
518 g ЛОС (чрез пневматично нанасяне)
Еднослойно покритие
565 g ЛОС (чрез пневматично нанасяне)
Двуслойно покритие
584-767 g ЛОС (чрез пневматично нанасяне)
Почистващ ОР
100 % масови


Класическото пребоядисване на автомобили се извършва в камера, но много оператори пребоядисват в основния ремонтен цех. Добоядисване на ново произведени автомобили се извършва по-често в помещението, отколкото в камера.

Концентрациите на емисиите са пулсиращи и се менят всяка минута. Когато операторът пръска със спрей-машината те могат да се повишат от няколко десетки до две-три хиляди mg/m-3.  Тази концентрация постепенно намалява след като се преустанови пръскането, като спадането е по-интензивно, когато има принудително движение на въздуха (локална вентилация в камера).


2.  Оценка на най-добрите налични техники

Високата степен на защита на околната среда изисква регулиране и постигане на граничните стойности на емисиите на органичните съединения и подходящи експлоатационни условия, в съответствие с принципа за най-добрите налични техники, за редица инсталации и дейности, използващи органични разтворители в страните членки на ЕС. 

При определянето на най-добрите налични техники е необходимо да се обърне специално внимание на следните изисквания:
-	Използването на ниско отпадъчна технология;
-	Използването на по-малко опасни вещества;
-	Извличане и рециклиране на вещества и на отпадъци;
-	Технологичния напредък;
-	Вида, въздействието и обемите на емисиите;
-	Продължителността от време, необходима за внедряване на най-добрите налични техники;
-	Поощряване на енергийната/ материалната ефективност;
-	Необходимостта от предотвратяване или намаляване  на общото въздействие на емисиите върху околната среда;
-	Мерки за предотвратяване на аварии или свеждане до минимум на техните последствия за околната среда;

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. Мерките за намаляване на емисиите могат да се категоризират както следва:

	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. Това може да включва увеличена употреба на бои с ниско съдържание на разтворител или на водна основа. 


	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:


	подобрения в ефективността на нанасяне, за да се намали изпръскването;

преминаване към техники на изпръскване с ниско налягане и голям дебит;
регенериране на пречистващите разтворители, използвани в разпръсквателите за  почистване;
автоматизирано затворено почистване чрез разпръскватели за почистване. 

4.   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 покрития 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 емисиите на ЛОС
След като вече са били въведени първични мерки, като добра стопанска практика, промяна в рецептурата 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. 

В действителност, първичните мерки са преобладаващи и широко въведени техники за контрол в сектора за пребоядисване на превозни средства. Опитът е показал, че устройствата за вторично пречистване не са били приложими по технически и икономически причини. Важно е също, че съществуващите гранични стойности на емисиите на ЛОС могат да бъдат постигнати единствено чрез прилагането на първични мерки. За информация, все пак, въвеждането на вторични технологии в особени случаи е изложено по-долу. 

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. 

При съвременните големи инсталации за пребоядисване на превозни средства  са комбинирани кабина за изпръскване и сушилня, която е напълно изолирана. Отработените газове се рециклират, с около 10% изтичане към системите за адсорбция/ десорбция с активен въглен. За по-малки операции, високи концентрации на ЛОС може да се емитират за много кратко време при операциите по изпръскване – обикновени мерки на добра стопанска практика могат да постигнат достатъчен ефект. 

 Адсорбция/ десорбция.
Адсорбционните системи действат чрез подаване на отработените газове над повърхността на активно твърдо вещество, например въглен (адсорбент), върху което се адсорбират молекулите на ЛОС. Някои системи използват обратния  процес на адсорбцията – десорбцията, при която чрез нагряване, с прилагане на пара или по друг начин, адсорбираните ЛОС могат да се извлекат и понякога – регенерират за рециклиране, а адсорбентът да се използва отново. Адсорбционни системи могат да бъдат използвани в сектора за нанасяне на покрития, за да се третират изходящите газове от кабината за изпръскване. Все пак, не е обичайно да се рециклират или използват повторно разтворители при процеси от подобен тип. Следователно, възстановените разтворители обикновено се унищожават чрез инсинерация или предават за рециклиране.

3. Определяне и Избор на НДНТ 
За най-добра налична техника може да се счита такава комбинация от мерки, която осигурява НДЕ под 50 mgС/m3 и 25% ННЕ от консумацията на разтворител за постигане на съответствие с Наредбата.
За оценка на  различните мерки е направено проучване за страните от ЕС 
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http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_truck_coating_290905.pdf" http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_truck_coating_290905.pdf

http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_bus_coating_290905.pdf" http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_bus_coating_290905.pdf

http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_truck_cabin_coating_290905.pdf" http://tftei.citepa.org/images/files/voc_emission_reduction_techniques_costs/ss_truck_cabin_coating_290905.pdf

В моделната инсталация със следните параметри: 
	Консумация на разтворител над 500 кг/ годишно;

Разтворител за измиване на оборудването коресилин 100%  wt;
Съдържание сухо вещество в използваната боя – 51,4%;
Емисионния фактор за инсталация от този тип и капацитет е от 372г разтворител на кг употребено покритие

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 следващата таблица е представена оценката на инвестиционните и текущите разходи за прилагане на различен тип оборудване за пребоядисване. 

Данни за необходимите инвестиции и текущи разходи (евро/год) при различни НДНТ, за инсталация с годишно потребление от около 2000 кг ОР 

Тип оборудване

Показатели
Стандартен пневматичен пистолет 
HVLP пистолети с висок дебит и ниско налягане
Нанасяне на покритие от един слой – съдържание на ОР
565г/л
410г/л
Нанасяне на покрития от два слоя – съдържание на ОР
584г/л
99г/л 
ОР за почистване на оборудването
100% ОР за всички съоръжения
70% от използваното е със 100% ОР, 30% - с 15% ОР
Емисионен фактор кг ОР/ покритие
666
372
Инвестиции – 10 години – EURO/тон ОР
-
270
Оперативни разходи EURO/ година
-
1 611
Цени за системи за нанасяне EURO/ л покритие
37
49
Цени на пистолети EURO
225
255
Оперативни р-ди за пистолети EURO
210
240
Разходи за почистване EURO/год.
840
983
Консумация на боя EURO/год

-13530

Данните са взети от страницата на CITEPA, и се отнасят за инсталация за пребоядисване на автомобили, в която са обработени 1500 автомобила. На 20% от тях е нанесен един слой покритие, а на 80% - два слоя.




