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І. Обща информация за предприятието:

1. Наименование, адрес
ИНСТАЛАЦИЯТА 

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

Инсталацията е за нанасяне на импрегниране на дървесина. 

2.  Работно  време

Работни часа на инсталацията без престои, извън планов ремонт - 1050 часа

3. Производствени процеси и процеси с използване на органични разтворители
Инсталацията се състои от апарат за импрегнация на дървесина, в който могат да се обработват 25 m3 дървен материал, подреден, съгласно предписанията на производителя. Процеса стартира с вакуумна обработка, след което дървесината се подлага на третиране с препарати за импрегниране. В резултат дървесината придобива устойчивост срещу въздействия на микроорганизми, инсекти и влага.

4. Суровини, материали, продукти и отпадъци 

Материали и продукти
мярка
Колич
1
Използвани препарати за импрегниране, съдържащи ОР
kg
742111
2
Разтворител във вложените материали, в т.ч.
kg
85494

разтворител - %
%
11,5
3
Общо употребен ОР
kg
85491
4. 
Импрегниран материал
m3
1250



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 ламиниране на пластмаси

Представеният по-долу ПУР, съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба № 7/2003г., се основава на извършени измервания, анализи и оценки, в т.ч.:
	Съдържание на ЛОС във входящите продукти
	концентрация на ЛОС, на отделни източници на неорганизирани емисии в работна и околна среда;
	данни за технологията на процеса и полимеризацията на материалите
	съдържание на ЛОС в крайните продукти и отпадъци;
	оценки за общи загуби от източници на неорганизирани емисии.




План за Управление на ОР 


Общо kg
кg/m3 произведен родукт
% от I1+I2
I1- Консумиран ОР (white spirite)
85491
68.39
14,2
I2 Рекопериран ОР
517224
413.78
85,8
I= I1+ I2 
602715
482.17

Е - общи емисии
85491
68.39
14,2
F – неорганизирани емисии = Е - О1
85491
68.39
14,2
О1 –Емисии на разтворител от вент. Отвор



O2 - Р-л в отпадъчни води в околна среда



O3 - Остатъчен р-л в продуктите от процеса 
13125
10,5
2,2
O4 - Необхванати емисии на ОР във въздуха – работна/околна среда
72366
57.89
12,0
O5 - ОР хим. реагирал/разграден 



O6 – ОР в отпадъци



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.
 
Мярка
количество
Разтворители общо I1 Консумиран ОР
kg
85491
Разтворител в препарата за импрегниране
kg
85491
Препарат за импрегниране
kg
742111

Изходящи потоци  
О1 – емисии  в отпадъчните газове.
О2 – органични разтворители, емитирани с отпадъчните води, отчитани след пречиствателно съоръжение, ако се прилага третиране на отпадъчните води при изчисляването на О5.
О3 – количеството органични разтворители, оставащи като замърсители или остатъци в продуктите от процеса, в случаите, когато ОР са нежелан примес.
О4 – неуловени емисии на органични разтворители във въздуха; тук се включват общата вентилация на помещенията, където се изпуска въздух във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни системи 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.
Произведени продукти
Производство
m3
Импрегниран дървен материал 
1250

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 се импрегнира дървен материал с употреба на препарат, който съдържа терпентин (white spirit) от 11 до 12%..
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 59758 kg ОР, надвишаващ определената долна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 5 т за Ламиниране на пластмаси, съгласно  Приложение 2 и да спазва следните норми:

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



НДЕ
[mgC/m3]
ННЕ [%]
НОЕ
Забележка




% от КВР



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
18.
Импрегниране на дървесина  >5

100(1)
45
11кg/m3
(1) НДЕ не се прилага за импрегниране с креозот

Норми за допустими емисия
За инсталациите от дейността Импрегниране на дървесина  е приложима НДЕ/ННЕ, тъй като не се използва креозот. 
Пилотната инсталация няма източник на организирана емисия, предвид обстоятелството, че операциите се извършват в общо помещение и чрез общообменна вентилация количествата се емитират към ОС.
Норми за неорганизирани емисии
Съгласно Допълнителните разпоредби на Наредба 7/2003г. са валидни следните определения:
8. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Неорганизирани емисии" са всички изпускани във въздуха, почвата и водите емисии на летливи органични съединения, които не се съдържат в отпадъчните газове, както и съдържащите се в каквито и да е продукти разтворители, освен ако в приложение № 2 не е посочено друго.
23. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Количество вложени разтворители" е количеството органични разтворители, вкл. тези в отделните смеси, използвани при извършването на дадена дейност, включително разтворителите, рециклирани в инсталацията и извън нея, като рециклираните разтворители се отчитат всеки път, когато се влагат в дейността.
ННЕ се изчисляват като % от КВР. Съгласно Наредба 7/2003 г. 
Количеството неорганизирани емисии се изчисляват съгласно данните от ПУР и  т. 4.2. на Приложение 8 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии  (F = Е – O1= I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8) за 2014г., възлизат  на 85491 kg., както следва:
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= 85491   kg
Изчисляваме Общи емисии
Е = I1 - О5 - О6 - О7 - О8= 85491 kg
При настоящото ниво на емисии, инсталацията е в съответствие с изискването 
85491 kg/(602715).= 14.2 % от КВР – инсталацията е в съответствие при норма 45%
2. Употреба на контролирани ЛОС с ограничителни предупреждения за опасност 
Състав на ОР минерален терпентин
CAS
EINECS
Name

64475-85-0
265-185-4
white spirit type 1
Н331, Н314
64741-92-0
265-095-5
solvent-refined heavy naphtha (petroleum)

64742-48-9
265-150-3
hydrotreated heavy naphtha (petroleum)

64742-88-7
265-191-7
medium aliphatic solvent naphtha (petroleum)


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
В инсталацията няма организиан източник на емисии и не е приложимо изискването за контрол на масовия поток на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от инсталацията да не надвишава 10 kg/h, определени като общ органичен въглерод, в съответствие с чл. 14 и чл. 15 на Наредба 7/2003г., 
За доказване на съответстието с определените емисионни ограничения  операторът следва да измерва прецизно вложените ОР и обработените повърхности.

4. Схема за намаляване 
Не приложима за дейността импрегниране на дървесина.

5. Използване на НДНТ
Когато операторът на инсталацията не може да прилага съответните ННЕ по приложение 2 на Наредба 7, т. 7 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 дейностите по ламиниране не се извършват при контролирани условия, но се се прилагат 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 повторно използване на ОР за почистване и те 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.

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, регламентираните процедури и определени разходни норми за употреба на разтворители при импрегниране на дървесина 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  е представена по-долу и включва проучване и оценка за качествата на използваните препарати, режима на провеждането на технологичния процес и поддръжката на инсталацията, както и допълнителни първични и вторични мерки. 
За прецизиране на ПУР са използвани оценки на количеството върнати за повторна употреба импрегнационни препарати и съдържанието на ОР в тях. Наред с това, в процедурите за добра практика са детайлизирани режимите за поддръжка на съоръженията.


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 импрегнация на дървесина 

Последователност на производствените процеси в ИНСТАЛАЦИЯТА


Подготовка на импрегнационния разтвор 
Транспорт  

Сушене и съхраняване

Сглобяване
Съхраняване и експедиция
О4
Импрегнационен
реактор
Основен резервоар (мерителен съд )
Подгряване
I = I1+I2
Дървен материал
О4
О4
I2
О3


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на Технология за импрегниране на дървесина 
Описание на технологичните процеси с използване на ОР в ХХХ АД 

№
Процес - Описание 
1.
Разтоварване, съхранение и оборот на възстановен (регенериранпрепарат за импрегниране, съдържащ ОР  
Използваните препарати се доставят по заявка, съгласно параметри по изискванията на поизводителая на оборудването (вискозитет, съдържание на фенол, налягане на парите, точка на изпаряване и др.) 

Доставеният препарат, съдържащ ОР се прехвърля от цистерни в основен резервоар.

Преди подаването към реактора, препарата се прехвърля в мерителен съд чрез помпа за течности.

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.
Предварителна подготовка на дървения материал 
Включва окачествяване, фасониране, проверка за гнилота и червоядина (не се допуска в материала за импрегниране), атмосферно сушене. Материал, несъответствуващ на изискванията се пренасочва за отстраняване на недостатъците или друга употреба (строителен материал, дърва за огрев и др.).  

Дървесината следва да бъде без кора и лико с чиста повърхност и влажност не по висока от 20%. Дървесината се подрежда на платформи. 
Преди формирането на фигурата върху вагонетките се извършват допълнителни операции (ъглови скосявания, пробиване на отвори и др.) с оглед свободно пропиване на препарата и намаляване на отпадъците съдържащи ОР след приключване на процеса на импрегнация. 
3.
Пропиване (импрегниране) на дървения материал

Пропиването се извършва с препарати, разтворими в ОР и водоразтворими соли. 

Импрегнационния цикъл зависи предимно от вида на дървесината, метода на пропиване и предписаното качество на импрегнация (респективно количество на пропития в материала  импрегнант). Импрегнирането се извършва в автоклав (импрегнационен котел) с работен обем 98 m³. Партидите могат да варират като средния обем е разчетен около 25m³.

Основни методи:

Метод на Рюпинг (метод на ограниченото поглъщане): практикува се единично или двойно третиране, като осигурява дълбоко и равномерно пропиване, без отлагане на импрегнант в клетъчните празнини. Включва следните фази:  Подготвителна - зареждане на реактора и затваряне на капаците; - създаване на въздушно налягане от 8 at чрез компресора; загряване на креозотното масло в топлообменниците до 105-110 °С (времетраенето зависи от качеството на горивото и прекъсване на процеса и може да варира значително); - регистриране на данните (номер на операцията, брой и обем на дървесината заредена в автоклава, минимална и максимална влажност в операционния лист); - Основна  създаване и подържане на въздушно начално налягане; запълване с препарат на реактора при запазване на въздушното налягане; -  действие на хидравличното налягане чрез препарата върху дървесината – пропиване; - връщане на непропития препарат; - създаване и подържане на краен вакуум чрез вакуум помпи; - намаляване на вакуума и изравняване на налягането в автоклава до атмосферното; Заключителна  - отваряне на автоклава;- отцеждане на повърхностния препарат; - измерване на масата на пропития дървен материал и попълване на данните в операционния лист..

Метод на Лоури (метод на полуограниченото поглъщане):   практикува се единично или двойно третиране, осигуряващо дълбоко и равномерно поглъщане, с частично отлагане на импрегнант в клетъчните празнини. Подобен е на метода на Рюпинг но не включва създаването и подържането на начално въздушно налягане.  

Метод на Буктон (комбиниран метод сушене-пропиване):    Прилага се при влажност на дървесината над 22%. Включва – зареждане на дървесината и затваряне на импрегнационния котел (автоклав); - запълване с препарат с температура 105-110 °С на 2/3 от обема; - създаване на начален вакуум 600 mmHg стълб; подържане на вакуум до достигане на 20-22% влажност на дървесината; - освобождаване на вакуума; - прехвърляне на препарата от автоклава в резервоара; стартиране на единичен или двоен Рюпинг.

Продължителността отделните фази и операции зависят от вида на дървесината и изискваното (заявено) количество на погълнат препарат.

Приложимите методи и изискваното количество на погълнатия препарат (kg/m³) е както следва: 
Материал бук                                               – двоен Рюпинг (230 kg/m³)
Материал бял бор                                        – единичен Рюпинг (90 kg/m³)
Материал дъб                                               – едичен Рюпинг или Лоури (70 kg/m³)
Материал цер                                               – Лоури (100 kg/m³)
Материал от ела и смърч                            – двоен Рюпинг или Лоури (90 kg/m³)
Трупчета за стругувани материал от дъб  – Лоури (70 kg/m³)
Трупчета за стругувани материал от друга дървесина – по метода за материал от същия тип.

Количеството на пропитото вещество в 1 m³ дървесина (m) се определя чрез претегляне преди и след пропиването по формулата:
m = (m2 - (m1 + m3)) / V
m1 – маса на дървесината преди пропиване
m2 – маса на дървесината след пропиване
m3 – маса на изпареното и кондензирана вода в процеса на пропиване.

4. 
Сушене атмосферен въздух на импрегнираните дървени материал

Сушенето се извършва се при атмосферни условия. Окачествяването се извършва по два параметъра – количество на пропития препарат (по т. 3) и дълбочина на пропиване в mm.
5
Съхраняване и експедиция
В общия случай времето на съхраняване е минимално, доколкото се работи основно по предварителни заявки на клиентите.


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 употребени препарати за импрегнация от 742t е установено на основата на счетоводни данни за началните запаси, крайните запаси и доставките през годината. В предприятието има постоянен входящ контрол за състава на ОР за всяка доставена партида. Количеството вложени разтворители (ЛОС) І1 = 85 t е определено при допускане за съдържание на ЛОС от 11,5% в състава на доставения препарат.
Приложима нормативна уредба и стандарти:
	Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ бр. 75. 24.08.1999г.)

Спецификация на доставения  ОР от доставчика (производителя)
	Информационни листове за безопасност на материалите  - ОР.

Консумирания ОР е 85 т, което надвишава ПСКР по приложение 2 от Наредба 7/2003 г.
I2  Регенериран ОР 

	Общото количество възстановен ОР възлиза на 602 т. Определя се от средното количество препарат – около 95t (от него 15 t ОР, съдържащ ЛОС), върнато обратно в работния съд от импрегнационния котел за всяка партида подлежаща на импрегниране и броя на партидите (80), обработени през годината, както следва:
-	Средно количество подаден препарат за импрегнация на една партида 110 t ;
-	1 t препарат на куб. м пропит в дървесината от една фигура (средно 200 kg / m3);
Определеното количество е важно за определяне на съответствието с ННЕ % от КВР – I1+I2.

О1 – организирани емисии във въздуха от изпускащи устройства – неприложимо 

В инсталацията няма изпускащи устройства за организирани емисии
О2 ОР в отпадъчни води 
Неприложимо за инсталаицята
О3 ОР оставащи като замърсяване или остатъци в продуктите 
Определено е на база оценка на теглото на третирания материал след непосредственото му изваждане от реактора и пълното му изсъхване.
1250m3*10,5 kg ОР = 13125 kg


О4 - Общото количество необхванати/неорганизирани и недооценени емисии на ОР – 16235 kg
Количествата необхванати се дължат  на неорганизирано изпускане на емисии във въздуха, и за прецизирането могат да се наложат допълнителни измервания и оценки.
 
O4  = I1  - O1  - O2 – O3  – O5 – O6 – O7 – O8     
O4  = 85491 – 13125 = 72366 kg
Количествата необхванати емисии се дължат както на емисиите във въздуха в работното помещение, така и при изсушаване на продукта, съхранение и при измиване на оборудването. 


O5 - Р-л хим. реагирал/разграден 
Неприложимо за инсталацията

O6 - Р-л в отпадъците –
Неприложимо
O7 - Съдържание на р-л в състава на продуктите-
	НЕПРИЛОЖИМО

O8 - Регенериран ОР, използван извън процеса през 2014г – няма 
O9 - Други загуби на ОР  – няма 

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

