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І. Обща информация за предприятието:

1.Наименование, адрес
ИНСТАЛАЦИЯТА 

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

Инсталацията е специализирана в производството на различни видове кари, като също се произвеждат и дизелови и газови мотокари и електрокари, като имат различна товароподемносте. Освен с производствп пилотната инсталация се занимава и с поддръжка и ремонт на отделни компоненти на мотокарите.

2. Работно време 
Фактическо отработено време на камините в цеховете където се използва ОР 850 часа.

3. Производствени процеси с използване на органични разтворители

Пребоядисване на автомобили включва 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.
Дейността обхваща и съхранението на всички необходими за нея материали, продукти – бои, лакове, разредители, разтворители и отпадъците от процеса. Основните етапи на боядисването и пребоядисването на МПС включва:
	Подготовка на материалите и техниката – почистване на купето, подготовка на грунда и покритията, разтворителите о запълващата паста (кит).
	Прехвърляне на материалите се осъществява до зоните за нанасяне на покрития.
	Грундиране
Фиксиране 

Нанасяне на основното покритие
Почистване на компонентите, участвали в процеса
Съхранение на продукта.

Подробно описание на процесите в пилотната  инсталация за боядисване  и пребоядисване на МПС в Приложение 2 на секторното ръководство.
4. Суровини, материали, продукти и отпадъци, съдържащи ОР (2014 г.)


ОР съдържащи се в материалите
kg
Количество продукт
Сухо вещество
% ОР
ОР
    Автоемайлак
kg
430
219
49%
211
Грунд
kg
440
238
46%
202
Кит
kg
505
394
22%
111
    Боя 1
kg
870
426
51%
444
    Боя 2
kg
1310
799
39%
511
    Втвърдител
kg
15
7
52%
8
    Разредител
kg
2950
0
100%
2950
ОБЩО
kg
6520
2083

4437


ІІ. План за Управление на разтворители за целите на НАРЕДБА 7/2003г. при нанасяне на покритие на автомобили (кари)

Представеният по-долу ПУР Допълнителни пояснения са представени в Приложение № 1., съгласно чл. 20, ал. 1 на Наредба №7/2003г., се основава на оценки, оперативни и счетоводни данни и извършени измервания, в т.ч., на:

	Количество вложени материали, съдържащи ОР
	Измервания на концентрациите на ОР от общообменната и локална вентилация
	Масов поток (дебит на вентилационните системи) съответните изпускащи устройства на общообменните и локални вентилации;
	Оценки за общи загуби от източници на организирани и неорганиизрани емисии.


План за Управление на ОР 


Общо kg
% от I1
% от I1+I2
I1 Консумиран ОР
4437
100
55.5%
I2 Възстановен ОР
3560


I= I1+ I2 
7997

100%
Е - общи емисии
4173
94,1
52.2%
F – неорганизирани емисии = Е - О1
1813
40.9
22.7%
О1 –Емисии на разтворител от вент. Отвор
2360

53.2

29.5%
O2 - Р-л в отпадъчни води в околна среда




O3 - Остатъчен р-л в продуктите и отпадъците от процеса 



O4 - Необхванати емисии на ОР във въздуха – работна/околна среда
1813
41
23%
O5 - ОР хим. реагирал/разграден



O6 – ОР в отпадъци
264
5.9
3.3%
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.
В инсталацията се извършва регенериране и повторна употреба на разтворители, т.е. І2 е равно на 3560 kg.


Входящи потоци на ОР  2014
Мярка
Количество
I1 Консумиран ОР 
kg
4437
I2 Повторно употребен ОР 
kg
3560

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 за 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 нанасят слепващи покрития. 

Консумация на ОР

Основните данни, източници на информация и методи за определяне на съответствието с нормите за общи емисии (НОЕ), съгласно чл. 4. т.14 и Приложение №2 на Наредба7/2003г. (обн. ДВ. бр. 96 от 31.10.2003г.) се основат на информация на оператора, измервания и оценки, в т.ч., счетоводна и търговска документация (начални, крайни наличности и доставки на ОР) и др. 

Приложими норми за емисии на ИНСТАЛАЦИЯТА, съгласно Приложение №2 към Наредба № 7/2003г.:
№ по ред
Категория дейност 
ПСКР 
[t/y]
Приложими норми за емисии



НДЕ
[mgC/m3]
ННЕ [%]
НОЕ




действащи инсталации
нови инсталации


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
6.
Боядисване на превозни средства и пребоядисване на автомобили (превозни средства)   15
> 0.5
50 (1)
25
25
Съгласно Приложение 3
(1)Доказва се съответствие с чл. 24 въз основа на 15 мин. средни измервания.

За календарната 2014 г., ИНСТАЛАЦИЯТА работи при общ разход на ОР 4437 kg надвишаващ определената долна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 0,5t. 

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. 6. 
Съгласно Наредба 7 от 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 кабината за боядисване и сушене и са на стойност 47 mgC/m3 общ органичен въглерод и 67 mg/m3 общи въглеводороди, което е в съответствие с  приложимите НДЕ - 50 mgC/m3 на база на 15 минутна средна. 
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=  4437 – 2360 – 0 -  263 = 1813
Съгласно данните от ПУР и  т. 4.2. на Приложение 5 към Наредба №7/2003, неорганизираните емисии  (F = O4) за 2004г., възлизат  на 1813 kg, както следва:
F ( % от КВР) = F / (I1 + I2 =  1813 kg / (7997)  =   22,7 %  при ННЕ = 25%    

2. Употреба на контролирани ЛОС с предупреждения за опасност 

В ИНСТАЛАЦИЯТА, не се употребява ОР обозначени с предупреждение 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

Доколкото масовия поток на общите емисии на ЛОС на площадката 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.
За доказване на съответстието с определените емисионни ограничения (НДЕ - 50 mgC/m3  и ННЕ - 25%),  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
 
 
Консумиран ОР
kg/y
4437
Гранична емисионна стойност в отпадъчните газове
mg C/Nm3
47
ЛОС в отпадъчните газове
kg
2360
Неорганизирани емисии - kg
kg
1813
Неорганизираните емисии в % от КВР (I1 + I2)
% 
22,7
Общи емисии 
kg
4173
2. Изчисляване на целеви НОЕ (СНЕ) по Приложение № 4 на Наредба 7/2003
 
 
а) маса на сухото вещество ( ОБЩО)
kg/y
2083
б) коефициент за умножение - Прил.4, табл.3

3 
в) годишна контролна емисия а)*б)
kg/y
6249
г) процент неорганизирани емисии по Прил. 2 за сектора
%
25
д) допустимо увеличение на неорганизираните емисии по Прил. 4
%
15
е) целева норма на годишни емисии (стойността на емисията се получава като стойността по т. в) се умножи по г)+Д) 15%

2500
Съгласно Наредба 7, съответствие се постига, ако действителните емисии на разтворители, определени в плана за управление на разтворители (4173 kg), са по-малко или равни на целевата НОЕ 2500 kg, което не е изпълнено и инсталацията не е в съответствие със схемата.
5. Използване на НДНТ
Операторът на инсталацията прилага само НОЕ по приложение 2 на Наредба 7, т. 14 от таблица 1. След като превишава ПСКР, следва да бъдат спазвани посочените норми. Прилагането на НДНТ е с цел намаляване на консумацията на ОР. 
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.

ІV. Изводи и основни препоръки за намаляване загубите на ОР и Програма за подобряване, 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 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. 


Програма за намаляване на косумацията и емисиите на ЛОС 

№
Мерки и действия
Приблизителна стойност
Икономия
 на ОР 
График
Отговорно лице

Провеждане на измервания на концентрацията на ЛОС и ОВ в общообменната и локалната вентилации.
  

2015

	

Създаване на дневници за опасните отпадъци





Управител: …………………….


Приложение 1 - 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
file_0.wmf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ БОЯДИСВАНЕ И ПРЕБОЯДИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

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.
В пилотната инсталация е предвидено да има складиране и временно съхранение на материалите. Боите и разтворителите се доставят в добре затворени опаковки, които се съхраняват в скалда на предприятието от където се разпределят по съответното направление.
Подготовка на материалите и техниката. 
Втората стъпка която се предприема е самата подготовка на материалите. Необходимо е материалите да бъдат темперирани до 20С, ако е необходимо се използва водна баня, и боята се разбърква. Боите се разреждат със разредител на малки порции и непрекъснато се разбъркват до получаване на въответния вискозитет.
Почистване и обезмасляване на купето или негови части чрез потапяне/ пръскане със спрей с разтворители или разтвори на киселини и соли. 

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.
Приложение 3  
Допълнителни пояснения и коментари (източници на данни, нормативна уредба, 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.
В ИНСТАЛАЦИЯТА се употребяват следните видове материали, съдържащи ОР:


ОР съдържащи се в материалите
kg
Количество продукт
% ОР
ОР
    Автоемайлак
kg
430
49%
211
Грунд
kg
440
46%
202
Кит
kg
505
22%
111
    Боя 1
kg
870
51%
444
    Боя 2
kg
1310
39%
511
    Втвърдител
kg
15
52%
8
    Разредител
kg
2950
100%
2950
ОБЩО
kg
6520

4437

Органични разтворители, съдържащи се в лепилата са 4437 kg за 2014 г.

I2  Регенериран ОР 
В ИНСТАЛАЦИЯТА се регенерират ОР, като са монтирани инсталации за улавяне и повторна употреба на възстановени ОР. 
Регенерирания разтворител се връща в резервоара. Данните за регенерацията са получени на база регламентите за експлоатация на машината за миене и възстановяване на ОР. Количествата са изчислени по технологична документация. Данните са съгласно регламентите за работа, като се отчита количеството добавен ОР за измиване на уредите и инструментите, кратността на експлоатацията и продължителността на почистването – 3560 kg.
Приложима нормативна уредба и стандарти:
	а) Спецификация на доставените материали и ОР от доставчика (производителя)
	б) Информационни листове за безопасност на материалите – ОР (MSDS) - налични в предприятието 


О1 – отпадъчни газове - организирани емисии във въздуха от изпускащи устройства (локални вентилационна инсталации) -  2360 kg.

Изпускащите устройства в инсталацията са – кабина 1 и кабина 2. Измервания са направени на двете устройства. Протоколи – приложени към плана.

-	Протокол от измервания № …. /дата 

Източник
дебит
концентрация
отработено време
Количество

m3/h
mg/m3
h
kg
кабина 1 
25760
68
850
1489
кабина 2 
15300
67
850
871
Общо



2360


	Масовия поток на ЛОС след изгарянето на ОР за годината е  изчислен при представените по-долу условия възлиза на 2360

	при кабина 1

	
25760m3/h*850h*68/1000000 = 1489 kg
-	дебит на отпадъчните газове 25760  m3/h;
-	фактическо отработено време на инсталацията за 2014г. – 850h.

	при кабина 2

	
15300 m3/h*850h*67/1000000 = 871 kg
-	дебит на отпадъчните газове 15300  m3/h;
-	фактическо отработено време инсталацията за 2014г. - 850 h.



О2 ОР в отпадъчни води 

В предприятието няма отпадъчни води, съдържащи ЛОС.

О3 ОР оставащи като замърсяване или остатъци в продукта 

Неприложимо за инсталаицята
	
О4 - Общото количество необхванати/неорганизирани и недооценени емисии на ОР


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         
O4  = 4437 – 2360 – 0 – 263 = 1813


O5 – ОР химически реагирал/разграден  
В ИНСТАЛАЦИЯТА няма ОР, които реагират химически. 

O6 - Р-л в твърдите отпадъци – 264 kg.
Отпадналите от употреба баки от боя се съхраняват добре на обособено място на площадката на инсталацията и се предават на фирма, която разполага с необходимите разрешителни. В тези отпадъци са включени и количествата отпадъци след рециклирането на ОР.
Оценката е направена по данни и разходни норми, налични в предприятието.

O7 - Съдържание на ОР в състава н продуктите
Недопустимо за продуктите на ИНСТАЛАЦИЯТА

O8 - Регенериран ОР използван извън процеса – няма 

O9 - Други загуби на ОР – няма

