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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 електро материали. Основно производството е съсредоточено в производство на кабели и намотъчни проводници с различни параметри – правоъгълни или кръгли емайлирани медни или алуминиеви проводници.

2. Работно време 
Фактическо отработено време в цехове използващи ОР 1750 часа.

3. Производствени процеси с използване на органични разтворители

	Разгледаната пилотна инсталация разполага със складови помешения за материали и  готова продукция,
	Същинския процес на производство протича в “Цех за производство на намотъчни проводници”, където са разположени агрегати за лакиране на проводниците, снабдени със система за каталитично изгаряне.
	В предприятието има и други цехове, които нямат отношение към Наредба 7.


Технологията за емайлиране на проводници се базира на употребата на електроизолационни лакове, които се нанасят на тънък слой върху проводника чрез филци, след което следва изпичане на всеки нанесен слой. Готовият проводник се намазва със смазка, която не съдържа ОР и не е в обхвата на дейността по смисъла на Наредба 7.
Използваните разтворители се изпаряват и изгарят при каталитичното изгаряне при много висока температура и отделеното количество топлина се използва в изпичащата пещ.

4. Суровини, материали, продукти и отпадъци, съдържащи ОР (2014 г.)

Употребени материали на основата на ОР 2014г., kg

ОР съдържащи се в материалите
kg
Количество продукт
ОР
Лак
kg
45 600
30 096
Разредител
kg
550
550
Ацетон
kg
490
490
    Разтвор със съдържание на ОР
kg
2900
2784
ОБЩО
kg
49540
33920

Произведената продукция за 2014 г. в пилотната ИНСТАЛАЦИЯ  е 1 086 348 kg. намотъчни проводници, като от тях:
	продукт до 0,1 mm – 895 240 kg.
продукт 0,1 - 0,5 mm – 125 253 kg.

продукт 0,5 - 1 mm – 65 852 kg.
Средната дебелина, изчислена от представените данни е 0,13 mm.
ІІ. План за Управление на разтворители за целите на НАРЕДБА 7/2003г. при производство на намотъчни проводници 

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
g. ОР/kg  продукт
I1- Консумиран ОР (толуол и ацетон)
33920
100%
31,22
I2 Рекопериран ОР
0


I= I1+ I2 
33920
100%
31,22
Е - общи емисии
4589
13,5%
4,22
F – неорганизирани емисии = Е - О1
2767
8,1%
2,54
О1 –Емисии на разтворител от вент. Отвор
1822
5,4%
1,68
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
2767
8,1%
3
O5 - ОР хим. реагирал/разграден 
28824
85%
26,53
O6 – ОР в отпадъци
507
1,5%
0,47
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 не се извършва регенериране и повторна употреба на разтворители, т.е. І2 е равно на нула.



Входящи потоци на ОР  2014
Мярка
Количество
I1 Консумиран ОР 
kg.
33920

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 – g/kg произведен проводник




действащи инсталации
нови инсталации


(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
14.
Покрития върху намотъчен проводник
(> 5) 
5



10 g/kg – за инсталации  при които средния диаметър на проводкина  <= 0.1
5 g/kg – за всички останали инсталации


За календарната 2014 г., ИНСТАЛАЦИЯТА работи при общ разход на ОР 33,9 t,  (33920 kg) надвишаващ определената долна прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) от 5t., Подробна информация е посочена в Приложение 1.

Норми за допустими емисии
Изпусканите емисии не бива да превишават нормите за допустими емисии (НДЕ) в отпадъчните газове, включително нармите за неорганизирани емисии (ННЕ) на ЛОС, установени за категорията дейност по приложение 2 т. 9. 
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.).
За инсталациите от сектора не е посочена норма за допустима емисия в отпадъчните газове.
За инсталациите от дейност производство на намотъчни проводници няма определена норма за неорганизирани емисии, а само норма за общи емисии.
НОЕ се отнася за всички изпускащи устройства (вентилационни системи) и източници на неуловени емисии. На площадката има машина, която е снабдена с каталитична система за изгаряне на разтворителите.
За да се изчисли на нормата общата емисия Нормата за обща емисия (5-10гр., на продукт) е с една и съща стойност както спрямо готов завършен краен продукт , така и при основния компонент. Такава е и практиката, установена в други страни-членки на ЕС – например Великобритания (виж “Process Guidance Note: Adhesive coating including footwear manufacturing (6/32 (04)”, DEFRA, стр. 22, http://www.defra.gov.uk/environment/airquality/lapc/pgnotes/pdf/pg6-32.pdf е използвано количеството произведени продукти - проводници.
ИНСТАЛАЦИЯТА прилага емисионни ограничения, дефинирани като норма за общи емисии от 5 или 10g ОР на kg произведени крайни продукти. Нивото на обща емисия от инсталацията е по – ниско от посоченото в Наредба 7/2003 г. – 4 g ОР/ kg продукт. Стойността на общите емисии на ЛОС  за 2014 г., е Е = 4589 и са произведени 1086345 kg продукти със средна дебелина 0,13 mm. Приложимага норма в случая е 5 g/kg продукт, а изчисленият резултат е 4,22 g/kg продукт.

2. Употреба на контролирани ЛОС с предупреждения за опасност

В ИНСТАЛАЦИЯТА, не се употребяват 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. 

Предупреждения за опасност на използваните ЛОС
Ацетон
H 225, H 319, H 336
Корселин
H 225, H 332/312

3. Изисквания към мониторинга и измерванията на емисиите на ЛОС, свързани с употреба на ОР

За доказване на съответстието с определените емисионни ограничения (НОЕ – 5 g ОР/ kg. продукт), операторът не е задължен да извършва периодични собствени и/или контролни измервания при съответните изпускащи устройства, съгласно чл. 16 на Наредба 7/2003г., и Наредба № 6/ 1999г. Измерванията са необходими за достоверното изчисляване на емисиите и разпределянето им на организирани и неорганизирани, както и за предприемане на подходящи мерки за намаляване на употребата на ОР.

Масовият поток на емисиите на ЛОС за час е 4589/1750 = 2,62 kg.  Използвано е работно време 1750 часа. Това количество е средно за цялата година, а не са резултатите от измерване.

При всички случаи, за доказване на съответствие с емисионното ограничение (НОЕ – 5g ОР/kg продукт), ИНСТАЛАЦИЯТА следва да извършва собствени периодични измервания на съответните изпускащи устройства (от локалната и общообменната вентилация), съгласно  чл. 16 на Наредба 7/2003г., и Наредба № 6/ 1999г. – поне веднъж на две години.

4. Схема за намаляване 
Схемата за намаляване на емисии е неприложима за производството на намотъчни проводници.

5. Използване на НДНТ
Операторът на инсталацията прилага само НОЕ по приложение 2 на Наредба 7, т. 13 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.
Предприятието разполага с 4 вертикални агрегата за лакиране на проводниците снабдени със система за каталитично изгаряне с паладиеви катализатори.

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, регламентираните 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 подобрение, 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. 

Независимо от възможността за последващо прецизиране и повишаване надеждността на направените оценки, измервания и анализи в ПУР за 2014 г., могат да бъдат направени изводи относно разхода на ОР. Като цяло те са свързани със количеството на произведената продукция и използвани ОР. 
През 2014 г. емисиите на органичен разтворител на kg произведен продукт са 4,22 g ОР/kg продукт. В сравнение с предходни периоди консумирания органичен разтворител и произведения продукт са намалели. 


Програма за намаляване на косумацията и емисиите на ЛОС 

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

Подобряване на пактиката по манипулиране на ОР




	

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

2015


Управител: …………………….









Приложение 1 - Принципна технологична схема на производство на намотъчни проводници


Навиване/Изтегляне
Закаляване
Заготовка за производство на проводник
Топлинна енергия инертен газ

Закален и чист проводник
Лак

Топлинна енергия
Нанасяне на покритие
Пещ – изпичане на лака 
Нанасяне на смазка
(само за кръгла тел)
Смазка
Получаване на проводник в желания размер
Линия за повторно нанасяне на покритие
Разтворител
Термично окисляване
Разтворител
file_0.wmf
 


14

1















ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – описание на производство на  намотъчни проводници

Лакиране  на проводника
Лакирането се извършва на вертикална машина. В нея проводникът обикновено преминава през вана с разтворител, след което се прекарва през пръстен за оформяне на покритието, които отстраняват излишъка от лак. След това проводникът се суши и дообработва в камера с две зони при температури от 250-400 oC. Проводникът може да премине през съоръжение за нанасяне на покритието и камерата до 12 пъти, за да се постигне необходимата дебелина на покритието. Машината е снабдена с каталитична система за изгаряне на разтворителите. Представена е на схемата по-долу.

Навиване на лакирания проводник върху макари 
Излизащият от камерата проводник се намазва с парафинов разтвор в екстракционен бензин, което позволява последващото му развиване.
file_1.png

file_2.wmf


Обслужващи дейности:
Описаните по долу дейности имат обслужващ характер и се отнасят до всяка от описани по-горе основни дейности:
Съхранение на суровини и материали
Разтворителите и лаковете се съхраняват в затворени съдове в обособени помещения без вентилация. Емисии са възможни само в инцидентни случаи.
Транспортиране на суровините и материалите до производствените помещения
Материалите се придвижват в затворените съдове с помощта на вътрешнозаводски превозни средства, лентови транспортьори или ръчно. Емисии са възможни само в инцидентни случаи.
Почистване на машините 
Почистване на машините се извършва с ацетон.
Надписване и опаковане
Използваните мастила са на водна основа и в малки количества, по тази причина тази дейност не се разглежда.


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
Лак
kg
45 600
30 096
Разредител за лака
kg
550
550
Ацетон
kg
490
490
    Разтвор със съдържание на ОР
kg
2900
2784
ОБЩО
kg
49540
33920

I2  Регенериран ОР 
В ИНСТАЛАЦИЯТА не се регенерират ОР.
	
Приложима нормативна уредба и стандарти:
	а) Спецификация на доставените лепила 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 

Организираните емисии на ЛОС са парите на ОР от процесите на нанасяне на лака върху намотъчните проводници.

Източник
Измерена mg/m3
Дебит 
m3/h
Количество за год. Kg
g. ОР/kg продикт
 Общо

 
1822
2
Машина 1
215
1380
519
0,48
Машина 2
235
1255
516
0,48
Машина 3
237
1270
452
0,42
Машина 4
210
1275
335
0,31

Изчисленията са направени на база данни от протоколите за измерванията – дебит и концентрация на ЛОС по формулата:
О1[kg]= Дебит[m3/h] * Коннцентрация ЛОС [mg/m3]*отработени часове[h]= kg ЛОС.

О2 ОР в отпадъчни води 

В предприятието не се образуват отпадъчни води, съдържащи ЛОС.

О3 ОР оставащи като замърсяване или остатъци в продукта 

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

Количествата на неуловените емисии се определя на като разлика по формулата:.
 
O4  = I1  - O1  - O2 – O3  - O5  - O6 - O7 - O8 
2768 =  33920 – 1822- 0 – 28824 – 507 – 0 - 0

O5 – ОР химически реагирал/разграден  

Разтворителите се отстраняват по химичен път в процеса на лакиране на проводниците. Част от ОР, използвани при производството на намотъчни проводници се изгаря в каталитична система. Ефективността на инсталацията е висока предвид провежданите профилактични мерки ки на катализаторите -  честа подмяна, като се постига максимална степен на изгаряне на изпарението ОР.
За определяне на О5 се използва следният подход. С помощта на газов анализатор се определя количеството на CO и СО2 в изходящите след каталитичния инсинератор газове на всяка една от 4-те машини при нормално натоварване и стабилен режим на работа. Разликата между съдържанието на тези газове в изходящите потоци и атмосферния въздух се използва за изчисляване на количеството разтворители, които са окислени (изгорени, химически разградени). 
Изчисленията са представени таблиците:

О5 =  28 824 kg.
Разтворители, окислени напълно до въглероден диоксид


Машина 1
Машина 2
Машина 3
Машина 4
Концентрация на СО2 във въздуха - kg/m3
0.00065
0.00065
0.00065
0.00065
Концентрация на СО2 в изходящи газове - kg/m3
0.0101
0.0088
0.0092
0.0104
Разлика в концентрациите на СО2 - kg/m3
0.00945
0.00815
0.00855
0.00975
дебит – m3/h
1680
1455
1170
1275
работни часове за годината
1750
1750
1500
1250
количество генериран СО2 през годината - kg
27783.00
20751.94
15005.25
15539.06
преводен фактор - СО2 към органичен въглерод
0.273
0.273
0.273
0.273
количество изгорен органичен въглерод през годината - kg
7585
5665
4096
4242
Квр -преводен фактор - органичен въглерод към количество разтворител - kg
1.14
1.14
1.14
1.14
Количество р-тел, изгорено до СО2 - kg
8647
6458
4670
4836
общо за 4-те машини - kg
24 611

Разтворители, окислени непълно до въглероден оксид


Машина 1
Машина 2
Машина 3
Машина 4
Концентрация на СО във въздуха - kg/m3
0.00008
0.00008
0.00008
0.00008
Концентрация на СО в изходящи газове - kg/m3
0.00115
0.00108
0.00122
0.00111
Разлика в концентрациите на СО - kg/m3
0.00107
0.001
0.00114
0.00103
дебит – m3/h
1380
1255
1270
1275
работни часове за годината 
1750
1750
1500
1250
количество генериран СО през годината - kg
2584.05
2196.25
2171.7
1641.563
преводен фактор - СО към органичен въглерод
0.43
0.43
0.43
0.43
количество изгорен органичен въглерод през годината - kg
1111
944
934
706
Квр
 -преводен фактор - органичен въглерод към количество разтворител - kg
1.14
1.14
1.14
1.14
Количество р-тел, изгорено до СО - kg
1267
1077
1065
805
общо за 4-те машини - kg
4 213

O6 - Р-л в твърдите отпадъци – 
В ИНСТАЛАЦИЯТА през годината са събрани и херметизирани отпадъци, съдържащи 507 kg. разтворители в отпадъците. Същите се намират в склада и ще бъдат предадени на лицензирана фирма за обезвреждане.

ОР в отпадъците - О6
мярка
507
лак

297
количество отп. покритие, включено в толуол
kg
450
съдържание на толуол
%
66%
разредител

210
количество отп. покритие, включено в толуол
kg
210
съдържание на толуол
%
100%
ацетон

120
количество отп. покритие, включено в толуол
kg
120
съдържание на толуол
%
100%
разтвор

125
количество отп. покритие, включено в толуол
kg
130
съдържание на толуол
%
96%


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

O8 - Регенериран ОР използван извън процеса – няма 

O9 - Други загуби на ОР – няма

