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Общо РЪКОВОДСТВО № 17

за прилагане на Наредба №7 от 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОЦЕНКА И ИЗБОР НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ за ограничаване емисиите на лос
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Използвани съкращения:

ПУР
План за управление на разтворителите
ЛОС
Летливи органични съединения
ОС
Околна среда
ОР
Органични разтворители
ЕК
Европейска комисия
ЕС
Европейски съюз
ИАОС
Изпълнителна агенция по околна среда
КПКЗ
Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
КВР
Количество вложени разтворители
МИ
МОСВ
Министерство на икономиката
Министерство на околната среда и водите
mg C/Nm3
Концентрация - милиграма общ органичен въглерод на един нормален кубичен метър
НДЕ
Норми за допустими емисии
ННЕ
Норми за неорганизирани емисии
НОЕ
Норми за общи емисии
НДНТ
Най-добри налични техники
РИОСВ
Регионална инспекция на околната среда и водите
СНЕ
Схема за намаляване на емисиите
ПСКР
Прагова стойност за консумация на разтворители
МС
МЗ
МРРБ
МИ
ЗЧАВ
Министерски съвет
Министерство на здравеопазването
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на икономиката
Закон за чистотата на атмосферния въздух
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Увод
Настоящото ръководството се издава на основание чл.3, ал.1 Наредба 7/2003г. на МОСВ, МИ, МЗ и МРРБ за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр.96/2003г.), наричана по-нататък “наредбата”.

Целта на ръководството е да улесни ефективното и своевременно прилагане на изискванията на Наредбата от засегнатите оператори, като едновременно с това предостави методически указания за контрол и налагане на изискванията от страна на компетентните органи.

Постигането на съответствие с емисионните норми и други ограничения, регламентирани с Наредба 7/2003 в общия случай е възможно чрез прилагането на т.н. най-добри налични техники (НДНТ). В тази връзка, ръководството съдържа информация и указания за общите принципи и изисквания  към определянето, методите за оценка и избор на специфични технологични схеми, оборудване, приложими към условията в отделни инсталации от обхвата на категориите промишлени дейности по приложение №1 на Наредба 7/2003г.  По-конкретни указания се съдържат и в секторните ръководства за прилагане на Наредба 7/2003г., от тази поредица. 

Допълнително са включени най-общи незадължителни указания за изграждане на система за управление употребата на органични разтворители, основана на най-общите принципи на Системите на за управление по околна среда (ISO 14004:2004 и др.).

Представените указания се основават на известните съвременни познания за производствените процеси и дейности, тяхното потенциално въздействие върху околната среда, НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС към датата на публикуването им, при отчитане на характерните особености на проучените действащи инсталации в страната.
Ръководството е изготвено от ЦЧИ към БСК и  е съгласувано с представителни браншови организации и водещи експерти в съответните сектори. Всички бележки, предложения за корекции въпроси могат да бъдат изпращани в МОСВ, Дирекция Опазване чистотата на атмосферния въздух, тел. 940 66 28 и в Българска стопанска камара, ул. Алабин 16-20, София 1000, тел 980 30 55, ios@bia-bg.com

Допълнителна полезна информация може да бъде намерена на поддържаната от ЕК в интернет страница за обмен на практически опит между страните членки по прилагането на Директива 1999/13/ЕС: 

HYPERLINK "http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm" http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/solvents/index.htm" http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/solvents/index.htm (архив)
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ и основни принципи на ОЦЕНКАта и избора на НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ)

Високата степен на защита на околната среда изисква регулиране и постигане на граничните стойности на емисиите на ЛОС и други приложими  експлоатационни условия, в съответствие с принципа за най-добрите налични техники или комбинация от тях, за някои инсталации и дейности, използващи органични разтворители в страните членки на ЕС.

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

"Най-добрите налични техники" се определят от указанията (ВАТ Reference Documents или BREF), изготвени от Европейския съюз, чрез Европейското бюро за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването за отделните категории промишлени дейности от Приложение I на Директива 2010/75 на ЕЕС.”

В съответствие с чл. 121 на ЗООС при  експлоатацията на инсталациите и съоръженията операторът следва да контролира:
При експлоатацията на инсталациите и съоръженията операторът контролира:
1. прилагането на всички подходящи мерки за предотвратяване на замърсяване чрез прилагане на НДНТ; 
2. прилагането на системно управление по околна среда;
3. недопускането на замърсяване на околната среда съгласно нормите за допустими емисии и нормите/стандартите за качество на околната среда;
4. предотвратяването на образуването на отпадъци; третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба, рециклиране, оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда;
5. ефективното използване на енергията; 
6. прилагането на необходимите мерки за предотвратяване на промишлени аварии и ограничаване на последствията от тях;
7. предприемането на необходимите мерки за избягване на възможни рискове от замърсяване;
8. при окончателно прекратяване на дейностите по приложение № 4 операторът:
а) прави оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произведени или изпускани от инсталацията; 
б) в случай че инсталацията е причинила значително замърсяване на почвата и подземните води с опасните вещества по буква "а" в сравнение със състоянието, установено в доклада за базовото състояние, предприема необходимите мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние; 
в) при изпълнение на мерките по буква "б" взема предвид техническата им осъществимост; 
г) в случай на значителен риск за човешкото здраве и околната среда, предизвикан от дейности по приложение № 4, съгласно доклада за базовото състояние по чл. 122, ал. 2, т. 12 предприема действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че площадката, предвид характеристиката й съгласно чл. 122, ал. 2, т. 4 и одобреното й бъдещо предназначение, да не представлява повече такъв риск; 
д) изпълнява действията по буква "г" и в случаите, когато от него не се изисква изготвянето на доклад за базово състояние.
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
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.
За по-подробна информация за определяне на НДНТ за инсталациите с комплексни разрешителни, следва да се използва Методиката за определяне на НДНТ – 
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/KR/Metodiki/Metodika_NDNT_2012.pdf.
Определянето, оценката и избора на наличните възможности (опции), на техните предимства и разходи, вкл.,  на капиталовите и оперативни разходи, свързани с употребата на ОР, може да се приложи като процес от 7 стъпки:

	Да се определи категорията на дейността, капацитета на инсталацията, основните процеси и операции с употреба на ОР

Да се определят различните точки, в които се отделят замърсители, и емисиите да се изразят (измерят, анализират, оценят) количествено
Да се определят  наличните варианти - технологични възможности, нетехнически мерки (първични и вторични мерки), разглеждани като набор от опции на приложими най-добри налични техники (НДНТ) при конкретните особености и изходни условия на инсталацията 
Да се оцени техническата приложимост, осъществимост и целесъобразност на различните опции от гл.т., на конкретните условия, качество на крайния продукт, изисквания за безопасност на труда, безаварийност и т.н.
Да се оценят опциите от гл.т., на въздействие върху околната среда, абсолютно и относително намаляване потреблението на ОР и преди всичко постигане на съответствие с приложимите емисионни ограничения и други нормативни изисквания
Да се оцени стойността на всяка опция (вкл., инвестиционни и оперативни разходи, в т.ч., променливи и постоянни) и крайното й влияние върху общата добавена стойност в дългосрочен аспект (в т.ч., при отчитане на икономиите на ОР)
Да се избере най-подходящата НДНТ или комбинация от НДНТ за процеса, като се използва информацията, получена от предишните 6 стъпки. 

Изборът по т. 7 следва да удовлетворява критериите по ЗООС и Наредба 7/2003г., (спрямо приложими емисионни ограничения и други нормативни изисквания), така че в конкретния случай да бъде приет от компетентните органи за валиден, вкл. когато чрез него се обосновава необходимостта от неприлагане на дадени изисквания по наредбата (напр., регламентираните изключения по чл. 5,  чл. 7 и чл. 8).

Трябва да се отбележи че, въпреки че това ръководство се отнася конкретно до емисиите от ОР в атмосферния въздух, определянето на НДНТ е с по-широк (комплексен) обхват и изисква отчитане изпускането на ОР във всички компоненти на околната среда (т.е. въздух, вода, почви и т.н.).

За целите на определянето, оценката и избора на НДНТ за постигане на съответствие с Наредба 7/2003г., следва да се изхожда от референтните официални източници, съдържащи валидни описания на НДНТ. В йерархичен ред те могат да бъдат подредени по следния начин:

	ВАТ Reference Documents или BREF), изготвени от Европейския съюз, чрез Европейското бюро за КПКЗ за отделните категории промишлени дейности от Приложение 1 на наредбата и Приложение 1 на  Директива 1996/61 на ЕЕС (Приложение 4 на ЗООС). Следва да се има предвид, че само част от дейностите в обхвата на наредбата покриват с дейностите по Приложение 4 на ЗООС.  Виж: http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/solvents/activities/21_all_en.htm" http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/solvents/activities/21_all_en.htm 


2. Официална интернет страница на ЕК за обмен на практически опит по заместването на ОР с контролирани рискови фрази между страните-членки на ЕС прилагане на чл. 7, ал. 1 на Директива 1999/13/ЕС на адрес: http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/solvents/index.htm" http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/solvents/index.htm 


3. Секторни указания на Експертната група (EGTEI) към Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха вкл., емисионни фактори, определяне на НДНТ, инвестиционни и оперативни разходи по отделни категории дейности в обхвата на Наредба 7/2003г., виж:  http://tftei.citepa.org/documents/voc-emission-reduction-in-certain-sectors" http://tftei.citepa.org/documents/voc-emission-reduction-in-certain-sectors    

4. Други в т.ч., посочени в подробната библиография към това ръководство (ЕPA, USA, DEFRA, UK др. ). 

При използване на съответните емисионни фактори, стойности на инвестиционните и оперативни разходи следва да се отчитат специфичните условия и действащи цени на доставка, получени на основата на офертни предложения на идентифицираните доставчици на оборудване.

Подробни примери за определяне и избор на НДНТ за основните категории дейности от обхвата на Наредба 7/2003г., са представени в Приложение № 3 към съответните секторни  ръководства от настоящата поредица. 

2 първични мерки и техники за намаляване емисиите на ЛОС


Изборът на техники за контрол на въздушното замърсяване ще зависи до голяма степен от естеството на процеса и използваните (съществуващи) технологии, размера на инсталацията и вида на използваните ЛОС. Като цяло, мерките за “намаляване при източника” (първични мерки) на емисиите на ОР могат да се категоризират както следва:

	Добра стопанска практика (стопанисване) – 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. Това се отнася също и до всички разтворители, използвани при получаването или смесването на слепващи вещества или покрития, при подготвяне или почистване на повърхности, върху които ще се нанасят покрития и при почистване на  оборудването. В редица случаи е възможно да се модифицират някои процедури и мерки за контрол, за да се ограничат емисиите на разтворител. Като част от  тази група мерки, в раздел 4 са представени и незадължителни указания за изграждане на система за управление органични разтворители (СУОР), целящи както намаляване употребата на ОР и емисиите на ЛОС, така и постигане на  съответствие  с приложимите емисионни ограничения и други изисквания на Наредба 7/2003г.


	Преформулиране на продукта – промени в рецептурата на произвежданите или използваните продукти с цел да се сведе до минимум потреблението на ОР (например замяна на бои и разтворители на водна основа и т.н.). Като цяло, съществува тенденция към използване на алтернативи с ниско съдържание или без разтворител. В повечето случаи те носят икономически, освен екологичните предимства.


	Промени в технологичния процес – целят 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 улавянето и регенериране на ОР от неговите емисии и т.н. 


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 водите и почвите. Някои технологии за намаляване на емисиите, освен това, биха изисквали допълнително потребление на енергия, консумативи, обучен персонал и др. 

3 вторични техники за намаляване емисиите на ЛОС

След като вече са били въведени първични мерки като добра стопанска практика, преформулиране на продукта и промени в процеса, може да се наложи прилагането на вторични мерки или вторични технологии за пречистване и намаляване емисиите на ОР от типа “в 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.  

Доколкото не всички технологични процеси се поддават на алтернативи с ниско съдържание или без разтворител, за голяма част от категориите дейности и по-големи инсталации следва да бъдат отчетени приложимите опции за вторичното пречистване представени 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 е смес от ЛОС;
—	Дали пречиствателното съоръжение е за нов или за реконструиращ се завод;
—	Масовия поток и/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);
—	Необходимата компетентност (образование, обучения, натрупани знания, и практически умения на персонала);
—	Наличие на подходящи съоръжения за изхвърляне на отпадъчните води или за отлагане, временно съхранение и предаване на лицензирани оператори на твърдите отпадъци съдържащи ОР;
—	Сравнителна ефективност на алтернативните възможности;
—	Определените бюджет, източници за финансиране, отговорности и срокове,.

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 в основния процес или извън предприятието) и техники на деструкция, при които ЛОС се унищожават  (например чрез изгаряне). Съществуват 6 основни типа техники за пречистване на ЛОС, въпреки, които са подходящи при за различни инсталации и процеси: 

	адсорбция/ десорбция, 

абсорбция, 
термична инсинерация, 
каталитична инсинерация, 
(дестилация) и кондензация и 
биологична деградация. 
3.1. Адсорбция/Десорбция

Адсорбционните системи действат чрез подаване на изходящите газове над повърхността на активно твърдо вещество, например активен въглен (адсорбент). Молекулите на ЛОС се адсорбират върху повърхността му. Когато се адсорбират, молекулите на газовете освобождават топлина, затова адсорбционният процес се подпомага от топлоотвеждащ радиатор за освободената енергия. Тези системи използват обратния  процес на адсорбцията – десорбцията. Чрез нагряване с пара или по друг начин, адсорбираните ЛОС могат да се десорбират и понякога – регенерират за повторна употреба, а адсорбентът да се използва отново. Необратимият процес на адсорбция се нарича хемисорбция и при него се извършва химична реакция между адсорбата и адсорбента. Адсорбцията е по-малко ефективна за силно летливите ЛОС, а десорбцията е по-малко ефективна при слабо летливите ЛОС. Тази технология е неподходяща също за някои вещества, при които има риск от експлозия или пожар. 

Основни типове инсталации за адсорбция

Главните видове устройства за адсорбция на газове, подходящи за приложение в сектора за производство на обувки и техни части, са следните:
·	Контейнери за многократно зареждане и за еднократна употреба – в които адсорбентът се съдържа в патрон или контейнер на линията на протичане. Подходящи са там, където концентрацията на ЛОС е ниска и потокът е с малък дебит или с прекъсвания.
·	Неподвижни регенеративни пластове - използват се широко и съществуват в разнообразни формати. Адсорбентът може да се състои от слой с вътрешен пълнеж, или мата от въглеродни влакна. Често се използва многопластова уредба, където, докато един или няколко слоя се използват за адсорбция, други се регенерират. 

Адсорбенти за системите на адсорбция/десорбция

Най-широко използваните адсорбенти са силно порести материали, с много голяма вътрешна повърхност от порядъка на 106m2kg-1, и с диаметър на порите от 1-2 нанометра. Най-често използван е активния въглен в гранулирана или прахообразна форма, или като импрегнирани влакна. Могат да се използват зеолити, вместо въглен. Те са по-скъпи, но по-слабо се повлияват от влажността, практически незапалими са, могат да издържат на високи температури (до 1000 oC) и са ефективни при третиране на емисионни потоци с с ниска концентрация и голям дебит, поради по-големия си адсорбционен капацитет.


3.2. Термично окисление

Изходящите газове се изгарят при високи температури, като при горенето на ЛОС се образуват въглероден двуокис и вода. В някои случаи това може да бъде съставна част от топлоподаването за друг етап от процеса. Една уредба за термична инсинерация обикновено се състои от вентилатор за задвижване на газовия поток, филтър, смесител, горивна секция, състояща се от огнеупорна камера и горелки, оборудване за възстановяване на топлина и димна тръба за изпускане на третираните отработени газове в атмосферата.  Може да се наложи използване на допълнително гориво, като природен газ или петрол, за поддържане на горивната температура. 

При термичната (некаталитична) инсинерация газовете се загряват до температура над 750ºС в течение най-много на 2 секунди. Три параметъра са важни за постигане на добра деструкция на ЛОС:

·	Времепрестой. За да се осигури престоя на газовете при висока температура за достатъчен период от време, в който ЛОС да бъдат напълно унищожени, горивните камери обикновено са дълги 2 до 7 м, с пропускателна способност, определена за линейна скорост на газа  12-15ms-1.
·	Работна температура. Тя следва да бъде достатъчно висока, за да унищожи най-устойчивото ЛОС в отпадъчните газове и обикновено варира между  760 oC  и  870 oC. 
·	Турбулентност. Тя е необходима за пълно смесване на газовете и  продуктите за горенето, което осигурява достигане на необходимата температура за всички газове, в присъствието на кислород, за нужното време. Турбулентността се постига чрез използване на горелки със завихрен пламък и с наличието на отражателни прегради в горивната камера. 

Почти всички уредби за инсинерация, предлагани днес, включват някаква форма на възстановяване на топлина. В много случаи, възстановяването на топлина може да е необходимо, за да направи тази технология икономически оправдана. Възстановената топлина може да се използва за предварително загряване на входящите газове, преди навлизането им в горивната камера (като по този начин се пести гориво). По различни начини тя може да бъде използвана навсякъде другаде в процеса.

3.3 Каталитично окисление

Тук  разпадането на ЛОС се извършва в контакт с каталитична метална повърхност (обикновено смес от платина и паладий). Не е необходимо температурите да са толкова високи, нито времето за престой толкова продължително, както при термичната инсинерация: обикновено са достатъчни 360 oC за по-малко от 0.5 секунди. Каталитичният метал се намира върху материал с голяма външна повърхност - “носител”, в открита структура, подобна на пчелна пита, за постигане на максимална активна повърхност при същевременно минимален спад на налягането. Системите за каталитично окисление могат да включват възстановяване на топлина, но все пак, количеството топлина, достъпна за повторно използване, е ограничено, тъй като каталитичните системи работят при сравнително ниски температури. Производителността на дадена каталитична система зависи от:

·	Работната температура: Катализаторът позволява инициирането на горивна реакция при много по-ниска температура, отколкото температурата, изисквана при термичната  инсинерация. Все пак, работната температура не трябва да надвишава точката на термична устойчивост на каталитичния слой (обикновено 680-700oC). 
·	Обемна скорост  - съотношението между дебита на газа, навлизащ в каталитичния слой и обема на каталитичния слой, при стандартни условия.
·	Вид и концентрация на ЛОС: Концентрацията на ЛОС в отпадния газ не трябва да превишава 20% от  долната граница на възпламеняемост. 
·	Характеристики на катализатора: количеството на катализатора от благороден метал, което се използва обикновено е 0,025 до 0.05m3/1000Nm3/h отпадъчен  газ.  Ако се използват катализатори от неблагородни метали  (напр. MnO2), необходимото количество е между 0.07 и 0.1m3/1000Nm3/h.
·	Каталитични отрови:  някои замърсители могат да предизвикат ефекта “отравяне” на катализатора.

3.4. Абсорбция

В абсорбционните системи, ЛОС се абсорбира в течност. Течността се въвежда в контакт с отпадъчните газове, докато те преминават през колона с пълнеж, колона с пластини, пулверизационна камера, скрубер за оросяване, циклонен скрубер за оросяване, или различни комбинации от пулверизационни камери и камери с пълнеж. Абсорбцията понякога се нарича "промиване на газ". Частиците също се отстраняват от тези  абсорбционни системи посредством инерционното съпротивление върху водни капчици или мокри повърхности, а в някои случаи с частична йонизация или електростатично утаяване.

Изборът на абсорбираща течност зависи от ЛОС, което ще се абсорбира. Ако ЛОС е достатъчно водоразтворимо, може да се използва вода или воден разтвор на сода каустик (натриева основа). Ако ЛОС не е достатъчно водоразтворимо, могат да се използват подходящи органични разтворители, като слаборазтворими въглеводороди, диметиланилин или амини. Все пак, те изискват голяма предпазливост. Подходящата промиваща течност трябва да има висока температура на кипене, добра топлоустойчивост, пренебрежимо малка чувствителност към кислород, добра устойчивост на хидролиза, да не представлява риск от възникване на пожар или експлозия, да не представлява опасност за околната среда, да не е токсична, да няма лоша миризма и да е с ниска цена. 

Когато ЛОС се абсорбира от течността само при физически процес, това е "физично промиване". При такива системи, често е възможно възстановяването на ЛОС от промиващата течност и по - късно може повторно да бъде използвана. Когато има  химическа реакция се описва като "химическо промиване"  и обикновено сорбиращата течност не се възстановява. 

При системите за физично промиване ЛОС могат да бъдат регенерирани от сорбентната течност чрез десорбция (обратен процес на абсорбцията) или отстраняване на леки фракции и възстановената течност може да бъде повторно използвана. В някои случаи регенерираните ЛОС могат също да бъдат отново използвани (което може да се окаже икономически изгодно, например при скъп разтворител).

Процеси от подобен тип могат да боравят с високи концентрации на ЛОС, в някои случаи над 50 g m3. При някои процеси могат да се отстраняват и възстановяват също и смеси от ЛОС. Все пак, абсорбционните системи обикновено не са селективни по отношение отстраняването на замърсителите, а недостатък на регенерационните системи е изискването за допълнително оборудване. 

Таблицата по-долу представя сравнителни данни за основните технологии за възстановяване на ОР (recovery applications):

Технологични входящи параметри за приложение на техники за възстановяване на ОР (индикативни )

Технология
Дебит (m3/h)
Концентрация на разтворител (mg/m3)
Адсорбция / Десорбция
100 – 500 000
500 – 10 000
Адсорбционна система за улавяне
10 – 10 000
10 – 10 000
Кондензация чрез охлаждане
100-50 000
5 000-100 000
Ниско температурна кондензация – криогенна
10-5 000
5 000-50 000
Абсорбция (скрубер)
100-20 000
500 - 10 000

3.5. Биологична деградация

Тези методи използват действието на бактерии за разлагането на ЛОС и могат да се прилагат за дебити и концентрации в умерени граници. Изходящите газове могат да преминават през неподвижен слой от биологично активен материал на основата на компост или торф (биофилтър). По друг начин, в системите с “биоскрубер”, се използва микробиологично активна суспензия за промиване на газовете в камера за впръскване. При третата възможност - капковия филтър, газовете преминават възходящо през колона с пълнеж, върху чиято повърхност се е развил биофилм. Тази технология е широко използвана за определени ЛОС при ниски концентрации и където се изисква ограничаването на миризми. Недостатъците на този метод включват евентуалното уплътняване на филтрационната среда и необходимостта от внимателно контролиране на биохимията на средата или пластовете. 



4. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ

Всички дейности и указания по този раздел на ръководството са незадължителни за операторите на инсталации в обхват на наредбата. Тяхното прилагане зависи от:

	мотивацията и компетентността на ръководството и персонала, 

избора на подход (съотношение между технологични, технически, организационни и контролни мерки и алтернативи), 
поставените цели, 
очакваната степен на ефективност на управление на разтворителите,
времевата рамка за постигане на нормативно съответствие и др. 

При всички случаи тяхното прилагане (в цялост или на отделни елементи) ще улесни спазването на основните изисквания, определени в Наредба 7/2003г., в т.ч., инвентаризация и контрол на използваните ОР, последващата подготовка на актуализирани ПУР, максимално използване на възможностите на първични мерки, които не изискват съществени инвестиционни разходи и същевременно носят бърз и осезаем икономически ефект, идентифициране и избор на НДНТ и т.н.

Следва да се има предвид необходимостта от поддържане на простота, яснота и улеснено и ефективно прилагане на изискванията на изградената система, а не фокусиране върху документирането, излишното усложняване, дублиране на информация и формализъм.  

Основните елементи на системата за управление потреблението на органични разтворители в съответствие с принципите на Наредба 7/2003г., са представени на фиг. № 1

Фиг. № 1 ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ
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4.1.Лидерство
Ръководството трябва да демонстрира своето лидерство и ангажираността си по отношение на системата за управление на ОР, като:
a) поема отговорност за ефективността на системата за управление но ОР;
b) осигурява политиката по ОР и целите по ОР да са съвместими със стратегическата посока на развитие и контекста на организацията;
c) осигурява интегрирането на изискванията на системата за управление на ОР в бизнес процесите на организацията;
d) осигурява наличност на ресурсите, необходими за системата за управление на ОР;
e) информира за важността на ефективното управление на ОР и спазването на изискванията;

Важно е:

	отговорностите по управлението на разтворителите да бъдат ясно определени и записани в документацията по управление на разтворителите;

ръководителят по управление на разтворителите да бъде отговорен за Системата за управление на разтворителите и за напредъка по отношение намаляване консумацията на разтворители и на емисиите от тях;
ръководителят по управление на разтворителите да разполага с минимално необходимия ресурс от време, хора и оборудване и подкрепа от висшето ръководство;
ръководителят по управление на разтворителите да има пълната подкрепа на служителите на всички нива.

Отговорностите на ръководителят по управление на разтворителите следва да включват:

	съблюдаване на съответствието на дейността на фирмата с изискванията на Наредбата;

съблюдаване на изпълнението на фирмената политика ръководни принципи за управление употребата на ОР;
поддържане и управляване на документацията по управление на разтворителите (виж следващия раздел);
формулиране на изпълними цели за намаляване на употребата на ОР и намаляване на емисиите;
обща координация и контрол на изпълнение на Програма за намаляване употребата на разтворители (мерките за постигане на съответствие съгласно ПУР);
контрол на напредъка и ефективността на системата.

Конкретните проблеми във връзка с прилагането на Системата за управление на разтворителите следва да се обсъждат на редовни срещи на персонала на фирмата, отговорен за безопасност на труда и екологията, примерно веднъж на 2 или 3 месеца. Другите управленски кадри, вкл. изпълнителният директор (т.е. оператора), следва да се включват периодично в тези дискусии, за да са информирани и съпричастни към управлението на разтворителите.
4.1.2. Документация по управление на разтворителите

Документацията, отнасяща се до управлението на разтворителите включва:

	подходящи актуални извадки от законодателството

справки от годишните и тримесечни счетоводни отчети за потреблението на ОР
документация относно всички одити на разтворителите и програми и протоколи за мониторинг, ПУР, планове за намаляване употребата на ОР и емисиите на ЛОС;
документи, описващ отговорностите на ръководителя по управление на разтворителите, фирмената политика и цели
други, преценени за целесъобразни.

Нормативните изисквания могат да се опишат в работни таблици за съответствие.

Посочената по-горе информация следва да се съхранява на хартиен носител и на компютър. Записът на резултатите от одита и данните от мониторинга  на компютър позволява лесен анализ и графично представяне. Съхранението на данни и графики на хартия, предпазва от загуба на данни, дава възможност за представяне пред персонала и т.н.

Записи и съхранение на информация и данни 

Независимо от разположението на площадката и сложността на производството, е полезно да се съхранява информация относно:
	инсталацията като цяло;

характерни за инсталацията производствени единици.

Ръководителят по управление на разтворителите може да следи за поддържането на следните записи на информация и данни свързани с употребата и загубите на ОР:

	запис на закупените количества – обобщен запис на всички разтворители и съдържащи разтворители материали, закупени или придобити извън площадката;

книга за изписаните от склада количества – обобщен запис на всички количества, изписани от склада за производствени нужди (записът следва да се води от отговорника на склада, а ако няма такъв – от операторът, ползващ количествата) Съпоставката на закупените, изписаните количества и складовите наличности може да отчете загуби в склада, евентуално от кражби, разливи или изпарения;
книга със запис на излезлите за обезвреждане извън площадката количества отпадъци от дадена производствена единица – отделно се води запис на изходящите количества към други процеси; върнатите в склада количества се записват централно в книгата за изписаните от склада количества (например само процесът на регенерация генерира отпадък на изхода, изходящите количества от всички останали процеси се подават в други процеси);
книга със запис на регенерираните количества – където има регенериране на разтворител на самата площадка; операторът на процеса по регенериране трябва да води запис на всички постъпили и излезли количества; последните или излизат от площадката, или се подават за повторна употреба;
книга със запис на излезлите от площадката количества отпадъци – количествата, предназначени за депониране извън площадката, включително тези от инсталацията за пречистване на отпадни води, се отчитат от Мениджъра по управление на разтворителите или от лицето, отговорно за управление на отпадъците;
книга със запис на разливания – всички значителни разливания се записват и докладват от Мениджъра по управление на разтворителите; разливи, неутрализирани с помощта на абсорбиращи материали (напр. парцали) се записват в книгата за запис на излезлите от площадката количества отпадъци; необработените разливания ще се превърнат в емисии в атмосферата;

Много от фирмите разполагат с голяма част от необходимата информация, въпреки че тя не е във формата, необходима за управление на разтворителите. За ОР, които са опасни химични вещества и препарати, работодателят трябва да създаде и поддържа картотека на информационните листове съгласно Чл. 13.  ал. (2) от закона за здравословни и безопасни условия на труд. Например, закупените количества разтворители и записът на излезлите от инсталацията отпадъци са необходими за доказване на спазването на нормативните документи за опазване на околната среда. За много компании въвеждането на система за управление на разтворителите означава просто изменение и допълване на съществуващите системи за запис на информацията и за обобщаването й.

Следната информация може да бъде водена за всички разтворители, препарати и отпадъци:

	произход, т.е. складове и процеси;

време и дата;
направление, т.е. процес, склад, депо за отпадъци;
количество;
отговорен за контрол на процеса (с подпис на последния).

На практика може да се окаже по-лесно да се поддържа една отделна книга за всяко направление на разтворителя. Например за производствена единица І (смесване) е по-ефективно да има отделни книги за запис за изходящите количества към производствени единици ІІ и ІІІ, както и към регенерационния процес в производствена единица V.

При използване на няколко разтворителя и при значителна разлика в стойността им, за всеки от тях може да се води отделен запис при преминаването им през системата.

Отговорникът следва на всеки два месеца или друг период да:

	събира всички важни записи, отнасящи се до управлението на разтворителите;

да осигурява копие за документацията по управление на разтворителите;
да внася данните в компютърни таблици (Excel се препоръчва като най-подходящ вариант – Примери са дадени в Приложение 4);
обобщава всички вложени разтворители и изходящи потоци за да може да изчисли емисиите за периода.

Допълнително трябва да се оценяват цеховите наличности в края и началото на разглеждания период.

4.2  Инвентаризация на ОР, подготовка на ПУР и проверка на съответствието с емисионните ограничения

Включва: 

определяне на основните процеси с употреба на ОР,  
периодична инвентаризация на ОР, 
подготовка на годишен ПУР, 
провеждане на мониторинг и измервания 
проверка на съответствието с нормативните изисквания.

Подробни указания са представени в съответните секторни и общи ръководства.

4.3 Прилагане на мерки за достигане на емисионните ограничения

Определяне, избор на алтернативи за намаляване на ОР, подготовка,  приемане и изпълнение на план (мерки) за достигане на определените фирмени цели (емисионни ограничения) 

За да се осигури ефективно прилагане на приетите мерки следва да се:

	изготвят (актуализират) процедури и/или работни инструкции  за всеки процес, който включва използване и/или третирането и на разтворители. Процедурите трябва да наблягат върху създаване за основните процеси на норми за разход и други технологични параметри влияещи на употребата на ОР, методи за намаляване на загубата на разтворители чрез избягване на разливане, употреба в ненужно големи количества, лошо съхранение и т.н;

разпечатват на процедурите на пластмасови ламинирани листове или стикери, които могат да бъдат закачени на машините на работните места, за да се улесни ползването им.
	разработят на програма за проверка на оборудването: системи за автоматично нанасяне, пистолети за финиширане, халогениращи машини;
 отстранява незабавно всяка неизправност и авария, водеща до ненормални емисии от разтворители, а процесът да бъде приспособен, докато нормалната експлоатация бъде възстановена. Всички подобни неизправности трябва да се водят на отчет, като се прави оценка на причинените загуби от разтворител. Размерът на загубата на разтворител трябва да се включва в масовия баланс на разтворителя;
	организират на неформални семинари, за да се демонстрира напредъка на инициативата за намаляването на разтворителите и икономическите резултати от нея;
	проведе необходимото обучение за служителите на всички нива, които да се инструктират за техните задължения свързани с контрола на процеса, свеждането до минимум на употребата на разтворители и емисиите във въздуха;

съвмести редовното инструктиране на персонала по техника на безопасност и здраве при работа със начините за намаляване на загубите на разтворители;
създаде процедура за предложения от персонала за намаляване на консумацията на разтворители.

Подробни указания за определянето и прилагането на НДНТ са представени в съответните секторни ръководства и настоящото общо ръководство. 

4.4. Одити и преглед на резултатите и напредъка

Следва да бъдат въведени елементите на опростен одит на управление на потреблението на ОР, в т.ч., планиране, подбор и обучение на лица от персонала които не носят преки отговорности (независими) за операциите с употреба на ОР. Същевременно колкото по-прецизна е системата за одит на разтворителите, толкова по-лесно ще бъде определяне и намаляването на консумацията им и на емисиите на ЛОС.

Дейностите по намаляване на употребата на разтворители и ограничаване на емисиите трябва да продължават от година на година като част от един процес на непрекъснато подобрение. Всяка година се предприемат нови мерки и се набелязват нови цели.

Поне веднъж годишно ръководителят по управление на разтворителите и други членове на управленския персонал следва да оценяват достигнатия прогрес в дейностите по намаляване на употребата на разтворители и ограничаване на емисиите, с оглед на:

o	Избор (коригиране) на мерките, които следва да бъдат взети и целите за следващата година;
o	Начини за подобряване на системата за управление на разтворителите.

Резултатите от оценката трябва да бъдат направени достояние на персонала на фирмата пряко ангажиран в процеси и дейности с употреба на ОР. Редовната обратна връзка мотивира персонала и го прави съпричастен в процеса по управление на разтворителите, изпълнение на изискванията на процедурите и планираните мерки за намаляване и постигане на съответствие с емисионните ограничения

 4.5 Годишно докладване пред компетентните органи и непрекъснато подобряване.

Включва:

	подготовка на годишен отчет съдържащ последващ ПУР и оценка на съответствието с други приложими изисквания на Наредба 7/2003г.;

предприемане на последващи действия и стъпки в рамките на изградената система за управление на разтворителите
5. Подробна библиография 
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HYPERLINK "http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm" http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/index.htm
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3  Ръководства за прилагане на изискванията на Директива 2010/75ЕС, транспонирана със ЗООС и ПМС №62/2003г 
Дейности по приложение 1 
Дейности по прил. № 2 (БД на ИАОС)
BAT
1. Нанасяне на слепващи покрития
16. Нанасяне на слепващо покритие (> 5)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
2. Нанасяне на покрития върху:


2.1. следните превозни средства или части от тях:
2.1.1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) нови автомобили, МПС от категория М1 съгласно ЗДП и категория N1,;
2.1.2. кабини на камиони, за МПС от категории N2 и N3 съгласно ЗДП;
2.1.3. фургони и камиони от категории N1, N2 и N3 съгласно ЗДП, с изключение на кабини за камиони;
2.1.4. автобуси от категории М2 и М3 съгласно ЗДП;
6. Боядисване (< 15) и пребоядисване на превозни средства
6.1 Боядисване на нови превозни средства и кабини за камиони по прил. 3

BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (05.2005) Метални изделия
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на директивата за индустриалните емисии (ДИЕ)
2.2.) ремаркета от категории О1, О2, О3 и О4 съгласно ЗДП;

BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (05.2005) Метални изделия
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
2.3. метални и пластмасови повърхности, включително повърхности на самолети, кораби, влакове и т. н.;
8. Други покрития, включително покрития върху метал, пластмаса, текстил(5), тъкани, филмови ленти и хартия (> 5)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (05.2005) Метални изделия
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални и пластмасови изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BREF (07.2003) Текстилна индустрия (Печат върху текстил)
2.4. дървени повърхности;
10. Нанасяне на покритие върху дървени повърхности;
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
2.5. текстил, тъкани, филмови ленти и хартиени повърхности;
8. покрития върху метал, пластмаса, текстил(5), тъкани, филмови ленти и хартия (> 5)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални и пластмасови изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BREF (07.2003) Текстилна индустрия (Печат върху текстил)
2.6. кожа
13. Финиширане на естествени кожи (> 10)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BATC (02.2013)
BREF Финиширане на кожи
3. Нанасяне на покритие върху рулони
7. Нанасяне на покритие върху рулони (> 25)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални и пластмасови изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
4. Химическо чистене
11. Химическо чистене

5. Производство на обувки
14. Производство на обувки (> 5)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
6. Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила;
17. Производство на смеси за 
покрития, лакове, мастила 
и лепила (> 100)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BREF (02.2003) Големи количества органични химикали

20. Производство на фармацевтични продукти (> 50)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BREF (08.2006) Фармацевтична
8. Печат


8.1. флексопечат:
3.1 Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
8.2. топъл ролен офсетов печат:
1. топъл ролен офсетов печат,
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BATC (09.2014)BREF Производство на хартия и картон
8.3. ламиниране: 
3.1 Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
8.4. дълбок печат за издания:
2.Дълбок печат за издания (> 25)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BATC (09.2014)BREF Производство на хартия и картон
8.5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) дълбок печат:
2.Дълбок печат за издания (> 25)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BATC (09.2014)BREF Производство на хартия и картон
8.6. ротативен ситопечат:
3.2 ротативен ситопечат върху текстил/картон
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BREF (07.2003) Текстилна индустрия (Печат върху текстил)
8.7. лакиране:
3.1 Друг дълбок печат, флексопечат, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
9. Преработка на каучук
18. Преработка на каучук (> 15)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
10. Почистване на повърхности (обезмасляване)
4.1Почистване на повърхности с


4.2 използване на съединения, посочени в чл. 10б и чл. 10в, ал. 1 (> 1)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални и пластмасови изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ

5.1Друго почистване на повърхности


5.2Друго почистване на повърхности >2

11. Извличане на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла (> 10)
19. Извличане на растителни масла и животински мазнини и рафиниране на растителни масла (> 10)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
BREF (08.2006) Хранителна и питейна индустрия (екстракция)
Животинска мас: 
Животинска мас: 

Рициново масло: 
Рициново масло: 

Рапица - семена: 
Рапица - семена: 

Слънчогледово семе:
Слънчогледово семе:

Соеви зърна (нормална каша): 
Соеви зърна (нормална каша): 

Соеви зърна (бели люспи):
Соеви зърна (бели люспи):

Други семена и друга растителна маса:
Други семена и друга растителна маса:

12.1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.)
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.
6.1. Боядисване (< 15) и пребоядисване на превозни средства

BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални и пластмасови изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
13. Нанасяне на покритие върху намотъчни проводници;
9.Покрития върху намотъчен проводник
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2006) Повърхностно третиране на метални и пластмасови изделия
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
14. Импрегниране на дървесен материал
12. Импрегниране на дървесина (> 25)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ
15. Ламиниране на дървесина и пластмаси
15. Ламиниране на дървесина и пластмаса (> 5)
BREF (02.2003) - Третиране на отпадъчни потоци (вода и газ)
BREF (07.2006) Емисии от съхранение
BREF (08.2007) Повърхностно третиране с използване на ОР
REF (07.2003) Мониторинг на инсталации от обхвата на ДИЕ



4. Указания на предотвратяване и контрол на локално замърсяването на въздуха от дейности с употреба на ОР (ЛОС) Департамента за околна среда, храни и провинциални райони, Великобритания  (DEFRA) HYPERLINK "https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69324/pb13637-ep2010solvents.pdf" https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69324/pb13637-ep2010solvents.pdf 
5. Американската агенция по околна среда  (ЕРА) - информация по ОР и ЛОС по отделни  категории дейности на Наредба 7/2003г.: http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch04/   

6. База данни на Международната организация на труда (МОТ) - International Chemical Safety Cards (ICSC) за категоризация на химичните вещества и техните опасни свойства и рискови фрази  -  http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_113134/lang--en/index.htm" http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_113134/lang--en/index.htm 


