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Niniejszy dokument stanowi część z zaplanowanej serii dokumentów wymienionych poniżej (w momencie publikacji
jeszcze nie wszystkie dokumenty zostały sporządzone):
Dokument referencyjny dla najlepszych dostępnych technik dotyczących:
Dużych Obiektów Energetycznego Spalania
Rafinerii Olejów Mineralnych i Gazu
Produkcji Żelaza i Stali
Przemysłu Przetwórstwa Metali Żelaznych
Przemysłu Metali Nieżelaznych
Kuźni i Odlewni
Obróbki powierzchniowej Metali i Tworzyw Sztucznych
Przemysłu Cementowo-wapienniczego
Przemysłu Szklarskiego
Przemysłu Ceramicznego
Przemysłu Wielkotonażowych Związków Organicznych
Produkcji Chemikaliów Organicznych Głęboko Przetworzonych
Produkcji Polimerów
Przemysłu Chloro-alkalicznego
Przemysłu Wielkotonażowych Związków Nieorganicznych - Amoniaku, Kwasów i Nawozów
Sztucznych
Przemysłu Wielkotonażowych Związków Nieorganicznych - Substancji Stałych i Innych
Produkcji Związków Nieorganicznych Specjalnego Przeznaczenia
Systemów Utylizacji / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym
Przemysłu Utylizacji Odpadów
Spalania Odpadów
Gospodarki Odpadami Przeróbczymi i Skałą Płonną Rud w Górnictwie
Przemysłu Celulozowo-papierniczego
Przemysłu Tekstylnego
Garbarstwa Skór i Skórek
Rzeźni i Przetwórstwa Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego
Przemysłu Spożywczego, Produkcji Napojów i mleka
Intensywnej Hodowli Drobiu i Świń
Obróbki Powierzchniowej z Użyciem Rozpuszczalników Organicznych
Przemysłowych Systemów Chłodzenia
Emisji z Magazynowania
Dokument Referencyjny dla:
Ogólnych Zasad Monitoringu
Apektów Ekonomicznych i Oddziaływania Między Komponentami Środowiska
Technik Efektywnego Wykorzystania Energii

Kod BREF
LCP
REF
I&S
FMP
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STM
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POL
CAK
LVIC-AAF
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CWW
WT
WI
MTWR
PP
TXT
TAN
SA
FDM
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STS
CV
ESB
MON
ECM
ENE

Elektroniczne wersje szkiców oraz gotowych dokumentów są publicznie dostępne i można je pobrać ze strony
http://eippcb.jrc.es.
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STRESZCZENIE
Dokument referencyjny na temat najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques BAT) (tzw. BREF)
zatytułowany „Obróbka powierzchniowa z użyciem rozpuszczalników organicznych (STS)” jest wynikiem wymiany
informacji przeprowadzonej na mocy art. 16 ust. 2 Dyrektywy Rady 96/61/WE (Dyrektywa IPPC). Niniejsze streszczenie
opisuje główne ustalenia, podsumowanie najważniejszych wniosków w sprawie najlepszych dostępnych technik i
związanych z nimi poziomów zużycia i emisji. Powinno ono być przeczytane wraz z przedmową, która wyjaśnia cele
niniejszego dokumentu, sposób korzystania z niego oraz warunki prawne. Może ono być odczytywane i rozumiane jako
samodzielny dokument, jednak, jako streszczenie, nie przedstawia wszystkich złożoności tego pełnego dokumentu. Z tego
względu nie powinno ono być stosowane zamiast pełnego tekstu tego dokumentu jako narzędzie przy podejmowaniu
decyzji w sprawie najlepszej dostępnej techniki (BAT).
Zakres niniejszego dokumentu
Zakres niniejszego dokumentu oparty jest o pkt. 6.7 załącznika 1 do Dyrektywy IPPC 96/61/WE:
„Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, z wykorzystaniem rozpuszczalników
organicznych, w szczególności do obróbki, drukowania, powlekania, odtłuszczania, uszczelniania, sortowania, malowania,
czyszczenia lub impregnowania o wydajności przekraczającej 150 kg na godzinę lub przekraczającej 200 ton rocznie.”
Przemysł zwrócił się o wyjaśnienie definicji „rozpuszczalników organicznych” i „wydajności”. Na zakończenie wymiany
informacji można było zauważyć, że wymiana zajmowała się informacjami na temat rozpuszczalników organicznych
definiowanych jako LZO (zgodnie z Dyrektywą o Emisjach Rozpuszczalników, Dyrektywa Rady 1999/13/WE). Można
było również zauważyć, że przy ustalaniu wniosków w sprawie BAT wymiana skupiła się na instalacjach, których
rzeczywiste zużycie rozpuszczalników przekracza progi wydajności podane w Dyrektywie IPPC (gdzie użycie w
działalności obejmuje rozpuszczalniki odzyskane z urządzeń do obniżania emisji gazów odlotowych). Interpretacja tych
progów wydajności jest omówiona w kontekście pracy przeprowadzonej przez Dyrekcję Generalną ds. Środowiska w celu
opracowania pewnych wskazówek dotyczących interpretacji niektórych przepisów Dyrektywy.
Niniejszy dokument omawia:
· trzy procesy drukowania z użyciem rozpuszczalników na dużą skalę (gorący offset rolowy, druk wklęsły na elastycznych
opakowaniach i wydawniczy druk wklęsły)
· powlekanie i/lub malowanie drutu nawojowego, samochodów i pojazdów samochodowych do eksploatacji handlowej,
autobusów, pociągów, sprzętu rolniczego, statków i jachtów, samolotów, zwojów stalowych i aluminiowych, opakowań
metalowych, mebli i drewna, jak również innych powierzchni metalowych i plastikowych
· nakładanie spoiwa w produkcji materiałów ściernych i taśm lepkich
· impregnacja drewna środkami konserwującymi
· czyszczenie i odtłuszczanie związane z tymi czynnościami. Nie rozpoznano odrębnego przemysłu odtłuszczającego.
W niniejszym dokumencie omówiono zastosowanie powłok rozpuszczalnych w wodzie, jako alternatyw dla powłok
opartych na rozpuszczalnikach (takich jak e-powłoka): inne obróbki powierzchniowe z użyciem preparatów na bazie wody
omówiono w tematycznym dokumencie referencyjnym (BREF) dotyczącym Obróbki powierzchniowej metali i tworzyw
sztucznych BREFU (STM).
Inne czynności nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie. Należą do nich:
· inne procesy obróbki, uszczelniania, sortowania lub impregnowania, które mogą mieścić się w zakresie tematycznych
dokumentów referencyjnych dotyczących materiałów tekstylnych i garbarń
· produkcja płyt laminatowych, płyt wiórowych, itp., gdyż używane są w nich żywice wodne
· dziedziny przemysłu (bądź ich części) lub czynności, w których używane są rozpuszczalniki, o których powszechnie
wiadomo, że działają poniżej progów
· wytwarzanie farb, tuszów, klejów, itp., które nie należą do tego zakresu.
Wszystkie dziedziny przemysłu wymienione w niniejszym dokumencie reguluje równie Dyrektywa o Emisjach
Rozpuszczalników (Dyrektywa Rady 1999/13/WE). Gdy są w niej wyznaczone graniczne wartości emisji, zakłada się, że
są to minimalne graniczne wartości emisji zgodnie z Dyrektywą IPPC (art. 18 ust. 2). Nie są one użyte jako wartości emisji
związane z BAT.
Informacje ogólne
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Nie jest to jednorodny sektor i obejmuje on kilka dziedzin przemysłu z zakładami o rozmiarach począwszy od MŚP a
skończywszy na przedsiębiorstwach międzynarodowych. Około 4,5 mln ton rozpuszczalników rocznie sprzedaje się do
użytku w Europie, z czego 27 % (2003 r.) zużywane jest w przemyśle farb i powłok, po zmniejszeniu z 47 % (1998 r.) na
skutek zwiększonego zastosowania technologii wodnych i proszkowych oraz technologii niskorozpuszczlnikowych. W
preparatach farb drukarskich zużywane jest około 7 %, a w spoiwach około 4 % (wartości te obejmują znaczące
zastosowania nieobjęte Dyrektywą IPPC).
Podstawowe zagadnienia środowiskowe
Główne zagadnienia środowiskowe związane są z emisją rozpuszczalników do powietrza, wody i wód gruntowych oraz
gruntu. Również ważne jest zużycie energii, podobnie jak emisje części stałych do powietrza, ograniczenie i gospodarka
odpadami (w tym zmniejszenie zużycia surowców poprzez zwiększoną wydajność nakładania) oraz stan zakładu po
zaprzestaniu działalności.
Struktura niniejszego dokumentu
Każdy z rozdziałów 2 – 19 omawia pewną dziedzinę przemysłu w sektorze i składa się z następujących sekcji:
Sekcja 1:
Sekcja 2:
Sekcja 3:
Sekcja 4:

informacje ogólne o danej dziedzinie przemysłu lub działalności
opis procesów przemysłowych stosowanych w tej dziedzinie przemysłu lub działalności
dane i informacje dotyczące aktualnych poziomów zużycia i emisji
techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu najlepszej dostępnej techniki, jak wyjaśniono
poniżej dla rozdziału 20; jednakże nacisk położony jest na techniki lub informacje swoiste dla
indywidualnej dziedziny przemysłu lub działalności.

Rozdział 20 opisuje ogólne techniki służące do obniżania zużycia i emisji oraz inne techniki, które są uznane za
najistotniejsze dla bardziej szczegółowego określenia BAT i związanych z BAT warunków pozwolenia, a także są istotne
dla więcej niż jednej spośród rozważanych dziedzin przemysłu lub działalności.
Zużycia i emisje
Najlepsze dane odnoszą się do wydajności produkcyjnej opartej o parametry produkcyjne, np. obrabianą powierzchnię (m 2)
oraz wkład substancji stałych do procesu. Większość danych dotyczy określonych instalacji lub ich grup dla
poszczególnych dziedzin przemysłu. W większości przypadków wartości emisji związane z wyborem BAT w każdej
dziedzinie przemysłu podano w oparciu o odpowiednie parametry produkcyjne.
Najlepsze dostępne techniki
Rozdział poświęcony najlepszym dostępnym technikom (BAT) (rozdział 21) wymienia te techniki, które uznano za BAT
na poziomie europejskim, w oparciu głównie o informacje zawarte w rozdziale 20 i rozdziałach poświęconych konkretnym
dziedzinom przemysłu. Uwzględnia to podaną w art. 2 ust. 11 definicję najlepszych dostępnych technik oraz czynniki
wymienione w załączniku IV do Dyrektywy IPPC. Rozdział poświęcony BAT nie ustala ani nie proponuje granicznych
wartości emisji, lecz sugeruje wartości zużycia i emisji, które zwykle związane są ze stosowaniem połączenia BAT.
Gdy wodne obróbki powierzchniowe (o których mowa w IPPC, załącznik 2.6) prowadzone są z procesami
rozpuszczalnikowymi, właściwą BAT dla obróbek wodnych można znaleźć w tematycznym dokumencie referencyjnym
(BREF) dotyczącym STM. Dodatkowe techniki i informacje pomocnicze można znaleźć w szczególności w BREF
dotyczącym Systemów Utylizacji / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym (CWW), BREF
dotyczącym magazynowania oraz BREF dotyczącym monitorowania, jak również w innych tematycznych dokumentach
referencyjnych. Techniki te nie zostały jednak potwierdzone dla dziedzin przemysłu ujętych w niniejszym dokumencie.
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W następnych akapitach streszczono główne wnioski dotyczące BAT, odnoszące się do najbardziej istotnych zagadnień
środowiskowych. Choć przemysł jest złożony pod względem rozmiaru i wachlarza działalności, te same ogólne BAT
można brać pod uwagę dla całości przemysłu. Podano również inne BAT, które stosują się do określonych procesów.
Elementami BAT dla określonej instalacji będzie wybór opisanych BAT związanych z działalnością, przy uwzględnieniu
czynników wymienionych w załączniku IV do Dyrektywy IPPC.
Ogólne BAT
Projekt, konstrukcja i eksploatacja instalacji. BAT to ograniczenie zużycia i emisji (zwłaszcza do gruntu, wody i wody
gruntowej, jak również do powietrza) poprzez:
 wprowadzenie w życie i stosowanie systemu zarządzania środowiskowego oraz innych systemów zarządzania,
niezależnie od tego, czy są one potwierdzone zewnętrznie, czy nie. Obejmują one planowanie bieżącego zmniejszania
oddziaływania instalacji na środowisko (w tym również działań i inwestycji), porównywanie zużycia i emisji (w czasie,
na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych), z uwzględnieniem ostatecznej likwidacji przy projektowaniu
nowych instalacji lub modernizacji, itp.
 stosowanie prostego zarządzania ryzykiem do projektowania, konstruowania i eksploatacji instalacji, wraz z technikami
opisanymi w niniejszym dokumencie i w tematycznym dokumencie referencyjnym dotyczącym magazynowania
podczas magazynowania i używania procesowych chemikaliów i surowców. Te BAT pomagają w likwidacji zakładu
poprzez zmniejszenie nieplanowanych emisji, zapisywanie historii użycia priorytetowych i niebezpiecznych
chemikaliów oraz szybkie uporanie się z potencjalnym zanieczyszczeniem
stosowanie technik operacyjnych, w tym automatyzacji, szkolenia i pisemnych procedur do eksploatacji i konserwacji
Monitorowanie. BAT to monitorowanie emisji rozpuszczalników, tak, aby móc ograniczyć je poprzez:
 stosowanie planu gospodarowania rozpuszczalnikami, który jest nieodzowny do obliczeń niezorganizowanych lub
całkowitych emisji: powinny one być wykonywane regularnie, choć dla porównywania i regularnej kontroli można
ustalić główne parametry. Bezpośrednie pomiary należy wykonywać zgodnie z określonymi technikami
 zapewnienie regularnej konserwacji i kalibracji, gdy jest niezbędne, urządzeń o znaczeniu krytycznym dla obliczeń
emisji.
Obniżenie zużycia wody i/lub oszczędne zużycie surowców w procesach wodnej obróbki. BAT to zastosowanie:
technik, takich jak płukanie kaskadowe (wielokrotne), wymiana jonowa lub separacja membranowa
środków kontroli służących obniżeniu zużycia wód chłodzących
zamkniętych układów chłodzących i/lub wymienników ciepła.
Ograniczenie zużycia energii. BAT to zastosowanie opisanych technik, w szczególności: przez ograniczenie objętości
powietrza, które mają być przemieszczone, ograniczenie reakcyjnych strat energii, kontrolowanie wysokich zapotrzebowań
energetycznych przy rozruchu urządzeń, używanie energooszczędnych urządzeń, itp.
Gospodarka surowcowa. BAT to:
ograniczenie oddziaływania emisji na środowisko przy wybieraniu odpowiednich surowców
ograniczenie zużycia surowców poprzez zastosowanie jednej z opisanych technik lub ich połączenia.
Układy do obróbki powierzchniowej, nakładanie i suszenie/utwardzanie. BAT to ograniczenie do minimum emisji lotnych
związków organicznych (LZO) i zużycia energii oraz zwiększenie do maksimum efektywnego wykorzystania surowców
(tj. ograniczenie odpadów) przez dobranie systemu, który łączy w sobie te cele. Odnosi się to do nowej instalacji lub w
przypadku modernizacji.
Czyszczenie. BAT to zastosowanie opisanych technik w celu:
 oszczędnego wykorzystania surowców i zmniejszenia emisji rozpuszczalników przez ograniczenie zmian kolorów i
czyszczenia
 zmniejszenia emisji rozpuszczalników poprzez zbieranie i powtórne wykorzystanie rozpuszczalnika płuczącego podczas
czyszczenia pistoletów natryskowych
 ograniczenia emisji LZO przez wybranie jednej lub więcej technik stosownie do procesu i urządzeń, trwałości
zanieczyszczenia oraz tego, czy czyszczone są urządzenia czy podłoże.
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Użycie mniej niebezpiecznych substancji (zastąpienie). BAT to:
 zastosowanie bezrozpuszczalnikowych lub niskorozpuszczalnikowych technik do ogólnie opisanego czyszczenia oraz
do produkcji opisanej dla określonych dziedzin przemysłu
 ograniczenie niekorzystnych skutków fizjologicznych przez zastąpienie substancji z oznaczeniami ryzyka R45, R46,
R49, R60 i R61 zgodnie z art. 5 ust. 6 Dyrektywy Rady 1999/13/WE
ograniczenie niekorzystnych skutków ekotoksycznych przez zastąpienie substancji z oznaczeniami ryzyka R58 i R50/53,
gdy istnieje ryzyko emisji do środowiska i istnieją ich alternatywy
 ograniczenie zubażania ozonu stratosferycznego (wysokiego poziomu) przez zastąpienie substancji z oznaczeniami
ryzyka R59. W szczególności wszystkie chlorowcowane lub częściowo chlorowcowane rozpuszczalniki z oznaczeniem
ryzyka R59 używane w czyszczeniu powinny być zastąpione lub kontrolowane, jak opisano
 ograniczenie tworzenia się ozonu troposferycznego (niskiego poziomu) poprzez używanie lotnych związków
organicznych lub ich mieszanin o niższym potencjale tworzenia ozonu (OFP), gdy inne środki nie pozwalają osiągnąć
związanych wartości emisji lub technicznie nie są możliwe do zastosowania (np. wywołują niekorzystne wzajemne
oddziaływanie pomiędzy różnymi komponentami środowiska) oraz podczas opisanego powyżej zastępowania.
Jednakże nie może to stosować się do złożonych preparatów, takich jak lakiery samochodowe oraz szczegółowe
pojedyncze układy rozpuszczalnikowe, gdzie nie ma jeszcze zamiennika, jak na przykład rotograwiura. Tam, gdzie
OFP nie jest zwiększony, można dokonać zastąpienia używając rozpuszczalników o temperaturze zapłonu >55°C.
Emisje do powietrza i obróbka gazów odlotowych. BAT (w projektowaniu, eksploatacji i konserwacji instalacji) to:
 ograniczenie emisji u źródła, odzysk rozpuszczalnika z emisji lub rozkład rozpuszczalników w gazach odlotowych.
Wartości emisji podano dla indywidualnych dziedzin przemysłu. (Używanie niskorozpuszczalnikowych materiałów
może prowadzić do nadmiernych zapotrzebowań energetycznych dla eksploatacji utleniaczy termicznych. Utleniacze
można zlikwidować, gdy negatywne skutki występujące pomiędzy różnymi komponentami środowiska przeważają nad
korzyściami wynikającymi z rozkładu lotnych związków organicznych (LZO)
 poszukiwanie możliwości odzysku i wykorzystania nadmiaru ciepła wytwarzanego podczas rozkładu LZO oraz
ograniczenie energii zużywanej w ekstrakcji i rozkładzie LZO
 zmniejszenie emisji i zużycia energii przez zastosowanie opisanych technik, w tym zmniejszenie ekstrahowanej
objętości i zoptymalizowanie i/lub zwiększenie stężenia zawartego rozpuszczalnika.
Części stałe wyprowadzane do powietrza z natrysku lakieru. BAT to zastosowanie połączenia opisanych technik. Związane
z BAT wartości emisji są następujące:
- 5 mg/m3 lub mniej dla istniejących instalacji
- 3 mg/m3 lub mniej dla nowych instalacji.
Przemysł powlekania drewna i mebli zanotował odrębną opinię: związana z BAT wartość emisji wynosi 10 mg/m3 lub
mniej zarówno dla nowych, jak i istniejących instalacji. Uzasadnienie jest następujące: wartość ta jest ekonomicznie i
technicznie realna w tej dziedzinie przemysłu.
Ścieki. BAT to:
 ograniczenie emisji ścieków do wody przez zastosowanie technik ograniczenia ilości wody, przeprowadzenie wstępnej
obróbki i obróbki ścieków, jak opisano
 monitorowanie surowców i ścieków w celu ograniczenia wyprowadzania substancji toksycznych dla organizmów
wodnych oraz zmniejszenia ich skutków tam, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą, za pomocą jednego lub więcej
spośród następujących zabiegów: użycia mniej szkodliwych materiałów, ograniczenia zużycia materiałów i strat w
obróbce procesowej i na skutek wycieków oraz obróbki ścieków
 gdy rozpuszczalniki mogą stykać się z wodą, zapobieżenie niebezpiecznym poziomom w atmosferze odbiorczych
kanałów ściekowych przez utrzymanie bezpiecznego poziomu zrzutów
 dla lakierni używających wodę, zastosowanie opisanych technik. Związane z BAT wartości emisji dla zrzutu do wód
powierzchniowych wynoszą: COD 100 - 500 mg/l oraz stężenie zawieszonych substancji stałych 5 - 30 mg/l
 dla układów płuczek, zmniejszenie zużycia wody oraz wyprowadzanie i obróbkę ścieków, przez zoptymalizowanie
przenoszenia lakieru ograniczające gromadzenie się szlamu lakierowego.
Techniki biologicznej obróbki ścieków można znaleźć w tematycznym dokumencie referencyjnym dotyczącym CWW.
Inne techniki i związane z nimi wartości emisji omówiono w tematycznym dokumencie referencyjnym dotyczącym STM.
Odzysk materiałów i gospodarka odpadami. BAT to zmniejszenie zużycia materiałów, strat materiałów oraz odzysk,
powtórnie wykorzystanie i zawracanie do obiegu materiałów, jak opisano.
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Uciążliwość stwarzana przez woń. Gdy występuje oddziaływanie na czuły receptor, BAT ma polegać na zastosowaniu
techniki kontroli emisji lotnych związków organicznych, np. przez stosowanie mniej wonnych materiałów i/lub procesów
oraz/lub obróbki gazów odlotowych, w tym zastosowania wysokich kominów.
Hałas. BAT ma rozpoznać znaczące źródła hałasu oraz wszelkie potencjalne czułe receptory w pobliżu. Gdy hałas może
wywierać wpływ, BAT ma przewidywać zastosowanie technik dobrej praktyki, takich jak zamknięcie lub wykuszowe
drzwi, ograniczenie dostaw i/lub zastosowanie technicznych środków kontroli, takich jak tłumik dźwięków na dużych
wentylatorach.
Ochrona wód gruntowych i likwidacja zakładu. Najlepsze dostępne techniki zajmujące się tymi zagadnieniami podano w
BAT dotyczącej projektowania, konstruowania i eksploatacji instalacji, opisanej powyżej.
BAT swoiste dla dziedzin przemysłu
Druk za pomocą gorącego offsetu rolowego. BAT to zastosowanie połączenia technik dotyczących druku, czyszczenia i
gospodarowania gazami odlotowymi, jak również ogólnych BAT w celu zmniejszenia sumy emisji niezorganizowanych i
lotnych związków organicznych (LZO) pozostających po obróbce gazów odlotowych. Związane z BAT wartości emisji dla
połączonego alkoholu izopropylowego i rozpuszczalnika czyszczącego są następujące:
- dla nowych lub zmodernizowanych pras: 2,5 – 10 % LZO wyrażonych jako % wag. zużycia farby
- dla istniejących pras: 5 – 15 % LZO wyrażonych jako % wag. zużycia farby.
Należy zwrócić uwagę, że górna połowa zakresów wiąże się z emisjami alkoholu izopropylowego dla „trudnych” zadań
(jak określono). Techniki stężania nie mogą być stosowane z powodu problemów związanych z wonią.
Druk na elastycznych opakowaniach za pomocą fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego. BAT to:
 zastosowanie połączenia opisanych technik w celu zmniejszenia sumy niezorganizowanych i zorganizowanych emisji
lotnych związków organicznych. Związane z BAT wartości emisji dla trzech scenariuszy występujących w przemyśle
są następujące (przy zastosowaniu referencyjnej emisji określonej w załączniku IIb do Dyrektywy o Emisjach
Rozpuszczalników):
(Scenariusz 1): Instalacje, w których wszystkie urządzenia produkcyjne bazują na rozpuszczalnikach i są podłączone do
urządzeń usuwających zanieczyszczenia:
- z zastosowaniem spalania: całkowite emisje wynoszą 7,5 – 12,5 % referencyjnej emisji
- z zastosowaniem odzysku rozpuszczalnika: całkowite emisje wynoszą 10,0 – 15,0 % referencyjnej emisji
(Scenariusz 2): Istniejące instalacje, w których jest urządzenie do usuwania zanieczyszczeń zawartych w gazie odlotowym,
lecz nie wszystkie bazujące na rozpuszczalnikach urządzenia są do niego podłączone:
2.1) dla urządzeń, które są podłączone do urządzenia usuwającego zanieczyszczenia:
- z zastosowaniem spalania: całkowite emisje wynoszą 7,5 – 12,5 % referencyjnej emisji dotyczącej tych
urządzeń
- z zastosowaniem odzysku rozpuszczalnika: całkowite emisje wynoszą 10,0 – 15,0 % referencyjnej emisji
dotyczącej tych urządzeń
2.2) dla urządzeń niepodłączonych do układu obróbki gazu odlotowego BAT jest jednym z poniższych rozwiązań:
- zastosowanie w tych urządzeniach produktów niskorozpuszczalnikowych lub bezrozpuszczalnikowych
- podłączenie do urządzenia usuwającego zanieczyszczenia zawarte w gazie odlotowym, gdy istnieje wolna
przepustowość
- preferencyjne wykonywanie prac z użyciem wysokiej zawartości rozpuszczalnika w urządzeniach
podłączonych do urządzenia usuwającego zanieczyszczenia zawarte w gazie odlotowym
(Scenariusz 3): Gdy w instalacjach nie ma urządzenia usuwającego zanieczyszczenia zawarte w gazie odlotowym i
stosowane jest zastępstwo, BAT ma podążać za rozwojem w dziedzinie niskorozpuszczalnikowych i
bezrozpuszczalnikowych farb, lakierów i spoiw i stale zmniejszać ilości zużywanych rozpuszczalników.
W scenariuszach 1 i 2.1, gdy instalacja ma stosunek substancja stała: rozpuszczalnik większy
od 1 : 5,5 dla sumy opartych na rozpuszczalnikach farb, lakierów i spoiw, wartości emisji mogą być niemożliwe do
uzyskania. W takim przypadku BAT ma przewidywać pokrycie fontann farby lub zastosowanie komorowych listew
zgarniających oraz zastosowanie odpowiedniego połączenia innych opisanych technik.
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BAT to również:
ograniczenie zużycia energii podczas optymalizacji obróbki gazów odlotowych we wszystkich zakładach
poszukiwanie możliwości odzysku i wykorzystania nadwyżki energii we wszystkich zakładach.
Druk za pomocą wydawniczego druku wklęsłego. BAT to:
 zmniejszenie sumy emisji niezorganizowanych i lotnych związków organicznych pozostających po obróbce gazu
odlotowego, wyrażonej jako całkowity wkład rozpuszczalnika:
- dla nowych instalacji do 4 – 5 % przy zastosowaniu technik stosujących się do nowych zakładów
- dla istniejących instalacji do 5 – 7 % przy zastosowaniu technik stosujących się do istniejących zakładów
 zapobieżenie nadmiernemu zużyciu energii przez zastosowanie optymalnej liczby regeneracji wymaganych do
utrzymania emisji w granicach podanych wartości emisji
zmniejszenie emisje toluenu do kanalizacji miejskiej do poniżej 10 mg/l przez odpędzenie z powietrza.
Wytwarzanie drutu nawojowego. BAT to:
 ograniczenie zużycia energii po suszeniu drutu poprzez chłodzenie przy użyciu powietrza z pomieszczenia i/lub z
zewnątrz
 zmniejszenie całkowitych emisji lotnych związków organicznych za pomocą połączenia opisanych technik, jak również
ogólnych BAT. Wartości całkowitych emisji związane z tymi technikami są następujące:
- 5 g/kg lub mniej dla drutów niecienkich (o średnicy >0,1 mm)
- 10 g/kg lub mniej dla drutów cienkich (o średnicy 0,01 – 0,1 mm)
 zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych przez wyszukanie i wdrożenie nisko lub bezrozpuszczalnikowych
technik w miejsce smarów opartych na rozpuszczalnikach.
Wytwarzanie materiałów ściernych. BAT to:
 zmniejszenie całkowitych emisji lotnych związków organicznych za pomocą jednego lub więcej spośród poniższych
rozwiązań w połączeniu z ogólnymi BAT:
- zastosowanie bezrozpuszczalnikowych i niskorozpuszczalnikowych materiałów
wiążących. Można tego dokonać, gdy nie jest wymagane chłodzenie wodne podczas procesu, np. w przypadku
wytwarzania ścierniw do szlifowania na sucho
- zwiększenie wewnętrznego stężenia rozpuszczalnika w suszarkach
- zastosowanie odpowiedniego połączenia technik obróbki gazów odlotowych.
Wartości całkowitych emisji lotnych związków organicznych związane z tymi technikami wynoszą 9 - 14 % wag. wkładu
rozpuszczalnika.
Wytwarzanie taśm lepkich. BAT to:
 dla produkcji taśm z użyciem rozpuszczalnikowych klejów, zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych przez
zastosowanie połączenia technik w połączeniu z ogólnymi BAT, w tym:
- używanie nieopartych na rozpuszczalnikach klejów, gdy stosowne. Kleje wodne i topliwe wykorzystują tylko
niewielkie ilości rozpuszczalników (np. w czyszczeniu). Jednakże mogą one być używane tylko w niektórych
zastosowaniach
- zastosowanie jednej z następujących obróbek gazów odlotowych lub ich połączenia: a+b, a+c, b, lub c, w
przypadku:
a) kondensacji po etapie wstępnego suszenia z użyciem suszarki na gaz obojętny
b) adsorpcji z wydajnością odzysku wynoszącą ponad 90 % wkładu rozpuszczalnika oraz bezpośrednich
emisji po tej technice usuwania zanieczyszczeń wynoszących mniej niż 1 %
c) utleniaczy z odzyskiem energii.
Wartości emisji związane z tymi technikami wynoszą 5 % wag. lub mniej całkowitego wkładu rozpuszczalnika.
Powlekanie samochodów. BAT to:
 ograniczenie zużycia energii w doborze i prowadzeniu operacji malowania, suszenia/utwardzania oraz w związanych z
nimi układach usuwania zanieczyszczeń zawartych w gazach odlotowych
 ograniczenie emisji rozpuszczalników, a także zużycia energii i surowców, przez dobranie lakieru i układu suszarek, jak
opisano. Należy rozważyć cały system powlekania, gdyż indywidualne etapy mogą być niezgodne z sobą. Związane z
BAT wartości emisji wynoszą 10 - 35 g/m2 (obszar e-powłoki) (lub 0,3 kg/nadwozie + 8 g/m2 do 1,0 kg/nadwozie +
równoważnik 26 g/m2). Niższe wartości osiągnięto w dwóch wyjątkowych sytuacjach, które zgłoszono
 ustanowienie i wprowadzenie w życie dla istniejących instalacji planów obniżenia zużycia i emisji w celu osiągnięcia
powyższych wartości emisji, mając na względzie efekty występujące pomiędzy różnymi komponentami środowiska,
korzyści kosztowe,
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wyższe koszty kapitałowe oraz dłuższe okresy spłaty związane z osiągnięciem tych wartości. Należy zwrócić uwagę, że
większe skokowe poprawy wymagać będą technik o znaczących kosztach kapitałowych. W zależności od skali
czasowej, może okazać się bardziej efektywne kosztowo i korzystne z punktu widzenia środowiska poczekanie na
zmiany skokowe niż dokonanie mniejszych udoskonaleń na krótką metę, które nie pozwolą osiągnąć takiej samej
poprawy
 gdy stosowana jest obróbka gazu odlotowego z kabiny natryskowej, zwiększenie stężenia lotnych związków
organicznych używając jednej z opisanych technik obróbki wstępnej
zoptymalizowanie sprawności przenoszenia przy użyciu jednej lub więcej spośród opisanych technik
ograniczenie zużycia surowców i ilości odpadów przez zwiększenie do maksimum sprawności przenoszenia materiałów
 ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez odwadnianie szlamu lakierowego, recykling szlamu lakierowego lub
stosowanie techniki emulsji wodnej.
Powlekanie samochodów ciężarowych i pojazdów handlowych. BAT to:
 ograniczenie emisji rozpuszczalników, jak również zużycia energii i surowców, przy zastosowaniu kombinacji
systemów lakierowania i suszenia w połączeniu z systemami obróbki gazów odlotowych. W szczególności, użycie
bezrozpuszczalnikowych materiałów poliuretanowych z natryskiem powietrznym do pokrywania wytłumienia
dźwiękowego i podłogi, jak również wstępnie powlekanych materiałów. Ogólne związane z BAT wartości emisji
wynoszą 10 – 55 g/m2 dla kabin nowych samochodów ciężarowych i 15 – 50 g/m2 dla nowych furgonów i
samochodów ciężarowych (obszar e-powłoki). Zastosowanie połączenia technik obniżających emisje rozpuszczalników
z czyszczenia. Związane z BAT wartości emisji wynoszą poniżej 20 g/m2 (obszar e-powłoki)
ograniczenie zużycia surowców i ilości odpadów przez zwiększenie do maksimum sprawności przenoszenia materiałów
 ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez odwadnianie szlamu lakierowego, recykling szlamu lakierowego lub
stosowanie techniki emulsji wodnej.
Powlekanie autobusów. BAT to:
 ograniczenie emisji rozpuszczalników, jak również zużycia energii i surowców, przy zastosowaniu kombinacji
systemów lakierowania i suszenia w połączeniu z systemami obróbki gazów odlotowych. W szczególności, użycie
bezrozpuszczalnikowych materiałów poliuretanowych z natryskiem powietrznym do pokrywania wytłumienia
dźwiękowego i podłogi, jak również wstępnie powlekanych materiałów. Ogólne związane z BAT wartości emisji
wynoszą 92 - 150 g/m2 (obszar e-powłoki)
 zastosowanie połączenia technik obniżających emisje rozpuszczalników z czyszczenia. Związane z BAT wartości emisji
wynoszą poniżej 20 g/m2 (obszar e-powłoki)
ograniczenie zużycia surowców i ilości odpadów przez zwiększenie do maksimum sprawności przenoszenia materiałów
 ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez odwadnianie szlamu lakierowego, recykling szlamu lakierowego lub
stosowanie techniki emulsji wodnej.
Powlekanie pociągów. BAT to:
 obniżenie emisji lotnych związków organicznych przy użyciu połączenia technik, w tym ogólnych BAT. Związane z
BAT wartości emisji wynoszą 70 - 110 g LZO/m2 malowanej powierzchni (innej niż obszar e-powłoki).
 zastosowanie połączenia technik obniżających emisje części stałych do powietrza. Związane z BAT wartości emisji
wynoszą 3 mg/m3 lub mniej.
Powlekanie sprzętu rolniczego i budowlanego. BAT to:
 obniżenie zużycia i emisji rozpuszczalników, zmaksymalizowanie wydajności nakładania powłoki i zminimalizowanie
zużycia energii za pomocą połączenia technik lakierowania, suszenia i obróbki gazów odlotowych. Związane z BAT
wartości emisji wynoszą, alternatywnie:
- emisje 20 – 50 mg C/m3 w gazie odlotowym i 10 – 20 % dla emisji niezorganizowanych, lub
- ogólne emisje 0,2 – 0,33 kg LZO/kg wkładu substancji stałych
 zmniejszenie zużycia materiałów, emisji rozpuszczalników oraz ilości przepływającego powietrza, które ma być
obrabiane, przy zastosowaniu technik zanurzeniowych do powlekania części przed montażem
zastosowanie innych systemów lakierniczych zastępując lakiery oparte na rozpuszczalnikach chlorowcowanych.
Powlekanie statków i jachtów. BAT to:
 ograniczenie emisji do środowiska przez włączenie BAT podanych w tej sekcji do dyscypliny instalacji w suchym doku
 obniżenie emisji rozpuszczalników przez połączenie ogólnych BAT oraz niektórych lub wszystkich z poniższych
technik:
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- stosowanie lakierów wodnych o wysokiej zawartości substancji stałych lub lakierów dwuskładnikowych,
gdy nie ograniczają tego wymagania klienta i/lub techniczne
- zmniejszenie nadmiernego natrysku i zwiększenie wydajności nakładania za pomocą połączenia technik
- dla nowej konstrukcji, natryskiwanie sekcji przed montażem w miejscach zamkniętych z odciągiem i
obróbką gazów odlotowych
 zmniejszenie emisji części stałych za pomocą jednej lub połączenia technik
 zmniejszenie zanieczyszczenia ścieków przez usunięcie resztek lakierów, pozostałości i pojemników, zużytych
materiałów ściernych, szlamu, pozostałości oleju oraz innych materiałów odpadowych z doku przed zalaniem,
składując je w pojemnikach w celu właściwego zagospodarowania, np. powtórnego użycia i/lub usunięcia.
Powlekanie samolotów. BAT to:
 ograniczenie emisji Cr(VI) do wody przez zastosowanie alternatywnych systemów pasywacji
 zmniejszenie emisji rozpuszczalników do powietrza przez:
- używanie lakierów o wysokiej zawartości substancji stałych
- wychwytywanie i obróbkę gazów odlotowych podczas nakładania lakieru na części
 zmniejszenie emisji z czyszczenia za pomocą jednej lub więcej spośród poniższych technik:
- automatyzacja urządzeń do czyszczenia
- pomiar rozpuszczalnika użytego do czyszczenia
- używanie wstępnie nasączanych materiałów do wycierania
 zmniejszenie emisji części stałych do powietrza przy użyciu opisanych technik. Związane z BAT wartości emisji
wynoszą 1 mg/m3 lub mniej.
Powlekanie innych powierzchni metalowych. BAT to:
 obniżenie zużycia i emisji rozpuszczalników, zmaksymalizowanie wydajności nakładania powłoki i zminimalizowanie
zużycia energii za pomocą jednej lub połączenia kilku technik lakierowania, suszenia i obróbki gazów odlotowych.
Związane z BAT wartości emisji wynoszą 0,1 – 0,33 kg LZO/kg wkładu substancji stałych. Jednak nie stosuje się to do
instalacji, w których emisje ujęte są w obliczeniach emisji masowych dla seryjnych powlekań pojazdów
 zmniejszenie zużycia materiałów przez stosowanie wysokowydajnych technik nakładania
 zastosowanie innych systemów lakierniczych zastępując lakiery oparte na rozpuszczalnikach chlorowcowanych.
Powlekanie zwojów. BAT to:
 zmniejszenie zużycia energii przy zastosowaniu wybranych technik. Związane z BAT wartości zużycia są następujące:
Zużycie energii na 1000 m2 podłoża
Zużyta energia elektryczna jako kWh/1000 m2 dla aluminium
Zużyta energia elektryczna jako kWh/1000 m2 dla stali
Zużyte paliwa kopalne jako MJ/1000 m2 dla aluminium
Zużyte paliwa kopalne jako MJ/1000 m2 dla stali

Minimum
270
250
4000
3000

Maksimum
375
440
9800
10200

Powlekanie zwojów: zużycie energii dla podłoży aluminiowych i stalowych
 zmniejszenie emisji rozpuszczalników przy użyciu połączenia opisanych technik. Związane z BAT wartości emisji są
następujące:
- dla nowych instalacji: 0,73 – 0,84 g/m2 dla gazów odlotowych oraz 3 – 5 % emisji niezorganizowanych
- dla istniejących instalacji: 0,73 – 0,84 g/m2 dla gazów odlotowych oraz 3 – 10 % emisji niezorganizowanych.
Istniejące instalacje osiągną dolne wartości zakresu tylko wtedy, gdy zostaną znacząco zmodernizowane
 zawracanie do obiegu aluminium i stali z pozostałości podłoża. Powlekanie i nadruk metalowych opakowań. BAT to:
 zmniejszenie zużycia energii przez zastosowanie różnorodnych technik i/lub odzysku energii z obróbki termicznej
gazów odlotowych. Związane z BAT wartości zużycia, np. dla puszek DWI wynoszą:
- gaz ziemny 5 – 6,7 kWh/m2
- energia elektryczna 3,6 – 5,5 kWh/m2
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- odzyskana energia (gdy energia może być odzyskana, lecz niemożliwe, gdy poziomy emisji są osiągane przez
zastąpienie) 0,3 – 0,4 kWh/m2
 zmniejszenie emisji rozpuszczalników przy użyciu wybranych technik. Związane z BAT wartości emisji są następujące:
Poziom emisji LZO przy nakładaniu (g/m2) (2)
Rozpuszczalnikowe
Wodne
Kontakt z żywnością
· puszki na napoje DWI
6,7 – 10,5
3,2 – 4,5
· blacha na końcówki, puszki i elementy
4 – 93
1 – 30
· beczki
90 – 100
Brak kontaktu z żywnością
4 – 93
1 – 30
· blacha na zakończenia, puszki i elementy
· beczki
60 – 70
11 – 20
Farba do nadruku
· blacha na zakończenia, puszki i elementy (1)
2,5 – 13
1–6
Uwagi:
1
Nakładanie farby i lakieru UV jest ograniczone do zastosowań niezwiązanych z żywnością i specjalnych, lecz może
pozwalać na osiąganie wartości niższych od podanych w tabeli
2
Wartości obejmują również emisje niezorganizowane
Opakowania metalowe: związane z BAT wartości emisji rozpuszczalników
 ograniczenie emisji do wody przy użyciu wybranych technik. Związane z BAT wartości emisji wynoszą:
Związek
COD
AOX
HC
Sn

Stężenie (mg/l)
<350
0,5 – 1
20 lub poniżej
4 lub poniżej

Opakowania metalowe: wartości emisji dla ścieków
Powlekanie przedmiotów z tworzyw sztucznych. BAT to:
 obniżenie zużycia i emisji rozpuszczalników, zmaksymalizowanie wydajności nakładania powłoki i zminimalizowanie
zużycia energii za pomocą jednej lub połączenia kilku technik lakierowania, suszenia i obróbki gazów odlotowych.
Związane z BAT wartości emisji wynoszą 0,25 – 0,35 kg LZO/kg wkładu substancji stałych. Jednak nie stosuje się to
do instalacji, w których emisje ujęte są w obliczeniach emisji masowych dla seryjnych powlekań pojazdów
 zmniejszenie zużycia materiałów przez zastosowanie wysokowydajnych technik nakładania
 danie pierwszeństwa technikom opartym na wodzie dla nowych i zmodernizowanych systemów
 odtłuszczanie prostych powierzchni polipropylenowych ręcznie za pomocą nasączonych rozpuszczalnikiem materiałów
do wycierania.
Powlekanie mebli i drewna. BAT to:
 obniżenie zużycia i emisji rozpuszczalników, zmaksymalizowanie wydajności nakładania powłoki i zminimalizowanie
zużycia energii za pomocą połączenia technik lakierowania, suszenia i obróbki gazów odlotowych. Związane z BAT
wartości emisji wynoszą 0,25 kg LZO lub mniej na kg wkładu substancji stałych albo jak podano w poniższej tabeli:
Zawartość
Zawartość
Środki zmniejszania emisji Emisja
LZO (g/m2)
organicznego
rozpuszczalnika
rozpuszczalnika
(% wag.)
w składzie lakieru
Wysoka
65
Wysokowydajne techniki nakładania oraz 40 - 60
dobra gospodarka
Średnia
20
10 - 20
Niska
5
2-5
Powlekanie drewna: emisje LZO dla różnych składów lakierów i przy zastosowaniu podstawowych środków
zmniejszania emisji
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 zmniejszenie emisji części stałych do powietrza (patrz ogólne BAT powyżej). Przemysł ten zanotował odrębną opinię:
związana z BAT wartość emisji wynosi 10 mg/m3 lub mniej zarówno dla nowych, jak i istniejących instalacji.
Uzasadnienie jest następujące: wartość ta jest ekonomicznie i technicznie realna w tej dziedzinie przemysłu.
Konserwacja drewna. BAT to:
 zmniejszenie emisji rozpuszczalników przez stosowanie impregnacji drewna przy użyciu opartych na wodzie lub
wysokostężonych układów pestycydów z obróbką gazów odlotowych dla układów rozpuszczalnikowych
 wykorzystanie ostatniego próżniowego stadium cyklu procesu do usunięcia nadmiaru rozpuszczalnika lub nośnika
 użycie rozpuszczalnika o niższym potencjale tworzenia ozonu dla układów rozpuszczalnikowych
 wyprowadzanie nadmiar pestycydu w zamknięte miejsca w przypadku układów opartych zarówno na wodzie, jak i na
rozpuszczalnikach.
Do BAT nie należy natrysk, gdyż ma on niską ogólną wydajność nakładania.
Powlekanie luster. BAT to:
 zmniejszenie zużycia i emisji rozpuszczalników (głównie ksylenu) za pomocą połączenia opisanych technik i ogólnych
BAT. Związane z BAT wartości emisji wynoszą 1 – 3 g/m2 dla emisji w gazach odlotowych (2 – 3 % wkładu
substancji stałych) oraz 5 – 10 g/m2 dla emisji niezorganizowanych ( 8 – 15 % wkładu substancji stałych)
 ograniczenie użycia niebezpiecznych materiałów przez używanie lakierów o niskiej zawartości ołowiu.
W przemyśle tym stosuje się również oparte na wodzie obróbki powierzchni opisane (z BAT) w tematycznym dokumencie
referencyjnym dotyczącym STM.
Pojawiające się techniki
Omówiono kilka technik, które są dalej opracowywane dla, lub przekazywane do różnych dziedzin przemysłu. W
szczególności, dla farb, powłok i spoiw: użycie mniejszej ilości lub brak użycia rozpuszczalników, udoskonalone układy
oparte na wodzie, układy 1- i 2-składnikowe, farby o bardzo wysokiej zawartości substancji stałych oraz powlekanie
proszkowe. Często wiążą się one z rozwojem nietermicznego suszenia lub utwardzania za pomocą promieniowania UV lub
innego. Dla nakładania końcowej powłoki smaru na drutach nawojowych zasadniczy rozwój występuje w zakresie
stosowania technik nisko- lub bezrozpuszczalnikowych, które są obecnie ograniczone w swoim zastosowaniu. W zakresie
lakiernictwa pojazdowego rozwój ma miejsce w zakresie wodorozcieńczalnych 1- i 2-składnikowych powłok
bezbarwnych, powłok lakierniczych o bardzo wysokiej zawartości substancji stałych, powłok proszkowych, lakieru
poliuretanowego, który może być nakładany zarówno na metale, jak i na tworzywa sztuczne, zwiększonego użycia
materiałów wstępnie powlekanych oraz zmniejszenia liczby warstw lakieru, jako efektu wielu spośród kierunków tego
rozwoju.
Uwagi końcowe
Wymiana informacji na temat najlepszych dostępnych technik dla obróbki powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników
organicznych została przeprowadzona w latach 2003 - 2006. Wymiana informacji zakończyła się pomyślnie i osiągnięto
wysoki stopień konsensusu podczas prac i po końcowym posiedzeniu Technicznej Grupy Roboczej. Zanotowano tylko
jedną odrębną opinię dotyczącą emisji części stałych z procesu powlekania mebli i drewna.
Przy zakończeniu wymiany informacji można było zauważyć, że wymiana zajmowała się informacjami zapisanymi w
„Zakresie” niniejszego dokumentu.
Luki w wiedzy oraz zalecenia dla przyszłych badań podano w rozdziale „Uwagi końcowe”.
Głównymi zagadnieniami dla przyszłych prac są: POCP oraz efektywne kosztowo spalanie gazu ziemnego w celu
zmniejszenia emisji lotnych związków organicznych.
WE inicjuje i wspiera w ramach swoich programów w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego szereg
projektów z zakresu czystych technologii, nowych technologii obróbki ścieków i recyklingu oraz strategii zarządzania.
Najprawdopodobniej projekty te wniosą pożyteczny wkład w prace nad przyszłymi przeglądami dokumentów
referencyjnych. Z tego względu Czytelnicy są proszeni o informowanie Europejskiego Biura IPPC (EIPPCB) o wszelkich
wynikach badań mających znaczenie dla zakresu niniejszego dokumentu (patrz również wstęp do niniejszego dokumentu).
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WSTĘP
1.

Status niniejszego dokumentu

O ile nie zaznaczono inaczej, termin „Dyrektywa” oznacza w niniejszym dokumencie Dyrektywę Rady 96/61/WE w
sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Jako, że Dyrektywa nie ma wpływu na wspólnotowe
przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, podobnie jest w przypadku niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument stanowi część z serii prezentującej wyniki wymiany informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi
UE i poszczególnymi gałęziami przemysłu na temat najlepszych dostępnych technik (BAT - ang. Best Available
Techniques), wspólnego monitoringu i ich rozwoju. Został on opublikowany przez Komisję Europejską zgodnie z
postanowieniami art. 16 ust. 2 Dyrektywy i dlatego, zgodnie z załącznikiem IV do Dyrektywy, musi być brany pod uwagę
przy określaniu „najlepszych dostępnych technik”.

2.
BAT

Istotne zobowiązania prawne wynikające z Dyrektywy IPPC oraz definicja najlepszych dostępnych technik

Aby ułatwić czytelnikowi zrozumienie kontekstu prawnego, w jakim usytuowany jest niniejszy dokument, we wstępie tym
przedstawiono niektóre najważniejsze postanowienia Dyrektywy IPPC, w tym definicję terminu „najlepsze dostępne
techniki”. Prezentacja ta jest z konieczności niepełna i ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie posiada ona mocy
prawnej i w żaden sposób nie zmienia oryginalnych postanowień Dyrektywy ani na nie nie wpływa.
Celem niniejszej Dyrektywy jest osiągnięcie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń powstających w
wyniku działań wymienionych w załączniku I, prowadzącego do wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.
Podstawa prawna Dyrektywy związana jest z ochroną środowiska naturalnego. Jej realizacja powinna przebiegać również
w oparciu o inne cele Wspólnoty takie, jak na przykład konkurencyjność przemysłu wspólnotowego, przyczyniając się
przez to do zrównoważonego rozwoju.
Uściślając, Dyrektywa ta przewiduje stworzenie systemu pozwoleń dla pewnych kategorii instalacji przemysłowych i
wymaga zarówno od ich użytkowników, jak i od tworzących przepisy przyjęcia zintegrowanego, całościowego podejścia
do potencjału danej instalacji w zakresie zanieczyszczeń i zużycia surowców. Ogólnym celem takiego podejścia musi być
poprawa zarządzania i kontroli procesów przemysłowych, która zapewni wysoki poziom ochrony środowiska jako całości.
Kluczowe znaczenie dla tego podejścia ma ogólna zasada przedstawiona w art. 3, zgodnie z którą użytkownicy powinni
podjąć wszystkie właściwe działania zapobiegające zanieczyszczeniom, w szczególności poprzez stosowanie najlepszych
dostępnych technik umożliwiających im osiąganie lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska
Określenie „najlepsze dostępne techniki” zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 11 Dyrektywy jako „najbardziej skuteczne i
zaawansowane stadium w rozwoju działań i metod eksploatacji, wskazujące na praktyczną przydatność poszczególnych
technik do zapewnienia podstawy dla określenia granicznych wielkości emisyjnych służących zapobieganiu, a gdy nie jest
to możliwe, ogólnie ograniczaniu emisji i wpływu na środowisko jako całość”. W art. 2 ust. 11 definicja ta zostaje
dodatkowo wyjaśniona w następujący sposób:
„techniki” obejmują zarówno stosowaną technologię, jak i sposób zaprojektowania, budowy, utrzymania, eksploatacji i
wycofania z użycia danej instalacji;
„dostępne” techniki są to te techniki, które zostały rozwinięte w skali umożliwiającej ich wdrożenie w danych sektorach
przemysłowych na warunkach opłacalnych z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia, przy uwzględnieniu kosztów
i korzyści, niezależnie od tego, czy techniki te są stosowane lub produkowane w danym Państwie Członkowskim, o ile są
one w rozsądnym zakresie dostępne dla użytkownika;
„najlepsze” oznacza najskuteczniejsze w osiąganiu ogólnie wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości
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Ponadto, załącznik IV Dyrektywy zawiera wykaz „okoliczności, które należy uwzględnić generalnie, lub w
poszczególnych przypadkach, przy określaniu najlepszych dostępnych technik, biorąc pod uwagę prawdopodobne koszty i
korzyści związane z zastosowaniem danego środka oraz zasady ostrożności i zapobiegania”. Okoliczności te obejmują
informacje publikowane przez Komisję zgodnie z art. 16 ust. 2.
Właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie pozwoleń przy określaniu warunków pozwolenia muszą brać pod uwagę
ogólne zasady podane w art. 3. Warunki te muszą obejmować graniczne wielkości emisyjne, które tam, gdzie stosowne
zostaną uzupełnione lub zastąpione przez równoważne parametry lub środki techniczne. Zgodnie z art. 9 ust. 4 Dyrektywy
te graniczne wielkości emisyjne, równoważne parametry i środki techniczne muszą – bez uszczerbku dla standardów
jakości środowiska – opierać się na najlepszych dostępnych technikach, bez zalecania stosowania jakiejkolwiek techniki
lub konkretnej technologii, lecz przy uwzględnieniu właściwości technicznych danej instalacji, jej lokalizacji geograficznej
oraz lokalnych warunków środowiska. W każdych okolicznościach warunki pozwolenia muszą obejmować postanowienia
dotyczące minimalizacji emisji zanieczyszczeń o dalekim zasięgu oraz zanieczyszczeń transgranicznych i muszą
gwarantować wysoki poziom ochrony środowiska jako całości.
Zgodnie z art. 11 Dyrektywy, Państwa Członkowskie mają obowiązek zapewnić, by właściwe organy zapoznawały się z
rozwojem najlepszych dostępnych technik lub były o nim informowane.
3.

Cele niniejszego dokumentu

Art. 16 ust. 2 Dyrektywy zobowiązuje Komisję do organizowania „wymiany informacji pomiędzy Państwami
Członkowskimi oraz zainteresowanymi gałęziami przemysłu na temat najlepszych dostępnych technik, związanego z nimi
monitorowania oraz ich rozwoju” oraz do publikowania wyników takiej wymiany informacji.
Cele tej wymiany informacji przedstawiono w wyszczególnieniu nr 25 do Dyrektywy, w którym stwierdzono, że
„opracowanie i wymiana informacji na temat najlepszych dostępnych technik na szczeblu wspólnotowym pomoże w
niwelowaniu nierównowagi technologicznej w obrębie Wspólnoty, przyczyni się do upowszechniania na całym świecie
granicznych wielkości emisyjnych i technik stosowanych we Wspólnocie oraz pomoże Państwom Członkowskim w
skutecznej realizacji niniejszej Dyrektywy.”
Aby pomóc w wykonywaniu zadań przewidzianych w art. 16 ust. 2 Komisja (Dyrekcja generalna ds. środowiska)
utworzyła forum wymiany informacji (IEF), w obrębie którego utworzono szereg Technicznych Grup Roboczych.
Zarówno w IEF, jak i w Technicznych Grupach Roboczych uczestniczą przedstawiciele Państw Członkowskich i
przedstawiciele przemysłu, zgodnie z wymaganiami art. 16 ust. 2.
Celem tej serii dokumentów jest wierne przedstawienie wymiany informacji, która odbyła się zgodnie z wymogami art. 16
ust. 2 oraz dostarczenie organom udzielającym pozwoleń informacji, które zostaną uwzględnione przy określaniu
warunków pozwoleń. Dostarczając odpowiednich informacji dotyczących najlepszych dostępnych technik, dokumenty te
powinny spełniać rolę wartościowych narzędzi wpływających na wyniki w zakresie ochrony środowiska.
4.

Źródła informacji

Niniejszy dokument stanowi zestawienie informacji zaczerpniętych z wielu źródeł, w tym w szczególności wiadomości
opracowanych przez grupy utworzone w celu wspierania Komisji w jej pracach, poddane weryfikacji przez służby
Komisji. Wyrażamy wdzięczność za wkład wniesiony przez wszystkie strony.
5.

Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają być wykorzystywane jako materiał źródłowy przy określaniu
najlepszych dostępnych technik BAT w poszczególnych przypadkach. Podczas określania BAT i ustalania warunków
pozwoleń opartych na BAT należy zawsze brać pod uwagę ogólny cel, jakim jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony
środowiska jako całości.
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W dalszej części wstępu opisano różne rodzaje informacji przedstawione w kolejnych rozdziałach niniejszego dokumentu.
W Rozdziale 1 przedstawiono ogólne informacje na temat danej gałęzi przemysłu lub działalności. Każdy z rozdziałów od
2 do 19 składa się z czterech następujących części:
1.
ogólne informacje na temat danej gałęzi przemysłu lub działalności
2.
opis procesów przemysłowych stosowanych w danym przemyśle lub działalności
3.
dane i informacje na temat bieżących poziomów emisji i zużycia, odzwierciedlające sytuację w istniejących
instalacjach w chwili pisania tego materiału.
4.
techniki brane pod uwagę przy określaniu BAT, jak wyjaśniono poniżej, dla rozdziału 20; jednakże z naciskiem
na techniki lub informacje specyficzne dla danej gałęzi przemysłu lub działalności w ramach niniejszego dokumentu.
W rozdziale 20 bardziej szczegółowo opisano techniki ograniczania zużycia i emisji oraz inne techniki, które uważa się za
najważniejsze przy określaniu najlepszych dostępnych technik BAT oraz opartych na BAT warunków pozwoleń, i które
dotyczą wszystkich lub większości gałęzi przemysłu lub działalności wchodzących w zakres niniejszego dokumentu.
Informacje te obejmują na przykład to, w której gałęzi przemysłu lub działalności dana technika jest obecnie stosowana i
czy możliwe jest zastosowanie danej techniki w innych gałęziach przemysłu lub działalnościach, włączając w to instalacje
nowe, istniejące, duże i małe. Techniki, które powszechnie uważa się za przestarzałe, nie zostały uwzględnione.
W rozdziale 21 przedstawiono techniki oraz poziomy emisji i zużycia, które generalnie uważa się za zgodne z najlepszymi
dostępnymi technikami BAT. Sekcja 21.1 podaje ogólne techniki BAT mające zastosowanie w każdej z gałęzi przemysłu
w danym sektorze, a sekcje od 21.2 do 21.19 podaje określone techniki BAT dla każdej z gałęzi przemysłu, do
zastosowania łącznie z tymi z sekcji 21.1.
Celem tej części jest podanie ogólnych wskazówek dotyczących poziomów zużycia i emisji, które można traktować jako
punkt odniesienia przy określaniu warunków pozwoleń opartych na BAT lub przy ustalaniu ogólnych zasad wiążących na
mocy art. 9 ust. 8. Należy jednak podkreślić, że w niniejszym dokumencie nie proponuje się granicznych wielkości emisji.
Przy określaniu odpowiednich warunków pozwoleń trzeba będzie wziąć pod uwagę czynniki lokalne, specyficzne dla
danego miejsca, takie jak charakterystyka techniczna danej instalacji, jej lokalizacja geograficzna oraz lokalne warunki
środowiska. W przypadku instalacji istniejących należy również rozważyć sensowność ich ulepszania z ekonomicznego i
technicznego punktu widzenia. Nawet tak oczywisty cel, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska
jako całości, będzie często wymagał wyważenia ocen różnych oddziaływań na środowisko, zaś na ostateczną ocenę często
będzie miała wpływ sytuacja lokalna.
Chociaż podjęto próbę omówienia niektórych z tych kwestii, nie jest możliwe ich pełne rozważenie w niniejszym
dokumencie. Z tego względu techniki i poziomy przedstawiane w rozdziale 21 nie muszą być odpowiednie dla wszystkich
instalacji. Z kolei obowiązek zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony środowiska, w tym minimalizacji emisji
zanieczyszczeń na dużą odległość i zanieczyszczeń transgranicznych powoduje, że warunki pozwoleń nie mogą być
ustalane wyłącznie na podstawie czynników lokalnych. Tak więc kwestią najwyższej wagi jest to, aby organy wydające
pozwolenia w pełni uwzględniły informacje zawarte w niniejszym dokumencie.
W dalszej części sekcji przedstawiono informacje zawarte w każdej z sekcji niniejszego dokumentu.
Ponieważ najlepsze dostępne techniki BAT zmieniają się z biegiem czasu, niniejszy dokument w razie potrzeby będzie
podlegał rewizji i aktualizacji. Wszystkie uwagi i sugestie należy kierować do Europejskiego Biura IPPC w Instytucie
Przyszłościowych Badań Technologicznych (Institute for Prospective Technological Studies) na następujący adres:
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Edificio Expo-WTC, Inca Garcilaso, s/n, E-41092 Sevilla - Hiszpania
Telefon: +34 95 4488 284
Faks: +34 95 4488 426
e-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu
Internet: http://eippcb.jrc.es
Wzajemne Oddziaływanie pomiędzy IPPC a Dyrektywami o Emisjach Rozpuszczalników (SED)
Następująca prezentacja odnosi się do zagadnień związanych ze wzajemnym oddziaływaniem pomiędzy Dyrektywą
1999/13/WE z 11 marca 1999 r. o ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem
organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach (Dyrektywa o Emisjach
Rozpuszczalników) a Dyrektywą 96/61/WE z 24 września 1996 dotyczącą zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dyrektywa IPPC).
Należy zaznaczyć, że ostateczna interpretacja prawa wspólnotowego jest zadaniem Europejskiego Trybunału
sprawiedliwości, dlatego też nie można wykluczyć, że interpretacja Trybunału może w przyszłości postawić nowe pytania.
Dyrektywa SED zawiera następujące bezpośrednie odniesienia do Dyrektywy IPC:
• Artykuł 4 Dyrektywy o Emisji Rozpuszczalników wymaga aby „z zastrzeżeniem postanowień Dyrektywy 96/61/WE,
Państwa Członkowskie powzięły środki konieczne dla zapewnienia, że istniejące instalacje będą zgodne z artykułami 5,8 i 9
do 31 października 2007 r.” Oczywiste jest więc, że zgodność z warunkami sformułowanymi w Dyrektywie o emisji
rozpuszczalników nie zdejmuje obowiązku działania zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Dyrektywy IPPC, łącznie z
zezwoleniem określającym dopuszczalne wielkości emisji lub równoważne parametry i środki techniczne określone na
podstawie postanowień art. 9 ust. 4 lub art. 9 ust. 8 tej ostatniej. Jak zaznaczono w standardowej przedmowie do
dokumentu BREF, w postanowieniach art. 9 ust. 4 Dyrektywy IPPC, jak również w definicji BAT zapewniona jest pewna
elastyczność. Jeżeli jednak organ odpowiedzialny lub ogólnie wiążące zasady stanowią, że do spełnienia wymagań
Dyrektywy IPC dla danego zezwolenia konieczne są surowsze warunki, w porównaniu z warunkami Dyrektywy o Emisji
Rozpuszczalników, będą obowiązywać te surowsze warunki.
• Artykuł 6 Dyrektywy o Emisji Rozpuszczalników umożliwia Państwom Członkowskim na zdefiniowanie i wdrożenie
krajowych planów redukcji emisji pochodzących z działalności oraz istniejących instalacji objętych Dyrektywą, z
wyłączeniem czyszczenia powierzchni i czyszczenia na sucho. Jednakże, zgodnie z art. 6 ust. 1 tej Dyrektywy, „Istniejące
urządzenia, objęte Dyrektywą 96/61/WE, które są objęte planem krajowym, nie mogą w żadnym wypadku być wyłączone
spod przepisów Dyrektywy 96/61/WE'”.
Dlatego też, nawet jeżeli instalacja objęta jest planem krajowym, musi ona funkcjonować zgodnie ze wszystkimi
postanowieniami Dyrektywy IPPC, łącznie z zezwoleniem obejmującym dopuszczalne wielkości emisji lub równoważne
parametry i środki techniczne określone na podstawie postanowień art. 9 ust. 4 lub art. 9 ust. 8 Dyrektywy IPPC.
Dyrektywa IPPC posiada następujące odniesienia do innych aktów prawnych oraz dopuszczalnych wielkości emisji:
• Artykuł 18 ust. 2 stanowi, że: W przypadku braku wspólnotowych dopuszczalnych wielkości emisji zdefiniowanych
zgodnie z niniejszą Dyrektywą, za minimalne dopuszczalne wielkości emisji, dla instalacji wymienionych w Aneksie I,
powinny zostać przyjęte odpowiednio dopuszczalne wielkości emisji zawarte w Dyrektywach, o których mowa w Aneksie
II oraz innych wspólnotowych aktach prawnych zgodnie z niniejszą Dyrektywą.
Dyrektywa o emisji rozpuszczalników nie została wymieniona w Aneksie II, jako, że weszła w życie po Dyrektywie IPPC.
Jednakże, na potrzeby art. 18 ust. 2, jest ona oczywiście „innym wspólnotowym aktem prawnym”, a zawarte w niej
minimalne dopuszczalne wielkości emisji są minimalnymi dopuszczalnymi wielkościami emisji dla tego sektora
przemysłu.
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Zastępowanie produkcji tradycyjnych klejów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
5.4.4
Suszenie
5.4.4.1 Suszenie konwekcyjne gazem obojętnym
5.4.4.2 Utwardzanie promieniowaniem podczerwonym
5.4.4.3 Utwardzanie promieniowaniem ultrafioletowym (UV)
5.4.4.4 Utwardzanie wiązką elektronów (EB)
5.4.5
Utylizacja gazów odlotowych
5.4.5.1 Kondensacja (chłodzenie)
5.4.5.2 Adsorpcja do węgla aktywowanego i odzysk na miejscu
POWLEKANIE SAMOCHODÓW
6.1 Ogólne informacje na temat przemysłu samochodowego
6.1.1
Wielkość produkcji i sprzedaży
6.2 Procesy i techniki stosowane w przemyśle samochodowym
6.2.1
Wymagania jakościowe
6.2.2
Powlekanie seryjne
6.2.3
Stosowane powłoki
6.2.4
Procesy powlekania
6.2.4.1 Techniki nakładania powłok
6.2.4.2 Opis etapów procesu
6.2.4.2.1
Obróbka wstępna
6.2.4.2.2
Elektropowlekanie
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7.

6.2.4.2.3
Uszczelnianie i ochrona podwozia
6.2.4.2.4
Nakładanie gruntu
6.2.4.2.5
Czyszczenie
6.2.4.2.6
Rodzaje powłok wierzchnich i ich zastosowanie
6.2.4.2.7
Suszenie i utwardzanie
6.2.4.2.8
Zabezpieczanie szczelin przed korozją
6.2.4.2.9
Poprawki
6.2.4.2.10 Ochrona podczas transportu
6.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w przemyśle samochodowym
6.3.1
Bilans masy
6.3.2
Zużycie
6.3.2.1 Materiały
6.3.2.2 Woda
6.3.2.3 Energia
6.3.3
Emisja
6.3.3.1 Emisja do powietrza
6.3.3.2 Emisja do wody
6.3.3.3 Odpady
6.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania samochodów
6.4.1
Systemy powlekania
6.4.2
Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
6.4.3
Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
6.4.3.1 Systemy farb wodnych
6.4.3.2 Powlekanie proszkowe
6.4.3.3 Powlekanie zawiesiną proszkową
6.4.4
Techniki i sprzęt do nakładania farby
6.4.4.1 Nakładanie farby przez zanurzenie
6.4.5
Komory natryskowe
6.4.6
Minimalizacja zużycia surowców
6.4.6.1 Odzysk zużytych rozpuszczalników
6.4.7
Techniki suszenia
6.4.8
Utylizacja gazów odlotowych
6.4.9
Utylizacja ścieków
POWLEKANIE FURGONETEK, SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I KABIN
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
7.1 Ogólne konformacje na temat powlekania furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin
samochodów ciężarowych
7.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin
samochodów ciężarowych
7.2.1
Kabiny kierowców i lekkie samochody użytkowe
7.2.2
Powlekanie podwozi samochodów ciężarowych
7.2.3
Malowanie osi
7.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu furgonetek, samochodów ciężarowych i
kabin samochodów ciężarowych
7.3.1
Bilans mas
7.3.2
Zużycie
7.3.2.1 Materiały
7.3.2.2 Woda
7.3.2.3 Energia
7.3.3
Emisja
7.3.3.1 Emisja do powietrza
7.3.3.2 Emisja do wody
7.3.3.3 Odpady
7.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania furgonetek,
samochodów ciężarowych i kabin samochodów ciężarowych
7.4.1
Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
7.4.2
Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
7.4.2.1 Systemy farb wodnych
7.4.3
Techniki i sprzęt do nakładania farby
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8.

9.

7.4.3.1 Elektropowlekanie
7.4.3.2 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe
7.4.3.3 Procesy rozpylania elektrostatycznego
7.4.3.4 Wysokoobrotowe dzwony natryskowe wspomagane elektrostatycznie
7.4.3.5 Komory natryskowe z mokrą separacją
7.4.4
Utylizacja gazów odlotowych
7.4.4.1 Utlenianie
7.4.4.2 Adsorpcja do węgla aktywowanego
7.4.5
Utylizacja ścieków
POWLEKANIE AUTOBUSÓW
8.1 Ogólne informacje na temat powlekania autobusów
8.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu autobusów
8.2.1
Obróbka wstępna
8.2.2
Powlekanie podkładowe/Powlekanie zanurzeniowe
8.2.3
Uszczelnianie szczelin i ochrona podwozia
8.2.4
Nakładanie gruntu
8.2.5
Nakładanie powłoki wierzchniej
8.2.6
Uszczelnianie szczelin
8.2.7
Systemy alternatywne i techniki redukcji zanieczyszczeń
8.2.8
Przykłady instalacji powlekających dla autobusów
8.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu autobusów
8.3.1
Bilans masy
8.3.2
Zużycie
8.3.2.1 Materiały
8.3.2.2 Woda
8.3.2.3 Energia
8.3.3
Emisja
8.3.3.1 Emisja do powietrza
8.3.3.2 Emisja do wody
8.3.3.3 Odpady
8.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania autobusów
8.4.1
Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
8.4.2
Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
8.4.2.1 Systemy farb wodnych
8.4.2.2 Farby o wysokiej zawartości części stałych
8.4.3
Techniki i sprzęt do nakładania farby
8.4.3.1 Elektropowlekanie (e-coat)
POWLEKANIE POCIĄGÓW
9.1 Ogólne informacje na temat powlekania pociągów
9.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu pociągów
9.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu pociągów
9.3.1
Bilans masy
9.3.2
Zużycie
9.3.2.1 Materiały
9.3.2.2 Woda
9.3.2.3 Energia
9.3.3
Emisja
9.3.3.1 Emisja do powietrza
9.3.3.2 Emisja do wody
9.3.3.3 Odpady
9.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania pociągów
9.4.1
Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
9.4.2
Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
9.4.2.1 Farby wodne
9.4.2.2 Farby o wysokiej zawartości części stałych
9.4.2.3 Materiały powlekane techniką powlekania zwojów
9.4.3
Techniki i sprzęt do nakładania farby
9.4.3.1 Tradycyjne natryskiwanie pod wysokim i niskim ciśnieniem
9.4.3.2 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)
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9.4.3.3
9.4.3.4

Natryskiwanie bezpowietrzne
Natryskiwanie sprężonym powietrzem wspomagane elektrostatycznie,
bezpowietrzne i wspomagane powietrzem
9.4.3.5 Komory natryskowe z mokrą separacją
9.4.4
Minimalizacja zużycia surowców
9.4.5
Utylizacja ścieków
9.4.5.1 Ultra i nanofiltracja
9.4.6
Utylizacja gazów odlotowych
9.4.6.1 Separacja cząsteczek metodą Venturiego
9.4.6.2 Płuczka
9.4.6.3 Systemy suchych filtrów
9.4.6.4 Filtr elektrostatyczny
9.4.6.5 Utlenianie termiczne
10. POWLEKANIE SPRZĘTU ROLNICZEGO I BUDOWLANEGO
10.1 Ogólne informacje na temat sprzętu rolniczego i budowlanego
10.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu sprzętu rolniczego i budowlanego
10.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu sprzętu rolniczego i budowlanego
10.3.1 Bilans masy
10.3.2 Zużycie
10.3.2.1 Materiały
10.3.2.2 Woda
10.3.2.3 Energia
10.3.3 Emisja
10.3.3.1 Emisja do powietrza
10.3.3.2 Emisja do wody
10.3.3.3 Odpady
10.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania sprzętu
rolniczego i budowlanego
10.4.1 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
10.4.2 Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
10.4.2.1 Systemy farb wodnych
10.4.2.2 Powlekanie proszkowe
10.4.2.3 Materiały powlekane techniką powlekania zwojów
10.4.3 Techniki i sprzęt do nakładania farby
10.4.3.1 Tradycyjne zanurzanie
10.4.3.2 Elektropowlekanie (e-coat)
10.4.3.3 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)
10.4.4 Szkolenie
10.4.5 Malowanie seryjne/grupowanie kolorów
10.4.6 Utylizacja gazów odlotowych
10.4.7 Utylizacja ścieków
11. POWLEKANIE STATKÓW I JACHTÓW
11.1 Ogólne informacje na temat statków i jachtów
11.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu statków i jachtów
11.2.1 Budowa nowych statków i jachtów
11.2.2 Naprawa i konserwacja statków
11.2.3 Powlekanie statków
11.2.4 Naprawa, konserwacja i powlekanie jachtów
11.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu statków i jachtów
11.3.1 Bilans masy
11.3.2 Zużycie
1.3.2.1 Materiały
Woda
Energia
11.3.3 Emisja
11.3.3.1 Emisja do powietrza
11.3.3.2 Emisja do wody
11.3.3.3 Odpady
11.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania statków i
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jachtów
11.4.1 Systemy zarządzania – dyscyplina w doku
11.4.2 Techniki izolowania
11.4.2.1 Otwarte przestrzenie
11.4.2.2 Przestrzenie częściowo zamknięte, osłony od wiatru, kurtyny natryskowe itp.
11.4.2.3 Obszary w pełni zamknięte
11.4.3 Przygotowanie powierzchni
11.4.3.1 Piaskowanie na sucho – system otwarty
11.4.3.2 Piaskowanie na sucho – system zamknięty, piaskowanie bezpowietrzne lub pod
osłoną
11.4.3.3 Wysokociśnieniowe czyszczenie wodą lub piaskowanie
11.4.3.4 Piaskowanie na mokro lub zawiesiną
11.4.3.5 Inne zabiegi powierzchniowe
11.4.4 Materiały powłokowe
1.4.4.1 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
1.4.4.2 Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
1.4.4.2.1
Farby wodne
1.4.4.2.2
Farby o wysokiej zawartości części stałych
11.4.5 Dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna – ochrona katodowa
11.4.6 Techniki i sprzęt do nakładania farby
11.4.6.1 Natryskiwanie bezpowietrzne
11.4.6.2 Natryskiwanie na gorąco
11.4.6.3 Zintegrowane wyprowadzanie powietrza w miejscu nakładania
11.4.7 Alternatywy dla farb przeciwporostowych na bazie biocydów
11.4.7.1 Powłoki przeciwporostowe na bazie silikonów
11.4.7.2 Metody mechaniczne
11.4.7.3 Procesy elektrochemiczne
11.4.8 Utylizacja gazów odlotowych
11.4.9 Utylizacja ścieków
11.4.10 Gospodarka odpadami
12. POWLEKANIE SAMOLOTÓW
12.1 Ogólne informacje na temat powlekania samolotów
12.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu samolotów
12.2.1 Konstrukcja
12.2.1.1 Malowanie części
12.2.1.2 Malowanie powierzchni zewnętrznych
12.2.1.3 Tymczasowa ochrona przed korozją
12.2.2 Konserwacja
12.2.2.1 Usuwanie farby
12.2.2.2 Czyszczenie
12.2.2.3 Obróbka wstępna
12.2.2.4 Grunt
12.2.2.5 Powłoka wierzchnia
12.2.2.6 Powłoka bezbarwna
12.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu samolotów
12.3.1 Konstrukcja
12.3.1.1 Zużycie materiałów
12.3.1.2 Zużycie wody
12.3.1.3 Zużycie energii
12.3.1.4 Emisja do powietrza
12.3.1.5 Emisja do wody
12.3.1.6 Odpady
12.3.2 Konserwacja
12.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania samolotów
12.4.1 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
12.4.2 Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
12.4.2.1 Farby o wysokiej zawartości części stałych
12.4.3 Zastępowanie chromu sześciowartościowego (zamienniki)
12.4.4 Techniki i sprzęt do nakładania farby
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12.4.4.1 Natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie
12.4.4.2 Komory natryskowe z mokrą separacją
12.4.4.3 Malowanie części – izolowanie i aplikacja automatyczna
12.4.5 Utylizacja gazów odlotowych
12.4.5.1 Separacja cząsteczek metodą Venturiego
12.4.5.2 Płuczka
12.4.5.3 Utylizacja gazów odlotowych z malowania kadłuba
13. POWLEKANIE INNYCH POWIERZCHNI METALOWYCH
13.1 Ogólne informacje na temat powlekania innych powierzchni metalowych
13.2 Stosowane procesy i techniki
13.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji
13.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla seryjnego powlekania
innych powierzchni metalowych
13.4.1 Nowe systemy wielokrotnego malowania aluminiowych obręczy/kół
14. PRZEMYSŁ POWLEKANIA ZWOJÓW
14.1 Ogólne informacje na temat powlekania zwojów
14.1.1 Wielkość przemysłu powlekania zwojów
14.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu zwojów
14.2.1 Opis typowego procesu powlekania zwojów
14.2.1.1 Wlot
14.2.1.2 Prostownica
14.2.1.3 Akumulator
14.2.1.4 Sekcja czyszcząca
14.2.1.5 Powlekanie konwersyjne (obróbka wstępna)
14.2.1.6 Nakładanie warstwy gruntującej
14.2.1.7 Nakładanie warstwy wykończeniowej
14.2.1.8 Wytłaczarka/laminator
14.2.1.9 Systemy chłodzące
14.2.1.10 Wylot
14.2.2 Rodzaje powłok
14.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu zwojów
14.3.1 Bilans masy
14.3.2 Zużycie
14.3.2.1 Materiały
14.3.2.2 Woda
14.3.2.3 Energia
14.3.3 Emisja
14.3.3.1 Emisja do powietrza
14.3.3.2 Emisja do wody
14.3.3.3 Odpady
14.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania zwojów
14.4.1 Zarządzanie zasobami wodnymi
14.4.1.1.1 Powtórne zużycie wody w obrębie zakładu
14.4.1.1.2 Monitorowanie wody płucznej przed jej zrzutem pod kątem
przewodnictwa
14.4.1.2 Płukanie metodą odwrotnej kaskady
14.4.2 Tradycyjne powłoki rozpuszczalnikowe
14.4.3 Zastępowanie powłok rozpuszczalnikowych (zamienniki)
14.4.3.1 Powłoki o wysokiej zawartości części stałych
14.4.3.2 Powłoki wodne
14.4.3.3 Powłoki proszkowe
14.4.3.4 Powłoki laminatowe
14.4.4 Techniki i sprzęt do nakładania powłok
14.4.4.1 Powlekanie przy pomocy walca
14.4.4.2 Czyszczenie sprzętu do nakładania powłok
14.4.5 Powłoki konwersyjne
14.4.5.1 Powłoki konwersyjne zawierające chrom
14.4.5.2 Bezchromowe powłoki konwersyjne
14.4.6 Nakładanie powłok konwersyjnych
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14.4.6.1 Aplikacja metodą „Natryskiwanie, przecieranie, płukanie”
14.4.6.2 Aplikacja metodą „Bez płukania” i „Suszenia na miejscu”
14.4.7 Suszenie
14.4.7.1 Suszenie lub utwardzanie konwekcyjne
14.4.7.2 Procesy utwardzania promieniowaniem
14.4.8 Utylizacja gazów odlotowych
14.4.8.1 Wyprowadzanie powietrza ze stacji powlekania konwersyjnego
14.4.8.2 Uszczelki powietrzne na wejściu i wyjściu z pieców/suszarek
14.4.8.3 Podciśnienie podczas suszenia
14.4.8.4 Wyprowadzanie powietrza pochodzącego z powlekania konwersyjnego
14.4.8.5 Wyprowadzanie powietrza ze stacji nakładania farby
14.4.8.6 Wyprowadzanie powietrza z pieca/suszarki
14.4.8.7 Wyprowadzanie powietrza ze strefy chłodzenia
14.4.8.8 Rekuperacyjne utlenianie termiczne
14.4.8.9 Regeneracyjne utlenianie termiczne – dwuwarstwowe
14.4.9 Utylizacja ścieków
14.4.9.1 Utylizacja wody płucznej przed zrzutem
14.4.9.2 Utylizacja ścieków zawierających chromian
14.4.9.3 Wytrącanie wodorotlenków
15. POWLEKANIE I DRUKOWANIE OPAKOWAŃ METALOWYCH
15.1 Ogólne Informacje
15.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu i drukowaniu opakowań metalowych
15.2.1 Produkcja puszek dwuczęściowych (DWI)
15.2.2 Powlekanie i gruntowanie arkuszy
15.2.3 Produkcja puszek trzyczęściowych
15.2.4 Produkcja wieczek, kapsli i nakrętek
15.2.5 Produkcja tłoczonych tub aluminiowych
15.2.6 Produkcja beczek
15.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu i drukowaniu opakowań metalowych
15.3.1 Bilans masy
15.3.2 Dane dotyczące zużycia i emisji
15.3.3 Zużycie
15.3.3.1 Materiały
15.3.3.2 Woda
15.3.3.3 Energia
15.3.4 Emisja
15.3.4.1 Emisja do powietrza
15.3.4.2 Emisja do wody
15.3.4.3 Odpady
15.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania i drukowaniu
metalowych opakowań
15.4.1.1 Tradycyjne rozpuszczalnikowe systemy powłok i farb
15.4.1.2 Farby rozpuszczalnikowe w produkcji puszek dwuczęściowych DWI
15.4.2 Zastępowanie systemów rozpuszczalnikowych powlekania i farb (zamienniki)
15.4.2.1 Wodne/rozpuszczalnikowe systemy powlekania i farby
15.4.2.2 Wodne systemy powlekania i związki chemiczne w produkcji opakowań
metalowych w oparciu o technologię arkuszową
15.4.2.3 Powlekanie arkuszy
15.4.2.4 Płynny pasek boczny
15.4.2.5 Spray wypełniający
15.4.2.6 Proszkowe powlekanie paska bocznego
15.4.2.7 Materiały powlekane techniką powlekania zwojów
15.4.2.8 Zwoje wstępnie powlekane
15.4.2.9 Materiały UV (lakiery i farby)
15.4.3 Nakładanie powłok i farb
15.4.3.1 Wałki do produkcji dwuczęściowych puszek DWI
15.4.3.2 Wałki do technologii arkuszowej
15.4.3.3 Wałki do produkcji tłoczonych tub aluminiowych
15.4.3.4 Natryskiwanie sprężonym powietrzem

285
285
286
286
286
286
286
287
287
287
287
288
288
289
289
289
289
290
291
293
293
295
295
297
298
299
300
302
303
303
303
305
305
307
307
308
308
310
310
311
312
312
313
313
314
314
315
316
316
316
317
317
318
318
318
319
319

27

15.4.3.5 Natryskiwanie bezpowietrzne
15.4.3.6 Natryskiwanie elektrostatyczne
15.4.3.7 Natryskiwanie proszkowe
15.4.3.8 Powlekarka kurtynowa
15.4.3.9 Utwardzanie promieniowaniem
15.4.4 Drukowanie
15.4.4.1 Litografia (mokry offset) dla technologii arkuszowej
15.4.4.2 Litografia bezwodna
15.4.4.3 Bezwodna litografia offsetowa do produkcji tłoczonych tub aluminiowych
15.4.5 Utylizacja gazów odlotowych
15.4.5.1 Systemy suchych filtrów
15.4.5.2 Filtr elektrostatyczny
15.4.5.3 Utlenianie termiczne
15.4.5.4 Utlenianie katalityczne
15.4.5.5 Adsorpcja do węgla aktywowanego
15.4.5.6 Oczyszczanie biologiczne
15.4.6 Utylizacja ścieków
15.4.6.1 Flokulacja/sedymentacja
15.4.6.2 Ultra i nanofiltracja
16. POWLEKANIE CZĘŚCI PLASTIKOWYCH
16.1 Ogólne informacje na temat powlekania części plastikowych
16.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu części plastikowych
16.2.1 Powlekanie zderzaków
16.2.2 Powlekanie kołpaków
16.2.3 Powlekanie kierownic
16.2.4 Powlekanie reflektorów
16.2.5 Powlekanie w produkcji obudów telewizorów, sprzętu audio i komputerów
16.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu części plastikowych
16.3.1 Bilans masy
16.3.2 Zużycie
16.3.2.1 Materiały
16.3.2.2 Woda
16.3.2.3 Energia
16.3.3 Emisja
16.3.3.1 Emisja do Powietrza
16.3.3.2 Emisja do wody
16.3.3.3 Odpady
16.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla seryjnego malowania części
plastikowych
16.4.1 Minimalizacja zużycia surowców
16.4.1.1 Malowanie seryjne/grupowanie kolorów
16.4.1.2 Systemy czyszczenia rur skrobakiem
16.4.1.3 Zwiększenie liczby wysokoobrotowych dzwonów rozpylających
16.4.2 Zarządzanie zasobami wodnymi
16.4.3 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
16.4.4 Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
16.4.4.1 Farby wodne
16.4.4.2 Powlekanie proszkowe –suszone tradycyjnie
16.4.4.3 Farby utwardzane promieniowaniem
16.4.4.4 Jednowarstwowe powlekanie po fluoryzacji
16.4.5 Techniki i sprzęt do nakładania farby
16.4.5.1 Malowanie w formie
16.4.5.2 Tradycyjne natryskiwanie wysoko i niskociśnieniowe
16.4.5.3 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)
16.4.5.4 Wysokoobrotowe dzwony rozpylające wspomagane elektrostatycznie
16.4.5.5 Natryskiwanie sprężonym powietrzem wspomagane elektrostatycznie,
bezpowietrzne i wspomagane powietrzem
16.4.5.6 Przetwarzanie powłok proszkowych – natryskiwanie wspomagane
elektrostatycznie

320
320
321
321
322
322
322
322
323
323
323
324
324
324
324
324
324
324
325
327
327
327
328
330
331
331
331
331
332
332
332
334
334
334
335
335
335
336
336
337
337
337
338
338
339
339
339
340
340
341
341
341
342
342
342
343

28

16.4.6 Suszenie
16.4.6.1 Suszenie konwekcyjne
16.4.6.2 Utwardzanie ultrafioletem (UV)
16.4.6.3 Utwardzanie wiązką elektronów
16.4.6.4 Zastosowanie suszarek kondensacyjnych
16.4.7 Utylizacja gazów odlotowych
16.4.7.1 Filtr elektrostatyczny
16.4.7.2 Separacja cząsteczek metodą Venturiego
16.4.7.3 Puczka
16.4.7.4 Utylizacja gazów odlotowych z komór lakierniczych
16.4.7.5 Koncentracja i recyrkulacja gazów odlotowych z komór lakierniczych
16.4.7.6 Utlenianie termiczne
16.4.7.7 Oczyszczanie biologiczne
16.4.8 Utylizacja ścieków
16.4.8.1 Ultra i nanofiltracja
17. POWLEKANIE MEBLI I MATERIAŁOW DREWNIANYCH
17.1 Ogólne informacje na temat powlekania mebli i materiałów drewnianych
17.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu mebli i materiałów drewnianych
17.2.1 Obróbka wstępna powierzchni drewnianych
17.2.2 Nakładanie warstwy bazowej
17.2.3 Nakładanie warstwy wierzchniej
17.2.4 Nakładanie farby
17.2.5 Odparowywanie rozpuszczalnika i suszenie/utwardzanie
17.2.6 Przykłady niektórych procesów powlekania
17.2.7 Wykańczanie stałymi substancjami powłokowymi
17.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu mebli i materiałów drewnianych
17.3.1 Bilans masy
17.3.2 Zużycie
17.3.2.1 Materiały
17.3.2.2 Woda
17.3.2.3 Energia
17.3.3 Emisja
17.3.3.1 Emisja do powietrza
17.3.3.2 Emisja do wody
17.3.3.3 Odpady
17.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania mebli i
materiałów drewnianych
17.4.1 Minimalizacja zużycia surowców
17.4.1.1 Malowanie seryjne/grupowanie kolorów
17.4.1.2 Czyszczenie przewodów rurowych z odzyskiem farby za pomocą kształtek
17.4.1.3 Produkty dwuskładnikowe mieszane na miejscu
17.4.2 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
17.4.3 Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
17.4.3.1 Powłoki wodne
17.4.3.2 Powłoki proszkowe – suszone tradycyjnie
17.4.3.3 Farby utwardzane promieniowaniem UV
17.4.4 Techniki i sprzęt do nakładania farby
17.4.4.1 Walcowanie i wypełnianie przy użyciu powlekarek odwrotnych
17.4.4.2 Powlekanie kurtynowe (zalewanie)
17.4.4.3 Tradycyjne zanurzanie
17.4.4.4 Powlekanie całopowierzchniowe
17.4.4.5 Powlekanie próżniowe
17.4.4.6 Tradycyjne natryskiwanie wysoko i niskociśnieniowe
17.4.4.7 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)
17.4.4.8 Natryskiwanie sprężonym powietrzem wspomagane elektrostatycznie,
bezpowietrzne i wspomagane powietrzem
17.4.4.9 Powłoki proszkowe – natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie
17.4.5 Komory natryskowe
17.4.5.1 Komory z mokrą separacją
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17.4.5.2 Komory natryskowe „paint-in-paint”
17.4.6 Suszenie
17.4.6.1 Suszenie konwekcyjne
17.4.6.2 Suszarka mikrofalowa
17.4.6.3 Suszarki o wysokich częstotliwościach
17.4.6.4 Utwardzanie promieniowaniem podczerwonym
17.4.6.5 Utwardzanie promieniowaniem bliskiej podczerwieni
17.4.6.6 Promieniowanie ultrafioletowe (UV)
17.4.6.7 Utwardzanie wiązką elektronów
17.4.6.8 Łączone suszenie konwekcyjne/suszenie promieniowaniem (reaktor termiczny)
17.4.7 Utylizacja gazów odlotowych
17.4.7.1 Systemy suchych filtrów
17.4.7.2 Filtr elektrostatyczny
17.4.7.3 Separacja cząsteczek metodą Venturiego
17.4.7.4 Płuczka
17.4.7.5 Oczyszczanie biologiczne
17.4.7.6 Utlenianie termiczne
17.4.7.7 Utlenianie UV
17.4.8 Utylizacja ścieków
17.4.8.1 Utylizacja ścieków dla komór lakierniczych z mokrą separacją
17.4.8.2 Ultra i nanofiltracja
17.4.9 Utylizacja odpadów
17.4.9.1 Odzysk zużytych rozpuszczalników poprzez destylację
18. KONSERWACJA DREWNA
18.1 Ogólne informacje na temat konserwacji drewna
18.2 Procesy i techniki stosowane w konserwacji drewna
18.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w
18.3.1 Bilans masy
18.3.2 Zużycie
18.3.2.1 Materiały
18.3.2.2 Woda
18.3.2.3 Energia
18.3.3 Emisja
18.3.3.1 Emisja do powietrza
18.3.3.2 Emisja do wody, gleby i wód gruntowych
18.3.3.3 Odpady
18.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla konserwacji drewna
18.4.1 Tradycyjne rozpuszczalnikowe środki konserwujące
18.4.2 Zastępowanie tradycyjnych rozpuszczalnikowych środków konserwujących
(zamienniki)
18.4.2.1 Kreozot
18.4.2.2 Systemy stężonych pestycydów
18.4.2.3 wodne środki konserwujące
18.4.3 Systemy nakładania
18.4.3.1 Nakładanie próżniowe
18.4.4 Utylizacja gazów odlotowych
19. PRODUKCJA LUSTER
19.1 Ogólne Informacje na temat
19.2 Procesy i techniki stosowane w produkcji luster
19.2.1 Wyjściowa tafla szkła
19.2.2 Przygotowanie szklanej powierzchni
19.2.3 Srebrzenie
19.2.4 Powlekanie farbą
19.2.5 Suszenie
19.2.6 Uzyskanie gotowego produktu
19.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w produkcji luster
19.3.1 Bilans masy
19.3.2 Zużycie
19.3.2.1 Materiały
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19.3.2.2 Woda
19.3.2.3 Energia
19.3.3 Emisja
19.3.3.1 Emisja do powietrza
19.3.3.2 Emisja do wody
19.3.3.3 Odpady
19.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla produkcji luster
19.4.1 Podstawowe techniki w produkcji luster
19.4.2 Zastępowanie tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych (zamienniki)
19.4.2.1 Farby o wysokiej zawartości części stałych
19.4.3 Techniki i sprzęt do nakładania farby
19.4.3.1 Powlekanie kurtynowe
19.4.4 Suszenie
19.4.5 Utylizacja gazów odlotowych
20. TECHNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY USTALANIU BAT
MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU
20.1 Techniki zarządzania środowiskiem
20.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem
20.1.2 Bieżąca poprawa stanu środowiska i zależności występujące pomiędzy różnymi
komponentami środowiska
20.1.3 Porównanie zużycia i emisji oraz dalsze działania
20.1.4 Wycena zysków środowiskowych i szacowanie zależności występujące pomiędzy
różnymi komponentami środowiska
20.2 Projekt instalacji, budowa i działanie(łącznie z dobrą gospodarką)
20.2.1 Zapobieganie zanieczyszczeniom w przypadku nieplanowanego uwalniania
20.2.2 Składowanie i przechowywanie chemikaliów, niebezpiecznych materiałów i
odpadów
20.2.2.1 Przechowywanie i wykorzystanie rozpuszczalników na obszarach
produkcyjnych
20.2.3 Automatyzacja sprzętu
20.2.4 Szkolenie
20.2.5 Optymalizacja procesów/sprzętu
20.2.6 Konserwacja
20.3 Monitoring
20.3.1 Bilans masy rozpuszczalników
20.3.2 Bezpośrednie pomiary rozpuszczalników i emisji do powietrza
20.3.3 Woda
20.3.3.1 Zapobieganie niebezpiecznej atmosferze w kanałach ściekowych
20.3.3.2 Monitorowanie biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen (BOD i
COD) oraz biodegradowalności
20.3.3.3 Monitoring i kontrolowanie toksyczności dla organizmów wodnych
20.4 Zarządzanie zasobami wodnymi
20.4.1 Powtórne wykorzystanie/recyrkulacja wody płucznej
20.4.1.1 Regeneracja poprzez wymianę jonową
20.4.1.2 Powtórne wykorzystanie wody w obrębie zakładu
20.4.1.3 Płukanie kaskadowe
20.4.1.4 Kontrola zużycia wody
20.5 Zarządzanie zasobami energetycznymi
20.5.1 Optymalizacja dostaw energii elektrycznej
20.5.2 Optymalizacja zapotrzebowania na energię elektryczną
20.5.3 Sprzęt wydajny energetycznie
20.6 Zarządzanie surowcami
20.6.1 Zarządzanie „dokładnie na czas”
20.6.2 Zapewnienie jakości farb i rozpuszczalników
20.6.3 Minimalizacja zużycia surowców
20.6.3.1 Zaawansowane systemy mieszania
20.6.3.2 Powtórne wykorzystanie zwróconych farb lub tuszów
20.6.3.3 Powtórne wykorzystanie odzyskanych powłok lub farb
20.6.3.4 Bezpośrednie przesyłanie farby lub tuszu ze zbiornika
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20.6.3.5 Bezpośrednie przesyłanie rozpuszczalnika ze zbiornika
20.6.3.6 Malowanie seryjne/grupowanie kolorów
20.6.3.7 Systemy czyszczenia przewodów rurowych z odzyskiem farby za pomocą
kształtek (pig – clearing)
20.7 Procesy i sprzęt do powlekania
20.7.1 Obróbka wstępna przed malowaniem
20.7.1.1 Odtłuszczanie rozpuszczalnikowe
20.7.1.2 Wodna obróbka wstępna
20.7.1.2.1 Odtłuszczanie wodne
20.7.1.2.2 Fosforanowanie
20.7.1.2.3 Powłoki przygotowawcze z zawartością chromu
20.7.1.2.4 Bezchromowe powłoki przygotowawcze
20.7.1.2.5 Utrzymanie kąpieli, redukcja wody i odpadów oraz redukcja ścieków
20.7.2 Farby
20.7.2.1 Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe
20.7.2.2 Farby rozpuszczalnikowe o dużej zawartości części stałych
20.7.2.3 Farby wodne
20.7.2.4 Powłoki wodne o skróconym czasie odparowania rozpuszczalnika
20.7.2.5 Farby utwardzanie promieniowaniem
20.7.2.6 Powłoki proszkowe - utwardzane tradycyjnie
20.7.2.7 Zawiesina proszkowa
20.7.2.8 Materiały wstępnie powlekane
20.7.2.9 Farby zawierające materiały toksyczne
20.7.3 Procesy i sprzęt do nakładania farby
20.7.3.1 Walcowanie
20.7.3.2 Powlekanie kurtynowe (zalewanie)
20.7.3.3 Tradycyjne zanurzanie
20.7.3.4 Elektropowlekanie
20.7.3.5 Powlekanie całopowierzchniowe
20.7.3.6 Powlekanie próżniowe
20.7.3.7 Malowanie w formie
20.7.3.8 Tradycyjne natryskiwanie wysoko i niskociśnieniowe
20.7.3.9 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP) (wysokowydajne
pistolety natryskujące)
20.7.3.10 Natryskiwanie na gorąco
20.7.3.11 Natryskiwanie bezpowietrzne
20.7.3.12 Natryskiwanie bezpowietrzne i wspomagane powietrzem
20.7.3.13 Rozpylanie CO2 – system unicarb
20.7.3.14 Procesy rozpylania elektrostatycznego
20.7.3.15 Wysokoobrotowe dzwony rozpylające wspomagane elektrostatycznie
20.7.3.16 Wysokoobrotowe dyski rozpylające wspomagane elektrostatycznie
20.7.3.17 Wspomagane elektrostatycznie natryskiwanie sprężonym powietrzem,
bezpowietrzne i wspomagane powietrzem
20.7.3.18 Nakładanie powłok proszkowych – natryskiwanie wspomagane powietrzem
20.7.3.19 Nakładanie powłok proszkowych – spiekanie proszku
20.7.4 Techniki zarządzania nadmiernym natryskiem
20.7.4.1 Komora natryskowa z mokrą separacją
20.7.4.2 Komory natryskowe „paint-in-paint”
20.7.4.3 Emulsje wodne
20.7.4.4 Komory natryskowe z chłodzoną płytą
20.7.5 Techniki zarządzania wodą mające na celu redukcję ścieków i odpadów oraz
utylizacja ścieków
20.7.5.1 Płukanie wielokrotne (kaskadowe)
20.7.5.2 Wykorzystanie wymienników jonów
20.7.5.3 Filtracja membranowa
20.7.5.4 Odszlamianie kąpieli
20.7.5.5 Filtracja roztworu roboczego
20.7.5.6 Ciągłe usuwanie szlamu farbowego
20.7.5.7 System dekantacji
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20.7.5.8 Koagulacja cząstek farby w maszynach czyszczących na mokro
20.8 Suszenie i/lub utwardzanie
20.8.1 Procesy odparowywania
20.8.1.1 Tradycyjne suszenie przez odparowywanie
20.8.1.2 Suszenie konwekcyjne gazem obojętnym
20.8.1.3 Suszenie indukcyjne
20.8.1.4 Suszenie promieniowaniem (mikrofalowym i falami krótkimi)
20.8.2 Procesy utwardzania promieniowaniem
20.8.2.1 Utwardzanie promieniowaniem podczerwonym
20.8.2.2 Utwardzanie promieniowaniem bliskiej podczerwieni (NIR)
20.8.2.3 Utwardzanie promieniowaniem ultrafioletowym (UV)
20.8.2.4 Utwardzanie wiązką elektronów (EB)
20.8.2.5 Reaktor termiczny (łączone suszenie konwekcyjne/suszenie promieniowaniem)
20.9 Techniki czyszczenia
20.9.1 Ogólne zasady czyszczenia
20.9.2 Minimalizacja czyszczenia
20.9.3 Przygotowanie przed czyszczeniem rozpuszczalnikowym lub innego typu
20.9.4 Tradycyjne czyszczenie rozpuszczalnikowe
20.9.5 Czyszczenie rozpuszczalnikami o niższej prędkości parowania
20.9.6 Czyszczenie silnymi rozpuszczalnikami
20.9.7 Czyszczenie rozpuszczalnikami o niższym potencjale tworzenia ozonu
20.9.8 Czyszczenie wodne
20.9.9 Czyszczenie ręczne
20.9.10 Maszyny czyszczące wykorzystujące rozpuszczalniki
20.9.11 Czyszczenie z odzyskiem rozpuszczalników
20.9.12 Czyszczenie przez natryskiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem
20.9.13 Czyszczenie ultradźwiękami
20.9.14 Czyszczenie suchym lodem (CO2)
20.10 Zastępowanie: wykorzystanie mniej szkodliwych substancji – ogólne zasady
20.10.1 Zastępowanie środków czyszczących (zamienniki)
20.10.1.1 Środki czyszczące o temperaturze zapłonu 40 °C
20.10.1.2 Środki czyszczące o temperaturze zapłonu 55 °C
20.10.1.3 Środki czyszczące o temperaturze zapłonu 100 °C
20.10.1.4 Roślinne środki czyszczące (VCA)
20.10.1.5 Silne rozpuszczalniki nielotne
20.10.1.6 Czyszczenie wodne
20.10.2 Wykorzystanie rozpuszczalników o niższym potencjale tworzenia ozonu (OFP)
20.10.3 Zastępowanie rozpuszczalników chlorowcowanych (zamienniki)
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ZAKRES
Zakres niniejszego dokumentu opiera się na pkt. 6.7 załącznika 1 do Dyrektywy IPPC 96/61/WE z 24 września 1996 r. w
sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (Dyrektywa IPPC):
Załącznik 1, 6.7:
„Instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów, z wykorzystaniem rozpuszczalników
organicznych, w szczególności do obróbki, drukowania, powlekania, odtłuszczania, uszczelniania, sortowania, malowania,
czyszczenia lub impregnowania o wydajności przekraczającej 150 kg na godzinę lub przekraczającej 200 ton rocznie.”
Informacje dotyczące interpretacji konkretnych zagadnień pojawiających się na skutek wprowadzenia w życie Dyrektywy
IPC można znaleźć w przygotowanych przez służby Komisji dokumentach zawierających wytyczne. Poniżej podano
informacje o tym, jak niektóre zagadnienia zostały rozpatrzone w związku z zakresem niniejszego dokumentu.
Instalacja
„Instalacja” została zdefiniowana w art. 2.3 Dyrektywy IPPC jako: “ oznacza stacjonarną jednostkę techniczną, w której
prowadzona jest jedna lub większa ilość działalności wymienionych w załączniku I, oraz wszystkie inne bezpośrednio
związane działania, które mają techniczny związek z działalnością prowadzoną w tym miejscu i które mogłyby mieć
wpływ na emisje i zanieczyszczenie”
Rozpuszczalniki organiczne i LZO
Dostępne na rynku związki organiczne są to chemikalia zawierające węgiel [76, TWG, 2004]. Dyrektywa o Emisjach
Rozpuszczalników [123, WE, 1999] definiuje rozpuszczalniki organiczne jako: “każdy LZO stosowany, oddzielnie bądź w
połączeniu z innymi czynnikami, do rozpuszczania lub rozcieńczania surowców, produktów lub odpadów, albo jako środek
czyszczący do rozpuszczania zanieczyszczeń, środek rozcieńczający, regulator lepkości, regulator napięcia
powierzchniowego, plastyfikator lub środek konserwujący”
Rozpuszczalniki organiczne mogą być sklasyfikowane na podstawie struktury chemicznej. Istnieją trzy podstawowe grupy:
•

•
•

rozpuszczalniki tlenowe, takie jak:
alkohole
aldehydy
estry
etery
etery glikolowe i ich estry
ketony
rozpuszczalniki węglowodorowe:
związki alifatyczne
związki aromatyczne
rozpuszczalniki fluorowcowane

Dyrektywa o Emisjach Rozpuszczalników definiuje LZO jako: „każdy związek organiczny, który w temperaturze 293,15 K
mają ciśnienie pary 0,01 kPa lub więcej lub mają odpowiadającą tej wartości lotność w szczególnych warunkach
użytkowania”. Jednakże, art.3(k) Dyrektywy NEC [139, WE, 2001] mówi: „lotne związki organiczne" oraz "LZO"
oznaczają wszystkie związki organiczne powstałe w wyniku działalności człowieka, poza metanem, wykazujące zdolność
wytwarzania fotochemicznych utleniaczy w reakcji z tlenkami azotu w obecności światła słonecznego”. Ponadto, w
europejskim i krajowym prawodawstwie, a także w wytycznych, można znaleźć także inne definicje LZO. Zazwyczaj
używa się dwóch określeń: NMLZO, które określa niemetanowe LZO, oraz LZO. Jeżeli używa się tego drugiego
określenia, nie zawsze wiadomo, czy metan wchodzi w ich skład, czy też nie. Jednakże w niniejszym dokumencie, jeżeli
mówimy o zużyciu i emisji, LZO jest zazwyczaj użyte w znaczeniu NMLZO.
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Przemysłowcy domagają się wyjaśnienia definicji “rozpuszczalników organicznych” oraz “zdolności zużycia”. W wyniku
wymiany informacji, można zauważyć, że dotyczyła ona informacji odnośnie rozpuszczalników organicznych
zdefiniowanych jako LZO (tak, jak definiuje je Dyrektywa o Emisjach Rozpuszczalników, Dyrektywa rady 1999/13/WE).
Można również zauważyć, że przy ustalaniu wniosków na temat BAT, wymiana skupiała się na instalacjach, w których
aktualne zużycie rozpuszczalników przekraczało progi zdolności zużycia ustalone w Dyrektywie IPPC (gdzie
wykorzystanie w danej działalności obejmowało rozpuszczalniki odzyskiwane z urządzeń do utylizacji gazów
odlotowych). Interpretacja wspomnianych progów została omówiona w publikacji opracowanej przez DG Environment,
która ma na celu wyznaczenie wskazówek do interpretacji pewnych ustaleń Dyrektywy.
Obróbka powierzchniowa
Sekcja 6.7 załącznika 1 do Dyrektywy IPPC odnosi się do następujących metod obróbki powierzchni: malowanie,
nakładanie kleju, dalsze procesy powlekające, impregnacja, hydroizolacja, drukowanie i czyszczenie powierzchni.
Jednakże wymiana informacji nie przewiduje BAT dla tych gałęzi przemysłu, lub ich części, które zazwyczaj funkcjonują
poniżej progu zdolności zużycia z załącznika 1 (6.7) do Dyrektywy IPC. Szczegółowo rozpatrzono, co następuje:
•
druk (gorący offset rolowy, fleksografia i opakowaniowy druk wklęsły, wydawniczy druk wklęsły)
•
malowanie i inne czynności związane z powlekaniem (drut nawojowy, samochody, furgonetki, autobusy, pociągi,
sprzęt rolniczy i budowlany, statki i jachty, samoloty, inne powierzchnie metalowe, zwoje metalowe, opakowania
metalowe, tworzywa sztuczne, meble, drewno i lustra)
•
hydroizolacja (poprzez malowanie i konserwację drewna)
•
nakładanie klejów (w produkcji materiałów ściernych i taśm klejących)
•
hydroizolacja i odtłuszczanie w połączeniu z innymi metodami obróbki powierzchniowej (patrz przedstawione
poniżej punkty wspólne niniejszego dokumentu z innymi dokumentami BREF)
•
konserwacja drewna.
Poniższe czynności nie zostały uwzględnione, ponieważ należą one do czynności, objętych dokumentem BREF dla
materiałów tekstylnych i garbarni:
•
•
•

oklejanie
hydroizolacja
wymiarowanie

Produkcja preparatów do powlekania, farb, tuszów i klejów oraz procesy ekstrakcji rozpuszczalników i przetwarzania
gumy nie mieszczą się w zakresie sekcji 6.7 załącznika 1 do Dyrektywy IPPC. Procesy obróbki drewna, takie jak
produkcja płyt wiórowych, laminowanie płyt wiórowych i pilśniowych (np. impregnowanym papierem fenolowym) nie
zostały uwzględnione, ponieważ wykorzystują one kleje wodne.
Czyszczenie powierzchni
Czyszczenie powierzchni można interpretować na trzy różne sposoby:
1.
Czyszczenie jako podstawowa czynność, np. aktywność polegająca przede wszystkim na czyszczeniu.
2.
Czyszczenie w sytuacji, podstawową czynnością jest inny rodzaj obróbki powierzchniowej (np. obróbka
powierzchniowa opisana w sekcji 6.7 załącznika 1 do Dyrektywy IPPC) np.:
•
•

czyszczenie powierzchni podłoży do obróbki powierzchniowej
czyszczenie sprzętu

W obu tych przypadkach, techniki zostały objęte zakresem niniejszego dokumentu jako obróbka powierzchniowa lub
czynności towarzyszące.
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3. Czyszczenie przy użyciu rozpuszczalników, w sytuacji, gdy obróbka powierzchniowa nie jest podstawową czynnością.
Na przykład czyszczenie naczynia pomiędzy poszczególnymi partiami podczas produkcji wyrobu, takiego jak farba
rozpuszczalnikowa. Nie jest to traktowane jako czynność towarzysząca obróbce powierzchniowej i dlatego też nie jest
objęte zakresem niniejszego dokumentu.
Punkty wspólne niniejszego dokumentu z innymi dokumentami BREF
Również inne dokumenty BREF odnoszą się niekiedy do obróbki powierzchniowej przy użyciu rozpuszczalników.
Przykładami takich dokumentów BREF są:
•
•
•
•
•
•

garbarstwo skór i skórek
przemysł wykańczania tkanin
przemysł celulozowo-papierniczy
przetwórstwo metali żelaznych
włókna szklane i mineralne
obróbka powierzchniowa metali i tworzyw sztucznych (czyszczenie i wstępna obróbka powierzchniowa).

Powyższe dokumenty BREF mogą być wykorzystane do uwiarygodnienia, porównania i zakwestionowania
zamieszczonych informacji. Wnioski wypływające z innych dokumentów BREF nie wpływają na wnioski wypływające z
niniejszego dokumentu, ani ich nie ograniczają.
Dodatkowe techniki oraz informacje uzupełniające można znaleźć w innych dokumentach referencyjnych IPPC,
szczególnie w BREF CWW1, BREF dotyczącym magazynowania2 oraz REF dotyczącym monitoringu3. W dokumentach
tych wnioski dotyczące BAT dla procesów powlekania rozpuszczalnikowego nie zostały potwierdzone, jednak tam, gdzie
istnieją podobne warunki fizyczne i/lub chemiczne, biorąc pod uwagę opłacalność ekonomiczną, wnioski mogą znaleźć
zastosowanie w tym sektorze.
Są to przykłady czynności, które wchodzą w zakres BREF dotyczącego Obróbki Powierzchniowej Metali i Tworzyw
Sztucznych (STM), do których odnosi się kategoria 2.6: „Instalacje do powierzchniowej obróbki metalu i materiałów z
tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie objętość zbiorników
przekracza 30 m³”, jak również wchodzą w zakres niniejszego dokumentu. Wyboru, gdzie umieścić informacje na temat
czynności, które wchodzą w zakres obydwu dokumentów BREF lub też jednego z nich, dokonuje się ze względów
praktycznych i odwołuje się do danych. W niniejszym dokumencie zostało rozpatrzone elektropowlekanie (e-coat).

1

Dokument referencyjny BAT dla Utylizacji/Zarządzania Ściekami i Gazami Odlotowymi w Sektorze Chemicznym 67 EIPPCB
(2003). „Dokument referencyjny na temat Najlepszych Dostępnych Technik dla Systemów Utylizacji/Zarządzania Ściekami i
Gazami Odlotowymi w Sektorze Chemicznym” Komisja Europejska.
2

Dokument referencyjny BAT dla Emisji z Magazynowania 91 EIPPCB (2005). „Dokument Referencyjny na temat Najlepszych
Dostępnych Technik dla Emisji z Magazynowania”
3

Dokument referencyjny na temat Ogólnych Zasad Monitorowania 113 EIPPCB (2003). „Dokument referencyjny na temat
Ogólnych Zasad Monitorowania”
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1 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ PRZY
UŻYCIU ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH
[128, TWG, 2005]
Termin rozpuszczalniki oznacza w niniejszym dokumencie rozpuszczalniki organiczne (o ile nie sprecyzowano inaczej, np.
„wodne” itp.).
1.1

Rozpuszczalniki organiczne i powierzchnie poddawane obróbce

Rozpuszczalniki organiczne są silnie związane z przemysłem naftowym i pochodzą od określonych producentów (jednakże
istnieją alternatywy, takie jak estry olejów roślinnych). W Europie sprzedaje się i wykorzystuje 4,5 miliona ton
rozpuszczalników, a największe zapotrzebowanie jest w przemyśle związanym z malowaniem i powlekaniem. Jednakże
procent ten spadł z około 46% w 1998 r. do 27% w 2003 r. Ma to najprawdopodobniej związek ze znaczącym przejściem
na technologie wodne oraz proszkowe, tam, gdzie jest to technicznie możliwe. Dla przypomnienia, 7% wykorzystuje się do
produkcji farb drukarskich, a 4% do produkcji klejów. Nie jest możliwe przewidzenie dalszych zmian w tych liczbach,
chociażby dlatego, że producenci rozpuszczalników nie wiedzą czy rozpuszczalników używane są do czyszczenia itp. i jaki
jest ich skład.
Historyczne dane na temat sprzedaży rozpuszczalników na przestrzeni ostatnich 10 lat wykazują nieznaczny wzrost,
średnio o 0,1% rocznie poniżej wzrostu PKB. Prognozy nie przewidują wzrostu ich zużycia w przyszłości. Tendencja
spadkowa na przestrzeni lat związana jest z:
•
•
•

rozwijającym się prawodawstwem dotyczącym ochrony środowiska
rosnącym udziałem technologii wodnych lub alternatywnych, tam gdzie jest to możliwe
odzysk oraz bardziej efektywne wykorzystanie rozpuszczalników.

Rozpuszczalniki organiczne są zazwyczaj podzielone na klasy produktów. Najważniejsze z nich to:
•
rozpuszczalniki tlenowe: w tym estry, ketony, alkohole i etery glikolowe (oraz ich derywaty octanowe)
•
rozpuszczalniki wodorowęglowe: aromatyczne (np. toluen, ksylen), rozpuszczalniki alifatyczne
węglowodorowo-parafinowe
•
rozpuszczalniki chlorowane (nieuwzględnione we wspomnianych statystykach).

i

W obrębie samych rozpuszczalników, tam, gdzie jest to możliwe, istnieje tendencja do odchodzenia od rozpuszczalników
aromatycznych i benzyn lakierniczych na korzyść produktów mniej lotnych (mniej palnych, o mniejszej potencjalnej
ekspozycji, o mniejszym uwalnianiu LZO).
Z produkcją rozpuszczalników związanych jest 10 000 miejsc pracy oraz obrót rzędu od 2 500 do 30 000 milionów euro. Z
wykorzystaniem rozpuszczalników związanych jest 10 milionów miejsc pracy w ponad 500 000 przedsiębiorstwach w UE25, z których większość to przedsiębiorstwa małe i średnie, generujących całkowity obrót wielkości 200 000 euro.
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W tym sektorze IPPC, opisane gałęzie przemysłu wykorzystują rozpuszczalniki w szeregu czynności. Używa się ich do
czyszczenia powierzchni poddawanych obróbce, jak również jako nośników (rozpuszczalnika, tuszu, farby konserwantu,
izolacji, kleju) podczas obróbki. W przemyśle obróbka ma na celu jedno lub kilka z poniższych:
•
komunikacja (druk)
•
zapobieganie korozji i/lub zniszczeniu powierzchni lub produktu
•
konserwacja i transport (puszki do żywności i napojów, opakowania żywności, puszki aerozolowe, produkty
toaletowe, beczki itp.)
•
nakładanie warstwy pełniącej funkcję specjalną (np. izolacja elektryczna, ścierność, przylepność).
Niniejszy rozdział (Rozdział 1) dostarcza ogólnych informacji na temat omawianych gałęzi przemysłu oraz działalności.
Każdy z rozdziałów od 2 do 19 koncentruje się na jednej z gałęzi przemysłu w omawianym sektorze i składa się z czterech
następujących sekcji:
Sekcja 1: ogólne informacje na temat omawianej gałęzi przemysłu lub działalności
Sekcja 2: opis procesów przemysłowych stosowanych w omawianej gałęzi przemysłu lub działalności
Sekcja 3: dane oraz informacje dotyczące aktualnych poziomów zużycia i emisji odzwierciedlających sytuację w
instalacjach istniejących w chwili pisania niniejszego tekstu.
Sekcja 4: techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT, jak to zostało wyjaśnione poniżej dla rozdziału 20;
jednakże nacisk położony został na techniki oraz informacje charakterystyczne dla konkretnych gałęzi przemysłu
lub działalności.
Rozdział 20 opisuje ogólne techniki redukcji zużycia i emisji, jak również inne techniki, które uważa się za najistotniejsze
przy szczegółowym ustalaniu BAT oraz warunków zezwoleń w oparciu o BAT, i które są mają zastosowanie dla
większości omawianych gałęzi przemysłu lub działalności.
Rozdział 21 składa się z dwóch części: Sekcja 21.1 opisuje podstawowe BAT mające zastosowanie we wszystkich
gałęziach przemysłu w omawianym sektorze. Sekcje od 21.2 do 21.19 opisują BAT charakterystyczne dla każdej gałęzi
przemysłu, do zastosowania w połączeniu z opisanymi w sekcji 21.1.
W paragrafie 5, we wstępie opisano bardziej szczegółowo sposób, w jaki należy rozumieć niniejszy dokument i jak z niego
korzystać.
1.2 Podstawowe zagadnienia środowiskowe
1.2.1 Ogółem
Gałęzie przemysłu wykorzystujące STS odgrywają ważną rolę w przedłużaniu żywotności metali, takich jak karoserie
samochodowe, statki, samoloty, materiały budowlane, jak również w umożliwianiu konserwacji i transportu żywności oraz
innych produktów w opakowaniach. Podstawowe zagadnienia środowiskowe związane są z emisją rozpuszczalników do
powietrza, wody i gleby, emisji cząsteczek do powietrza, zużyciem energii, redukcją i gospodarowaniem odpadami oraz
stanem okolicy po zaprzestaniu działalności.
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Ze względu na łatwopalny charakter rozpuszczalników, ich potencjalny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
a często także dokuczliwy odór, od wielu lat są one kontrolowane i wycofywane ze stosowanych procesów. W przemyśle,
w wyniku pewnych procesów, szczególnie natryskiwania i piaskowania, ma również miejsce uwalnianie cząsteczek. Do
usuwania oraz, tam, gdzie to się to stosuje, utylizacji rozpuszczalników i cząsteczek, wykorzystuje się potężne wentylatory
oraz inny sprzęt, który może stanowić znaczące źródło hałasu. Wiele instalacji wykorzystuje również sprzęt produkcyjny, z
którym hałas jest nieodłącznie związany. Rozpuszczalniki mogą być używane nie tylko do czyszczenia powierzchni, lecz
także sprzętu, zwiększając tym samym odpady zawierające rozpuszczalniki, które wymagają specjalnego traktowania przy
odzysku i usuwaniu. Sektor ten wykorzystuje znaczną ilość energii, zarówno w procesach produkcyjnych, jak też przy
składowaniu i utylizacji gazów odlotowych na wyjściu („end-of-pipe”) Decydujące są następujące kwestie:
•
•
•

Minimalizacja zużycia surowców i energii
Minimalizacja emisji dzięki projektowaniu, zarządzaniu i utrzymaniu jak również utylizacji gazów odlotowych
zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego oraz zapobieganie katastrofom ekologicznym

Powyższe metody mające na celu poprawę działalności środowiskowej są często łączone i muszą zostać ocenione z punktu
widzenia potencjalnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jakości produktów poddawanych obróbce,
wieku i rodzaju instalacji, jak również ogólnych korzyści dla środowiska. Najlepsze dostępne techniki zostaną ocenione
pod kątem tych kryteriów, a co za tym idzie uwzględnią zmiany w obrębie instalacji procesowych, jak również technik
redukcji na wyjściu.
Zaawansowany proces kontroli i utylizacji odgrywają ważną rolę w rozwoju prac na rzecz ochrony środowiska. Jednakże
równie ważne, jak wybór technologii są kompetentne działania oraz regularna konserwacja. Podstawowe zadania obejmują
więc właściwe zarządzanie oraz praktykę pracy, właściwe procesy oraz projekt terenu, edukację siły roboczej w zakresie
ochrony środowiska oraz stosowanych procesów, bezpieczeństwa miejsca pracy i zapobiegania wypadkom, a także
monitorowanie działań środowiskowych i procesów.

1.2.2

Rozpuszczalniki

Ze względu na swoje właściwości oraz wykorzystywaną ilość, stosowanie rozpuszczalników pociąga ze sobą następujące
kwestie:
•
W obecności światła słonecznego LZO reagują z NOx uwalniając do troposfery ozon. Dotyczy to przeważnie
NMLZO (niemetanowych lotnych rozpuszczalników organicznych)
•
rozpuszczalniki chlorowcowane, ich toksyczność oraz wpływ na niszczenie warstwy ozonowej w stratosferze
•
niektóre rozpuszczalniki są toksyczne dla organizmów wodnych
•
niektóre rozpuszczalniki trudno ulegają biodegradacji, tak więc potencjalnie mogą zanieczyszczać glebę.
Tradycyjne rozpuszczalniki nie posiadają właściwości PBT (trwałość, zdolność do biokumulacji i toksyczność), żadne z
nich nie są mają też właściwości vPvB (duża trwałość, duża zdolność do biokumulacji). Jednakże rozpuszczalniki łatwo
mogą przenikać z gleby do wód gruntowych, gdzie mechanizmy ich usuwania lub rozpadu są ograniczone lub żadne.
Istnieją liczne raporty na temat źródeł wody pitnej skażonych rozpuszczalnikami (pochodzącymi nie tylko z omawianych
gałęzi przemysłu).
W 2001 r. obróbka powierzchniowa z użyciem rozpuszczalników stanowiła trzecie, co do wielkości źródło emisji LZO
pochodzącej z europejskiego przemysłu, według EPER, patrz rys. 1.1. Jednakże, w rejestrze tym uwzględniono jedynie
emisje przewyższające 100 ton rocznie uwalnianych do powietrza, tak więc nie zarejestrowano wielu instalacji o niższym
współczynniku uwalniania.
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Rafinerie olejów mineralnych i gazu 213971 t
Podstawowe organiczne związki chemiczne 117143 t
Instalacje do obróbki powierzchniowej produktów z
użyciem rozpuszczalników organicznych (>200 t/r)
- 94782 t
Inne - (>200 t/r) - 64308 t
Przemysł metalowy oraz instalacje do prażenia lub
spiekania rud metali.
Instalacje do produkcji metali żelaznych i nieżelaznych
- 34791 t
Zakłady przemysłowe produkujące masę celulozową z
drewna lub materiałów włóknistych oraz papier lub
karton (>20 t/d) - 20358 t

Rys. 1.1: Emisja niemetanowych lotnych rozpuszczalników organicznych z procesów IC na rok 2001 [194, EPER, 2001]

1.2.3

Metale

Często mówi się o obecności toksycznych metali, takich, jak kadm, ołów, chrom i nikiel, we wstępnej obróbce wodnej, a
także w pigmentach do tuszów i farb. Jest to regulowane przez inne przepisy, takie jak Dyrektywa 76/769/EEC, która
ogranicza sprzedaż i zużycie tych oraz innych pigmentów w UE, w Dyrektywie dotyczącej odpadów pochodzących z
wyeksploatowanych pojazdów i w Dyrektywie dotyczącej ograniczeń w wykorzystywaniu szkodliwych substancji w
produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp. Nie są one wykorzystywane na wielką skalę w obróbce
powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników organicznych i nie są wykorzystywane w procesach druku szczegółowo
omówionych w niniejszym dokumencie [98, WE, 1976] [102, WE, 2000] [103, WE, 2003].
Związki cynoorganiczne oraz inne związki toksyczne mogą być wykorzystywane jako katalizatory w systemach
elektropowlekania.
Jednym z zastosowań chromu sześciowartościowego jest wodna pasywacja powierzchni z cynku lub jego stopów, jak
również kadłubów samolotów przed ich malowaniem, wciąż praktykowana (w 2005 r.) ze względu na trudności ze
znalezieniem odpowiedniej alternatywy. Problem ten jest opisany w dokumencie STM BREF [59, EIPPCB, 2006].
Miedź, chrom oraz sole arsenu są wykorzystywane w wodnej konserwacji drewna (patrz rozdział 18)
Niewielkie ilości miedzi są wykorzystywane w niebieskim pigmencie do farb zawierającym ftalocyjaninę miedzi, nie są
one jednak na bazie wody. Są one jedynie okresowo uwalniane i można je znaleźć w ściekach jedynie na poziomie tła. Są
one silnie związane i nie są łatwo dostępne.
1.2.4

Inne substancje zanieczyszczające środowisko

Podstawowym zamiennikiem dla powłok rozpuszczalnikowych są powłoki wodne. Wymagają one niekiedy użycia
biocydów zapobiegających uszkodzeniom podczas przechowywania lub użytkowania, mogą też posiadać wysokie COD i
BOD (biologiczne i chemiczne zapotrzebowanie na tlen) ze względu na użyte rozpuszczalniki itp., które, w niektórych
przypadkach, mogą się charakteryzować niską bidegradowalnością.
W przypadku powlekania statków, usuwanie starej i nakładanie świeżej warstwy przeciwporostowej może powodować
uwolnienie takich zanieczyszczeń, jak TBTO (tlenek tributylocyny) i inne biocydy. Nowe rodzaje środków
przeciwporostowych są kontrolowane przez IMO (patrz rozdział 11).
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Podczas konserwacji drewna, w systemach obróbki wykorzystuje się toksyczne substancje. W 1991 r. konserwacja drewna
była odpowiedzialna za ok. 30% emisji trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w UE-15, i pomimo, że zużycie
TZO znacznie spadło, stanowią one problem, zwłaszcza po likwidacji zakładów.
Amoniak jest używany jako stabilizator w niektórych rozwiązaniach wodnych.

1.2.5

Energia

Wszystkie gałęzie przemysłu charakteryzują się znacznym zużyciem energii: w procesach obróbki powierzchniowej, w
czynnościach z nią związanych i przy utylizacji zanieczyszczeń. Znaczne ilości energii są wykorzystywane podczas
wyprowadzania powietrza zanieczyszczonego rozpuszczalnikami, a gazy mogą zostać wykorzystane jako dodatkowe
paliwo podczas termicznego rozpadu LZO o niskim stężeniu. Bilans zużycia energii oraz redukcji LZO należy starannie
rozważyć. W wielu przypadkach zintegrowane rozwiązania, takie jak zwiększona kontrola nad emisjami
niezorganizowanymi i regularne konserwacje mogą powodować znacznie większą redukcję LZO w sposób znacznie
bardziej wydajny energetycznie, niż rozwiązania bazujące wyłącznie na utylizacji gazów odlotowych.

1.2.6

Zużycie surowców

Techniki o wysokiej wydajności mogą być wykorzystane do ogólnej redukcji zużycia materiałów. Emisja
rozpuszczalników może być znacząco zredukowana dzięki wysokowydajnym technikom nakładania oraz materiałom
powłokowym o dużej zawartości części stałych.

1.2.7

Zużycie wody

Woda jest wykorzystywana do chłodzenia, jak również w innych procesach, szczególnie w obróbce wstępnej i powlekaniu
wodnym. Redukcja zużycia wody jest istotna, dlatego też została uwzględniona w niniejszym dokumencie, a także w STM
BREF.
Istotne substancje zanieczyszczające wodę zostały wymienione w sekcji 1.2.4.

1.2.8

Odpady stałe i płynne

Odpady produkowane tam, gdzie wykorzystuje się rozpuszczalniki, często bywają niebezpieczne. Prawidłowe składowanie
i usuwanie odpadów jest przedmiotem dyskusji.

1.2.9

Części stałe w powietrzu

Powstają na skutek niektórych procesów (takich, jak piaskowanie drewna i innych podłoży), jak również podczas
procesów natryskiwania.

1.2.10

Hałas

W wielu instalacjach wykorzystuje się sprzęt taki, jak falcerki i gilotyny w drukarstwie, prasy do metalu, których
nieodłączną cechą jest hałas, również ze względu na dużą skalę i nakłady produkcji. Mogą być one odizolowane ze
względu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. W skład urządzeń do wyprowadzania gazów odlotowych wchodzą
potężne wentylatory, będące głównym źródłem hałasu, hałaśliwe są również niektóre metody utylizacji gazów odlotowych.
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2

DRUK

[4, Intergraf i EGF, 1999] [128, TWG, 2005] o ile nie zaznaczono inaczej.
2.1 Ogólne informacje na temat druku
2.1.1 Przemysł drukarski we Wspólnocie Europejskiej
Przemysł drukarski jest jedną z największych gałęzi przemysłu wytwórczego w Unii Europejskiej i znajduje się w
dziesiątce największych gałęzi przemysłu w większości krajów. Jest to gałąź przemysłu, która służy wszystkim sektorom
ekonomicznym, łącznie z instytucjami publicznymi, usługami finansowymi, wydawcami, dystrybutorami i producentami.
Do jego klientów zaliczają się zarówno największe instytucje jak i drobni przedsiębiorcy. Istnieje wiele tysięcy
konkurujących firm, których zdolność produkcyjna zazwyczaj przekracza popyt, w związku z czym istnieje duże
współzawodnictwo. Przemysł ten w krajach UE-25 oraz EFTA zatrudnia ogółem około 970 000 osób w około 125 000
przedsiębiorstw o łącznym obrocie około 170 000 milionów euro, patrz tabele 2.1, 2.2 i 2.3. W uwagach do tabeli 2.3
wymieniono mieszczące się w tych wielkościach czynności związane z drukiem, wśród których znajduje się jednak wiele
czynności oraz instalacji znajdujących się poza zakresem niniejszego dokumentu.

UE-25(a)
BE
Belgia
CZ
Republika Czeska
DK
Dania
DE
Niemcy
EE
Estonia
EL
Grecja
ES
Hiszpania
FR
Francja
IE
Irlandia
IT
Włochy
CY
Cypr
LV
Łotwa
LT
Litwa
LU
Luksemburg
HU
Węgry
MT
Malta
NL
Holandia
AT
Austria
PL
Polska
PT
Portugalia
SI
Słowenia
SK
Słowacja
FI
Finlandia
SE
Szwecja
UK
Wielka Brytania

2000

2001

2002

2003

2004

4112
1736
13584
140
15445
17114
353
20400
277
273
262
86
661
194
2976
1045
11001
3055
1282
186
1368
3951
18937
118438

1794
3708(b)
1569
14680
153
14452
16962
357
20320
302
258
274
78
4265
189
2848
1010
10333
3116
1413
240
1311
3835
18814
118573

1693
5286
1473
12934
168
14445
16766
380
20269
316
291
77
4322
2668
1088
11416
2988
1133
245
1276
3683
18777
121694

1683
6100
1352
12574
168
13958
19603
318
295
3665
1095
3237
201
18283
-

1633
3183
-

Sumy:
EFTA(a)
NO
Norwegia
1100
CH
Szwajcaria
2634
(a) Wskaźnik ekonomiczny strukturalnych statystyk biznesu. Klasyfikacja rodzajów
działalności - NACE Wer.1.1 – DE 22.2
(b) Wartość tymczasowa
Wyciąg z bazy Eurostat New Chronos. Wielkość wziętych pod uwagę przedsiębiorstw w
poszczególnych Krajach może się różnić.

Tabela 2.1 Liczba przedsiębiorstw drukarskich w państwach europejskich

[177, Eurostat, 2005/6]
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2000
UE-25(a)
BE
Belgia
CZ
Republika Czeska
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK

Dania
Niemcy
Estonia
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Cypr
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Węgry
Malta
Holandia
Austria
Polska
Portugalia
Słowenia
Słowacja
Finlandia
Szwecja
Wielka Brytania

22006
16643
196489
(c)
87209
120978
8672
99106
1382
3609
3145
1141
16076
1284
48447
16803
38653
24588
5731
5592
13317
24314
733179

2001
21309
17531(b
)
15023
191822
(c)
82852
119698
8523
98980
3917
3363
1143
21213
1249
48006
16560
38233
25259
5778
6118
13129
23839
201000
947711

2002

2003

2004

19586
18118

19169
20274

-

14025
186432
2489
84949
115796
7936
93680
3515
1140
23683
46550
16066
34684
22857
6058
5046
12390
22606
191000
930329

12590
165511
2336
82864
94903
1573
3628
36532
15196
24762
3863
185000
-

47900
-

Sumy:
EFTA(a)
NO
Norwegia
10476
CH
Szwajcaria
32302
(a) Wskaźnik ekonomiczny strukturalnych statystyk biznesu. Klasyfikacja rodzajów
działalności - NACE Wer.1.1 – DE 22.2
(b) Wartość tymczasowa
Wyciąg z bazy Eurostat New Chronos. Wielkość wziętych pod uwagę przedsiębiorstw w
poszczególnych Krajach może się różnić.

Tabela 2.2 Liczba pracodawców w europejskim przemyśle drukarskim [177, Eurostat, 2005/6]
Oprócz druku na papierze, pod uwagę należy też wziąć dodatkowe rynki zbytu na wydruki na innych podłożach, takich jak
tworzywa sztuczne, karton i metal (więcej o drukowaniu na metalu w rozdziale 15).
Podczas, gdy wiele z wymienionych produktów może być produkowanych przy użyciu tego samego rodzaju maszyn,
ekonomia sugeruje, aby były one drukowane na specjalistycznym sprzęcie. Wszystkie z opisanych podstawowych
procesów (patrz rys. 2.1) posiadają specyficzne właściwości i związane z nimi koszty, i są one stosowane w miarę potrzeb.
Niekiedy do tego samego zadania można wykorzystać więcej niż jeden proces, a w niektórych przypadkach specjalistyczna
prasa może łączyć w sobie kilka procesów.
Procesy druku zamieniają oryginalny tekst i obrazy w pojedynczy obraz na nośniku (z wyjątkiem technik cyfrowych
opisanych poniżej), a podstawowe rodzaje procesów noszą różne nazwy w zależności od tego, w jaki sposób obraz jest
przenoszony. Nośnikiem może być matryca, cylinder lub szablon. Wszystkie nośniki obrazu posiadają dwie odrębne
powierzchnie – obszar obrazu (drukujący) oraz obszar pozbawiony obrazu (niedrukujący). Obszar drukujący przyjmuje
farbę, natomiast obszar niedrukujący nie przyjmuje ani nie gromadzi farby.
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Obrót (Łącznie w mln. euro)
2001
2002
UE-25(a)
BE
Belgia
CZ
Republika Czeska
DK
Dania
DE
Niemcy
EE
Estonia
EL
Grecja
ES
Hiszpania
FR
Francja
IE
Irlandia
IT
Włochy
CY
Cypr
LV
Łotwa
LT
Litwa
LU
Luksemburg
HU
Węgry
MT
Malta
NL
Holandia
AT
Austria
PL
Polska
PT
Portugalia
SI
Słowenia
SK
Słowacja
FI
Finlandia
SE
Szwecja
UK
Wielka Brytania

2003

2004

7698

7548

7244

7319

3418.3
34404
45.2

3248.7
32692
141.5

2904.4
32828
182.9

33050

5855
22454.5
829
21593.5
177.7
184.3
150
279.425
1441.4
139.7
11516.1
3317.5

6070
12003.2
800.7
22531.7
165.1
193
183.2
281.643
1679.1
169.1
10954.8
3264.6

6090
21046.9

253.3

153.8

89.2

374.4
3326
9048
44225.4
186327.1

370.9
3198
8914
42146.2
172291.8

368.2
3055
8684
35043.9
166318.2

6325

22447.3
158
182.8
309.557

10134.9
3274.7

3287.47

3147
8850

Sumy:
EFTA(a)
NO
Norwegia
2784.4
2837.3
CH
Szwajcaria
13000
12800
12400
12500
Uwagi: Sumy odzwierciedlają łącznie wszystkie rodzaje działalności w NACE Wer.1.1 - DE 2.2,
Druk oraz działalność usługową związaną z drukiem:
22.21: Druk gazet
22.22: Druk
22.23: Oprawa książek
22.24: Przygotowanie do druku (skład i tworzenie matryc)
22.25: Czynności pomocnicze związane z drukiem

Tabela 2.3 Obrót w europejskim przemyśle drukarskim, wszystkie rodzaje działalności [177, Eurostat, 2005/6]
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Główne procesy druku zostały wymienione poniżej (patrz rys. 2.1) i opisane w sekcji 2.2:
Produkcja nośnika
obrazu

Przygotowanie
do druku

Przykłady gotowych produktów

Proces druku

Gazety, książki, tabele, wizytówki

Typografia
Druk wypukły

Fleksografia* & ***

Elastyczne opakowania, kartony do napojów, książki w
miękkiej oprawie, tapety, formularze

Inne

Małe specjalistyczne nakłady, wydruki artystyczne itp.
Broszury, książki, opakowania kartonowe, materiały
biurowe

Offset arkuszowy
Offset

Zimny offset

Gazety, formularze, książki telefoniczne,

Gorący offset

Czasopisma, broszury, katalogi

Inne
Wydawniczy druk wklęsły

Druk wklęsły

Opakowaniowy druk
wklęsływaniowa**
Druk tamponowy
Inne

Wydruki artystyczne
*

Katalogi, broszury, czasopisma
Elastyczne opakowania, tapety, okleiny, dekoracyjne
wykończenia
Butelki, kubki
Wydruki artystyczne

Sitodruk

Sitodruk

Folie samoprzylepne, reklamy, płyty CD, płyty z obwodami
drukowanymi, PCV, butelki z polipropylenu

Bezpośredni

Cyfrowy

Katalogi, małe nakłady, reklamy
* Szczegółowo opisane w niniejszym dokumencie
** Często można je spotkać w jednym zakładzie

Druk wypukły
Do drukowania wykorzystuje on wypukłą powierzchnię tzn. wystającą ponad powierzchnię niedrukującą. Przykładami
tego procesu są typografia i fleksografia. Druk fleksograficzny może być stosowany w instalacjach, wystarczająco dużych,
aby spełniały kryteria załącznika 1 (6.7), jednakże przy tych rozmiarach jest on często stosowany wraz z opakowaniową
opakowaniowym drukiem wklęsłym, podobnie jak laminowanie i lakierowanie.
Druk offsetowy
Obszary z obrazem i bez obrazu znajdują się na jednej płaszczyźnie, na płycie, która może być wykonana z metalu,
tworzywa sztucznego lub papieru (technika znana jako litografia).
Ponieważ płyty do offsetu, które, podczas wysokonakładowych wydruków, stale ścierane na skutek kontaktu z
drukowanym podłożem, nie są trwałe, obraz jest nakładany na miększą warstwę pośrednią, które przenosi obraz na
podłoże. Ten rodzaj druku znany jest jako „offset” i nie jest to proces często stosowany.
Podłoże może być podawane w postaci rolki lub zwoju, czyli „rolowe”, lub też arkuszy, czyli „arkuszowe”. Określenia
„gorący” i „zimny” odnoszą się do techniki używanej do suszenia farby drukarskiej. Gorący offset może być stosowany w
instalacjach wystarczająco dużych, żeby spełniać kryteria załącznika 1 do IPPCD (6.7).
Druk wklęsły
Jest to najlepiej znany z procesów druku wklęsłego, inne to miedzioryt oraz tłoczenie. Drukującymi obszarami są tutaj
niewielkie zagłębienia wygrawerowane w cylindrze i zagłębione w stosunku do obszarów niedrukujących. Zagłębienia te
są wypełniane farbą, nadmiar farby jest usuwany, a podłoże dociskane jest do cylindra drukującego. Wydawniczy i
opakowaniowy druk wklęsły można stosować w instalacjach wystarczająco dużych, żeby spełniać kryteria załącznika 1 do
IPPCD (6.7).
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Szablon
Przykładem druku szablonowego jest sitodruk, w którym obszary drukujące i niedrukujące znajdują się na sicie. Obszary
niedrukujące są utworzone przez maskowanie fragmentów sita, podczas, gdy farba jest przepuszczana na podłoże poprzez
niezamaskowane części.
Druk cyfrowy
Nanosi obraz bezpośrednio na podłoże na podstawie danych cyfrowych, z pominięciem trwałego obrazu pośredniego.
Biznesowe wykorzystanie procesów
Podczas, gdy wiele przedsiębiorstw zajmuje się również tworzeniem obrazu oraz wszelkimi procesami mającymi miejsce
przed właściwym drukowaniem, a także oprawą i wykończeniem, znaczna część firm odpowiada wyłącznie za wymienione
czynności. Wiele tysięcy komercyjnych firm, takich, jak np. banki wykonuje natomiast swoje wydruki na miejscu.
Dodatkowo, istnieje wiele ogólnodostępnych zakładów poligraficznych, (zakładów ksero). Dawnie korzystały one z tego
samego sprzętu, co małe tradycyjne drukarnie, obecnie jednak pracują one w oparciu o fotokopiowanie oraz druk
atramentowy i/lub cyfrowy.

2.1.2 Produkty
2.1.2.1 Gazety
Praktycznie wszystkie gazety drukowane są przy pomocy zimnego offsetu rolowego. Typowy zakład drukujący lokalne
gazety może posiadać jedną lub dwie prasy, każda wyposażona w cztery zespoły, jednak większe, specjalistyczne
drukarnie wypuszczające gazety ogólnokrajowe mogą posiadać nawet dziesięć pras. Maszyny do zimnego offsetu z
węższymi rolkami wykorzystuje się natychmiast do produkcji ulotek reklamowych, książek w miękkiej oprawie oraz
książek telefonicznych.
W niektórych krajach nadal można spotkać starsze maszyny typograficzne, jednak w ciągu ostatnich 20 lat ich użycie
gwałtownie spadło. W ostatnim czasie kilka firm przeszło na proces fleksograficzny. W przypadku firm zajmujących się
drukiem gazet, które przeszły na fleksografię, w grę wchodzi zawsze proces wodny.

2.1.2.2 Czasopisma i katalogi
Czasopisma o nakładzie powyżej 10 000 są zasadniczo drukowane metodą gorącego offsetu rolowego, jednak mniejsze
nakłady wykonywane są przy pomocy offsetu arkuszowego. Gorący offset rolowy wykorzystuje się też do drukowania
katalogów biur podróży, katalogów wysyłkowych oraz materiałów reklamowych umieszczanych w gazetach i
czasopismach. Używa się go również do drukowania niektórych kolorowych książek.
Czasopisma o bardzo wysokich nakładach i podobne publikacje są często drukowane przy pomocy druku wklęsłego, gdzie
dodatkowe koszty wykonania cylindra mogą się zrównać z kosztami wykonania płyty offsetowej. Procesy te są zasadniczo
stosowane w wielkich przedsiębiorstwach, jako rezultat dużych inwestycji i dużej wydajności.
Druk wklęsły uważa się za technikę, przy pomocy której można drukować na powierzchniach papierowych o stosunkowo
słabej jakości, osiągając wydruk o wysokiej jakości. Z kolei gorący offset rolowy do uzyskania tej samej jakości wymaga
dobrego powlekanego lub niepowlekanego papieru. Niektóre firmy posiadają prasy zarówno do druku wklęsłego, jak i do
gorącego offsetu rolowego do drukowania czasopism o zróżnicowanych nakładach.
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2.1.2.3 Książki
Większość kolorowych oraz niskonakładowych książek czarno-białych drukuje się przy pomocy offsetu arkuszowego,
podczas, gdy jednokolorowe książki o wysokich nakładach, takie jak wydania w miękkiej oprawie drukowane są rolowo,
głównie przy pomocy zimnego offsetu, a czasami także typografii. Zazwyczaj komplety 8, 16 lub 32 stron są drukowane
jednocześnie, a następnie łączone w książki.
Książki o niskich nakładach przy pomocy są drukowane w wielu setkach firm w każdym kraju przy użyciu offsetu
arkuszowego. Są one następnie oprawiane na miejscu lub przez firmy zewnętrzne. Jedynie przez kilka wyspecjalizowanych
firm zajmuje się drukiem wysokich nakładów.
Istnieje bardzo mała liczba wyspecjalizowanych pras ciągłych, które są w stanie wydrukować jednocześnie całą książkę, a
nie kilka oddzielnych części. Zazwyczaj drukują one na zasadzie typografii przy użyciu elastycznych płyt. Produkcja
niskonakładowych książek i broszur jest zazwyczaj operacją lokalną, natomiast edycje wysokonakładowe podlegają
konkurencji krajowej i międzynarodowej.
2.1.2.4 Druk ogólny
Istnieje ogromna różnorodność drukowanych materiałów, określanych jako materiały ogólne, albo komercyjne, które
obejmują literaturę reklamową, sprawozdania i rachunki firm, kartki okolicznościowe, kalendarze, broszury, ulotki, plakaty
i inne, drukowane przy pomocy offsetu arkuszowego.

2.1.2.5 Druk zabezpieczony
Ogólna kategoria druku zabezpieczonego obejmuje szeroką gamę produktów, od banknotów, paszportów, znaczków,
czeków, biletów i kuponów po takie, które wymagają bezpieczeństwa informacji, jak sprawozdania i rachunki firm,
dokumenty finansowe miast oraz arkusze egzaminacyjne. Wymagają one licznych procesów, z których część jest
charakterystyczna jedynie dla druku zabezpieczonego.

2.1.2.6 Etykiety
Zasadniczo istnieją dwa rodzaje etykiet, etykiety na mokro i etykiety samoprzylepne w rolkach. Pierwsze z nich są
zazwyczaj drukowane przy pomocy tradycyjnego offsetu arkuszowego, cięte gilotyną, a następnie pokrywane klejem i
naklejane na puszkach lub butelkach. Etykiety samoprzylepne są drukowane w rolkach i składają się z kilku warstw, w tym
z papieru ochronnego, kleju i warstwy wierzchniej, która jest drukowana i cięta do wymaganego kształtu. Drukowanie
etykiet samoprzylepnych w rolkach jest wyspecjalizowanym zadaniem, a wykorzystywany do niego sprzęt służy wyłącznie
do tego celu. Wykorzystuje się tu prasy do typografii rolowej, fleksografii, offsetu (wodnego lub bezwodnego), a niekiedy
również sitodruku i foliowania. Wyspecjalizowana prasa proces może łączyć w sobie wiele różnych procesów.
2.1.2.7 Formularze urzędowe
Drukowanie formularzy rzędowych jest również wysoce wyspecjalizowane, jednakże zapotrzebowanie na nie gwałtownie
spada ze względu na wciąż rosnące możliwości technologii komputerowych. Działalność tę można podzielić na dwa
obszary: formularze ciągłe, oraz formularze wieloczęściowe, które zazwyczaj mają format A4. Urzędowe formularze
wieloczęściowe mogą być drukowane w formie arkuszy, a następne zestawiane w komplety i łączone poprzez pokrycie
klejem jednego z brzegów ryzy złożonej z wielu kompletów i rozdzielanej później przez użytkownika.
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2.1.2.8 Opakowania papierowe i tekturowe
Opakowania papierowe i tekturowe występują w trzech głównych postaciach: opakowania papierowe, takie jak papierowe
torby, oraz kartony wykonane z litej albo z falistej tektury. Jest to bardzo duży rynek, dorównujący wielkością rynkowi
zbytu gazet, książek oraz druku zabezpieczonego.
Tanie torby są zwykle drukowane przy pomocy fleksografii, przy użyciu farb wodnych.
Istnieje szereg rynków: największy z nich to opakowania do żywności i napojów, oraz wyrobów farmaceutycznych. W
przypadku opakowań do żywności często stosuje się farby UV, żeby zapewnić kompletne wysychanie (utwardzanie) i brak
przenikania farb do żywności.
Kartony wykonane z litej tektury, w celu uzyskania wysokiej jakości i precyzji, drukowane są przy pomocy offsetu
arkuszowego na dużych, wielokolorowych maszynach. Tektura falista jest z zasady drukowana metodą wodnej fleksografii
arkuszowej [76, TWG, 2004].
W większych nakładach, może być stosowany offset rolowy, fleksografię lub druk wklęsły. Druk wklęsły wykorzystywany
jest wtedy, kiedy wymagana jest wysoka jakość, na przykład w przypadku pudełek papierosów.

2.1.2.9 Opakowania elastyczne
Do drukowania opakowań elastycznych mogą być wykorzystywane folie z PCV, poliwęglanów lub PET. Produkcja
opakowań elastycznych często obejmuje łączne laminowanie rozmaitymi foliami z tworzywa sztucznego i aluminium
(przed lub po drukowaniu) [76, TWG, 2004].
2.1.2.10 Produkty wymagające farby grubowarstwowej
Sitodruk daje w efekcie charakterystyczną grubszą powłokę, dlatego też jest wykorzystywany w wielu różnych produktach,
takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyraźny efekt wizualny, taki jak w przypadku reklam sprzedaży, plakatów, naklejek
butelki z PCV, poliwęglanów lub PET
płyty CD, DVD
drukowane projekty do termicznego nanoszenia na koszulki
niektóre specjalistyczne tapety
gruba powłoka używana w zdrapkach
paski magnetyczne w biletach i kartach kredytowych
nakładanie warstwy odpornej na wytrawianie podczas produkcji płyt drukowanych (więcej informacji można
znaleźć w STM BREF [59, EIPPCB, 2006])
tkaniny

Około 40% podłoży drukowanych metodą sitodruku stanowią folie samoprzylepne, 20% tworzywa sztuczne (w tym
tworzywa twarde) i 20% karton. Proces ten jest też szeroko wykorzystywany do drukowania na tkaninach i metalach.
Nakłady są zazwyczaj bardzo niskie, w dwóch trzecich przypadków wynoszą poniżej 1000 kopii.
2.1.2.11 Tapety, papiery ozdobne i folie papierowe dla przemysłu meblarskiego i laminowania
Do drukowania tapet wykorzystuje się rozmaite procesy, łącznie z drukiem wklęsłym (podobnym do opakowaniowego
druku wklęsłego, patrz sekcja 2.2.3.6) i fleksografią, które w znacznej mierze zastąpiły offset. Wiele produktów jest też
tłoczonych, często w jednej rolce tapety można spotkać połączenie wszystkich trzech procesów.
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Wiele drukarni wykorzystuje ten sam zestaw farb do drukowania zarówno papierów powlekanych winylem, jak i
zwykłych, zarówno przy pomocy druku wklęsłego jak i fleksografii. Niektóre firmy zaczęły ostatnio wprowadzać wodne
farby do druku wklęsłego, jednak nadal stanowią one znaczną mniejszość, jako, że proces ten, w przypadku większości
produktów, wymaga dopracowania.
Niektóre specjalistyczne firmy do produkcji niskonakładowych, drogich tapet wykorzystują sitodruk.

2.1.2.12 Koperty
Koperty mogą być drukowane przy pomocy fleksografii wewnątrz i przy użyciu farb wodnych lub rozpuszczalnika na
zewnątrz. Drukowanie, klejenie i sztancowanie może być wykonywane równocześnie, z rolki. Koperty mogą być również
drukowane powtórnie przy pomocy offsetu, a drukowane arkusze lub rolki są później cięte. Dodatkowo, gotowa koperta
może być zadrukowana na zewnątrz przy pomocy offsetu arkuszowego, z wykorzystaniem farb suszonych tradycyjnie lub
przy pomocy promieniowania UV [76, TWG, 2004].

2.2 Procesy i techniki stosowane w druku
Procesy produkcyjne przy produkcji grafiki zostały schematycznie przedstawione na rysunku 2.1. Proces druku może być
podzielony na cztery główne procesy: systemy przygotowania do druku i wydruki próbne, wykonanie nośnika obrazu, druk
oraz wykańczanie. Zostały one omówione w kolejnych sekcjach. Spośród tych czterech procesów, proces druku wywiera
największy wpływ na środowisko, pozostałe są to czynności towarzyszące i zostały wyjaśnione w ogólnym zarysie, żeby
przekazać ogólną ideę instalacji drukarskich [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005].
2.2.1 Systemy przygotowania do druku i wydruki próbne
Systemy przygotowania do druku obejmują obróbkę tekstu i obrazów. We wszystkich technologiach druku wygląda to
podobnie. Obecnie odbywa się to zazwyczaj elektronicznie. Kiedy połączy się wymagany format i obrazy, dane mogą być
przekazane na jeden z dwóch sposobów.
•
naświetlona klisza fotograficzna. Emulsja fotograficzna na kliszy składa się z halogenków srebra i żelatyny.
Naświetlona klisza jest wywoływana, utrwalana i płukana w automatycznych maszynach. Metoda ta jest wykorzystywana
coraz rzadziej, przede wszystkim wtedy, gdy klisza jest produktem końcowym etapu przygotowania do druku
•
cyfrowo. Metoda ta zaczyna dominować [76, TWG, 2004].
Wydruk próbny jest często wykonywany w celu sprawdzenia procesu reprodukcji. Obecnie wydruki próbne mogą być
wykonywane bezpośrednio na podstawie danych z komputera, które są widoczne na ekranie lub też drukowane na drukarce
atramentowej lub laserowej [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998].
W procesach przygotowania do druku nie używa się rozpuszczalników organicznych, zazwyczaj nie występują też inne
rodzaje emisji do powietrza. Na emisje do wody z procesów przygotowania do druku mogą się składać związki srebra w
wodzie płucznej, wywoływacz lub utrwalacz oraz związki chromu pochodzące z chemikaliów czyszczących [21, Nordycka
Rada Ministrów, 1998].
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2.2.2

Tworzenie nośników obrazu: matryca drukarska, cylinder, wykonywanie szablonów oraz metoda CTP
(computer-to-plate)

W procesie druku nośniki obrazu są wykorzystywane do przenoszenia farby drukarskiej bezpośrednio lub pośrednio
(procesy offsetowe przenoszą farbę pośrednio) na podłoże (papier, karton, tworzywo sztuczne itp.) Zazwyczaj są one
wykonywane poprzez kopiowanie klisz na światłoczułą powłokę, odpowiednio, płyt drukarskich, cylindrów lub sit. Klisze
muszą być uprzednio zmontowane, tak, żeby rozmiarem odpowiadały formie drukarskiej oraz drukowanemu arkuszowi lub
rolce. Zanim będzie gotowa do druku, forma drukarska musi zostać wywołana lub wypłukana, a czasami wygrawerowana
lub wytrawiona.
Nowa technologia pozwala na produkcję form drukarskich bezpośrednio z komputera, z pominięciem procesów
fotomechnicznych, a klisze fotograficzne nie są już niezbędne. Proces ten ma nazwę CTP „computer-to-plate” (z
komputera na płytę). [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998].
Odtłuszczanie, wytrawianie oraz galwanizacja są to techniki stosowane w procesie druku wklęsłego i zostały one
omówione w dokumencie STM BREF [59, EIPPCB, 2006]. STM BREF omawia również procesy nakładania i
kształtowania fotopolimerów, które wykorzystuje się do drukowania wzorów podczas produkcji płytek obwodów
drukowanych.
Typografia i fleksografia
Płyty drukarskie używane do druku typograficznego wykonane są z fotopolimerów, które tworzą sieć wiązań i twardnieją
w skutek ekspozycji na światło UV[76, TWG, 2004]. Podczas, gdy niektóre płyty nadal muszą podlegać obróbce przy
użyciu rozpuszczalników, większość systemów opiera się na metodach wodnych oraz strumieni powietrza [4, Intergraf i
EGF, 1999].
Pochodzenie oraz tworzenie obrazów w procesie fleksograficznym są takie same jak w przypadku typografii, jedynie
stosowane fotopolimery są miększe. Mogą one być też wykonane z gumy.
Litografia, offset
Płyty drukarskie są zazwyczaj wykonane z aluminium powlekanego światłoczułą powłoką, jedna baza może być też
wykonana z tworzywa sztucznego lub specjalnych papierów. Obraz jest tworzony fotochemicznie, pozostawiając
wierzchnią warstwę płyty przygotowaną, w taki sposób, że wchłania ona farbę w odpowiednich miejscach. Obszary
niedrukujące są „moczone” wodą lub mieszanką wody i rozpuszczalnika zwaną roztworem nawilżającym, który odpycha
farbę. Proces offsetu bezwodnego wykorzystuje specjalne płyty, które posiadają powierzchnię odpychającą farbę, która na
obszarach drukujących jest usunięta fotochemicznie.
Druk wklęsły
Cylinder stosowany w druku wklęsłym składa się ze stalowej podstawy, która jest pokryta miedzią (więcej informacji
znaleźć można w dokumencie STM BREF [59, EIPPCB, 2006]). Obraz jest grawerowany w miedzi, zazwyczaj przy
użyciu maszyn elektromechanicznych lub grawerujących laserowo. Mniejsza część cylindrów jest nadal wykonywana
tradycyjnymi metodami fotograficznymi i wytrawiającymi. Cylinder jest odtłuszczany, odtleniany i polerowany. Następnie
jest on galwanizowany cienką warstwą twardego chromu w celu ochrony obrazu w miększej miedzi. Chrom jest nakładany
poprzez elektrolizę w kąpieli zawierającej tlenek chromu oraz kwas siarkowy (patrz dokument STM BREF [59, EIPPCB,
2006]). Po pokryciu chromem cylinder jest powtórnie polerowany [76, TWG, 2004].
Wykonanie cylindra jest powolne i kosztowne, w porównaniu z innymi metodami druku, cylinder jest też ciężki i trudny w
obsłudze. Dlatego też stosuje się go jedynie w druku wklęsłym o wysokich nakładach, jako że podobną jakość można
uzyskać przy pomocy gorącego offsetu. W opakowaniowym druku wklęsłym alternatywa (fleksografia) nie pozwala na
uzyskanie tak wysokiej jakości, a nakłady można często powtarzać korzystając z tych samych cylindrów. [128, TWG,
2005]
Sitodruk
Nośnikiem obrazu jest tu szablon umieszczony na tkaninie sztywno rozpiętej na ramie. Nośnik ten nazywamy sitem.
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Produkcja szablonów sitowych dzieli się na cztery główne kategorie: szablony wycinane ręcznie, szablony wycinane
elektronicznie, szablony fotomechaniczne oraz metoda bezpośrednia.
W pierwszej z wymienionych metod szablon jest wycinany ręcznie, przy pomocy ostrego skalpela, z materiału
maskującego na przylepnym podkładzie. Druga metoda jest rozwinięciem pierwszej, a szablon wycinany jest przy pomocy
technik kontrolowanych komputerowo. Wzór wykonany ręcznie lub komputerowo jest skanowany przy pomocy głowicy
kreślarskiej kierującej ostrzem tnącym lub rylcem, żeby stworzyć złożone, precyzyjne szablony z materiału maskującego.
Pomimo, że wykorzystane tej drugiej metody będzie niewątpliwie rosło, wraz z automatyzacją komputerową, podstawową
metodą stosowaną obecnie jest szablon fotomechaniczny.
W metodzie szablonu fotomechanicznego materiał światłoczuły jest naświetlany poprzez nieprzezroczysty obraz
pozytywowy, na skutek czego obszary, do których dociera światło twardnieją i stają się tym samym nierozpuszczalne.
Nienaświetlone obszary są rozpuszczane i pozostawiają otwory w szablonie.
W metodzie bezpośredniej sito jest powlekane emulsją światłoczułą, a obraz jest wyświetlany bezpośrednio na fotoszablon
ze źródła światła UV. Po naświetleniu obraz jest płukany w ten sam sposób jak w przypadku innych metod. Pozwala ona
na pominięcie tworzenia nieprzezroczystego obrazu pozytywowego [76, TWG, 2004].

2.2.3

Druk

Po zamontowaniu nośnika obrazu w prasie można rozpocząć drukowanie.
2.2.3.1 Typografia i suchy offset
[4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998]
Typografia i suchy offset są (podobnie jak fleksografia) metodami druku wypukłego, w których obraz jest wyniesiony
względem obszarów niedrukujących. Typografia była najczęściej stosowanym procesem druku do początku lat 1970-tych,
kiedy to została wyparta przez litografię offsetową oraz inne procesy, z przyczyn, takich jak większa prędkość, lepsza
jakość i niższe koszty jednostkowe. Obecnie, drewniane bloki i metalowe czcionki zastąpione zostały płytą reliefową z
tworzywa sztucznego, którą uzyskuje się poprzez ekspozycję negatywu na światło, które utwardza płytę w obszarach,
gdzie znajduje się obraz, podczas, gdy obszary nieutwardzone są usuwane. Płaska prasa typograficzna ma zastosowanie
ograniczone jedynie dla grupy niskonakładowych akcydensów.
Suchy offset jest pośrednim procesem druku fleksograficznego. Obraz jest przenoszony na warstwę gumy (podobnie jak w
przypadku offsetu) a następne na drukowany przedmiot. Jest on stosowany do drukowania puszek do napojów, często przy
użyciu farb rozpuszczalnikowych (patrz rozdział 15) [76, TWG, 2004].
Czyszczenie zazwyczaj wykonywane jest ręcznie, przy użyciu tych samych materiałów czyszczących co w przypadku
procesów offsetowych.

2.2.3.2 Fleksografia
[4, Intergraf i EGF, 1999] [128, TWG, 2005]
Druk fleksograficzny opiera się na bezpośrednim druku obrotowym przy użyciu elastycznych płyt reliefowych, takich jak
guma lub, co jest obecnie bardziej prawdopodobne, fotopolimerów i szybkoschnących farb rozpuszczalnikowych, lub
wody.
Fleksografia jest procesem opartym niemal wyłącznie na rolkach lub zwojach. Jest to prosta metoda druku, zazwyczaj z
bardzo prostym systemem nakładania farby korzystającym z jednego głównego wałka dozującego o szorstkiej
powierzchni.
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Specjalnie zaprojektowane prasy fleksograficzne służą obecnie do produkcji szerokiej gamy drukowanych wyrobów. Są
one szczególnie przydatne w wielkonakładowym druku rolowym i można je dostosować do szerokiej gamy podłoży –
począwszy od papieru po grubą tekturę falistą, od cienkiego celofanu po grube elastyczne arkusze, winyle i folie.
Podstawowym zastosowaniem tego procesu są opakowania elastyczne, kartony do przechowywania płynów, niektóre
gazety, książki w miękkiej oprawie, etykiety, papierowe/plastikowe torby, kartony/opakowania oraz tapety.
Zakłady produkujące i drukujące tekturę falistą korzystają z pras arkuszowych. Tektura falista jest cięta na sztywne
arkusze, które poziomo przesuwają się przez całą prasę. Prasy są „dolne” lub „górne” tzn. drukują na spodniej lub
wierzchniej powierzchni podłoża.
Zespół farbowy
Wiele rozmaitych produktów i podłoży może być drukowanych na tej samej prasie, dlatego też farby muszą być regularnie
zmieniane. Farby do opakowań do żywności zmieniły się na przestrzeni lat z opartych na rozpuszczalnikach
aromatycznych na związki alifatyczne, czyli z toluenu i ksylenu na etanol i octan etylu. Farby te schną przez parowanie;
stosuje się też jednak farby utwardzane promieniami UV [76, TWG, 2004].
Farba ma niską lepkość, jest to ciecz standardowo przechowywana w pojemniku, z którego jest pobierana przez obrotowy
gumowy wałek nawilżający. Wałek nawilżający w sposób ciągły dostarcza farbę na wałek dozujący. Przed przekazaniem
jej na płytę drukującą, nadmiar farby z wałka dozującego jest usuwany przy pomocy listwy zgarniającej.
Nowocześniejszym systemem jest komorowa listwa zgarniająca, gdzie zbiornik z farbą jest połączony z wałkiem
dozującym (anilox). Podczas, gdy farba jest tłoczona przez pompy do konstrukcji przypominającej pudełko, przekazywanie
farby na wałek dozujący zależy od prędkości prasy. Dwie listwy zgarniające, połączone z głowicą nawilżającą ściśle
przylegają do wałka aniloksowego.
Wałek dozujący (aniloks)
W prasie fleksograficznej farba jest przekazywana ze zbiornika na wałek dozujący (aniloks). Wałek dozujący jest
ceramiczny i posiada pory, przez które farba dozowana jest na płytę drukarską; jej ilość jest zależna od głębokości i
struktury porów, wzoru i od rozdzielczości. Pory mogą być wyryte mechanicznie lub laserowo, a w razie potrzeby także
wyryte powtórnie.
Cylinder matrycowy
Cylinder matrycowy jest to zazwyczaj stalowy cylinder z matrycami drukującymi zamontowanymi przy pomocy
dwustronnego przylepca. Matryce fleksograficzne są najczęściej wykonane z polimerów czułych na UV lub Gumy i są
sprężyste i elastyczne, czemu zawdzięczają swoją nazwę.
Cylinder dociskowy
Fleksgraficzne maszyny drukarskie mogą być złożone z szeregu zespołów lub mieć formę zwartą. W konstrukcji złożonej,
każdy z zespołów posiada własny cylinder, a zespoły są one ustawione kolejno, jeden za drugim. W formie zwartej wiele
zespołów drukujących (maksymalnie osiem) może być zawieszonych po obu stronach, lub w przypadku małych pras, z
jednej strony (typ wspornikowy) centralnego cylindra dociskowego. Prasa taka nosi również nazwę prasy satelitarnej [76,
TWG, 2004]. Rysunek 2.2 przedstawia ośmiokolorową prasę fleksograficzną z centralnym cylindrem dociskowym (prasa
satelitarna).
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Rysunek 2.2: Ośmiokolorowa prasa fleksograficzna z centralnym cylindrem tłoczącym (prasa satelitarna) [35,
Aminal, i in., 2002]

Czyszczenie
Czyszczenie matryc oraz części maszyn wykonuje się przy pomocy rozpuszczalników podobnych do tych, które są
stosowane w farbach i lakierach. W przypadku uporczywych zabrudzeń może być też stosowane czyszczenie
ultradźwiękami i proszkiem pod wysokim ciśnieniem.
2.2.3.3 Offset: ogólnie
[4, Intergraf i EGF, 1999] [128, TWG, 2005]
Druk offsetowy jest techniką druku planograficznego, tzn. obszary z obrazem i pozbawione obrazu znajdują się na tej
samej płaszczyźnie co nośnik obrazu. Obszary niedrukujące są wolne od farby dzięki temu, że są odporne na przywieranie
farby, natomiast obszary drukujące przyjmują farbę. Uzyskuje się to dzięki temu, że farba offsetowa jest na bazie tłuszczu
a obszary niedrukujące są czyszczone są wodą i roztworami wodnymi, a woda i tłuszcz odpychają się wzajemnie.
Dodatkami do wody są zazwyczaj alkohol izopropylowy (IPA) lub zamienniki/wypełniacze alkoholu izopropylowego itp.
Możliwy jest też druk bezwodny, a obszary niedrukujące są wtedy chronione przed farbą dzięki powlekaniu substancją
zapobiegającą przywieraniu farby [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [11, IMPEL, 2000, 76, TWG, 2004].
Offset jest obecnie najszerzej wykorzystywanym procesem druku, ze względu na swoją wszechstronność, prędkość, jakość
oraz opłacalność osiągniętą dzięki szeregowi udoskonaleń w obrębie matryc oraz przedłużeniu ich żywotności dzięki
procesowi offsetowemu, ulepszonym materiałom pozwalającym na uzyskanie wyższej jakości oraz ułatwiającemu
użytkowanie składowi fotograficznemu.
Maszyny offsetowe występują w rozmaitych rozmiarach, od małych pras do offsetu arkuszowego, drukujących w formacie
A3, poprzez duże prasy arkuszowe o formacie 1200 x 1600 mm lub więcej, obsługujące wiele kolorów jednocześnie, po
wielkie prasy rolowe zadrukowujące z dużą prędkością papier szeroki na dwa metry. Wszechstronność procesu pozwala na
produkcję bardzo szerokiej gamy drukowanych produktów [76, TWG, 2004].
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Nowoczesne prasy rolowe składają się z ośmiu zespołów, dzięki którym można nie tylko drukować ośmioma kolorami na
jednej stronie podłoża, ale także drukować jednocześnie czterema kolorami na każdej ze stron. Nowoczesne prasy są
również skonstruowane tak, aby spełniać rosnące wymagania związane z automatyzacją, a nowe prasy wyposażone są w
automatyczne systemy czyszczące matryce, gumowe maty i cylindry dociskowe, automatyczne systemy wymiany matryc
itp. [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [76, TWG, 2004].
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W zależności od rodzaju procesu druku, podłoża lub drukowanego produktu, proces offsetowy można podzielić na
podprocesy [11, IMPEL, 2000] [76, TWG, 2004]:
•
•
•

offset arkuszowy
gorący offset rolowy
zimny offset.

Farby offsetowe używane do offsetu arkuszowego oraz zimnego offsetu schną poprzez adsorpcję do papieru i utlenianie.
Szczególnie w przypadku błyszczącego papieru adsorpcja następuje zbyt wolno jak na nowoczesne procesy szybkiego
druku. Nowoczesne szybkie prasy do offsetu rolowego, na których drukuje się na mało chłonnym papierze, są zatem
wyposażone w procesy wymuszonego suszenia gorącym powietrzem; takie procesy druku offsetowego noszą nazwę
gorącego offsetu.
Zespół nawilżający
[4, Intergraf i EGF, 1999] [128, TWG, 2005]
Zadaniem zespołu nawilżającego maszyny offsetowej jest nawilżanie podczas drukowania powierzchni matrycy drukującej
jednolitą warstwą płynu, w taki sposób, że napływająca farba przywiera do matrycy jedynie w obszarach obrazu.
Najczęściej stosowane są zespoły nawilżające warstwowo. Nakładają one cienką warstwę roztworu nawilżającego na
matrycę przy pomocy serii wałków, które rozprowadzają płyn w sposób kontrolowany i spójny.
Konstrukcja zespołu drukującego działa na bazie wody, albo, w wielu przypadkach, wodnego roztworu izopropanolu, (lub,
niekiedy, etanolu. Należy zaznaczyć, że etanol posiada wyższy potencjał tworzenia ozonu, patrz sekcja 20.10.2) i
wykorzystuje preferowane technologicznie (z punktu widzenia druku) właściwości alkoholu izopropylowego (IPA).
Kwaśne roztwory nawilżające na bazie IPA (o pH zazwyczaj w granicach 4 - 5.5) nasilają desensytyzację w obszarach
pozbawionych obrazu i zachowują ich właściwości hydrofilne. Innymi powszechnie stosowanymi dodatkami są: guma
arabska, substancje antykorozyjne, środki sprzęgające, przyspieszacze schnięcia, fungicydy, środki przeciwpieniące itp.
[21, Nordycka Rada Ministrów, 1998].
IPA ma mniejsze napięcie powierzchniowe niż woda, dlatego też jest w stanie skuteczniej zwilżać matrycę. Proces ten jest
złożony, jednak na podstawie doświadczeń, uznano, że na matrycę można wtedy nałożyć cieńszą warstwę roztworu
nawilżającego, co pozwala na lepszą kontrolę, szczególnie w przypadku wydruków wysokiej jakości. Można zredukować
czas poświęcany na przygotowania, więc mniej papieru się marnuje. Wydruk może być bardziej czytelny, a mniejsza ilość
wody na matrycy oznacza mniej problemów z rozciągliwością papieru.
Zakres wykorzystania IPA w poszczególnych krajach jest różny, i zależy od marki i modelu prasy, rodzaju papieru i
stopnia skomplikowania wydruku. Ponieważ IPA paruje szybciej niż woda, układy odpowiedzialne za obieg roztworu
nawilżającego i dozowanie IPA lub etanolu są, w wielu przypadkach, zaopatrzone w układ chłodzący w celu ograniczenia
parowania. Roztwór nawilżający jest pompowany do prasy w sposób ciągły, a jego nadmiar przez odpływ wraca do
zbiornika. Stężenie IPA w zbiorniku jest stale mierzone. IPA jest dodawany automatycznie w momencie gdy jego stężenie
spada.
Zespół farbowy
[4, Intergraf i EGF, 1999]
Zespół farbowy spotykany w prasach offsetowych różni się w zależności od wielkości prasy i rodzaju wykonywanych
wydruków. Duże prasy oraz te przeznaczone do wydruków wysokiej jakości w zespole farbowym często posiadają wiele
wałków zapewniających równomierne rozprowadzanie farby (zwykle nie jest to ponad 20 wałków). Trzy lub cztery z nich
faktycznie służą do nakładania farby na matrycę, przy czym ilość farby nakładanej na całej szerokości matrycy jest
regulowana przez ręczne dokręcanie śrub lub, coraz częściej, kontrolowana komputerowo.

65

Wałki są wykonane z, lub pokryte, różnymi materiałami, takimi jak stal, guma syntetyczna lub poliuretan. Od czasu do
czasu, farba musi być usuwana przez czyszczenie.
Suszenie można przyspieszyć przez podgrzewanie promieniowaniem podczerwonym lub, alternatywnie, można stosować
specjalne farby, które są utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym [4, Intergraf i EGF, 1999].

Czyszczenie
W zależności od drukowanego obrazu, zastosowanego podłoża i farby, na gumowej macie mogą się odkładać cząstki
papieru takie jak pył i włókna oraz resztki farby. Jakość wydruku wtedy spada, a powierzchnia maty musi zostać poddana
czyszczeniu. W przypadku maszyn mniejszego i średniego formatu, czyszczenie przeprowadzane jest ręcznie, zazwyczaj
przy pomocy myjek i środków czyszczących. W przypadku większych maszyn arkuszowych, wzrasta wykorzystanie
automatycznych zespołów czyszczących (wyposażonych w programy czyszczenia) do czyszczenia mat.
Oczywiście, pomiędzy poszczególnymi zadaniami obraz musi zostać usunięty z maty. Zarówno w przypadku czyszczenia
ręcznego jak i automatycznego, stosuje się przede wszystkim węglowodory i wodę (w celu usunięcia cząstek papieru z
gumowej maty). Wśród środków czyszczących są zazwyczaj węglowodory naftalenowe i alifatyczne. Wzrasta
wykorzystanie wysokowrzących węglowodorów o temperaturze zapłonu >100 °C oraz estrów olejów roślinnych i/lub
mieszanek węglowodorów i estrów olejów roślinnych.
Kiedy wydruk (seria) jest skończony, a następne zadanie wymaga zastosowania innych farb, konieczne jest czyszczenie
zespołów farbowych (wałki, przewody farbowe) oraz zespoły drukujące (cylindry dociskowe itp.). W przypadku farb
drukarskich schnących przez utlenianie, czyszczenie takie może być tez niezbędne po zakończeniu każdej z serii. W celu
oczyszczenia wałków zespołu farbowego, natryskuje się na nie środki czyszczące i wyciera zabrudzenia. Nowoczesne
maszyny arkuszowe coraz częściej są wyposażone w automatyczne zespoły czyszczące. Czyszczenie przewodów
farbowych przeprowadza się ręcznie, albo przy pomocy specjalnych jednostek czyszczących, zazwyczaj przy użyciu tych
samych materiałów, których używa się do czyszczenia mat [76, TWG, 2004].

2.2.3.4
[128, TWG, 2005]

Offset arkuszowy

Proces offsetu arkuszowego jest zazwyczaj wykorzystywany do wydruków w nakładach liczących do 20 000 kopii, przy
czym średnio jest to ok. 7 000. Wydajność drukowania nowoczesnej prasy arkuszowej może wynosić 15 000 kopii lub
więcej na godzinę. Offset arkuszowy jest wykorzystywany przede wszystkim do drukowania na papierze. Można używać
dowolnego rodzaju papieru. W offsecie arkuszowym drukuje się jedno lub wielowarstwową tekturę do produkcji
składanych kartonów. Na specjalnych prasach offsetowych można drukować nawet na kartonie powlekanym tworzywem i
cienkich arkuszach tworzywa sztucznego oraz arkuszach blachy do produkcji metalowych pudełek. [21, Nordycka Rada
Ministrów, 1998].
Zespół drukujący prasy do offsetu arkuszowego składa się z pięciu podstawowych części:
•
•
•
•
•

zespół nawilżający
zespół farbowy
zespół matrycowy
zespół mat
zespół dociskowy

Systemem najczęściej stosowanym w maszynach arkuszowych jest trzycylindrowy zespół drukujący, przedstawiony na
rysunku 2.3.
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1 – 4 podajnik papieru
7 system farbowy
10 cylinder dociskowy

5 czyszczenie maty
8 cylinder matrycy
11 przekaźnik arkusza

6 system nawilżający
9 cylinder powleczony matą
12 – 13 wyjście

Rysunek 2.3: Schemat kolorowej prasy offsetowej A4 z czterema trzycylindrowymi zespołami drukującymi
[21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [4, Intergraf i EGF, 1999]
Farby stosowane w druku arkuszowym są zawsze gęste, tłuste i schną przez adsorpcję do papieru, a czasami także przez
utlenianie, dlatego też nie występuje emisja. Podstawowymi składnikami farb offsetowych są pigmenty, spoiwa,
rozpuszczalniki oraz dodatki. Poza tym do farb dodawane są różne substancje poprawiające ich właściwości [21, Nordycka
Rada Ministrów, 1998]. Spoiwo jest głównym składnikiem farby offsetowej i pozwala ono nanosić pigment w postaci
cienkiej warstwy cząstek na system wałków zespołu farbowego i na podłoże [76, TWG, 2004].
Roztwory nawilżające stosowane w offsecie arkuszowym są podobne do stosowanych w gorącym offsecie.
W bezwodnym offsecie arkuszowym, jak sama nazwa wskazuje, nie występuje nawilżanie matrycy, a odpychanie farby w
obszarach pozbawionych obrazu osiąga się dzięki powłoce silikonowej, która w obszarach obrazu jest usuwana. W tym
przypadku nie korzysta się z zespołu nawilżającego, lub jest on usuwany z prasy. Dostępne są nowe prasy pozbawione
wmontowanych zespołów nawilżających [76, TWG, 2004].

2.2.3.5

Prasy rolowe (offset gorący i zimny)

Prasy rolowe (zwojowe), czyli drukujące na rolce papieru, można podzielić na dwie grupy – offset gorący i zimny, w
zależności od metody suszenia farby. Gorący offset służy do drukowania czasopism masowego nakładu, broszur ofert
wakacyjnych oraz katalogów, na papierach powlekanych lub nie, błyszczących lub matowych, a w wyniku suszenia
występuje emisja rozpuszczalników. Zimny offset wykorzystuje się przede wszystkim do produkcji gazet i formularzy
urzędowych, drukowanych na chłonnych, niepowlekanych papierach, bez emisji rozpuszczalników z farb. W
przeciwieństwie do zimnego, gorący offset został szczegółowo opisany w niniejszym dokumencie [4, Intergraf i EGF,
1999] [76, TWG, 2004].
Zespół nawilżający
Jak opisano powyżej, w sekcji 2.2.3.3
Zespół farbowy i suszący
Farby stosowane do drukowania w gorącym offsecie rolowym, jak sama nazwa wskazuje, suszone są przy użyciu pieców
usuwających z farb rozpuszczalnik, co skutkuje emisją do powietrza. W piecach tych gorące powietrze o temperaturze 180
- 300 °C usuwa 90% rozpuszczalników o temperaturze wrzenia od 240 do 310 °C i utrwala warstwę farby drukarskiej. Do
chłodzenia papieru opuszczającego piec stosuje się wałki chłodzone wodą.
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Czyszczenie
W maszynach do gorącego offsetu rolowego, automatyczne zespoły czyszczące maty są niemal standardowym
wyposażeniem. Nowoczesne prasy rolowe są też coraz częściej wyposażone w automatyczne zespoły do czyszczenia
zespołów farbowych.
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2.2.3.6

Druk wklęsły

[4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [11, IMPEL, 2000] [128, TWG, 2005]
W druku wklęsłym obraz składa się z niewielkich nacięć na gładkiej powierzchni cylindra. Cylinder składa się natomiast
ze stalowej podstawy otoczonej miedzią i pokrytej cienką warstwą twardego chromu. Jest to zazwyczaj proces bardziej
skomplikowany niż druk wypukły jak litografia, i jest on wykorzystywany przede wszystkim przy wysokich nakładach,
jako, że koszt wykonania cylindra jest stosunkowo wysoki. W procesie tym cylinder jest zanurzany w farbie, a jego
powierzchnia jest czyszczona, tak, że farba pozostaje jedynie w zagłębionych obszarach obrazu.
Druk wklęsły wykorzystywanay jest do drukowania dwóch dużych grup produktów: wydawnictw oraz opakowań
elastycznych (patrz tabela 2.4). Mniej znaczącym zastosowaniem są etykiety, papier do pakowania prezentów, opakowania
kartonowe, banknoty i znaczki pocztowe. Poza przemysłem graficznym, metoda ta jest wykorzystywana do drukowania
tapet, imitacji drewna (laminatów) oraz imitacji płytek na podłogi i ściany.
Szerokość rolki
Zespoły drukujące
Prędkość produkcji
Konstrukcja
Kolory
Podłoża

Wydawniczy druk wklęsły
900 - 4320 mm
Zazwyczaj 8 zespołów, czasami 9
lub 10
15 m/sec = 900 m/min
Zazwyczaj 4 zespoły na jedną
stronę papieru
Cztery farby w 8 zespołach, pięć
farb w przypadku 8 lub 9 zespołów
Papier

Stosowane
rozpuszczalniki

Toluen o czystości > 99,9 %

Techniki redukcji

Urządzenia
do
rozpuszczalników

odzysku

Opakowaniowy druk wklęsły
800 - 1400 mm
Zasadniczo od 6 do 10, często 8-kolorowe zespoły + jeden
zespół lakierujący
Zasadniczo w granicach 250 - 300 m/min; zależy również
od średnicy stosowanych cylindrów
Zespoły w rzędzie, każdy drukujący w innym kolorze na
tej samej stronie podłoża
Wszystkie kolory, często również biała baza
Papier, różne rodzaje folii z tworzyw sztucznych, papier i
tworzywa metalizowane, folia aluminiowa; często podłoża
wielomateriałowe i wielowarstwowe
Octan etylu, etanol, keton metyloetylowy (MEK) i in. W
Europie Północnej zazwyczaj w mieszankach, we
Włoszech czyste.
Przede wszystkim spalanie, odzysk rozpuszczalników
głownie we Włoszech, rzadziej gdzie indziej.

Tabela 2.4: Różnice pomiędzy prasami do wydawniczego i opakowaniowego druku wklęsłego
Wydawniczy druk wklęsły jest najlepiej znany z możliwości produkcji kolorowych wydruków bardzo wysokiej jakości na
gorszych jakościowo, tańszych rodzajach papieru. Szerokość prasy rolowej może się wahać od 900 do 4 320 mm i
zazwyczaj posiada ona osiem zespołów drukujących w czterech kolorach na każdej ze stron [37, CITEPA, 2003]. Papier
przechodzący przez prasę osiąga prędkość do 15 metrów na sekundę.
Szerokość rolki w większości pras do opakowaniowego druku wklęsłego wynosi około jednego metra, czasami nieco
więcej. Na jednej stronie drukują one ośmioma, lub nawet dziesięcioma kolorami, a każdy zespół drukuje w jednym
kolorze [37,
CITEPA, 2003].
Obecnie druk wklęsły opiera się niemal wyłącznie na procesie rolowym, jednakże dostępne są również prasy arkuszowe,
wypuszczające do 10 000 arkuszy na godzinę. Posiadają one suszarki z gorącym powietrzem i są ukierunkowane na
specjalistyczny rynek wykorzystujący dekoracyjne efekty o wysokiej jakości, przy użyciu metalicznych farb lub
metalizowanych papierów lub folii. Obecnie jednak są one rzadko wykorzystywane, najprawdopodobniej ze względu na
wysokie koszty wykonania cylindrów, które powodują, że bardziej ekonomiczne są wysokie nakłady (zwoje) [4, Intergraf i
EGF, 1999].
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Do podobnych procesów należą druk miedziorytowy oraz tłoczenie hydrauliczne. Obydwa polegają na wypełnianiu farbą
zagłębionych obszarów obrazu, jednakże tutaj farba jest gęsta i wysycha częściej przez utlenianie i adsorpcję niż
parowanie rozpuszczalników. Miedzioryt jest stosowany do drukowania banknotów i innych dokumentów
zabezpieczonych, podczas, gdy tłoczenie hydrauliczne wykorzystywane jest do drukowania papierów firmowych.
Zespół farbowy
[21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [37, CITEPA, 2003]
Szybko drukująca prasa do druku wklęsłego wymaga zastosowania szybkoschnących farb, które schną w suszarkach
pomiędzy poszczególnymi kolorami. Dlatego też w druku wklęsłym farby mają niską lepkość i prawie zawsze są na bazie
rozpuszczalników. Farby do druku wydawniczego, po opuszczeniu fabryki zawierają 50% toluenu. W drukarni
przygotowuje się roztwór zawierający odpowiednie stężenie toluenu: gotowa do użycia farba zawiera 70 – 80% toluenu. W
przypadku farb do druku opakowaniowego stosuje się niemal wyłącznie etanol i octan etylu. Rozpuszczalniki są
odparowywane pod wpływem wysokiej temperatury i powietrza w układach suszących, patrz rysunek 2.4 na którym widać,
że każdy z układów drukujących wyposażony jest na szczycie w suszarkę [76, TWG, 2004].
W Europie wszystkie instalacje do wydawniczego druku wklęsłego są wyposażone w adsorbenty z węgla aktywowanego,
mające za zadanie odzysk odparowywanego toluenu [37, CITEPA, 2003]. Prasy są zazwyczaj odizolowane. Odzyskany
toluen jest wykorzystywany powtórnie, na miejscu, do rozcieńczania farby, lub odsprzedawany dostawcy farb. Opary
rozpuszczalnika z farb w wydawniczym druku wklęsłym są zwykle spalane, jednakże we Włoszech są one często
odzyskiwane.
Do tej pory wodne farby do druku wklęsłego nie odniosły wielkiego sukcesu i są stosowane jedynie sporadycznie w druku
opakowaniowym. W Stanach Zjednoczonych stosowanie wodnych farb do druku wklęsłego zostało wstrzymane [21,
Nordycka Rada Ministrów, 1998] [76, TWG, 2004].

Rysunek 2.4: Prasa do wydawniczego druku wklęsłego 4 + 4 kolory
Czyszczenie
Cylindry czyszczone są automatycznie lub ręcznie tym samym rozpuszczalnikiem, który stosuje się w farbach. Jeżeli druk
będzie powtarzany, cylindry mogą być zachowane, lub przystosowane do następnego zadania przez zastąpienie nową
grawerowanej warstwy miedziano-chromowej [76, TWG, 2004].

2.2.3.7

Sitodruk

[4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [128, TWG, 2005]
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Sitodruk jest rodzajem szablonowania, w którym farba jest przepychana na drukowane podłoże przez puste fragmenty
szablonu, patrz rys. 2.5.
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Rysunek 2.5: Zasada drukowania przy użyciu szablonu
Proces te jest niezwykle wszechstronny, ponieważ może być użyty do druku na niemal każdej powierzchni lub materiale, o
dowolnym rozmiarze, kształcie i grubości, w tym nie tylko na powszechnie stosowanych materiałach, ale także takich jak
metal, drewno, tworzywo sztuczne, szkło, korek i tkanina.
Drukowany materiał umieszczany jest bezpośrednio pod sitem szablonu, rama jest wypełniana farbą, która przeciskana jest
przez puste części szablonu przy pomocy rakla. Zadrukowane materiały są rozwieszane oddzielnie, żeby ułatwić schnięcie
na powietrzu, lub, jeżeli wymagana jest wyższa wydajność, przepuszczany przez suszarkę z gorącym powietrzem. Podłoże
może być też suszone przez ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe.
Proces ten pozwala na produkcję wyrazistych, intensywnych kolorów, lub też jasnych kolorów na ciemnym podłożu. Farby
mogą być nieprzezroczyste i kryć spodnią powierzchnię, lub transparentne, co pozwala na wykorzystanie kombinacji
dostępnych kolorów przez drukowanie półtonami. Sitodruk pozwala na uzyskanie grubszej warstwy farby niż inne procesy
druku.
Niskie koszty przygotowań zawsze czyniły ten proces atrakcyjnym w przypadku niskich nakładów, a w związku z rosnącą
automatyzacją i udoskonaleniom procesu, jest to obecnie podstawowy proces druku umożliwiający bardzo wysoką jakość
wydruków na szerokiej gamie produktów, od jednokolorowych przez kilka kolorów, po procesy czterokolorowe.
Większość sitodruków wykonuje się na prasach arkuszowych. Sitodruk rolowy wykorzystuje się np. do produkcji tapet.
Zespół farbowy i drukujący
Dla niezwykle różnorodnych produktów końcowych stosuje się szeroką gamę farb. Farby zawierające rozpuszczalniki
schną przez odparowanie rozpuszczalnika. O wyborze rozpuszczalników decyduje spoiwo, podłoże oraz metoda suszenia.
Do typowych rozpuszczalników należą węglowodory aromatyczne i alifatyczne, estry i etery glikolowe, alkohole i ketony.
Typowa zawartość rozpuszczalnika organicznego to 50% dla pojedynczego koloru i 70% dla farb w procesach
czterokolorowych [76, TWG, 2004].
Wykorzystuje się również farby UV oraz farby wodne. Farby wodne zawierają rozpuszczalniki organiczne w ilości od 5%,
jeżeli są stosowane na papierze, do 20% na podłożu z tworzywa sztucznego.
Niezależnie od zwykłych pigmentów organicznych, nadal stosuje się też pewną ilość „ciężkich” pigmentów
nieorganicznych. Niektóre żółte farby, używane np. do drukowania na PCV, mogą zawierać do 20% chromianu ołowiu.
Niektóre czerwone i zielone kolory są na bazie ołowiu. Dyrektywa 76/769/EEC zakazuje sprzedaży i stosowania tych i
innych pigmentów w UE (patrz sekcja 1.2.3) z wyjątkiem ograniczonych specjalnych zastosowań, takich jak znaki
drogowe.
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Czyszczenie
Stosuje się dwa odrębne procesy czyszczące: usuwanie farby w celu powtórnego wykorzystania sita z tym samym
obrazem, oraz czyszczenie szablonu (zdejmowanie powłoki) mające na celu powtórne wykorzystanie sita z nowym
obrazem.

2.2.3.8

Druk cyfrowy

[4, Intergraf i EGF, 1999, 21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [128, TWG, 2005]
Druk cyfrowy jest to druk bezpośrednio na podłożu na podstawie informacji cyfrowej, bez użycia kliszy i wykonywania
oddzielnego nośnika obrazu. Cechą szczególną tego procesu jest fakt, że zmiana obrazu lub jego części dla każdej kopii
staje się możliwa i opłacalna, co pozwala na personalizację informacji i wydruku. Cechy te pozwalają na pewną
elastyczność w przypadku niskich nakładów (10 – 200 kopii) oraz szybkie zmiany, pierwotnie dla wydruków czarnobiałych, obecnie również kolorowych. Metoda ta jest również wykorzystywana do drukowania produktów o bardzo dużej
zmienności, takich jak katalogi części zamiennych, gdzie wymagana jest bardzo szybka aktualizacja danych [76, TWG,
2004].
„Farby” wykorzystywane w tych maszynach są to płynne lub suche tonery. Wszystkie płynne tonery składają się z dwóch
składników, obejmujących toner właściwy w postaci cząstek pigmentu oraz nośnik, którym jest lotny rozpuszczalnik, taki
jak keton metyloetylowy albo mleczan etylu lub butylu, w którym cząstki są w tymczasowej zawiesinie. Toner nakładany
jest na matrycę, a nośnik pozostaje w systemie. Nośnik wchodzący w skład tonera zostaje odparowany w sekcji stapiającej
urządzenia. Większość nowoczesnych pras posiada system odzysku rozpuszczalnika, a płyn jest gromadzony w systemie
do powtórnego wykorzystania.
Wszystkie suche tonery składają się z żywicy bazowej, pigmentu, modyfikatora napięcia powierzchniowego, barwnika
oraz innych składników. Popularnymi żywicami są styreno-akrylany i poliestry, czasami zmieszane ze sobą. Żywica jest
topliwym składnikiem tonera i stanowi spoiwo nadające masę cząstkom. Pigmentem może być sadza, w przypadku
czarnych tonerów, a w kolorowych tonerach często jest to barwnik. Odpady z suchego tonera to przede wszystkim pył
plastikowy. Zarówno odpady z płynnego jak i suchego tonera mogą zawierać pył papierowy, wypełniacze gliniaste, lub pył
fotoprzewodnikowy i wodę.
Na rynku istnieją maszyny do atramentowego druku cyfrowego o szerokości od 1 do 10 m. Zapewniają one wysokiej
jakości czterokolorowe wydruki w nakładzie od 1 do 300 kopii. Długość wydruku może się wahać pomiędzy 1 a 30 m.
Drukarki atramentowe są też wykorzystywane do wykonywania wydruków próbnych przed wysokonakładowymi
wydrukami wykonanymi inną techniką. Mogą one drukować na papierze, kartonie, tworzywach sztucznych, tkaninach i
metalu (w tym także na kompletnych pojazdach takich jak autobusy, w celach reklamowych). Farby są zazwyczaj
rozpuszczalnikowe i zawierają lotne rozpuszczalniki takie jak keton metyloetylowy, mleczan etylowy i butylowy.
Niedawno dostępne stały się farby do druku cyfrowego utwardzane promieniowaniem UV [76, TWG, 2004].
Pośredni rodzaj druku występuje w procesie, w którym cyfrowy obraz jest naświetlany na matrycę uprzednio umocowaną
na prasie (lub, w przypadku druku wielokolorowego, kilku matrycach umieszonych kolejno). Proces ten łączy elastyczność
obrazu (możliwość jego dowolnej zmiany) z tworzeniem matrycy, dzięki czemu jest on atrakcyjny w przypadku nakładów
średniej wielkości (powyżej prawdziwie opłacalnej wielkości nakładu dla prasy cyfrowej, ale poniżej tej wielkości w
przypadku prasy tradycyjnej). Prasy te wykorzystują te same tradycyjne farby co prasy do litografii arkuszowej.

2.2.3.9

Laminowanie i lakierowanie opakowań elastycznych

Materiały do produkcji opakowań elastycznych są często materiałami wielowarstwowymi, wyprodukowanymi w drodze
laminacji, obejmującej nakładanie warstwy ochronnej zwane lakierowaniem. Procesy te są pod względem technicznym
podobne do druku metodą opakowaniowego druku wklęsłego. W momencie gdy obraz nie jest drukowany, podłoże jest
pokrywane całkowicie (tzn. 100% pokrycia). Stosuje się tu aktywne chemicznie (dwuskładnikowe) kleje wodne i
rozpuszczalnikowe oraz żywice.
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2.2.4 Wykańczanie
[4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998]
(Informacje na temat opakowań elastycznych, patrz sekcja 2.2.3.9, laminowanie i lakierowanie). Usługi wykończeniowe
dla druku są zapewniane przez firmy drukujące, jak również przez wiele wyspecjalizowanych, niezależnych zakładów
(zajmujących się jedynie wykańczaniem druku).
Najważniejsze usługi w zakresie wykańczania druku obejmują obróbkę:
•
książek przez składanie, łączenie, szycie i przycinanie
•
czasopisma, ulotki, katalogi i drukowane produkty reklamowe (np. broszury, wzorniki itp.) przez składanie,
łączenie, klejenie i szycie
•
inne materiały drukowane, drukowany papier i karton (np. formularze, etykiety, opakowania, kalendarze) przez
składanie, wykrawanie, tłoczenie, klejenie i laminowanie
Każde z tych zadań obejmuje cięcie gilotynowe i łączenie. Podczas tych mechanicznych procesów, podobnie jak podczas
składania, bindowania i wykrawania, nie stosuje się rozpuszczalników, dlatego też nie zostały one dokładniej opisane w
niniejszym dokumencie. Natomiast w procesach takich jak klejenie i laminowanie czasami wykorzystuje się produkty
rozpuszczalnikowe i zostały one opisane.
Laminowanie
Tradycyjnie, laminowania wykonuje się zazwyczaj przy użyciu systemów rozpuszczalnikowych, gdzie warstwa pokryta
klejem, przed nałożeniem na drukowaną powierzchnię, przepuszczana jest przez piec w celu usunięcia rozpuszczalnika.
Obecnie stosuje się kleje dwuskładnikowe, często typu epoksydowego zawierające rozpuszczalniki takie jak etanol i octan
etylu, lub też typu uretanowego. Emisja z tego procesu jest znaczna. W niektórych miejscach opary są spalane lub
odzyskiwane do powtórnego wykorzystania. Stosuje się też kleje wodne i bezrozpuszczalnikowe lub schnące pod
wpływem promieni UV [76, TWG, 2004].
Oprawa i klejenie
Klejenie jest częścią wielu procesów podczas prac związanych z oprawą książek oraz wykończeniem druku. Przy
produkcji książek, oprawa przez klejenie jest najczęściej stosowaną techniką obróbki, np. książek w twardej oprawie,
zarówno w przypadku książek jak wielostronicowych ulotek. Oprawa przez klejenie nazywana jest często „doskonałą
oprawą” (ang. perfect binding)
Stosowany klej może być wykonany na bazie naturalnych produktów lub syntetyczny. Ten drugi może być dyspersyjny,
topliwy lub poliuretanowy. Naturalnych produktów należą głównie ze kleje skrobiowe, dekstryny i kleje zwierzęce.
Tradycyjnie większość to kleje wodne lub topliwe, ale niektóre są na bazie rozpuszczalników. „Powlekanie lakierem”,
„lakierowanie” oraz „wykańczanie druku” to synonimy oznaczające powlekanie drukowanej powierzchni w celu ochrony
lub dekoracji. Lakier wykończeniowy jest to bezbarwna, transparentna farba pozbawiona pigmentów. Lakiery schną przez
parowanie, utlenianie albo są utwardzane promieniowaniem UV i mogą być nakładane na prasie lub przy pomocy
oddzielnego urządzenia [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [76, TWG, 2004].
2.2.5 Czynności towarzyszące
Istnieją też inne czynności związane z powyższymi procesami, jednak nie we wszystkich instalacjach mają one miejsce.
Poniżej wymieniono przykłady najważniejszych czynności towarzyszących, lista ta nie jest jednak kompletna. Niektóre z
tych czynności zostały opisane w innych częściach niniejszego dokumentu, niektóre zaś nie.
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Procesy fotograficzne
Są one wyłącznie czarno-białe. Resztki utrwalaczy i wywoływaczy mogą wymagać składowania i/lub utylizacji, przed
wpuszczeniem do ścieków lub usunięciem wraz z odpadami. Pozostałości roztworów często zawierają srebro, które może
być odzyskiwane na miejscu i/lub odsyłane do powtórnego wykorzystania.
Produkcja nośnika obrazu
Procesy druku są częściowo klasyfikowane na podstawie sposobu, w jaki obraz jest przenoszony na podłoże (patrz sekcja
2.1.1). Stosuje się następujące rodzaje nośników obrazu:
•
•
•
•

matryce offsetowe (w gorącym offsecie rolowym)
matryce fleksograficzne (we fleksografii)
cylindry do druku wklęsłego (w opakowaniowym i wydawniczym druku wklęsłym)
sita (w sitodruku).

Techniki stosowane w galwanizacji i czynnościach towarzyszących wykonywanych podczas przygotowywania cylindrów
do druku wklęsłego opisane są w dokumencie STM BREF.
Utylizacja gazów odlotowych
Gazy odlotowe są zbierane, gromadzone i regularnie utylizowane, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
(żeby uniknąć pożarów i eksplozji) i z przyczyn środowiskowych (żeby ograniczyć emisję LZO). Obecnie stosuje się
następujące rodzaje systemów utylizacji gazów odlotowych, a więcej szczegółów można znaleźć z sekcji 20.11 oraz
załączniku 24.9:
•
•
•
•
•
•

spalanie termiczne
termiczne spalanie rekuperacyjne
spalanie katalityczne
spalanie regeneracyjne
adsorpcja z odzyskiem
biologiczne

Składowanie niebezpiecznych materiałów i odpadów
Są to materiały, które, jeżeli nie są w ostrożny sposób składowane i przechowywane, mogą być szkodliwe dla środowiska
oraz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy:
•

•

surowce palne, takie jak płynne farby (stosowane we fleksografii, druku wklęsłym i sitodruku), wywoływacze,
utrwalacze (oba przed i po rozcieńczeniu), rozpuszczalniki do roztworów nawilżających, substancje wiążące,
wypełniacze, substancje czyszczące, rozpuszczalniki do odzysku lub nadwyżki odzyskanego rozpuszczalnika na
sprzedaż, oleje napędowe itp.
niebezpieczne odpady, takie jak zużyte myjki zawierające rozpuszczalniki i inne substancje czyszczące,
pozostałości utrwalaczy i wywoływaczy, pozostałości rozpuszczalników czyszczących. W druku wklęsłym,
odpady chemiczne powstające podczas przygotowywania wałków drukujących.

W niektórych zakładach do składowania olejów napędowych, a niekiedy też innych płynów, takich jak pozostałości
utrwalaczy i wywoływaczy, wykorzystuje się podziemne zbiorniki. W dużych zakładach podziemne zbiorniki mogą być
też wykorzystywane do przechowywania farb (wydawniczy druk wklęsły) i rozpuszczalników (wydawniczy druk wklęsły i
druk na opakowaniach elastycznych). Zbiorniki mogą być wyposażone w podziemne rury łączące je z budynkiem, w
którym ma miejsce druk [4, Intergraf i EGF, 1999].
Więcej informacji na temat rodzajów i technik składowania można znaleźć w sekcji 20.2, a także w dokumencie ESB
BREF.
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Utylizacja ścieków
Procesy druku mogą generować ścieki na etapie tworzenia obrazu (wywoływanie/utrwalanie) oraz czyszczenia,
szczególnie w przypadku farb wodnych, lub zmywalnych wodą. Ścieki, przed usunięciem, mogą podlegać utylizacji.
Powszechnie stosowanymi technikami są flokulacja, wytrącanie i ultrafiltracja, patrz sekcja 20.12 [4, Intergraf i EGF,
1999] [18, UBA Niemcy, 2003].
2.3

Aktualne poziomy zużycia i emisji w druku

2.3.1 Przemysł drukarski ogółem
Przegląd przemysłu drukarskiego został przedstawiony we wcześniejszych sekcjach rozdziału 2. Zużycie i emisja zostały
opisane w niniejszej sekcji na podstawie wymiany informacji na temat trzech podstawowych procesów, które, z
największym prawdopodobieństwem przekraczają progi ustalone w załączniku 1 (6.7) Dokumentu IPPCD. Inne procesy
druku można spotkać w tych samych instalacjach jako czynności towarzyszące, lub sporadycznie przekraczające próg.
2.3.3 Gorący offset rolowy
2.3.3.8

Bilans masy – gorący offset

W 1999 r ogłoszono wyniki kontroli przeprowadzonej w Niemczech w zakładach drukujących metodą gorącego offsetu.
Jednym z wyników było porównanie danych dotyczących funkcjonowania różnych jednostek w różnych zakładach, które
zostało wykorzystane do symulacji wirtualnego zakładu, który mógłby spełniać wymagania prawne, szczególnie te
wynikające z Dyrektywy o Emisji Rozpuszczalników. Wirtualny zakład nie jest zakładem istniejącym, ale zbiorem
informacji o prawidłowo działających jednostkach z różnych istniejących zakładów reprezentujących dobrą praktykę oraz
dobrą działalność środowiskową. Taki zakład mógłby istnieć w rzeczywistości.
W tej sekcji przedstawiono bilans masy teoretycznego wirtualnego zakładu na podstawie wspomnianej kontroli.
Rzeczywiste zakłady mogą się w znacznym stopniu różnić parametrami produkcji, takimi jak zużycie farb, długość cykli,
rodzaj papieru itp. [76, TWG, 2004]. Jednakże, na podstawie tabeli 2.5, należy podkreślić, że:
•
•

utylizacja gazów odlotowych zazwyczaj odbywa się w temperaturze 700 - 800 °C, a nie 900 °C
procent IPA nie został określony: wagowy ani objętościowy

Dane operacyjne oraz warunki produkcji wirtualnego zakładu przedstawiono w tabelach 2.5 i 2.6. Bilans masy wirtualnego
zakładu gorącego offsetu przedstawiono w tabeli 2.7, a rysunek 2.6 przedstawia bilans LZO.
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Maszyny

Produkty
Podłoże
Farba drukarska
Roztwór nawilżający
Suszarka

Utylizacja gazów
odlotowych

Środki czyszczące

Maszyna do gorącego offsetu 2 x 32 stron; 4 zespoły mata-mata; szerokość rolki: 1260 mm;
obwód cylindra: 890 mm; maksymalna prędkość prasy 17 m/s; średnia prędkość 13 m/s podczas
cyklu produkcyjnego
Całkowite zasilanie: 1134 kW dla prędkości do 14,8 m/s;
Zużycie energii przy średniej prędkości 13 m/s: 996 kW
W tym średnio.:
• 2 x 470 kW zasilanie prasy drukującej (2 x 295 kW zasilanie silnika);
2 x 120 kW napędy dodatkowe (zespół drukujący, dodatkowe agregaty, sterowanie);
2 x 19 kW dmuch; 2 x 30 kW łożysko wałka, 2 x 6 kW układ nawilżający)
• 2 x 6 kW zasilanie systemu transportu rolki
• 2 x 91 kW zasilanie centrum chłodzenia
Druk komercyjny, np. dodatki reklamowe; tygodniki
Papiery do druku obrotowego o gramaturze średnio 60 g/m2
Druk techniką gorącego offsetu (ciśnienie pary <0,01 kPa przy 20 ºC; zawartość olejów
mineralnych = 35 % z czego ok.90 % paruje w suszarce
Woda (max. 10 ºdH), 8 % IPA, 3 % inne dodatki od roztworów nawilżających
2 x spalanie bezpośrednie (gaz naturalny), temperatura (wyjście rolki): 120 – 140 ºC,
Objętość gazów odlotowych. 7200 Nm3/h (przy produkcji 13 m/s), wentylator: 72 kW
1 x termiczne utlenianie regeneracyjne (termoreaktor), komora spalania ok. 900 ºC,
Wydajność likwidacji LZO: 99 %. Temperatura wyjściowa oczyszczonego gazu 140 ºC;
Odzysk ciepła: 93 % wydajności termicznej.
Podgrzewanie – 2 100 kW gazu, normalne działanie - 2 x 700 kW gazu.
2 x 200 kW - zapotrzebowanie na energię elektryczną (wentylatory); zużycie energii elektrycznej
1 900 kW/r, Dodatkowe spalanie - ok.15 kW gazu (przy 13 m/s; 1,2 g/m2 farby na stronę)
20 % wałek/mata w razie czyszczenia ręcznego (100 %LZO; ciśnienie pary 0,05 kPa przy temp.
20 ºC) i 80 % maty, w razie korzystania z serwisu czyszczącego (0 % LZO; ciśnienie pary <0,01
kPa przy temp. 20 ºC), wielokrotnego użytku myjki z rozpuszczalnikiem (40 gram suchej
masy/szt.)

Tabela 2.5: Dane operacyjne wirtualnego zakładu gorącego offsetu
[18, UBA Niemcy, 2003]

Produkcja

Produkty
Roztwór nawilżający
Czyszczenie

3 zmiany na 5.5 dni tygodnia, 280 dni pracujących x 24h = 6 700 godzin pracy rocznie; ok. 30
% czasu na przygotowania i konserwację, ok. 70 % produkcji
=>4 700 godzin produkcyjnych prasy drukarskiej
Ok. 18 000 t/r wydruków komercyjnych z ok. 20000 t/r wkładu papieru
i 500 t/r. wkładu farby
Ok. 1 025 t/r.; składający się z 950 ton wody, 50 ton IPA i 25 ton innych dodatków
Ok. 15 t/r. (80 % czyszczenie doraźne, 20 % czyszczenie podstawowe) oraz
100000 myjek.

Tabela 2.6: Warunki produkcyjne wirtualnego zakładu gorącego offsetu
[18, UBA Niemcy, 2003]
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Bilans masy przedstawiony w tabeli 2.7 został obliczony dla wirtualnego zakładu opisanego w tabelach 2.5 i 2.6.
WKŁAD

Wielkość

Jednostka

Uwagi

Materiał
Podłoże

Farby
drukarskie
Roztwór
nawilżający
IPA

Dodatki
do
roztworu
nawilżającego
Środki
czyszczące

20 000

t/r

500

t/r

Stężenie oleju
mineralnego w
farbie 35%, z czego
85 – 90% paruje w
suszarce [76, TWG,
2004]

950

t/r

Bez LZO

50

t/r

100% LZO

25

t/r

5% LZO

t/r

80% wolne od LZO
przy czyszczeniu
doraźnym, 20% przy
czyszczeniu
podstawowym

100 000

Szt./r

Zazwyczaj myjki
wielokrotnego
użytku, waga ok. 40
g/szt.

203

t/r

15

Myjki
czyszczące

Całkowite
LZO

Energia
Energia
całkowita
Energia
gazowa
Energia
elektryczna
W tym:
Prasa
drukarska
Chłodzenie
Utylizacja
gazów
odlotowych

27100

MWh/r

13700

MWh/r

13400

MWh/r

8900

MWh/r

1700

MWh/r

700

MWh/r

\

Produkt
wyjściowy
Wydruki
komercyjne
Odpady
Papier/błędne
wydruki

Wielkość

Jednostka

18000

t/r

Uwagi

2800
6

t/r
Odpady z farb i w
myjkach do
czyszczenia, brak
LZO

Osad z farb

Osad z
roztworów
nawilżających

2

t/r

4% LZO

Mieszanka
środków
czyszczących i
wody

23

t/r

50% wysokowrzących
rozpuszczalników
Zawierają 1 t farb i 3 t
środków
czyszczących z 100%
LZO, z czego 50%
paruje w sposób
niezorganizowany
W myjkach, środkach
czyszczących i
roztworze
nawilżającym

Myjki czyszczące

100 000

Szt./r

LZO w odpadach

2

t/r

67.7 x 106

m3/r

1,3

t/r

2,7

t/r

40 mg NOX/m3

3,4

t/r

50 mg CO/m3

47

t/r

23 %

Gazy spalinowe
Przepływ
objętościowy
LZO w
oczyszczonym
gazie
NOX
CO w
oczyszczonym
gazie
Emisja
niezorganizowana
LZO
niezorganizowane

19 mg LZO/m3

Tabela 2.7: Wkład i produkt wyjściowyw wirtualnym zakładzie gorącego offsetu
[18, UBA Niemcy, 2003]
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Bilans LZO wirtualnego zakładu przedstawiono na rysunku 2.6.
Zakład gorącego offsetu

Roczny bilans LZO

Emisja niezorganizowana
I/1 203 t LZO
-O/1 2 t LZO
-O/5 152 t LZO
-O/6 2 t LZO
-O/7 0 t LZO
-O/8 0 t LZO
= 47 t LZO
23% Emisji
Niezorganizowanej

Zużycie LZO
(I/1A+I/1B+I/1C+I/1D)-O/8 = LV
203 t
Wkład LZO
(I/1A+I/1B+I/1C+I/1 D)+I/2
203 t
Farby
I/1A
Zakup
500t
Wkład (bez odpadów)
494 t
Udział olejów mineralnych
35%
W tym ulatniających się w suszarce 85% = LZO
= 147 t LZO

Izopropanol
Zakup
Średnio

Rozpad LZO
O/5 = 152 t LZO

I/1B
50 t
100 % LZO
= 50 t LZO

Dodatki do wody nawilżającej
I/1C
Zakup
25 t
Średnio
5 % LZO
= 1 t LZO

Czyszczenie doraźne
Środki czyszczące
I/1D
Zakup
15 t
Udział czyszczenia doraźnego
80%
W normalnych warunkach
0 % LZO
Ulatniające się w suszarce
15 % LZO
= 2t LZO
Udział czyszczenia podstawowego 20 %
= 3t LZO

Redestylacja
Roczny wkład
Średnio

LZO w czystym gazie
O/1 = 2 t LZO

Odpady
Odpady z farb (bez LZO)
6t
Woda zwilżająca
2t
W czym
<1 t LZO
Odpady ze środków czyszczących 23 t
W wodzie do czyszczenia
<1 t LZO
W myjkach z rozpuszczalnikiem 2 t LZO
O/6

=

2 t LZO

Sprzedaż
O/7 = 0 t LZO
Przygotowanie rozpuszczalnika
(redestylacja / filtrowanie)
Wkład
0 t/r
Destylacja 0 t/r

I/2
0t
0% LZO
= 0 t LZO

Składowanie
O/8 = 0 t LZO
1 – wkład O - wypływ

Rysunek 2.6: Bilans LZO wirtualnego zakładu
[18, UBA Niemcy, 2003]
Należy jednak podkreślić, że z rysunku 2.7 [76, TWG, 2004]:
•
•

wynika, że zawartość LZO w IPA wynosi 100%, jednak może on zawierać 15% wody
wynika, że w gorącym offsecie do przekroczenia zużycia wynoszącego 200 t/r potrzebne są dwie duże (32stronicowe) szybkie prasy pracujące na 3 zmiany w ciągu 280 dni w roku. Większość zakładów gorącego offsetu
posiada dwie 8-stronicowe prasy, albo jedną 8-stronicową i dwie 16-stronicowe prasy. Dwie 32-stronicowe prasy
w jednym zakładzie należą do rzadkości.

Zakłady gorącego offsetu większe niż zakład wirtualny mogą składać się z wielu jednostek drukujących, które
przypominają zakład wirtualny, jednakże coraz więcej zakładów jest wyposażonych w prasy o różnych szerokościach
rolek. Swoiste dane dotyczące zużycia i emisji mogą być zatem zaczerpnięte z zakładu wirtualnego. Jednakże swoiste
wielkości zużycia i emisji są w znacznej mierze zależne od wykonywanych produktów i rosną wraz z [76, TWG, 2004]:
•

spadkiem ilości wydruków
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•
•
•

wzrostem wykorzystaniem specjalnych kolorów lub zmianą sekwencji kolorów
wyjątkowo wysokimi wymaganiami odnośnie jakości druku, lub trudnymi do drukowania obrazami
spadkiem jakości papieru

Na przykładzie wirtualnego zakład obliczono wiele teoretycznych bilansów masy. Średnie zużycie i emisję LZO w
odniesieniu do jednej tony zużytej farby przedstawiono na rysunku 2.7. Średni wkład materiałów i produkcję odpadów w
wirtualnym zakładzie przedstawiono na rysunku 2.8. Jednakże wielkości te są wielkościami średnimi, co może – w
zależności od wspomnianych wyżej parametrów – różnić się w praktyce o więcej niż +/- 10% [76, TWG, 2004].
Rysunek 2.7 pokazuje, że z 400 kg wkładu LZO, 308 kg jest przechwytywanych i utylizowanych przez utlenianie
termiczne, tak więc 92 kg to emisja niezorganizowana, co stanowi 23 % wkładu LZO. Po utylizacji, 3 kg LZO nadal
znajduje się w gazach odlotowych i ulega emisji, a wydajność utylizacji gazów odlotowych wynosi 99%.
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WKŁAD
(farba do gorącego offsetu: 1 tona)

WYPŁYW

Dostawy i
przygotowanie
farb
Wkład farby bez pozostałości 988 kg
(z czego LZO w suszarce* 294 kg)
Izopropanol 100 kg
(z czego LZO 100 kg)

10 g Odpady z farb (bez LZO)
3 kg Farba w myjkach (bez LZO
694 kg Farba w produktach (bez LZO)
0,2 kg LZO przechwycone w odpadach z
wody nawilżającej
92 kg LZO niezorganizowane w powietrzu
w pomieszczeniach z wody
nawilżającej

Proces
druku

Inne dodatki nawilżające 50 kg
(z czego LZO 2 kg)
Środki czyszczące 24 kg
(z czego LZO w suszarce* 4 kg)

20 kg odpady ze środków czyszczących
(bez LZO)

Czyszczenie
doraźne

3 kg LZO w gazie zutylizowanym
LZO przechwycone w suszarce 308 kg

Suszenie farb

305 kg LZO zlikwidowane w efekcie
utylizacji spalin
291 kg z farb

Z czego z farb 294 kg
Z wody nawilżającej 10 kg
Z czyszczenia doraźnego 4 kg

10 kg z wody nawilżającej
Spaliny
3

kg ze środków czyszczących

Wykańczanie
na miejscu

Całkowity wkład LZO 400 kg

Całkowity wypływ LZO
Emisje niezorganizowane 92 kg
Przechwycone emisje 305 kg
Gazy utylizowane na miejscu 3 kg

* Udział oleju mineralnego, który jest lotny w warunkach użytkowania
Rysunek 2.7: Charakterystyczne poziomy zużycia i emisji LZO w wirtualnym procesie gorącego offsetu
[18, UBA Niemcy, 2003]
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WKŁAD
(farba do gorącego offsetu: 1 tona)

Papier w rolce 40 t

WYPŁYW

Dostawy i
przygotowanie
farb

Woda 1,9 m3
IPA 100 kg
Dodatki 50 kg

2,8 t błędne wydruki i resztki rolek
Proces
druku

2 kg odpady z roztworu nawilżającego

Czyszczenie
doraźne

Suszenie farb
Środki czyszczące 24 kg
Woda* 0,02 m3

12 kg osad

22 kg odpady ze środków czyszczących*
200 szt. zużyte myjki z rozpuszczalnikiem

Spaliny

Myjki z rozpuszczalnikiem* 200 szt.

6 kg środki czyszczące w myjkach
2 kg odpady z farb w myjkach

2,8 t
Wykańczanie
na miejscu

35,4

Wkład ogółem 43,1 t

Wypływ ogółem 41 t
(bez LZO i emisji do wody)
* W zależności od techniki czyszczenia

Rysunek 2.8: Specyfika wkładu substancji i wypływu odpadów w wirtualnym procesie gorącego offsetu
[18, UBA Niemcy, 2003]
W 2003 r. we Flandrii (Belgia) i w Holandii przeprowadzono badanie w dziewięciu zakładach wykorzystujących ponad
200t/r LZO [115, Intergraf, 2005]. Na podstawie tego i kolejnych eksperymentów, wyodrębniono dwa rodzaje pras; zdolne
do drukowania przy niskim stężeniu IPA w roztworze nawilżającym (prasy nowe lub zmodernizowane) oraz niezdolne do
tego (prasy istniejące). Podczas prób optymalizacji pras wyodrębniono również dwa rodzaje wydruków: takie, które mogą
odbywać się przy niskich stężeniach IPA (korzystne), oraz „trudne”, które wymagają wyższych stężeń IPA, patrz tabela
2.8. „Trudne” wydruki obejmują wszystkie lub niektóre z wymienionych:
• zmiany w obrębie powierzchni papieru wymagające wielu drobnych zmian w ustawieniach prasy
• przypadki wysokiego stopnia pokrycia farbą, gdzie IPA zapobiega wystąpieniu białych punktów
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• niższy poziom umiejętności, wykształcenia i doświadczenia operatorów
• okazuje się, że również nowe, szeroki i szybkie prasy wymagają wyższego stężenia IPA, żeby spełnić wymagania
szerokich matryc, szerokich wałków o niewielkim stopniu uginania itp. [178, Verspoor, 2006]

Charakterystyka wydruków
Korzystne (A)
Trudne (B)
Korzystne (A)
Trudne (B)

Typ prasy
Typ 1: zdolne do drukowania przy niskim stężeniu IPA
Typ 2: niezdolne do drukowania przy niskim stężeniu IPA

Tabela 2.8: Kombinacje prasy do gorącego offsetu oraz analizowanego typu wydruku
[115, Intergraf, 2005]
Wielkości zużycia zostały zaczerpnięte z danych zebranych podczas belgijskich badań nad zużyciem roztworu
nawilżającego i środka czyszczącego, patrz tabela 2.9.

Sytuacja

IPA lub zamiennik

Prasa typu 1, wydruki typu A

2 % wagi farby

Prasa typu 1, wydruki typu B

10 % wagi farby

Prasa typu 2, wydruki typu A

5 % wagi farby

Prasa typu 2, wydruki typu B

15 %

Środki czyszczące
Głównie K3
2 % wagi farby
(55 - 100 °C)
Głównie K3
5 % wagi farby
(55 - 100 °C)
Głównie K3
5 % wagi farby
(55 - 100 °C)
Głównie K3
10 % wagi farby
(55 - 100 °C)

Tabela 2.9: Dane odnośnie zużycia rozpuszczalnika dla prasy do gorącego offsetu oraz typu pracy
[115, Intergraf, 2005]
Obliczenia dotyczące wirtualnego zakładu przedstawiono w tabeli 2.10, zakładając minimalne możliwe zużycie IPA,
zamienników IPA i środków czyszczących. Dla celów poglądowych założono, że zużycie farb wynosi 500 t/r.

Źródła emisji
Farba t/r
LZO parujące z farby %
LZO parujące z farby t/r
Emisja z farby %
Emisja z farby t/r
IPA lub LZO w podłożu % wagi farby
IPA lub LZO w podłożu t/r
IPA lub LZO niezorganizowane w podłożu %
IPA lub LZO niezorganizowane w podłożu t/r
Środki czyszczące % wagi farby
LZO w Środkach czyszczących t/r
LZO w Środkach czyszczących %
Współczynnik emisji środków czyszczących
Emisja ze środków czyszczących t/r
Całkowity wkład t/r
Całkowita emisja t/r
% wagi farby
% wejścia (SED)

Prasa typu 1,
wydruki typu A
500
35 %
175
1,5 %
2,6
2%
10,0
90 %
9,0
2%
100 %
10,0
23 %
2,3
195
13,9
2,8 %
7,1 %

Prasa typu 1,
wydruki typu B
500
35 %
175
1,5 %
2,6
10 %
50,0
90 %
45,0
5%
100 %
25,0
23 %
5,8
250
53,4
10,7 %
21,4 %

Prasa typu 2,
wydruki typu A
500
35 %
175
1,5 %
2,6
5%
25,0
90 %
22,5
5%
100 %
25,0
23 %
5,8
225
30,9
6,2 %
13,7 %

Prasa typu 2,
wydruki typu B
500
35 %
175
1,5 %
2,6
15 %
75,0
90 %
67,5
10 %
100 %
50,0
23 %
11,5
300
81,6
16,3 %
27,2 %

Tabela 2.10: Emisje LZO w wirtualnym zakładzie gorącego offsetu
[115, Intergraf, 2005]
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2.3.2.2 Zużycie – gorący offset
[128, TWG, 2005]
2.3.2.2.1 Substancje podstawowe i dodatki
2.3.2.2.2 Farby drukarskie
Głównymi składnikami farb offsetowych są: pigmenty, spoiwa (żywice, lakiery, olej mineralny), oraz dodatki (substancje
suszące). Dodatkowo, do farb dodawane są pewne substancje (oleje/rozcieńczalniki drukarskie, pasty uodparniające na
ścieranie, środki nabłyszczające, opóźniacze wysychania itd.) żeby zmodyfikować ich właściwości [21, Nordycka Rada
Ministrów, 1998].
W gorącym offsecie wykorzystuje się tylko cztery podstawowe kolory. Farby są głównie organiczne i wykorzystuje się
jedynie kilka pigmentów nieorganicznych. Najczęściej stosuje się:
• czerń: sadza
• nieorganiczne: dwutlenek tytanu, wodorotlenek glinu, wiwianit
• organiczne: żółcienie diarylidowe, czerwień litolowa 4B, błękit ftalocyjanianowy.
Błękit ftalocyjanianowy zawiera ściśle związaną miedź. Zwyczajne pigmenty mogą zawierać metale ciężkie w postaci
niewielkich zanieczyszczeń w ilościach mierzonych w częściach na milion. [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998].
Typowy skład farb do gorącego offsetu przedstawiono w tabeli 2.11.
Substancja

Skład

Substancja wiążąca
Substancja koloryzująca

Żywice, oleje roślinne, oleje mineralne (temp. wrzenia. 240 – 300 ºC)
Niemal wyłącznie pigmenty organiczne
Środki suszące (mydła metali), środki przeciwutleniające (np. oksym
cykloheksanolu), składniki kompleksujące (np. EDTA, winiany)

Substancja wspomagająca kolor

Stężenie
(% wag.)
60 – 85
10 – 25
<10

Tabela 2.1: Typowy podstawowy skład farby drukarskiej do gorącego offsetu rolowego
[18, UBA Niemcy, 2003],[54, BMLFUW Austria, 2003] [128, TWG, 2005]
Całkowite zużycie farb do gorącego offsetu w UE-15 szacuje się na 125 do 140 kiloton rocznie [4, Intergraf i EGF, 1999].
Dane z wirtualnego zakładu gorącego offsetu wykazują zużycie farb w ilości 27,8 kg na tonę gotowego produktu, lub 25
kg na tonę brutto (łącznie z odpadami) [18, UBA Niemcy, 2003]. Doświadczenia z trzech zakładów w ciągu pięciu lat
wykazały zużycie 19 kg na tonę brutto [76, TWG, 2004]. W całym przemyśle wykańczania druku, średnie zużycie farb
wynosiło 20,6 kg na tonę produktu [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998]. Przeciętne zużycie farb wynosi od około 19 do
25 kg na tonę produktu.
2.3.2.2.3 Roztwory nawilżające
[128, TWG, 2005]
DO roztworów nawilżających dodaje się nierozcieńczony IPA, chyba że są one zastępowane tensydami. W gorącym
offsecie stężenie IPA waha się pomiędzy 5 a 15% w zależności od rodzaju wydruku [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG,
2004].
Niektóre starsze prasy są zbudowane tak, aby pracować przy stężeniu IPA lub etanolu wynoszącym do 30%, a inne bez ich
udziału. Stężenie IPA może wynosić od 30 do 50% powyżej wymaganej wartości, nie zaburzając procesu druku. Z kolei
zbyt mała ilość IPA natychmiast wpływa negatywnie na jakość [4, Intergraf i EGF, 1999].
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Czasami stosuje się IPA w stężeniu 2 – 8% w kombinacji z dodatkami, zazwyczaj eterami glikolowymi, które dodaje się
do roztworu nawilżającego w stężeniu ok. 1%. W niektórych przypadkach możliwa jest praca bez udziału IPA [21,
Nordycka Rada Ministrów, 1998] [4, Intergraf i EGF, 1999].
Tabela 2.10 pokazuje zróżnicowanie w stosowanych stężeniach IPA, ze względu na zróżnicowanie pras i wydruków.
W Niemczech wdrożenie Dyrektywy o Emisjach Rozpuszczalników doprowadziło do redukcji stężenia IPA w procesach
gorącego offsetu do maksymalnej wartości 8% [18, UBA Niemcy, 2003, 76, TWG, 2004].
Dane z 2003 r. dotyczące zużycia rozpuszczalników w prasach do gorącego offsetu oraz rodzajów wydruków
przedstawiono w tabeli 2.9.
Kontrola przeprowadzona w niemieckim przemyśle gorącego offsetu wykazała, że ilość zużytego IPA (do 1999 r.)
mieściła się w przedziale 18 -21 % wag. (100% stanowił całkowity wkład farby). Jednakże bardziej aktualne dane
wskazują na 10% w zestawieniu z 5% innych dodatków w pojedynczym wirtualnym zakładzie gorącego offsetu. W 2002 r.
w wirtualnym zakładzie (patrz tabela 2.5 i 2.6) wkład IPA 50 ton na 20 000 ton drukowanego podłoża. Stężenie IPA w
roztworze nawilżającym wynosi ok. 5%. Jeżeli produkuje się 18 000 ton komercyjnych wydruków, to wkład IPA wynosi
2,8 kg na tonę produktu i 100 kg na tonę zużytej farby (10%) [18, UBA Niemcy, 2003].
W Austrii powszechnie stosowany zakres stężeń IPA mieści się w granicach 5 – 20 % [54, BMLFUW Austria, 2003].
W 16 zakładach gorącego offsetu we Flandrii, w Belgii zakres IPA w stosunku wagowym do wkładu farby wynosi od 0 do
47%. W trzech zakładach, gdzie nie używa się IPA, stosowane są zamienniki. W zależności od wkładu farby, dwa zakłady,
z ponad 500 osób zatrudnionych każdy, wykazały zużycie IPA wynoszące odpowiednio 56 % i 176 % [32, Aminal, i in.,
2002]. W bezwodnych procesach druku nie stosuje się roztworu nawilżającego, a odpychanie farby przez obszary
pozbawione obrazu osiąga się dzięki warstwie silikonu [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004].

2.3.2.2.4 Lakiery
Brak danych
2.3.2.2.5 Środki czyszczące
[4, Intergraf i EGF, 1999] [128, TWG, 2005]
Typowe środki czyszczące używane do mat offsetowych i wałków farbowych wymieniono w tabeli 1.12
Mieszanki rozpuszczalników zasadniczo zawierają węglowodory alifatyczne, cykliczne i naftalenowe. Są one zazwyczaj, z
przyczyn związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem, wolne od składników aromatycznych. Jednak były również w
użyciu węglowodory aromatyczne, takie jak toluen, ksylen i rozpuszczalniki fluorowcowane. [21, Nordycka Rada
Ministrów, 1998] [4, Intergraf i EGF, 1999].
W przypadkach procesów gorącego offsetu w UE-15 szacunek wynosi 13 kiloton rocznie, z czego około 10 % wag.
wkładu farby [4, Intergraf i EGF, 1999]. Jednak odnotowano również zakres 4,5 – 6,5 % wag. [18, UBA Niemcy, 2003].
Dane z 16 zakładów gorącego offsetu we Flandrii, w Belgii wykazują zakres 0.5 – 11.2 % na podstawie zużycia farb, a w
jednym z zakładów odnotowano typowe zużycie wynoszące aż do 110 % wag. [32, Aminal, i in., 2002].
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Podczas gdy w przeszłości od czyszczenia pras offsetowych stosowano bardzo lotne rozpuszczalniki, a w niektórych
przypadkach rozpuszczalniki chlorowcowane, obecnie istnieje wyraźna tendencja do stosowania rozpuszczalników mniej
lotnych. Trend ten skutkuje wyraźnym spadkiem emisji LZO ze środków czyszczących, z drugiej strony jednak wzrostem
ilości niebezpiecznych odpadów. Wzrost ilości odpadów jest jednak mniejszy niż spadek emisji LZO. Doświadczenie
wskazuje, że jeżeli środki czyszczące o niskiej lotności są używane już od jakiegoś czasu, ich ilość może zostać
zmniejszona [4, Intergraf i EGF, 1999].
Obecnie proporcje środków czyszczących stosowanych w gorącym offsecie, offsecie arkuszowym i generalnie w
procesach offsetowych przedstawiono w tabeli 2.12.
Środek czyszczący
Mieszanki rozpuszczalnika o temperaturze zapłonu <21 °C
Mieszanki rozpuszczalnika o temperaturze zapłonu 21 - 55 °C
Mieszanki rozpuszczalnika o temperaturze zapłonu 56 - 100 °C
Substancje wysokowrzące o temperaturze zapłonu >100 °C
Estry olejów roślinnych o temperaturze zapłonu >150 °C
Uwagi:
Kolumna 2 – dane z przemysłu niemieckiego
Kolumny 3 i 4 – dane z przemysłu flamandzkiego
Kolumna 5 – dane z przemysłu duńskiego i [76, TWG, 2004]

Gorący offset
(1999)
12,9
36,3
39,2
9,7
1,9

Gorący
Offset
offset
arkuszowy
(2000)
(2000)
Proporcja %
9
21
3
8,5
76
68,5
12
2

Offset
(2000)

12 - 33
61 - 79
6-8,6

Tabela 2.12: Środki czyszczące w procesach gorącego offsetu i offsetu ogółem [18, UBA Niemcy, 2003] [32, Aminal, i
in., 2002]
W Austrii, w procesach gorącego offsetu, 90% stosowanych środków czyszczących są to rozpuszczalniki organiczne o
prężności pary >0,01 kPa. 70% z tej liczby wykorzystuje się do czyszczenia doraźnego, które zajmuje ok. 20 – 80 sekund i
(w przypadku prasy z 4 zespołami mata-mata, szerokiej na 96,5 cm) mniej niż 1 litr rozpuszczalnika czyszczącego.
Automatyczne czyszczenie prasy pomiędzy dwoma wydrukami wykorzystuje ok. 0,5 l/h (dla 4-kolorowej podwójnie
drukującej prasy, szerokiej na 96,5 cm) [54, BMLFUW Austria, 2003] [76, TWG, 2004].
Dane dotyczące zużycia rozpuszczalnika dla pras gorącego offsetu i rodzajów wydruku przedstawiono w tabeli 2.9.
Systemy automatycznego Czyszczenia zużywają ok. 10% środka czyszczącego mniej, niż ilość potrzebna do czyszczenia
ręcznego [4, Intergraf i EGF, 1999].
Niektóre roślinne środki czyszczące zawierają do 15% rozpuszczalników. Istnieją również, takie, które ich nie zawierają
[4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004].
Niektóre starsze prasy mogą posiadać wałki nawilżające pokryte moltonem, jednakże w UE-15 wyszły one z użycia.
Muszą być one zdejmowane z prasy na czas czyszczenia. Do czyszczenia wałków tego typu nie potrzeba
rozpuszczalników, ponieważ mogą one zostać odpowiednio oczyszczone przyszyciu wody pod wysokim ciśnieniem, a
sporadycznie, przy użyciu niewielkiej ilości detergentu [4, Intergraf i EGF, 1999].
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2.3.2.2.6 Energia i zasoby
[128, TWG, 2005]
Zużycie energii w wirtualnym zakładzie gorącego offsetu opisane w tabelach 2.5 i 2.6 zostało przedstawione w tabeli 2.13
oraz na rysunku 2.9. Zużycie energii na tonę farby waha się znacznie w zależności od rodzaju prasy, wydruku oraz farby
itp., i nie jest ono realnym wskaźnikiem [76, TWG, 2004].

Zużycie energii w procesie gorącego
offsetu
Ogółem
Gaz
Elektryczność
Gaz w procesie utylizacji gazów
odlotowych

Zużycie
1,355 MWh/t
0,685 MWh/t
0,67 MWh/t
4,60/t LZO
W gazach odlotowych
15,56 GJ gazu/t LZO
0,3 t LNG/t LZO

Zużycie
54,2 MWh/t wkładu farby

Tabela 2.13: Zużycie energii w wirtualnym zakładzie gorącego offsetu (z tabeli 2.7)
[18, UBA Niemcy, 2003]

WKŁAD
Farba do gorącego offsetu: 1 tona

Dostawa i
przygotowanie
tuszu

(Energia elektryczna
w procesie druku)
Energia ogółem, z czego:
Napędy
Sprężone powietrze
Chłodzenie

9000 kWh
5600 kWh
400 kWh
1700 kWh

(Energia elektryczna
w procesie druku)

Czyszczenie
doraźne

Energia elektryczna
Energia termiczna

3800 kWh
13600 kWh

Energia elektryczna
Energia termiczna

700 kWh
100 kWh

(Energia elektryczna
w procesie druku)

Proces druku

Suszenie
farby

Utylizacja
spalin

Wykańczanie
na miejscu
Ogółem: 27200 kWh
Energia elektryczna: 13500 kWh
Energia termiczna: 13700 kWh

Rysunek 2.9: Charakterystyczne zużycie energii w wirtualnym procesie gorącego offsetu [18, UBA Niemcy, 2003]
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2.3.2.2.7 Podłoża drukarskie i inne zużycia
[128, TWG, 2005]
Podłoża drukarskie
Najczęściej stosowanym podłożem w gorącym offsecie jest papier, przeciętnie o gramaturze w granicach 40 – 60 g/m2.
Często stosuje się papier powlekany (LWC) i niepowlekany o typowej gramaturze w granicach 45 - 70 g/m2.
Inne zużycia
W zakres wkładu wchodzą też inne materiały, takie jak myjki do czyszczenia, pojemniki i inne materiały opakowaniowe.
W gorącym offsecie używa się czterech podstawowych kolorów, dostarczanych w pojemnikach wielokrotnego użytku. Są
to albo kontenery średniej wielkości (IBC) o pojemności przeciętnie 1 tony, lub standardowe 200 – litrowe metalowe
beczki [4, Intergraf i EGF, 1999]. Myjki są zazwyczaj wielokrotnego użytku i ważą ok. 40 g. Zakład gorącego offsetu
zużywa ok. sześciu myjek na tonę wydruków, co równa się 200 myjkom na tonę zużytej farby [4, Intergraf i EGF, 1999,
18, UBA Niemcy, 2003, 76, TWG, 2004].
2.3.2.3 Emisja - gorący offset
2.3.2.3.1 Emisja do powietrza – źródła i emisja niezorganizowana
[128, TWG, 2005]
Całkowitą niezredukowaną emisja LZO z zakładów gorącego offsetu w Europie szacuje się na rząd wielkości 100 kiloton
rocznie. Ponad połowa tej emisji pochodzi z IPA w roztworach nawilżających, a reszta ze środków czyszczących. Emisja z
farb generowana w suszarkach pochodzi z wysokowrzących olejów i ulega redukcji, szacunkowo wraz z 10% IPA i
środków czyszczących, które są również wyprowadzane w suszarkach, tam, gdzie suszarki pobierają powietrze z
pomieszczenia, w których pracują prasy.
Na podstawie modelu RAINS, na poziomie UE-25 na 2000 r., emisja NMLZO z gorącego offsetu wynosiła 40 kt, co
stanowi 0,38 % całkowitej emisji NMVIC. Całkowita aktywność wynosiła 123,59 kt, ze średnim wskaźnikiem emisji
wynoszącym 3 239 g NMLZO/kg, z czego wynika, że ta gałąź przemysłu już obniżyła niektóre rodzaje emisji [130,
EGTEI, 2005].
Niektóre dane mówią, że 50% pierwotnej emisji LZO pozostanie niezredukowana [4, Intergraf i EGF, 1999]. Inne mówią,
że możliwe jest osiągnięcie znacznie niższych poziomów niezorganizowanej emisji LZO, w granicach 25 - 30 % [54,
BMLFUW Austria, 2003] dzięki niskiemu zużyciu IPA i wykorzystaniu środków czyszczących o niskiej lotności.
Osiągnięto poziomy wynoszące nawet około 23 %; patrz tabela 2.7 [76, TWG, 2004].
Emisja niezorganizowana w Dyrektywie SED została opisana jako procent wkładu. W gorącym offsecie, podstawową
techniką redukcji niezorganizowanej emisji LZO jest redukcja wkładu rozpuszczalników LZO. Wyrażanie emisji jako
procentowego udziału we wkładzie, nie odzwierciedla więc zaistniałych zmian. Schemat obliczeń redukcji, który pozwala
na ominięcie tego problemu został zastosowany w Niemczech i Austrii, jednak nie w Dyrektywie SED. Przeprowadzono
badanie, które wykazało, że w przypadku gorącego offsetu jest to model przydatny do wyrażenia emisji, jako procent
zużycia farb [115, Intergraf, 2005]. Patrz załącznik 24.2.
Gazy odlotowe z pras do gorącego offsetu często wydzielają odór. W wielu przypadkach jest to główna przyczyna, dla
której, w tej gałęzi przemysłu drukarskiego, instaluje się spalarnie. [4, Intergraf i EGF, 1999].
W kolejnych paragrafach szczegółowo omówione zostaną różne źródła emisji.
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Tusze
Całkowita emisja rozpuszczalników z farb do gorącego offsetu, która w UE-15 zazwyczaj zawiera 30 – 35 %
rozpuszczalników, wynosi w przybliżeniu 45 kiloton. 80 – 90 % rozpuszczalników tych paruje w suszarce i zazwyczaj jest
utylizowana [4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004].
Farba jest dostarczana w kontenerze i transportowana bezpośrednio do pras przez pompowanie systemem rur. Jest to
praktyka powszechnie stosowana w wielkich zakładach [4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005].
Roztwory nawilżające
IPA lub, niekiedy, etanol, dodawany do roztworów zwilżających, paruje podczas procesu druku; około 85 – 90 % stanowi
emisja niezorganizowana, a około 10% (w przypadku gorącego offsetu) jest wyodrębnione w suszarkach i utylizowane [4,
Intergraf i EGF, 1999]. Inne źródła podają jednak, że przechwytuje się i utylizuje 50% roztworów nawilżających
stosowanych w gorącym offsecie. [54, BMLFUW Austria, 2003]. Pewna ilość zużytego IPA jest częściowo emitowana i
zostało to opisane w sekcji 2.3.2.2.3.
IPA może być częściowo zastępowany eterami glikolowymi, które również parują, ale w mniejszym stopniu niż
zastępowany IPA. Pomimo, że, w przypadku niektórych eterów glikolowych, potencjał tworzenia ozonu może być 10 razy
wyższy niż w przypadku IPA; korzyści powinny być szacowane na zasadzie porównania wagi.
Bezwodny druk offsetowy nie powoduje emisji do powietrza wynikającej z procesu nawilżania [4, Intergraf i EGF, 1999,
76, TWG, 2004].
Środki czyszczące
Emisja około 100 kiloton ze środków czyszczących stosowanych w europejskich zakładach offsetowych zależna jest od
rodzaju sprzętu czyszczącego, wydruków, stosowanego rozpuszczalnika itp. Wysoko- lub niskowrzące rozpuszczalniki
wykazują całkowicie inne poziomy emisji. Bilans masy wirtualnego zakładu gorącego offsetu przedstawiony na rysunku
2.6. stanowi przykład procentowego udziału rozpuszczalników, które mogą być emitowane do powietrza, przede
wszystkim przez spalarnie, a częściowo też w sposób niezorganizowany.
Procentowy udział emisji rozpuszczalników, która pochodzi z automatycznego czyszczenia doraźnego w procesach
gorącego offsetu, i która jest przechwytywana i przekazywana do systemu utylizacji gazów odlotowych wynosi < 15-50 %
[18, UBA Niemcy, 2003, 54, BMLFUW Austria, 2003].
Emisja rozpuszczalników w procesach gorącego offsetu z czyszczenia ręcznego oraz czyszczenia podstawowego, która jest
przechwytywana i przekazywana do systemu utylizacji gazów odlotowych mieści się w granicach 0 - 5 %.
Przechwytywanie
Przeciętne stężenie LZO w gazach odlotowych z procesów gorącego offsetu mieści się w granicach 1-3 g/Nm3 ze względu
na brak powtórnego obiegu powietrza z suszarki. Gazy odlotowe wydzielają odór tak silny, że powtórny obieg powietrza
mógłby nadać drukowanym produktom nieakceptowany zapach. Brak powtórnego obiegu wymusza odpowiednio duży
przepływ powietrza oraz wydajność spalarni. Niskie stężenie powoduje stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na energię
[4, Intergraf i EGF, 1999, 18, UBA Niemcy, 2003]. Jednakże dane pochodzące z austriackiej prasy reprezentującej dobrą
praktykę (4-kolorowa dwustronna prasa o szerokości 96,5 cm), wyprowadzająca pomiędzy 1000 a 4000 Nm3 powietrza,
generuje maksymalne stężenie LZO wynoszące 8 g/Nm3. Dla porównania, jest to o niemal 50% więcej niż w przypadku
dwóch wielkich pras w wirtualnym zakładzie w tabeli 2.7. Istnieje wiele sposobów utylizacji gazów odlotowych, które
zostały omówione w sekcji 2012.
Spopielanie
Spalarnie może być zintegrowane z suszarkami, albo może istnieć centralny system, do którego wszystkie suszarki są
podłączone, patrz sekcja 20.11. W Austrii (gdzie wcześnie wprowadzono redukcję LZO), 80% centralnych systemów
korzysta ze spalarni regeneracyjnych [76, TWG, 2004].
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Temperatura spalania musi wynosić 750 - 800 °C. Wartość kaloryczna gazów odlotowych może nie wystarczyć do
osiągnięcia tej temperatury [4, Intergraf i EGF, 1999]. Jednakże, w optymalnych warunkach może być to proces
autotermiczny, gdzie wykorzystywane jest spalanie regeneracyjne [18, UBA Niemcy, 2003, 76, TWG, 2004].
Trzy techniki spalania stosowane w zakładach gorącego offsetu wykazują cechy przedstawione w tabeli 2.14
Emisja
Całkowity węgiel
z czego metan
NOX
Energia
Temperatura
Gaz ziemny
Temperatura wydmuchu
Elektryczność
Straty ciepła

Jednostka
3

mg C/Nm
3

mg/Nm
°C
m3/h
°C
kW
2 640

Termiczne
<20
100
Termiczne
750
105
350
100
1 400

Katalityczne
<50
ok 25
20
Katalityczne
400
20
200
100
1 400

Regeneracyjne
<30
100
Regeneracyjne
800
20
200
75

Tabela 2.14: Osiągnięcia zastosowanych technik spalania w zakładach gorącego offsetu
[4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004]
Na skutek spalania termicznego można osiągnąć nieco niższą emisję LZO; wydajność jest o ok. 0,1 % wyższa. Ceną jest
jednak wyraźnie wyższe zużycie energii. Zużycie gazu ziemnego jest pięć razy wyższe niż w pozostałych dwóch
systemach.
Spopielanie termiczne stosowane w teoretycznym wirtualnym zakładzie opisanym w tabeli 2.7 posiada wydajność
redukcyjną wynoszącą 99 % i wykazuje niżej wymienione poziomy emisji. Jednakże jest to związane z bardzo wysoką
temperaturą spalania, wynoszącą 900 °C
•
•
•

19 mg LZO/m3
40 mg NOx/m3
50 mg CO/m3.

Kondensacja
Poziom wydajności kondensacji wynosi zazwyczaj około 90% [52, SIN Holandia, 1994]. Nie spełnia ona jednak wymagań
Dyrektywy SED odnośnie wielkości emisji i nie jest często stosowana [76, TWG, 2004].

Oczyszczanie biologiczne
Nie zostało odnotowane pomyślne wykorzystane w tej gałęzi przemysłu. Patrz sekcja 20.11.8.

2.3.2.3.2 Odpady
[128, TWG, 2005]
Papier
Ilość odpadów papierowym jest w gorącym offsecie zazwyczaj wyższa niż w innych metodach druku, jako, że znaczna
ilość papieru zostaje zużyta zanim osiągnięta zostanie odpowiednia równowaga pomiędzy ilością farby i wody
nawilżającej i zostanie uzyskana dobra jakoś wydruku.
Wirtualny zakład gorącego offsetu opisany w sekcji 2.3.2.1 produkuje 2800 ton odpadów na 20 000 ton podłoża, co równa
się 14 % odpadów z wkładu papierowego podłoża [18, UBA Niemcy, 2003].
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Uważa się, że w offsecie bezwodnym produkuje się mniej odpadów, ponieważ nie zachodzi równoważnie farby i
nawilżania.

Farby
Wirtualny zakład gorącego offsetu opisany w sekcji 2.3.2.1 wyprodukował 12 kg odpadów z farby na tonę zużytej farby, z
czego 10 kg to pozostałości farb, a 2 kg to farba wchłonięta przez myjki czyszczące [18, UBA Niemcy, 2003].
Roztwór nawilżający
Podczas drukowania, roztwór nawilżający może zostać zanieczyszczony przez pył papierowy i niewielkie ilości farby.
Roztwory te zawierają AOX i niewielkie ilości metali. Zazwyczaj pozostałości roztworów nawilżających są usuwane i
mogą wymagać wstępnej obróbki, opisanej szczegółowo w sekcji 2.3.2.3.3 [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy,
2003, 76, TWG, 2004].
Środki czyszczące
Znaczne ilości zużytych środków czyszczących mogą się gromadzić, przede wszystkim w dużych zakładach, gdzie
czyszczenie odbywa się w większości automatycznie. Szacowana ilość w przemyśle druku offsetowego w UE wynosi
około 100 kiloton środków czyszczących, które są usuwane, rocznie [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004].
Wirtualny zakład gorącego offsetu opisany w sekcji 2.3.2.1 wyprodukował 46 litrów wody z 50% wysokowrzących
rozpuszczalników na każdą tonę zużytej farby [18, UBA Niemcy, 2003].
Środki czyszczące są w znacznej mierze wykorzystywane powtórnie, a ich usuwanie, jako niebezpiecznych odpadów,
może być redukowane o ok. 50% [4, Intergraf i EGF, 1999].
Myjki
Myjki do czyszczenia prasy zawierają rozpuszczalniki organiczne, farby, a czasami lakiery. Ich ilość zwykle różni się w
zależności od długości cyklu, a co za tym idzie, liczby zmian wydruków w ciągu roku. Wirtualny zakład gorącego offsetu
opisany w tabelach 2.5 i 2.6 zużył około 200 sztuk myjek z rozpuszczalnikiem na tonę zużytej farby, z których każda
została zanieczyszczona średnio 10 g farby i 30 g środka czyszczącego. [18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004].
Inne odpady
Stare matryce drukarskie zawierają metale, głownie glin oraz śladowe ilości innych metali, w zależności od wieku
urządzenia. Wyrzucane są również maty. Odpady mogą również zawierać filtry do filtrowania roztwory nawilżającego
oraz zużyte lampy UV z procesu wytwarzania matryc [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [76, TWG, 2004].
Farb offsetowe w standardowych kolorach mogą być dostarczane w kontenerach wielokrotnego użytku IBC, lub w
standardowych 200-litrowych metalowych beczkach.
2.3.2.3.3 Ścieki
Roztwory nawilżające
Podczas drukowania roztwór nawilżający zostaje zanieczyszczony pyłem papierowym i niewielkimi ilościami farby.
Roztwory takie zawierają AOX w stężeniu > 1 mg AOX/l oraz niewielkie ilości metali takich jak glin, miedź, cynk, kobalt
i mangan (dwa ostatnie ze środków suszących), w łącznym stężeniu ok. 0,1 g/l. Zazwyczaj ścieki z roztworów
nawilżających są usuwane, często po utylizacji [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003].
Dodatki do roztworów nawilżających w stężeniu około 3% mogą zaigrać niewielki ilości biocydów przeciwalgowych.
Przeciętne stężenie biocydów waha się w granicach 0,1 – 0,2 %, co oznacza, że ostateczne stężenie w roztworze
nawilżającym jest nieznaczne [4, Intergraf i EGF, 1999].
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Przeważnie drukarnie nie posiadają oczyszczalni ścieków i usuwają ścieki bezpośrednio do kanalizacji miejskiej. Jeżeli, ,
ze względu na znaczny poziom zanieczyszczeń, nie można zezwolić na usuwanie ścieków, alternatywą jest ich traktowanie
jako odpady niebezpieczne[4, Intergraf i EGF, 1999].
Środki czyszczące
Ścieki pozostałe po czyszczeniu rolek nawilżających stosowanych w wodnych procesach druku nie zawierają prawie
żadnych zanieczyszczeń. Mogą one zawierać pewne ilości detergentów, niektóre substancje, które można znaleźć w
roztworach nawilżających i niewielki ilości farby. Ścieki te przeważnie nie są utylizowane, lecz usuwane bezpośrednio do
kanalizacji [4, Intergraf i EGF, 1999].
2.3.3 Druk na opakowaniach elastycznych –fleksografia i druk wklęsły
W zakładach produkujących elastyczne opakowania stosuje się kombinację dwóch lub więcej powyższych procesów:
•
•
•
•

opakowaniowy druk wklęsły
fleksografia
laminowanie
lakierowanie.

We wszystkich tych procesach mogą być wykorzystywane rozpuszczalniki
2.3.3.1 Bilans masy – opakowania elastyczne
[18, UBA Niemcy, 2003]
W 1999 r. ogłoszono wyniki kontroli w niemieckich zakładach drukujących opakowania. Jednym z wyników było
porównanie danych dotyczących funkcjonowania różnych zespołów w różnych zakładach i wykorzystanie ich do symulacji
wirtualnego zakładu spełniającego wymagania prawne, szczególnie te wynikające z Dyrektywy SED. W kolejnej sekcji
przedstawiono bilans masy w zakładzie o dobrej praktyce wybranym podczas kontroli, a następnie dane z zakładu
wirtualnego.
Zakład o dobrej praktyce
W tej sekcji przedstawiono dane z zakładu o dobrej praktyce ze wspomnianej kontroli oraz bilans masy wirtualnego
zakładu. Wirtualny zakład, jak wcześniej wyjaśniono, nie jest istniejącym zakładzie, ale złożonym z prawidłowo
funkcjonujących jednostek z różnych istniejących zakładów. Należy podkreślić, że dane z istniejącego zakładu o dobrej
praktyce nie różnią się znacznie od tych z wirtualnego zakładu. Dane operacyjne zakładu o dobrej praktyce są następujące:
•
•
•
•
•
•
•

zakład pracuje sześć dni w tygodniu w trzech zmianach. Posiada on trzy zespoły, każdy z nich wyposażony w trzy
prasy fleksograficzne z centralnym cylindrem dociskowym o szerokości rolki 1,30 m.
produktem końcowym są drukowane formularze, zwijane po wydrukowaniu i przekazywane jako półprodukt
producentom końcowym; w zakładzie tym nie wykonuje się prac wykończeniowych
w dwóch zespołach stosuje się przede wszystkim produkty rozpuszczalnikowe (np. farby i środki czyszczące) a w
jednym 85 % stosowanych produktów jest na bazie wody.
rozpuszczalniki do kontroli lepkości farb są dozowane bezpośrednio do zespołu farbowego
zainstalowany jest system utylizacji gazów odlotowych z funkcja odzysku ciepła do kontroli emisji do powietrza.
Systemy wyprowadzana w prasach drukarskich wyposażone są w techniki obiegu powietrza, kontrolowane przy
pomocy pomiarów stężenia rozpuszczalnika.
czyszczenie zespołu farbowego odbywa się w zamkniętej maszynie czyszczącej wyposażonej w zintegrowany system
odzysku rozpuszczalnika
ścieki z czynności związanych z czyszczeniem są utylizowane przez ultrafiltrację (w przypadku farb na bazie wody).
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WKŁAD

Wielkość Jednostka

Uwagi

Materiał
Podłoże drukarskie
Farby drukarskie;
Zawartość LZO
Rozcieńczalniki
(rozpuszczalniki do
regulacji lepkości)
Woda do czyszczenia i
rozcieńczania

10 433
576 189

t/r
t/r
t/r

316

t/r

666

m3/r

Z czego
ok µ
wodne

WYPŁYW
Produkty
Drukowane półprodukty
Odpady

9 700

t/r

Papier/błędne wydruki

740

t/r

Pozostałości farb

41

t/r

Mieszanka środków
czyszczących i wody
Ścieki z procesów

Woda do chłodzenia i
klimatyzacji

51 866

m3/r

Myjki
Całkowite LZO
Energia

144 100
505

szt./r
t/r r

Myjki
LZO w odpadach

3 670

MWh/r

Gazy spalinowe
Przepływ

350

MWh/r

3 320

MWh/r

Energia całkowita
Energia gazowa
Energia elektryczna

Wielkość Jednostka

LZO w oczyszczonym
gazie
NOX w oczyszczonym
gazie
CO w oczyszczonym gazie
Niezorganizowane
LZO niezorganizowane

Uwagi
Papier i farba

Z ok. 10,8 t
LZO

Z ok. 9,8 t LZO
15

t/r

545

m3/r

144 100
23

szt./r
t/r

72,45 x
106
1,38

m3/r

4,70

t/r

2,72

t/r

96

t/r

t/r

Z ok. 2,5 t LZO

384 t/r LZO
zlikwidowane

ok. 19 %
wielkości
wkładu

Uwagi: [76, TWG, 2004]:
•
trzy zmiany i sześć dni roboczych nie są powszechnie spotykane w druku fleksograficznym: prasy nie są wystarczająco kosztowne. Ma
to miejsce przede wszystkim w zakładach opakowaniowego druku wklęsłego
•
prasa o szerokości 130 cm jest raczej szersza niż zazwyczaj
•
spalanie katalityczne: obecnie zawsze regeneracyjne
•
utylizacja ścieków przez ultrafiltrację nie jest powszechnie spotykane: zazwyczaj ścieki nie odgrywają istotnej roli

Tabela 2.15: Bilans masy w zakładzie druku fleksograficznego stosującym dobrą praktykę
[18, UBA Niemcy, 2003, 76, TWG, 2004]
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Na podstawie wymiany informacji należy podkreślić następujące punkty [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
•
•
•

•

dane te mogą świadczyć o dobrej praktyce dla konkretnych zadań i warunków w danym zakładzie, mogą jednak
nie być typowe dla całej gałęzi przemysłu
zanieczyszczenia z farb = 41 t/r wraz z 10,8 t rozpuszczalnika = 26 %: nie jest to farba (gotowa do użycia farba
zawiera 80 % rozpuszczalnika) lecz szlam pozostały po destylacji środków czyszczących
385,38 t/r w niezutylizowanych gazach odlotowych wynosi 5,3 g/Nm3. Jest to zbyt wysoki wynik dla
zwyczajnych prac fleksograficznych i jest osiągalny jedynie w przypadku laminowania i lakierowania na
wysokim poziomie (co nie zostało ujęte w tabeli 2.15) przy dużym współczynniku cyrkulacji powietrza. Jest to
dowód na to, że w znacznej ilości wydruków wykorzystuje się białą farbę, a zatem nie jest to druk na papierze.
LZO w oczyszczonym powietrzu wynosi przeciętnie 19 mg/Nm3. Wielkość ta wyrażona w mg C jest o około 50
% mniejsza (około 10 mg/Nm3) przy wydajności spalarni wynoszącej >99.5 %. Przemysłowcy twierdzą, że
wydajność ta jest zbyt niska, żeby była realistyczna. Jednakże w Niemczech określa się ją jako zwyczajną dobrą
praktykę, przy stężeniu surowego gazu w granicach 1 - 8 g/Nm3 i stężeniu wyjściowym poniżej 20g/Nm3.

Należy podkreślić, że przy porównaniu danych dotyczących zużycia i emisji opisanego zakładu o dobrej praktyce z danymi
z wirtualnego zakładu, bierze się też pod uwagę dodatkowe procesy, którym towarzyszy dodatkowe zużycie i emisja. Na te
przybliżone dane z wirtualnego zakładu składają się szacunkowe dane dotyczące zużycia i emisji każdego poszczególnego
układu oddzielnie.
Wirtualny zakład
Żeby obiektywnie zobrazować wielkości zużycia i emisji, które osiąga się w praktyce, przedstawiono dwie różne metody
obrazowana wirtualnych zakładów. Z jednej strony jest produkcja z zastosowaniem farb rozpuszczalnikowych, z drugiej
strony produkcja łączona, z użyciem farb wodnych i rozpuszczalnikowego lakieru. Charakterystykę wirtualnego zakładu
przedstawiono w tabeli 2.16:
Maszyny drukarskie
Suszarki
Procesy wykończeniowe
Warunki produkcji
Produkty

Urządzenie fleksograficzne z centralnym cylindrem dociskowym; osiem zespołów
farbowych, wymiary 127 x 100 cm, prędkość obrotów do ok. 250 m/min
Pośrednie nagrzewanie suszarki pośredniej i suszarki mostkującej przez olej przewodzący
ciepło, technologia cyrkulacji powietrza kontrolowana przez monitorowanie stężenia
rozpuszczalnika
Urządzenie do cięcia rolki, krajalnica poprzeczna, przewijarka
280 dni produkcyjnych/r, trzy zmiany, 6 526 godzin pracy/r z 70% czasu na produkcję;
łącznie 4 560 godzin druku/r
Opakowania papierowe 70g/m2
Rozpuszczalnikowe:
Sześć kolorów, pokrycie powierzchni 155%, warstwa farby 4,98 g/m2, prędkość obrotów

150 m/min
Prasy mieszane:
Sześć kolorów + lakier, pokrycie powierzchni 255%, warstwa farby 4,9 g/m2 + lakier 2.5
g/m , prędkość obrotów 150 m/min
2

* Uwagi: 70% czasu produkcji to więcej niż można osiągnąć w praktyce [76, TWG, 2004]
Tabela 2.16: Maszyny i warunki produkcji w wirtualnym zakładzie druku fleksograficznego
[18, UBA Niemcy, 2003]
Charakterystyczne wielkości zużycia i emisji zależą w znacznym stopniu od wykonywanych produktów i rosną wraz z:
•
•
•
•
•

spadkiem ilości wydruków
wzrostem liczby sekwencji zmian kolorów
wyjątkowo wysokimi wymaganiami odnośnie jakości druku, lub trudnymi do drukowania obrazami
spadkiem jakości papieru
wzrostem powierzchni do pokrycia
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Wyliczono bilans masy dla wirtualnego zakładu. Średnie zużycie i emisja LZO na tonę zużytej farby, podobnie jak średni
wkład materiałów i produkcję odpadów w wirtualnych zakładach pokazano w tabelach 2.17 i 2.18. Do produkcji techniką
druku wklęsłego, domieszka rozcieńczalników (wkład LZO) i, odpowiednio, emisja LZO pochodząca z farb, jest 10 – 20%
wyższa. Liczby te są wartościami uśrednionymi, które mogą się wahać w granicach +/- 20 %, w zależności od
wspominanych parametrów
1 000 kg farby drukarskiej
zawierającej 500 kg LZO
1

731 kg rozcieńczalnika (100 % LZO)

21 875 kg papieru
70 kg środka czyszczącego
(100 % LZO)
120 myjek

Wypływ

Etap procesu
Rozpuszczalnik do regulacji
lepkości [76, TWG, 2004]
Proces druku

Czyszczenie doraźne

Suszenie farby
Wykańczanie
Całkowity wkład LZO:
1 301 kg

160 kg strat niezorganizowanych LZO
1 900 kg błędnych wydruków/odpadów z
papieru
90 kg pozostałości farb
45 kg strat niezorganizowanych LZO
120 myjek z ok. 1,4 kg pozostałości farb + 3
kg rozpuszczalników
1 063 kg LZO w wyodrębnionym.,
nieoczyszczonym powietrzu
2
6,80 g/m3LZO w 133 100 Nm3 po utylizacji
Odpady z papieru
Całkowity wypływ LZO:
205 kg odlotowe (16 % wkładu)
1 060 kg zutylizowane
ok. 2 – 3 kg w zutylizowanym gazie
ok. 33 kg w odpadach

Uwagi:
1
Podana ilość rozcieńczalnika jest zbyt niska: gotowa do użycia farba zawiera 72 % rozpuszczalnika [76, TWG, 2004]
2
6,80 g/m3LZO to zbyt dużo dla druku fleksograficznego i prawdopodobnie włączono tu laminowanie i/lub lakierowanie
Tabela 2.17: LZO i bilans odpadów w wirtualnym zakładzie rozpuszczalnikowego druku fleksograficznego
[18, UBA Niemcy, 2003]
10 00 kg farby drukarskiej *
zawierającej 31 kg LZO
516 litrów wody
625 kg lakieru
(zawierającego 156 kg LZO)
198 kg rozcieńczalnika (100 % LZO)
21 875 kg papieru

1 200 l wody
120 myjek

Przygotowanie farby

Proces druku

Czyszczenie doraźne
Suszenie farby
Wykańczanie

Całkowity wkład LZO:
385 kg

Wypływ

Etap procesu

58 kg strat niezorganizowanych LZO
1 900 kg błędnych wydruków/odpadów z
papieru
140 kg pozostałości farb
323 kg LZO w wyodrębnionym
nieoczyszczonym powietrzu
1,38 kg LZO w 234 379 m3 powietrza w 69 ºC
po utylizacji
Odpady z papieru
Całkowity wypływ LZO:
58 kg odlotowe (16 % wkładu)
320 kg zutylizowane
ok. 3 kg w zutylizowanym gazie
ok. 4 kg w odpadach

Uwagi:
1
Wydaje się, że farba jest na bazie wody, ale nie jest to pewne [76, TWG, 2004]
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Tabela 2.18: LZO i bilans odpadów w wirtualnym zakładzie druku fleksograficznego o łączonym procesie
[18, UBA Niemcy, 2003]
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2.3.3.2 Zużycie - opakowania elastyczne
2.3.3.2.1 Rozpuszczalniki organiczne
Tabela 2.19 przedstawia wybór typowych rozpuszczalników organicznych stosowanych w procesie druku
opakowaniowego, wraz z zakresem zastosowania. Tabela 2.20 pokazuje przegląd typowych rozpuszczalników
organicznych, które można spotkać w procesach druku opakowaniowego bazujących na farbach, klejach lub lakierach
wodnych.
Rozpuszczalnik
Octan etylu
Etanol
Mieszanki etanolu i octanu etylu
Izopropanol
Octan izopropylu
Keton metylowo etylowy
n-Butanol
Metoksypropanol
n-Propanol
Etoksypropanol
Różne estry

Prężność par (kPa)
9,2
5,9
4,3
6,1
10,5
1,2
1,1
2,5
0,65

Zakres zastosowania
Rozcieńczalnik, środek czyszczący
Rozpuszczalnik w farbach, środek czyszczący
Mieszanka w zależności od wymaganego czasu schnięcia
Rozpuszczalnik w farbach, środek czyszczący
Regulator lepkości
Sykatywa; często jako rozpuszczalnik w klejach i
niektórych lakierach
Opóźniacz
Opóźniacz
Opóźniacz
Opóźniacz
Plastyfikator

Tabela 2.19: Typowe rozpuszczalniki wykorzystywane w rozpuszczalnikowych procesach druku opakowaniowego
[18, UBA Niemcy, 2003, 76, TWG, 2004]

Rozpuszczalnik
Etanol
Izopropanol
n-Propanol
Specjalna nafta
Benzyna lakiernicza

Prężność par (kPa)
5,9
4,3
2.5
4,0 – 8,5
0,15 – 1,0

Zakres zastosowania
Rozpuszczalnik w farbach, sykatywa, środek czyszczący
Rozpuszczalnik w farbach, środek czyszczący
Rozpuszczalnik w farbach
Środek czyszczący (rzadko stosowany, jako, że większość
opakowań jest przeznaczona do żywności)
Środek czyszczący (rzadko stosowany, jako, że większość
opakowań jest przeznaczona do żywności)

Tabela 2.20: Typowe rozpuszczalniki wykorzystywane w wodnych procesach druku opakowaniowego.
[18, UBA Niemcy, 2003]
Oprócz rozpuszczalników organicznych, w dostępnych na rynku rozpuszczalnikach, rozpuszczalniki stosuje również się do
rozcieńczania farb (kontrola lepkości) i wielu prac w zakresie czyszczenia. Szczególnie w zakresie kontroli lepkości,
procesy druku wklęsłego i fleksografii różnią się od siebie. Tabela 2.21 przedstawia typowe, średnie wielkości
specyficznych zastosowań LZO.
Należy odkreślić, że stosunek części stałych i rozpuszczalnika „w stanie sklepowym” bardzo znacznie waha się w
poszczególnych zakładach. Farba jest dostarczana według konkretnych specyfikacji. W skrajnych przypadkach jest ona
dostarczana w stanie „prawie gotowym do użycia”, o zawartości rozpuszczalnika zbliżonej do 75% (niewielkie końcowe
rozcieńczenie ma miejsce w obrębie prasy. Inną skrajnością jest dostarczanie farby w postaci „pasty”, o zawartości
rozpuszczalnika ok. 30%. Pasty te są mieszane i rozcieńczane w dziale farb do postaci „prawie gotowej do użycia”.
Następnie również ma miejsce końcowe rozcieńczanie w obrębie prasy. Co więcej, kilka lat temu przeciętna zawartość
rozpuszczalnika w farbie „w stanie sklepowym” wynosiła od 50 do 60%, co nie jest już obecnie spotykane. W większych
zakładach farby są obecnie kupowane w postaci „pasty” i rozcieńczane na miejscu [128, TWG, 2005]:
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Proces druku

LZO wykorzystywane (wyrażone jako procent wagowy nabytej farby) w
następujących zastosowaniach:
Rozcieńczalniki do
Farby drukarskie1
Środki czyszczące
farb
Średnio
Zakres
Średnio
Zakres
Średnio
Zakres

Całkowite
zużycie
LZO jako procent
wagowy nabytej farby

Średnio
Zakres
Druk
wklęsły
60
40 – 70
101
70 – 120
17
178
127 – 207
rozpuszczalnikowy
Fleksografia
60
45 – 75
81
50 – 95
14
155
109 – 184
rozpuszczalnikowa
Druk
wklęsły
5
0 – 20
2
0–5
10
0 – 15
17 (2)
0 – 40
wodny
Fleksografia
5
0 – 20
2
0–5
10
0 – 15
17 (2)
0 – 40
wodna
Uwagi: [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]
(1) gotowa do użycia farba zawsze zawiera ok. 80% rozpuszczalnika. Nabyta farba o większej zawartości
rozpuszczalnika wymaga mniej rozpuszczalnika do rozcieńczenia (kontrola lepkości). Typowe farby
rozpuszczalnikowe: do druku wklęsłego zwykle zawierają ponad 80% a do fleksografii nieco poniżej 80%.
(2) Zazwyczaj 17% to zbyt wiele dla farb wodnych
Tabela 2.21 Charakterystyczne zużycie LZO w procesach druku opakowaniowego
[18, UBA Niemcy, 2003]
Tabela 2.21 pokazuje, między innymi, że w procesie druku techniką rozpuszczalnikowego druku wklęsłego, podczas
produkcji i procesów towarzyszących, na terenie zakładu, zużywa się przeciętnie 1,78 kg LZO na kg nabytej farby. W
podanym przykładzie zakres ten wynosi 1,27 – 2,07 kg LZO na kg nabytej farby.
Odzysk rozpuszczalnika na miejscu ma miejsce wyłącznie w przypadku środków czyszczących i zmniejsza on ilość
środków czyszczących, które musza zostać zakupione. Oznacza to, że dla poszczególnych sposobów wykorzystania LZO,
dane podane w tabeli 2.21 w kolumnie „środki czyszczące” wyrażone jako procent wkładu farby wyrażony w kg, są
zmniejszone o około 50%.

2.3.3.2.2 Farby i lakiery drukarskie
[18, UBA Niemcy, 2003] [4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [22, Vito, 1998, 128, TWG,
2005]
Rodzaje stosowanych farb – farby rozpuszczalnikowe
Najbardziej popularnymi rozpuszczalnikami stosowanymi w rozpuszczalnikowym druku opakowaniowym są etanol i octan
etylu. Dodatkowo, zakłady druku fleksograficznego stosują Izopropanol, n-propanol, metoksypropanol i etoksypropanol, a
zakłady druku wklęsłego stosują także keton metyloetylowy, octan i-propylu i octan n-propylu. Wybór rozpuszczalnika
stosowanego w farbach zależy od drukowanego podłoża.
Podczas druku, lepkość farby dostosowywana jest w miarę potrzeb, lub też utrzymywana na uprzednio wyznaczonym
poziomie poprzez dodawanie odpowiednich rozpuszczalników. Nowo zmieszane farby są zawsze nieco bardziej lepkie
żeby umożliwić ostateczne dostosowanie w obrębie prasy.
Farba fleksograficzna wytwarzana jest albo na bazie rozpuszczalników albo na bazie wody, ale farby na bazie wody są
rzadko stosowane. Tabela 2.22 przedstawia przeciętny skład podstawowej receptury dla farb rozpuszczalnikowych.
Stężenie rozpuszczalnika w farbie waha się, patrz sekcja 2.3.3.2. Gotowe do użycia farby zawierają ok. 80%
rozpuszczalnika i 20% części stałych. Lakiery również zawierają około 80% rozpuszczalnika [76, TWG, 2004][128, TWG,
2005].
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Składnik:
Środek wiążący:

Skład:

- składnik rozpuszczalnika

- składnik środka wiążącego
Barwniki
Środki wspomagające kolor

Stężenie (% wag.)

Normalnie schnące rozpuszczalniki: np. etanol, n-propanol,
izopropanol
Szybkoschnące rozpuszczalniki: np. octan etylu i/lub octan npropylu, MEK, nafty
Wolnoschnące rozpuszczalniki: np. metoksypropanol,
etoksypropanol
Derywaty celulozowe (np. nitroceluloza), maślany poliwinylu,
PCV, poliamidy
Pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne
Np. zmiękczacze, woski, środki poślizgowe, EDTA (obecnie
niestosowany w Niemczech)

60 - 80

10 – 2
10 – 5
1-6

Właściwości fizyczne:
Zawartość części stałych 25 – 40%, wartość opałowa netto > 20 MJkg; temperatura zapłonu <21 °C
Tabela 2.22: Typowy podstawowy skład rozpuszczalnikowych farb do druku fleksograficznego
[18, UBA Niemcy, 2003] [54, BMLFUW Austria, 2003]
Typowa formuła farby fleksograficznej do druku na papierze została opisana w tabeli 2.23 a typowa formuła
bezrozpuszczalnikowej farby do papieru – w tabeli 2.24.
Składnik
Pigment
Lakier na bazie żywicy maleinowej
Lakier nitrocelulozowy
Wosk
plastyfikator
Etanol
Octan izopropylu

Stężenie (% wag.)
20
16
38
4
4
11
7

Tabela 2.23: Typowa farba fleksograficzna do papieru w stanie sklepowym [4, Intergraf i EGF, 1999]
[4, Intergraf i EGF, 1999]
Składnik
Pigment organiczny
Żywica poliamidowa, rozpuszczalna
w alkoholu
Nitroceluloza (sucha masa)
Wosk
Aminy kwasów tłuszczowych
Etanol
Alkohol n-propylowy
Octan n-propylu

Stężenie (% wag.)
12
22
4
4
1
29
18
10

Tabela 2.23: Typowa farba fleksograficzna do papieru w stanie sklepowym
[4, Intergraf i EGF, 1999]
Farby fleksograficzne do podłoży z tworzyw sztucznych i folii metalowych różnią się znacznie od farb stosowanych na
papierze. Stosowane rozpuszczalniki zmieniły się z biegiem czasu, częściowo z powodu wymagań i regulacji dotyczących
opakowań żywności. Aromatyczne rozpuszczalniki do farb zostały zastąpione przez etanol i octan etylu oraz niektóre MEK
w klejach i lakierach [4, Intergraf i EGF, 1999] [143, WE, 2002/4].
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Poza ogólnym podstawowym składem przedstawionym w tabeli 2.22, można też spotkać inne przykłady typowych farb
stosowanych w procesie druku wklęsłego; jeden z nich przedstawiono w tabeli 2.25. Oczywiście składy farby znacznie się
różnią w zależności od drukowanego podłoża, parametrów prasy oraz zastosowania gotowego produktu.
Składnik
Pigment
Pigment wspomagający
Żywica
Plastyfikator/wosk/dodatki
Rozpuszczalniki

Stężenie (% wag.)
4 - 12
8
10 - 30
2 - 10
40 - 60

Tabela 2.25: Typowy skład farby do druku wklęsłego w stanie sklepowym
TWG, 2004]

[4, Intergraf i EGF, 1999] [76,

Zasadniczo, wybór rozpuszczalnika zależy od wielu aspektów, takich jak konieczność uniknięcia oddziaływania
rozpuszczalnika na warstwę lub powłokę rozpuszczalnikową, a także, zapewnienie, szczególnie w przypadku opakowań
żywności, że w produkcie pozostanie minimalna ilość rozpuszczalnika. Jedynie w bardzo rzadkich przypadkach konieczna
jest rezygnacja z etanolu, octanu etylu lub mieszanki tych dwóch substancji. Sporadycznie spotkać można MEK, aceton,
toluen (opakowania do celów medycznych) lub izopropanol (produkty papierowe niezwiązane z żywnością) [4, Intergraf i
EGF, 1999, 128, TWG, 2005]:
Rodzaje stosowanych farb – farby wodne
Tabela 2.26 przedstawia przeciętny, podstawowy skład farb wodnych stosowanych w druku wklęsłym. W farbach na bazie
wody, stężenie wody w zakupionych farbach drukarskich zazwyczaj mieści się w granicach 50 - 60 %. Jako środki wiążące
z zasady stosowane są dyspersje wodne, np. kopolimeru styrenowo-akrylowego. Do modyfikacji farb zgodnie z
przeinaczeniem i wymaganą wytrzymałością, służą kwaśne żywice doprowadzone do postaci rozpuszczalnej w wodzie
przez zmydlanie substancjami alkalicznymi (amoniak lub aminy). Podczas procesu suszenia, aminy lub amoniak są
uwalniane, a żywice środka wiążącego ponownie stają się nierozpuszczalne w wodzie [18, UBA Niemcy, 2003].
Etanol i izopropanol, jako dodatki osuszające, są dodawane w niskim stężeniu, zazwyczaj poniżej 5%. Jedynie w razie
bardzo wysokich wymagań odnośnie szybkości schnięcia, np. w przypadku cienkich papierów, zawartość ta może
wzrosnąć do 25% [18, UBA Niemcy, 2003].
W większości przypadków w skład farb wchodzą dodatki, takie jak środki przeciwpieniące, środki sprzęgające oraz
biocydy. Rozcieńczanie może się odbywać przy pomocy wody[18, UBA Niemcy, 2003].
Składnik:
Substancja wiążąca:
- składnik rozpuszczalnika wodnego
- składnik rozpuszczalnika organicznego
- inny składnik substancji wiążącej
- inny składnik substancji wiążącej
Pigmenty
Środki wspomagające kolor

Skład:

Stężenie (% wag.)

Woda
Alkohole (np. etanol, Izopropanol)
Np. poliester i żywice akrylowe, octan poliwinylu
Amoniak, aminokwasy
Pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne
Np. woski (zmiękczacze i składniki kompleksujące
nie są stosowane w Niemczech)
Środki zmydlające

50 – 75
0 - 13
10 - 20
1–5
1-5
1 -5

Właściwości fizyczne:
Zawartość części stałych 25 – 40%, wartość opałowa netto > 10 MJkg; szacunkowe pH: 8
Tabela 2.26: Przeciętny podstawowy skład farb wodnych do druku wklęsłego
[18, UBA Niemcy, 2003] [54, BMLFUW Austria, 2003] [76, TWG, 2004]
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Typowy skład wodnej farby do druku wklęsłego na papierze powlekanym został przedstawiony w tabeli 2.27:
Składnik
Żywica akrylowa
Woda
Pigment
Polimer akrylowy w fazie rozproszonej
Zasada
Substancja przeciwspieniająca
Izopropanol
Środek rozpuszczający wosk

Stężenie (% wag.)
32
30
15
15
2
1
3
2

Tabela 2.27: Typowy skład wodnej farby do druku wklęsłego na papierze powlekanym w stanie sklepowym
[4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003, 128, TWG, 2005]
Typowa, sprawdzająca się w praktyce wodna farba do druku fleksograficznego na papierze i kartonie została
przedstawiona w tabeli 2.28:
Składnik
Emulsja akrylowa
Woda
Pigment
Monoetyloamina
Wosk polietylenowy
Organiczna substancja przeciwspieniająca

Stężenie (% wag.)
50
20
25
2
3
<1

Tabela 2.28: Typowy skład wodnej farbę do papieru i kartonu w stanie sklepowym
[4, Intergraf i EGF, 1999]
Wodne farby do drukowania na poliuretanie i polipropylenie mają zazwyczaj znacznie wyższą zawartość rozproszonych
polimerów akrylowych (40%) i znacznie niższą procentową zawartość żywicy akrylowej (5 - 10 %).
Kartony są niemal zawsze lakierowane, coraz częściej lakierami wierzchnimi na bazie wody. Wodny lakier odporny na
wysoką temperaturę, odpowiedni do zewnętrznych powłok, może mieć skład przedstawiony w tabeli 2.29:
Składnik
Twarda żywica akrylowa
Izopropanol
Woda
Emulsja akrylowa
Amina lun wodorotlenek amoniaku
Emulsja woskowa
Dyspersja woskowa
środek antyadhezyjny
Substancja przeciwspieniająca

Stężenie (% wag.)
15
20
15
35
2
5
5
2
1

Tabela 2.29: Typowy lakier wodny do kartonu w procesach druku wklęsłego
[4, Intergraf i EGF, 1999]
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Rodzaje stosowanych farb – farby UV
Farby drukarskie UV są coraz częściej stosowane w druku fleksograficznym. Farby te składają się z substancji wiążących,
dodatków, fotoinicjatorów oraz barwników, które są substancjami stałymi i nie wymagają rozpuszczalnika. Suszenie, a
dokładniej utwardzanie, jest efektem tworzenia wiązań poprzecznych lub polimeryzacji drukowanej warstwy na skutek
ekspozycji drukowanej powierzchni na krótkofalowe światło UV.
Ilości stosowanych farb
Ilość zużywanych farb, zarówno rozpuszczalnikowych jak wodnych, w znacznej mierze zależy od koloru farby i w
pewnym stopniu od drukowanego podłoża lub metody druku. Tabela 2.30 przedstawia niektóre średnie wielkości.
Kolory
Biel
Kolory spotowe
Półtony

Nakładanie farby (w celu teoretycznego
całkowitego pokrycia) (g/m2)
1,5 – 2,0
1,0 – 1,5
0,5 – 1,0

Tabela 2.30: Średnie ilości nakładanej farby
Powierzchnia pokrywana farbą, szczególnie w opakowaniach elastycznych, jest określana przez wiele złożonych wymagań
klienta, takich jak:
•
•
•
•
•
•

jakość obrazu, który ma zostać wydrukowany oraz rodzaju drukowane go podłoża
potrzeby zapobiegania przenikania światła do wnętrza produktu (zazwyczaj żywność)
zapotrzebowanie na hermetyczną barierę i ochronę przed przenikaniem zapachów
dla drukowanych materiałów, które są trudne do zwilżenia (np. folie), stosuje się warstwę gruntu, która działa na
zasadzie kleju i jest nakładana w pierwszym cyklu drukowania.
w celu uzyskania bardziej wyrazistych kolorów drukowanych na przezroczystym tworzywie lub folii metalowej,
przed nałożeniem ostatecznych kolorów powierzchnia jest drukowana matową bielą.
Nadanie ostatecznych cech drukowanej powierzchni np. odporności na promienie UV lub ścieranie, jako ostatni
etap stosuje się lakierowanie całej drukowanej powierzchni.

Na przykład, na tekturze falistej powierzchnia pokryta farbą wynosi zwykle <20 %, podczas, gdy w przypadku dóbr
konsumenckich wysokiej jakości (np. opakowania czekolady) dzięki zastosowaniu serii powłok osiąga się pokrycie
powierzchni > 400%. Tzw. „Flat tint” pozwala na osiągnięcie 100% pokrycia dla białej farby na tworzywie sztucznym, na
całkowite pokrycie powierzchni mają również wpływ lakiery i kleje [76, TWG, 2004].
2.3.3.2.3 Środki czyszczące
Do czyszczenia pras, stosuje się zazwyczaj te same rozpuszczalniki, które znajdują się w składzie używanych farb.
Urządzania wykorzystujące wodne systemy farbowe są zwykle czyszczone wodą, częściowo z dodatkami substancji
alkalicznych, takich jak dwuwęglan sodu oraz tensydy. Stosuje się również mieszanki wody z rozpuszczalnymi w wodze
rozpuszczalnikami organicznymi. W celu usunięcia zaschniętej farby z niewielkich otworów w cylindrach do druku
wklęsłego i wałkach aniloksowych, można stosować sprzęt ultradźwiękowy lub inne techniki bezrozpuszczalnikowe. Na
wałkach aniloksowych można wykorzystać strumienie wody pod wysokim ciśnieniem [18, UBA Niemcy, 2003] [4,
Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004].
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2.3.3.2.4 Kleje do laminowania
Tradycyjnie, większość prac związanych z laminowaniem wykonuje się w oparciu o systemy rozpuszczalnikowe. Kleje
takie pozwalają na uzyskanie wysokiego połysku i silnego wiązania. Gotowe do użycia lakiery zawierają ok. 80%
rozpuszczalników. Alternatywą dla systemów rozpuszczalnikowych są systemy epoksydowe i uretanowe, w których dwa
składniki reagują ze sobą tworząc bardzo wytrzymała warstwę. Mieszanie tych dwóch składników jest wymagane, ale nie
występuje tu emisja rozpuszczalnika. Stosowane są również kleje bezrozpuszczalnikowe albo kleje do laminowania
utwardzane promieniowaniem UV. Kleje wodne mogą być stosowane wtedy, kiedy papier ma być przeklejony do folii
aluminiowej lub z tworzywa sztucznego. Woda paruje przez papier. Kleje wodne są najrzadziej stosowane [4, Intergraf i
EGF, 1999] [76, TWG, 2004].

2.3.3.2.5 Energia i zasoby
Energia
Charakterystyczne zużycie energii w zakładzie druku fleksograficznego o dobrej praktyce, opisanym w sekcji 2.3.3.1
wynosi 0,4 MWh na tonę produktu. Należy podkreślić, że zakład o dobrej praktyce posiada możliwość utylizacji gazów
odlotowych z odzyskiem ciepła [76, TWG, 2004].
Bilans energii wirtualnego zakładu rozpuszczalnikowego druku fleksograficznego został przedstawiony w tabeli 2.16,
względem zużycia 1 tony farby, co przedstawiono w tabeli 2.31.
Wkład w oparciu o 1000 kg farby drukarskiej
W zakresie procesu druku
3 185 kWh napędy elektryczne
1 010 kWh chłodzenie elektryczne
580 kWh powietrze kompresowane elektrycznie
W zakresie procesu druku
2 800 kWh olej termiczny
(ok. 51 % suszarki pośrednie i 49 % suszarki
końcowe lub pomostowe)
985 kWh wentylatory elektryczne
W zakresie procesu druku

Etap procesu
Przygotowanie farby

350 kWh wentylatory elektryczne

Utylizacja gazów odlotowych

Wkład ogółem:
8 910 kWh
6 110 kWh elektrycznych
2 800 kWh termicznych

Wyjście

Proces druku
Czyszczenie doraźne
Suszenie farby
Wykańczanie
5 785 kWh termicznych z odzysku
energii
2 985 kWh zysk termiczny netto
Ogółem na wyjściu:
5 785 kWh termicznych

Tabela 2.31: Bilans energii w wirtualnym zakładzie rozpuszczalnikowego druku fleksograficznego
[18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004]
Bilans energii w wirtualnym zakładzie druku fleksograficznego bazującego na procesie mieszanym opisanym w tabeli
2.16, względem wykorzystania 1 tony farby przedstawiono w tabeli 2.32 [76, TWG, 2004].
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Wkład w oparciu o 1000 kg farby drukarskiej
W zakresie procesu druku
3 180 kWh napędy elektryczne
1 010 kWh chłodzenie elektryczne
580 kWh powietrze kompresowane elektrycznie
W zakresie procesu druku
5 500 kWh olej termiczny
(ok. 42 % suszarki pośrednie i 58 % suszarki
pomostowe)
980 kWh wentylatory elektryczne
W zakresie procesu druku
1 300 kWh termicznych
350 kWh wentylatory elektryczne
Wkład ogółem:
13 000 kWh
6 200 kWh elektrycznych
6 800 kWh termicznych

Wypływ

Etap procesu
Przygotowanie farby
Proces druku
Czyszczenie doraźne
Suszenie farby
Wykańczanie
Utylizacja gazów odlotowych

0
Wypływ ogółem
0

Tabela 2.32: Bilans energii w wirtualnym zakładzie druku fleksograficznego o łączonym procesie
[18, UBA Niemcy, 2003]
Farby UV i farby wodne do schnięcia wymagają więcej energii niż farby rozpuszczalnikowe. Farby UV do utwardzania
wymagają promieniowania UV oraz specjalnego wyposażenia prasy. Ponieważ wysokie dostawy energii do lamp są
przekształcane w ciepło, niezbędne są także potężne instalacje chłodzące [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998]. W
przypadku farb wodnych często spotyka się wzrost zużycia energii przez suszarki o około 10%. [4, Intergraf i EGF, 1999].
2.3.3.3 Emisja – opakowania elastyczne
2.3.3.3.1 Emisja do powietrza
Na poziomie UE-25 na rok 2000 (zgodnie z modelem RAINS) emisja NMLZO wynosiła 127,56 kt, co stanowi 1,2 %
całkowitej emisji NMLZO. Ogółem zużyto 91,69 kt nierozpuszczonej farby oraz średnią emisję w wielkości 1,4 kg
NMLZO/kg nierozpuszczonej farby [131, EGTEI, 2005]:
Bilans masy przedstawiony w tabeli 2.15 pokazuje, że w przypadku zakładu fleksograficznego, można osiągnąć poziom
emisji niezorganizowanych LZO wynoszący 19% wkładu rozpuszczalnika, jednakże ta metoda pomiarowa nie jest pewna.
W przypadku wirtualnego zakładu opisanego w tabelach 2.17 i 2.18, emisje niezorganizowane wynoszące odpowiednio
16% i 15%, są obliczane tak, żeby były osiągalne dla zakładu drukującego w 100% na bazie rozpuszczalników [18, UBA
Niemcy, 2003].
W przypadku opakowaniowego druku wklęsłego możliwe jest osiągnięcie całkowitej emisji wynoszącej 10% całkowitego
wkładu (emisja niezorganizowana i emisja po utylizacji). Jednakże wymaga to metod redukcji emisji na wysokim
poziomie.
Z ostatniego raportu [127, VROM, 2004] wynika, że emisja z zakładów opakowań elastycznych stosujących dobrą
praktykę wynosi od 7,5 do 12,4 % emisji referencyjnej (wyliczonej w oparciu o Dyrektywę SED [123, WE, 1999]). Starsze
zakłady, w których jedynie źródła najbardziej skoncentrowanych LZO są podłączone do systemu utylizacji gazów
odlotowych osiągają 10 – 20% referencyjnej emisji. Niższe wartości mogą być związane z intensywnym z szerokim
zastosowaniem produktów bezrozpuszczalnikowych. Podobnie, niektóre zakłady pozbawione sprzętu do utylizacji są w
stanie osiągnąć mniej nić 25% emisji referencyjnej, lecz w konsekwencji, niewiele z nich rocznie zużywa więcej niż 200
ton rozpuszczalnika.
Ogółem, wyodrębniono 29 różnych źródeł emisji. Obejmują one nie tylko źródła emisji niezorganizowanej, lecz również
niektóre źródła emisji gazów odlotowych. Zostało przeprowadzony podział na cztery odrębne grupy źródeł emisji: prasy
(P), spalanie (O – od „oksydacji”), czyszczenie (C), oraz przygotowanie farby (I – od ang. „ink”).
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W Tabeli 2.33 przedstawiono typowe wielkości emisji dla wielu źródeł, możliwe do zastosowania metody redukcji dla
poszczególnych źródeł oraz typowe wielkości emisji po zastosowaniu metod redukcji. Należy zaznaczyć, że:
•
•
•
•

Grupa

P

„typowe” wielkości emisji są wymienione, w celu pokazania rzędu wielkości. Emisja jest wyrażona jako procent
zużycia rozpuszczalnika w zakładzie. Rzeczywiste wielkości emisji mogą się w znacznym stopniu różnić.
„brak danych” oznacza, że nie można podać typowych wielkości emisji. Emisja ze źródeł takich, jak
„uszkodzenia obwodu” lub „obecność rozpuszczalnika w produktach wodnych” w poszczególnych zakładach
mogą się w znacznym stopniu różnic.
„bardzo mała” oznacza, że całkowita emisja ze wszystkich „bardzo małych źródeł” może być mniejsza niż 1%
zużycia rozpuszczalnika.
„nieznaczna” oznacza, że emisja wynosi zero lub jej rząd wielkości jest mniejszy niż w przypadku emisji „małej”.
Jej całkowita wielkość jest mniejsza niż margines błędu w przypadku większych emisji.

Czynność lub źródło

Parowanie z dozowników farby
podczas produkcji

Parowanie z otwartych zespołów
regulujących lepkość
Przeciekanie suszarek
spowodowane uszkodzeniami, lub
ciśnieniem w suszarce wyższym niż
atmosferyczne
Uszkodzenia obwodów suszarek
(gazy odlotowe wysyłane do
atmosfery zamiast do spalarni)
Emisja gazów odlotowych z pras, w
czasie gdy są wypełnione farbą, ale
jeszcze nie drukują
Emisja gazów odlotowych z pras, w
czasie gdy drukują z minimalną
prędkością
Emisja gazów odlotowych z pras, w
przypadku uszkodzeń maszyn
produkcyjnych
Emisja gazów odlotowych z pras, w
czasie gdy drukują z prędkością
wstępną (30 do 60 m/min)

Typowa
emisja

Możliwe metody redukcji

Po redukcji

5%

1. Odpowiednie osłonięcie dozowników farby
2. Wykorzystanie komorowych listew zgarniających
3. Odizolowanie układów lakierujących i
laminujących
4. Stosowanie klejów o zmniejszonej zawartości
rozpuszczalnika (patrz odpowiednie techniki w
sekcji 2.4.2)
5. Wyprowadzanie przy podłodze przy pomocy
suszarek
6. Wyprowadzanie przy podłodze i odsyłanie do
spalarni (patrz sekcja 2.4.2.5.2)

2.5 %

Bardzo miała

Brak

Bardzo
miała

brak danych

Prawidłowa konserwacja, prawidłowe
użytkowanie, okresowe kontrole (patrz sekcja
20.11.1.2)

Nieznaczna

brak danych

Zwracanie szczególnej uwagi, prawidłowa
konserwacja, prawidłowe użytkowanie, okresowe
kontrole, o ile to możliwe instrukcje dotyczące
brak danych
ręcznej obsługi, bezzwłoczne naprawy (patrz sekcja
20.11.1.2)

Nieznaczna

Brak

Nieznaczna

0,1 %

Brak

0,1 %

Bardzo miała

Brak

Bardzo
miała

3–8%

Czyszczenie podłóg

1%

Parowanie z otwartych beczek

Nieznaczna

Pozostałości rozpuszczalnika w
materiałach opakowaniowych
żywności
Pozostałości rozpuszczalnika w
drukowanych materiałach,

Automatyczne zamykanie obwodu przed
osiągnięciem prędkości wstępnej (patrz sekcja
2.4.2.5.5)
1. Zapobieganie zanieczyszczaniu
2. Stosowanie wyciskanych myjek
3. Stosowanie nielotnych środków czyszczących
(patrz sekcje 20.9 i 20.10.1)
Trzymanie beczek w stanie zamkniętym, tak
długo jak to możliwe (patrz sekcja 20.2.2.1)

Nieznaczna

Bardzo
miała
Nieznaczna

Bardzo miała

brak

Bardzo
miała

3 – 10 %

Poprawa suszenia

0,1 %
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Grupa

Czynność lub źródło

Typowa
emisja

Możliwe metody redukcji

Po redukcji

niebędących opakowaniami
żywności
O

C

Emisje ze spalarni

0.5 – 1.5 %

Uszkodzenia w obrębie spalarni
powodujące wysyłanie gazów
odlotowych do atmosfery

brak danych
(0,4 % w na
każdy dzień
pracy z
uszkodzeniem)

Stosowanie farb, lakierów i klejów
rozpuszczalnikowych w maszynach
niepodłączonych do spalarni

brak danych

Stosowanie farb, lakierów i klejów
rozpuszczalnikowych w suszarkach
niepodłączonych do spalarni

brak danych

Obecność rozpuszczalnika w
produktach wodnych (farby
zawierają ok. 5% rozpuszczalnika,
lakiery i kleje mogą być całkowicie
wolne od rozpuszczalników)

brak danych

Proces suszenia i wentylacja w
automatycznych maszynach
czyszczących stosujących
rozpuszczalniki

Parowanie podczas czyszczenia
ręcznego

Czyszczenie i suszenie ręczne po
czyszczeniu automatycznym
Czyszczenie maszynami innymi niż
automatyczne maszyny czyszczące

I

5%

1%

(może wzrosnąć w momencie, gdy do spalarni
zostanie wysłany dodatkowy strumień powietrza)
Bardzo ważne: prawidłowa konserwacja,
prawidłowe użytkowanie, okresowe kontrole, o
ile to możliwe instrukcje dotyczące ręcznej
obsługi, bezzwłoczne naprawy (patrz sekcja
2.4.2.5.2)
Wyposażenie w techniki komputerowe,
połączenie z dostawcą (patrz sekcja 20.2.3)
Podłączenie do spalarni, o ile ma ona
wystarczającą wydajność (patrz sekcja 20.11.1.4)
Zaprzestanie używania z tych suszarek do farb
rozpuszczalnikowych
Podłączenie do spalarni, o ile ma ona
wystarczającą wydajność (patrz sekcja 20.11.1.4)
Ważne: Stosowanie produktów wodnych o tak
niskiej, jak to możliwe zawartości
rozpuszczalnika
Inne: brak (patrz odpowiednie techniki w sekcji
2.4.2)
1. Wentylacja do spalarni (Sekcja 2.4.2.5.2)
2. Użycie nielotnych środków myjących (patrz
sekcje 20.9 i 20.10.1)
1. Unikanie zbędnego parowania
2. Unikanie czyszczenia i suszenia ręcznego po
czyszczeniu automatycznym
3. Stosowanie automatycznych maszyn
czyszczących o ile to tylko możliwe
4. Stosowanie nielotnych środków czyszczących o
ile to tylko możliwe
5. W pomieszczeniu z prasami, o ile to tylko
możliwe, unikanie zanieczyszczania obiektów,
które nie mogą być czyszczone maszynach
czyszczących,
6. Dogłębne czyszczenie wałków aniloksowych i
cylindrów metodami bezrozpuszczalnikowymi
(patrz sekcja 20.9 i 20.10.1)

0.5 – 1.5 %

Bardzo
miała

brak danych

brak danych

brak danych

Nieznaczna

0.5 %

Obecna

Patrz czyszczenie ręczne (sekcja 20.9 i 20.10.1)

Obecna

Obecna

Patrz czyszczenie ręczne (sekcja 20.9 i 20.10.1)

Obecna

1. Unikanie zanieczyszczenia
2. Stosowanie wyciskalnych myjek
3. Stosowanie nielotnych środków czyszczących
(patrz sekcje 20.9 i 20.10.1)

Czyszczenie podłóg

Obecna

Parowanie z otwartych beczek
(rozpuszczalnik, odpady itp.)

Obecna

Przechowywanie w stanie zamkniętym.

Obecna

Parowanie w wyniku mieszania farb

Bardzo miała

Automatyczne systemy mieszania farb, puszki w
pobliżu dysz, szybkie zamykanie beczek po
napełnieniu (patrz sekcje 20.2.3 i 20.2.2.1)

Bardzo
miała

Parowanie w wyniku wykonywania
testów kolorów

Nieznaczna

Brak

Nieznaczna

Czyszczenie podłóg i inne rodzaje
czyszczenia

1%

Straty w wyniku parowania ze

Nieznaczna

1. Unikanie zanieczyszczenia
2. Stosowanie wyciskalnych myjek
3. Stosowanie nielotnych środków czyszczących
(patrz sekcje 20.9 i 20.10.1)
Brak

Obecna

0,5 %
Nieznaczna
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Grupa

Czynność lub źródło

Typowa
emisja

Możliwe metody redukcji

Po redukcji

zbiorników
Parowanie z otwartych beczek

Bardzo miała

Przechowywanie w stanie zamkniętym. (patrz
sekcja 20.2.2.1)

Bardzo
miała

Tabela 2.33: Redukcja emisji niezorganizowanych w druku opakowań elastycznych
[127, VROM, 2004]
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Emisja spowodowana uszkodzeniami suszarek, obwodów lub samych spalarni może być znaczna. Dotyczy to również
maszyn oraz suszarek niepodłączonych do spalarni oraz zawartości rozpuszczalnika w farbach wodnych. Nie podano
wielkości typowej emisji, ale całkowita emisja z tych źródeł z łatwością może wynieść kilka procent rocznego zużycia
rozpuszczalników.
Można zauważyć, że suma emisji ze wszystkich pozostałych źródeł może się w znacznym stopniu różnić. Jeżeli nie
zostanie zastosowana żadna z metod wymienionych w tabeli 2.33, suma ta może wynosić ponad 25% zużycia
rozpuszczalników. Jeżeli zastosowane zostaną wszystkie możliwe metody redukcji, całkowita emisja może wynieść mniej
niż 10% zużycia rozpuszczalników.
Przyjmując, że kilka procent emisji wynika z uszkodzeń oraz obecności rozpuszczalników w farbach wodnych, należy
przyjąć, że całkowita emisja w większości zakładów może się wahać w granicach 30 – 10%.
Żeby uzyskać poziom całkowitej emisji niższy niż 10% zużycia rozpuszczalników, niezbędna jest realizacja większości z
poniższych punktów:
•
•
•
•
•
•
•

zapobieganie uszkodzeniom spalarni, obiegów, suszarek itp. (patrz sekcja 20.11.1.2)
wysyłanie gazów odlotowych z suszarek do spalarni, automatycznie i zanim osiągnięta zostanie wstępna prędkość
prasy (patrz sekcja 2.4.2.5.5)
połączenie wylotu wentylacji automatycznych maszyn czyszczących do spalarni (patrz sekcja 2.4.2.5.2)
redukcja emisji związanej z parowaniem z dozowników farby podczas produkcji (patrz sekcja 2.4.2.5.2)
unikanie stosowania produktów rozpuszczalnikowych w maszynach, które nie są podłączone sprzętu do utylizacji
redukcja pozostałości rozpuszczalnika w drukowanych materiałach nieprzeznaczonych do pakowania żywności
ograniczenie stosowania lotnych rozpuszczalników do czyszczenia podłóg (patrz sekcje 20.9 i 20.10.1).

Farby
W przypadku farb wodnych należy się spodziewać emisji amoniaku wynoszącej 0,5 – 1,0 % na kg wkładu farby.
Przeciętnie farby wodne zawierają 0 -10 % rozpuszczalników organicznych (etanol i IPA) które ostatecznie ulegną emisji
[18, UBA Niemcy, 2003].
Nie występuje emisja do powietrza z farb UV.
Laminowanie i lakierowanie
Podczas stosowania materiałów rozpuszczalnikowych (SB – ang. solvent-based), emisja ze stosowanych procesów jest
wyższa niż w przypadku druku. W przypadku klejów rozpuszczalnikowych, przez suszarkę przechodzi znaczna ilość
powietrza, w celu utrzymania stosunku rozpuszczalnik/powietrze znacznie poniżej dolnej granicy wybuchowości (LEL –
ang. lower explosive limit) [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004].
Do laminowania folii z tworzyw sztucznych i lakierowania aluminium stosuje się, odpowiednio, coraz więcej klejów
bezrozpuszczalnikowych i lakierów wodnych. Kleje wodne są często stosowane do przyklejania papieru do aluminium.
Podczas, gdy farby wodne zazwyczaj w dalszym ciągu zawierają pewną ilość rozpuszczalnika, kleje i lakiery wodne są z
zasady wolne od rozpuszczalników
Czyszczenie
Niezorganizowana emisja rozpuszczalników powstaje podczas czyszczenia, a jej wielkość zależy od sposobu przebiegu
czynności.
Utylizacja gazów odlotowych
Nowoczesne spalarnie regeneracyjne mogą funkcjonować bez dodatkowego paliwa (działanie autotermiczne) pod
warunkiem, że stężenie rozpuszczalnika w zutylizowanym powietrzu wynosi > 1 g/m3. Przy wyższych stężeniach spalarnia
może produkować dodatkowe ciepło, które może być odzyskiwane i wykorzystywane w procesach produkcyjnych. W
zakładach fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego, gdzie przepływ powietrza został zoptymalizowany, a znaczną
część produkcji charakteryzuje 100% pokrycia (np. biała farba, kleje i lakiery), może być osiągane stężenie wynoszące od
4 do 6 g/m3. W innych przypadkach spotyka się niższe stężenia [76, TWG, 2004].
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W efekcie spalania można osiągnąć poziom emisji <100 C/Nm3, a najczęściej wynosi on 20 - 50 C/Nm3, patrz sekcja
20.11.4.2 [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]
Stosuje się również adsorpcję, jednak w mniejszym zakresie, patrz sekcja 20.11.6. W wyniku adsorpcji, w przypadku
wydawniczego druku wklęsłego, można osiągnąć wydajność usuwania do 99% (patrz sekcja 2.3.4.3), jednakże nie jest to
częste, ponieważ do wytworzenia adsorbenta wymaga wysokich dostaw energii. W przypadku czystego gazu osiąga się
stężenia <20 mg/m3, a desorpcja przy użyciu gorącej pary daje 3 - 6 m3 na kg odzyskanego rozpuszczalnika. W przypadku
opakowań elastycznych, stosuje się również odzysk przez adsorpcję do węgla aktywowanego; najczęściej we Włoszech,
rzadziej gdzie indziej. Tam gdzie stosuje się odzysk rozpuszczalników, ich używanie jest ograniczone, jeżeli tylko jest to
technicznie możliwe, do octanu etylu, celem redukcji rozmiarów układu adsorbującego, redukcji problemów z
odwodnieniem i redukcji występowania azeotropowych mieszanek octanu etylu z etanolem i MEK. Obecnie, w produkcji
opakowań elastycznych, desorpcja przy użyciu gorącej pary jest coraz rzadziej stosowana, powszechna jest natomiast
desorpcja przy użyciu gazu obojętnego. Wskaźniki odzysku wynoszą przeważnie od 95 do 95.5 %, przy stężeniu gazu
wynoszącym od 50 do 150 mg C/m3. [14, DFIU i IFARE, 2002] [4, Intergraf i EGF, 1999, 128, TWG, 2005]

2.3.3.3.2 Odpady
[128, TWG, 2005]
Podłoże drukarskie
Odpady z podłoża drukarskiego powstają podczas rozpoczynania nowego wydruku, jak również na skutek błędnych
wydruków spowodowanych uszkodzeniami, a także w momencie, gdy rolka drukowanego papieru musi zostać przycięta.
Ich ilość zależy od produkowanego produktu, jednakże często oblicza się ją na 10% wagi produktu końcowego [18, UBA
Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004].
Farba
Straty farby powstają na trzy sposoby [4, Intergraf i EGF, 1999]:
•
•
•

ilość przygotowanej farby zawsze przekracza zapotrzebowanie, żeby uniknąć braku farby w prasie
farba dostarczona do układu drukującego, lecz niewykorzystana, jest magazynowana i wykorzystywana później,
w ponownej pracy dla tego samego klienta. Większość zakładów posiada duże magazyny gotowych farb do
powtarzalnych prac. Czasami jednak nie przewiduje się powtórnego wykorzystania farb i są one usuwane.
mieszanie farb, w efekcie którego uzyskano niewłaściwy kolor. Żeby naprawić błąd należy dodać większą ilość
farby i w efekcie przygotowanej farby jest zbyt dużo.

Nadmiar farb jest usuwany jako odpady, lub też destylowany na miejscu. Zawarte w nich rozpuszczalniki są odzyskiwane i
wykorzystywane do czyszczenia; szlam farbowy jest usuwany jako odpady.
Jednak nowoczesne rozwiązania z komputerowymi systemami doboru kolorów pozwalają od razu uzyskać lepszą jakość,
co skutkuje bardzo małą ilością odpadów z farb i minimalną ilością resztek, które mogą być wykorzystane powtórnie, w
nieco innych kolorach (patrz sekcja 20.6.3.6). W sytuacjach, gdy nie stosuje się komputerowych systemów mieszania
kolorów, około 10 – 20% nabytych farb kończy jako odpady. Tam, gdzie stosuje się systemy skomputeryzowane, ilość
odpadów z farb jest zredukowana o co najmniej 25 - 75 % [18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004].
Czyszczenie
Zanieczyszczone myjki zawierające rozpuszczalniki, zanieczyszczona woda zmieszana z rozpuszczalnikami oraz
pozostałości farb z czyszczenia doraźnego. W przypadku destylacji środków czyszczących, końcowa ilość odpadów, np.
szlamu farbowego, jest znacznie mniejsza niż bez odzysku [18, UBA Niemcy, 2003].
Jeżeli czyszczenie odbywa się bez użycia rozpuszczalników, ścieki mogą być utylizowane i usuwane. Roztwory
czyszczące zawierające rozpuszczalniki są zazwyczaj taktowane jako niebezpieczne odpady [4, Intergraf i EGF, 1999] [76,
TWG, 2004].
Środki czyszczące mogą być efektywnie odzyskiwane na drodze destylacji.
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Inne
Innymi źródłami są na przykład [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004]:
•
•
•
•

fotopolimerowe i gumowe matryce drukarskie: Stalowe, poliestrowe i aluminiowe rękawy są używane
wielokrotnie, poliester i guma są do nich przyklejane
niezwrotne pojemniki metalowe
rdzenie rolek
odpady z klisz
2.3.3.3.3 Ścieki

Ścieki pochodzące z procesów opartych na farbach wodnych mogą być utylizowane i usuwane do kanalizacji. Całkowita
objętość ścieków zależy w znacznym stopniu od metod pracy, a średnio 2 – 3 m3 /t farby jest zużywane i usuwane, przede
wszystkim w efekcie czyszczenia doraźnego oraz czyszczenia maszyn po pracy. Charakterystykę ścieków i przed i po
utylizacji przedstawiono w tabeli 2.34. Miedź nie występuje w farbach w ilościach uwzględnionych w tabeli 2.34, może
natomiast pochodzić z papieru (patrz sekcja 2.3.2.3.3) [76, TWG, 2004].
Czynnik zanieczyszczający
AOX
Cu
Węglowodory
COD

Przed utylizacją
(mg/l)
1 500
20
1 000 – 5 000
1 000

Po utylizacji (mg/l)
1
10
200

Tabela 2.34: Charakterystyka ścieków z procesów opartych na tuszach wodnych
[18, UBA Niemcy, 2003]
Ilość szlamu farbowego powstającego podczas utylizacji ścieków waha się w zależności od zastosowanej metody
utylizacji. Metody utylizacji, takie jak koagulacja i flokulacja, które są stosowane najczęściej, dają w efekcie największe
ilości szlamu w porównaniu, na przykład, z ultrafiltracją [18, UBA Niemcy, 2003].
Ścieki zawierające farby wodne są zazwyczaj usuwane do systemu kanalizacji, po utylizacji na miejscu, lub bez niego. Po
utylizacji, woda może być wykorzystana powtórnie a szlam usunięty jako odpady [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG,
2004].

2.3.4 Wydawniczy druk wklęsły
2.3.4.1 Bilans masy - wydawniczy druk wklęsły
[18, UBA Niemcy, 2003, 128, TWG, 2005]
W 1999 r., ogłoszono wyniki kontroli przeprowadzonej w niemieckich zakładach wydawniczego druku wklęsłego. Jednym
z wyników było porównanie danych dotyczących funkcjonowania różnych zespołów w różnych zakładach i wykorzystanie
ich do symulacji wirtualnego zakładu spełniającego wymagania prawne, w szczególności te wynikające z Dyrektywy SED
[76, TWG, 2004]. W niniejszej sekcji przedstawiono bilans masy w zakładzie o dobrej praktyce (wybranym podczas
kontroli) a następnie dane z zakładu wirtualnego.
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Zakład o dobrej praktyce
W tej sekcji przedstawiono dane z zakładu o dobrej praktyce ze wspomnianej kontroli oraz bilans masy wirtualnego
zakładu. Wirtualny zakład, jak wcześniej wyjaśniono, nie jest istniejącym zakładem, ale złożonym z prawidłowo
funkcjonujących jednostek z różnych istniejących zakładów. Należy podkreślić, że dane z istniejącego zakładu o dobrej
praktyce nie różnią się znacznie od tych z wirtualnego zakładu. Dane operacyjne zakładu o dobrej praktyce przedstawiono
w tabeli 2.35:

WKŁAD
Materiał
Półprodukty
Podłoże
drukarskie
Farby
drukarskie
Woda: z
czego

Myjki

Wielkość Jednostka

Uwagi

3 100

t/r

91 300

t/r

2 210

t/r

158 150

m3/r

Łącznie z
lakierem
Woda z ujęcia

123 100

m3/r

Chłodzenie

9 000

m3/r

6 500

m3/r

600 125

WYPŁYW
Produkty
Półprodukty
Odpady
Papier/błędne
wydruki
Pozostałości farb

Wielkość Jednostka
86 367

t/r

8 005

t/r

15,7

t/r

Niebezpieczne

Szlam

7,5

t/r

Niebezpieczne

Przygotowanie
cylindra
Ogrzewanie

Węgiel
aktywowany
Ścieki

2,6

t/r

Z adsorberów

szt./r
Myjki
które są
wielokrotnego
czyszczone
użytku

Do ścieków

33 200

m3/r

2418 m3/r z
elektrolakierowania

7,2

t/r

Średnio * 35 mg
C/m3

7,6

t/r

Naturalne
spalanie gazu
Naturalne
spalanie gazu

Energia
67 509

MWh/r

Energia gazu

44 051

MWh/r

Gaz odlotowy
LZO w
oczyszczonym
gazie
NOX ze spalarni

Energia
elektryczna

24 011

MWh/r

CO ze spalarni

0,2

t/r

Niezorganizowane
LZO
niezorganizowane

365

t/r

Energia
całkowita

Uwagi
Papier i farba

* Uwagi: Średnia wartość dla gazu odlotoweho wynosząca 35 mg C/m3 jest mała i będzie związana z wysokim
zapotrzebowaniem na energię [76, TWG, 2004].

Tabela 2.35: Bilans masy w zakładzie wydawniczego druku wklęsłego stosującym dobrą praktykę
[18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004]
Wirtualny zakład
Z bilansu LZO wirtualnego zakładu uwzględniającego czynniki emisji typowe dla tej branży wynikają wnioski
przedstawione na rysunku 2.10, poniżej. Farby w chwili nabycia zawierają przeciętnie 50 55 % toluenu, zamiast 45 %
(lakier do druku wklęsłego zawiera 45 - 55 % LZO). Jednakże nie wpływa to na obliczenia, jako, że po rozcieńczeniu
wielkości te się równoważą. Zawartość LZO w „czystym gazie” jest równoznaczna z wydajnością odzysku wynoszącą
99,9 %,. Zawartość ta jest niepotykana, znacznie niższa niż w przypadku zwyczajnej dobrej praktyki, technicznie
niezwykle trudna do osiągnięcia i powodowałaby ogromne zapotrzebowanie energetyczne. Przeciętny przepływ jest
niespotykany w praktyce i prawdopodobnie wynosiłby 19 000 Nm3/h [76, TWG, 2004].
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Modelowy zakład

Bilans LZO
Zużycie LZO
(I/1A+I/1B)-O/8 = LV
Wkład LZO
(I/1A+I/1B)+I/2

Farby
I/1A
Zakup

2167,3 t
7315,3 t

Emisja niezorganizowana
I/1 2167,3 t LZO
-O/1 6,5 t LZO
-O/5 0.0 t LZO
-O/6 16,4 t LZO
-O/7 1792,6 t LZO
-O/8 0,.0 t LZO
= 351.8 t LZO
Udział 4.8 %

2900,9 t
Średnio 45 % LZO
= 1305,4 t LZO

Rozpad LZO
O/5 = 0 t LZO

Produkty
W produktach 43,3 t
LZO
O/3

Lakier do druku wklęsłego
I/1B
Zakup
861,9 t
Średnio 100 % LZO
= 861,.9 t LZO

Toluen cykliczny
I/2
Roczna ilość
5148,0 t
LZO
Średnio
100 %
LZO
= 5148,0 t LZO

LZO w czystym gazie
O/1 = 6,5 t LZO

Czyszczenie maszyn i części

Przygotowanie rozpuszczalnika
(redestylacja)
Wkład
6951.3 t/r
Destylacja 6940.6 t/r

Odpady
Zużyte farby 7,5 t LZO
Błędne wydruki 2,4 t LZO
Zużyte myjki 6,5 t LZO
O/6 = 16,4 t LZO
Wielkości sprzedane
O/7 = 1792,.6 t
LZO
Wielkości magazynowane
O/8 = 0 t LZO

1 – Wkład O - Wypływ

Rysunek 2.10: Bilans LZO wirtualnego zakładu wydawniczego druku wklęsłego
[18, UBA Niemcy, 2003]
Uwagi: Zamiast „Lakier do druku wklęsłego” powinno być „utrwalacz do druku wklęsłego”. Utrwalacz zawiera 45
- 55 %, a nie 100% toluenu. Ma to wpływ na obliczenia [128, TWG, 2005].
Teoretycznie, ten bilans masy został uzyskany w wyniku zastosowania następujących metod redukcji:
•
•
•
•
•

stosowane farby są farbami retencyjnymi (patrz wyjaśnienie poniżej)
w miejscach gromadzenia osadu z farb oraz myjek z rozpuszczalnikiem ma miejsce wyprowadzanie powietrza
cyklicznego czyszczenia substancji trwale zanieczyszczających dokonuje się przy pomocy suchego lodu zamiast
rozpuszczalników
funkcjonowanie adsorbera toluenu jest stale monitorowane
powietrze suszące z adsorbera toluenu jest przepuszczane przez urządzenie do oczyszczania gazu

W „farbach retencyjnych, tworzenie kożucha na powierzchni farby jest opóźnione dzięki zmodyfikowanej recepturze. W
ten sposób, większa ilość zawartego w farbach drukarskich toluenu może zostać uwolniona bezpośrednio do zespołu
suszącego w drukarni [18, UBA Niemcy, 2003].
Niektóre podstawowe LZO w ilustracyjnym druku wklęsłym zostały przedstawione w tabeli 2.36. Na podstawie tej tabeli
można wyliczyć, że na każdą tonę nabytej farby zużywa się 1,86 ton toluenu (częściowo odzyskanego, częściowo
świeżego). Dane pochodzące z dwóch zakładów pokazują że typowy wkład toluenu wynosi odpowiednio 1,96 i 1,48 ton na
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każdą tonę nabytej farby, patrz tabela 2.37. Jednakże nie jest jasne, czy odnosi się to do stosunku toluenu do części stałych;
stanowi to jedynie podstawę do porównania z wkładem farby [76, TWG, 2004].

Substancja

Prężność par przy
temp. 20 °C (kPa)

Typowy wkład
(% wag. wkładu
nabytej farby)

Zastosowanie
Rozpuszczalnik w farbie i lakierze do
druku wklęsłego
Rozcieńczalnik w procesie druku

54,7
Toluen

Etanol
Substytut
terpentyny
Aceton

2,9

100
2,5 – 7,5
[128, TWG, 2005]

Środek czyszczący [76, TWG, 2004]

5,9

<1

Sykatywa do korekty cylindra

0,04

<1

Środek czyszczący do korekty cylindra

24,0

<1

Środek czyszczący do korekty cylindra

Tabela 2.36: LZO w wydawniczym druku wklęsłym
[18, UBA Niemcy, 2003]

Zakład 1
Zakład 2

Wkład nabytej
farby(t/r)
1 312
1 475

Wkład toluenu ogółem
(t/r)
2 571
2 179

Typowy wkład toluenu (% wag.
wkładu nabytej farby)
196
148

Tabela 2.37: Specyficzny wpływ toluenu w dwóch zakładach we Flandrii w Belgii
[32, Aminal, i in., 2002]
W tabeli 2,38 przedstawiono bilans masy dwóch zakładów wydawniczego druku wklęsłego z pięcioma prasami ogółem,
ulokowanych we Flandrii (Belgia). Niezorganizowana emisja toluenu wynosi odpowiednio 10 i 6 %. Sposób na osiągnięcie
zerowej ilości toluenu w odpadach w zakładzie 2 nie został zidentyfikowany[76, TWG, 2004].

Zużycie toluenu ogółem (świeży i odzyskany)
Toluen w odpadach
Toluen w sprzedanych produktach
Toluen odzyskany i wykorzystany powtórnie na miejscu
Toluen odzyskany i sprzedany
Emisja
Emisja toluenu po utylizacji
Niezorganizowana emisja toluenu(1)
Całkowita emisja toluenu
(1)

Zakład 1 Zakład 2
2 571
2 179
11
0
10
10
1 694
1 428
599
613
1.1
265
266,1
(10 %)

4
133
137 (6 %)

Jednostka
t/r
t/r
t/r
t/r
t/r
t/r
t/r
t/r
(% zużycia)

wraz z 10 tonami toluenu w sprzedanych produktach

Tabela 2.38: Bilans toluenu w dwóch zakładach druku wklęsłego
[32, Aminal, i in./l., 2002]
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2.3.4.2 Zużycie – wydawniczy druk wklęsły
2.3.4.2.1 Farby drukarskie
Wszystkie farby stosowane w wydawniczym druku wklęsłym są na bazie toluenu. Tabela 2.39 przedstawia typowy
podstawowy skład farb do wydawniczego druku wklęsłego. W zakładzie drukarskim farby o tego typu składzie są w
znacznym stopniu rozcieńczane przed użyciem. Stężenie toluenu w gotowej do użycia farbie waha się w granicach 70 – 80
% wag..
Składnik
Środek wiążący
- składnik rozpuszczalnika
- składnik środka wiążącego
Barwniki
Środki wspomagające kolor

Zawartość
Toluen
Np. żywice fenolowe, żywice
węglowodorowe, celuloza etylowa
Pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne
Np. woski, środki dyspergujące, środki
przeciwspieniające

Stężenie (% wag.)
50 - 60
30 - 40
8-20
1-4

Tabela 2.39: Przeciętny podstawowy skład dostępnej na rynku farby do wydawniczego druku wklęsłego
[18, UBA Niemcy, 2003]
Ilość farby zużywanej w druku wydawniczym jest znaczna; przeciętny zakład z czterema prasami może zużywać 10 000
ton gotowej do użycia farby rocznie, a co za tym idzie ok. 8 000 ton wkładu rozpuszczalników. Z tego ok. 7 000 ton jest
odzyskiwane i wykorzystywane powtórnie, albo odsprzedawane producentowi farb [4, Intergraf i EGF, 1999].
Przedmiotem eksperymentu były farby wodne. Podstawowym problemem jest fakt, że przy istniejących procesach odzysku
papieru, nie istnieje możliwość oczyszczania papieru z farb. Fakt ten, w zestawieniu z mniejszymi prędkościami prasy,
problemami podczas drukowania na szerokich rolkach oraz skutkami przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy
komponentami środowiska (efekt cross-media), doprowadził do zaprzestania ich stosowania [4, Intergraf i EGF, 1999] [76,
TWG, 2004].
Pomyślny rozwój farb do wydawniczego druku wklęsłego doprowadził do powstania nowej generacji farb na bazie
toluenu, zwanych „farbami retencyjnymi”. Ich skład został zmodyfikowany w taki sposób, żeby toluen efektywniej
parował w suszarkach. Pomimo, że w stanie gotowości do druku zawierają one około 5 % więcej toluenu, mogą one
powodować mniejszą emisję niezorganizowaną. Farby te są rozprowadzane przez wielu producentów [37, CITEPA, 2003]
[18, UBA Niemcy, 2003] [35, Aminal, i in., 2002].
2.3.4.2.2 Środki czyszczące
Wszystkie farby do wydawniczego druku wklęsłego są na bazie toluenu. Po wyschnięciu rozpuszczają się pod wpływem
toluenu, jest on zatem stosowany jako środek czyszczący. Dane na temat ilości stosowanych środków czyszczących nie są
dostępne, jednak wielkość względna przedstawiona w tabeli 2.36 wystarczy, żeby pokazać że na każdą tonę nabytej farby
do czyszczenia zużywa się 2,5 – 7,5 % wag. toluenu [128, TWG, 2005].
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2.3.4.2.3 Energia i zasoby
Typowe zużycie energii w zakładzie o dobrej praktyce przedstawione w tabeli 2.35 wynosi 0,8 MWh na tonę półproduktu.
Proces odzysku toluenu wykorzystuje w 2 - 8 kg pary na kg odzyskanego toluenu. W „zwyczajnym” czteroprasowym
zakładzie, w którym odzyskuje się rocznie ok. 7 000 ton toluenu, niezbędne jest od 20 000 do 30 000 ton wody. Zazwyczaj
woda ta jest wykorzystywana powtórnie do chłodzenia, lub, w przypadku nowych instalacji odzyskujących, przekazywana
do nowych bojlerów parowych i wykorzystywana powtórnie jako para do odzysku toluenu. Około 30 -50% wody można
odzyskać w postaci wody do chłodzenia. W sytuacji, gdy skoncentrowana para jest wykorzystywana powtórnie w
bojlerach, oszczędność wzrasta nawet do 100% [4, Intergraf i EGF, 1999, 32, Aminal, i in., 2002].
2.3.4.2.4 Podłoża drukarskie i inne
Brak danych
2.3.4.3 Emisja – wydawniczy druk wklęsły
[128, TWG, 2005]
2.3.4.3.1 Emisja do powietrza
Na poziomie UE-25 na rok 2000 (zgodnie z modelem RAINS) emisja NMLZO wynosiła 61 kt, co stanowi 0,58 %
całkowitej emisji NMLZO. Działalność wyniosła ogółem 191,48 kt farby oraz średnią emisję w wielkości 0,32 kg
NMLZO/kg nierozpuszczonej farby, co oznacza, że w tej gałęzi przemysłu emisja została już znacznie zredukowana [131,
EGTEI, 2005]:
Obecnie wszystkie zakłady wydawniczego druku wklęsłego posiadają instalacje do odzysku toluenu. Pomimo odzysku,
część toluenu nadal ulega emisji. Urządzenia do utylizacji mają ograniczoną wydajność, powietrze z pomieszczeń pras lub
innych części zakładu, w których używa się toluenu może być wentylowane na zewnątrz, może też występować emisja
niezorganizowana [4, Intergraf i EGF, 1999]. Póki co, pozostałości toluenu w drukowanych produktach są jednak
najbardziej znaczącym źródłem emisji toluenu [18, UBA Niemcy, 2003].
W standardowej sytuacji, 85 % całkowitego wkładu toluenu jest odzyskiwane, a 2 -3 % pozostaje w produktach; resztę
stanowi emisja niezorganizowana. Wzór standardowej sytuacji we Flandrii w Belgii stanowi współczynnik emisji
wnoszący 0.13 kg niezorganizowanej emisji toluenu odpowiednio na kg całkowitego wkładu [76, TWG, 2004].
Obecnie, nowe, nowoczesne zakłady emitują zazwyczaj pomiędzy 4 a 10 % całkowitego wkładu toluenu, a zakłady
standardowe – pomiędzy 10 a 15 %. W prasach nowego typu stosuje się farby retencyjne, a całość wentylowanego
powietrza (z pomieszczeń i suszarek) jest przesyłana do instalacji odzyskującej rozpuszczalnik, nawet w momencie gdy
prasa jest nieużywana. W standardowej sytuacji, do urządzenia do utylizacji emisję przesyłane jest jedynie powietrze z
wentylowane w suszarce w czasie pracy prasy. [37, CITEPA, 2003] [4, Intergraf i EGF, 1999] [11, IMPEL,
2000].
W pięciu prasach do druku wklęsłego znajdujących się w dwóch zakładach we Flandrii w Belgii, powietrze z suszarek jest
w sposób ciągły przekazywane do instalacji odzyskujących rozpuszczalnik, niezależnie od tego, czy prasy pracują czy też
nie. W przypadku jednej z tych pras, wentylowane powietrze z pomieszczenia, w którym znajdują się prasy jest również
wysyłane do instalacji odzyskującej. Zakłady te stosują też farby retencyjne i przy tej kombinacji technik redukcyjnych, są
w stanie zredukować całkowitą emisję toluenu do 6,5 % całkowitego wkładu [32, Aminal, i in., 2002].

117

Istniejące zakłady w Niemczech mają zezwolenie na emisję 10 % całkowitego wpływu toluenu, a w kilku nowych
zakładach jest to 5%. Nowe i istniejące zakłady w Holandii mogą emitować 8,5% całkowitego wpływu toluenu.
Holenderskie zakłady osiągają ten stan poprzez wyprowadzanie całego powietrza z pomieszczeń, w których znajdują się
prasy, gdzie używa się toluenu i przesyłanie go do systemu utylizacji gazów odlotowych [35, Aminal, i in., 2002] [29,
Holandia, 1996].
Przy użyciu szeregu technik dobrej praktyki, w nowych zakładach można osiągnąć emisję rzędu 4 - 5 %, a w zakładach
istniejących – 7,5 – 8,5 % (wyrażone jako procent całkowitego wpływu rozpuszczalnika np. toluenu) [76, TWG, 2004].
W kolejnych paragrafach szczegółowo omówione zostaną informacje na temat różnych źródeł emisji.
Farby
Stężenie toluenu w gotowej do użycia farbie wynosi ok. 80 % wag., z czego całość zostanie wyemitowana, a większość
odzyskana, za wyjątkiem 2 – 3 %, które pozostaną w produktach.
Farby retencyjne są w stanie zredukować emisję niezorganizowaną o 1% całkowitego wpływu toluenu [35, Aminal, i in.,
2002] [76, TWG, 2004].
Środki czyszczące
Po wyschnięciu, farbę można ponownie rozpuścić przy pomocy toluenu, jest on zatem stosowany jako środek czyszczący.
Czyszczenie może spowodować wzrost niezorganizowanej emisji toluenu, jednakże dane na temat jej wielkości nie są
dostępne: Emitowana ilość będzie się zawierać w odnotowanej emisji niezorganizowanej lub całkowitej. Zależeć będzie
ona od systemu wentylacyjnego i jego podłączenia do systemów odzysku rozpuszczalników. Środki czyszczące są
zazwyczaj destylowane i wykorzystywane powtórnie [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004].
Dane dotyczące emisji ze środków czyszczących do farb wodnych nie są dostępne.
Instalacje do odzysku toluenu
Toluen może być z łatwością odzyskiwany. Jest on dobrze adsorbowany do węgla aktywowanego i odzyskiwany przez
podgrzewanie węgla przy pomocy pary. Para i opary rozpuszczalnika są kondensowane i oddzielane niemal całkowicie.
Toluen jest częściowo wykorzystywany powtórnie, a częściowo odsprzedawany producentom farb [4, Intergraf i EGF,
1999].
Wydajność usuwania wynosząca 99% jest technicznie osiągalna. Jednakże pociąga za sobą wzrost zużycia energii [35,
Aminal, i in., 2002] [76, TWG, 2004].
Monitorowanie emisji do powierza
Dyrektywa SED wyznacza limit emisji na wyjściu systemu utylizacji gazów odlotowych wynoszący 75 mg C/Nm3 średnio
w ciągu 24 godzin oraz 112,5 mg C/Nm3 średnio na godzinę. W praktyce, średnia wielkość na godzinę stanowi limit dla
jednego cyklu adsorpcji. Zazwyczaj zdarza się, że średnia dla 24 godzin wynosi przeciętnie 10 - 50 mg C/Nm3, podczas,
gdy średnia wartość dla 1 godziny jest osiągana jedynie trzy, czy cztery razy dziennie. Monitorowanie średniej emisji dla 1
godziny wymaga ciągłych pomiarów stężenia emisji, w miejsce tańszych i prostszych kontroli okresowych lub kontroli
objętościowych.
2.3.4.3.2 Odpady
Farby
W większości przypadków, wydruki wykonuje się przy pomocy farb w czterech standardowych kolorach, a mieszanie farb
ma miejsce w bardzo małym zakresie. Prasy pracują w systemie zmianowym i, jeśli w ogóle, zatrzymują się tylko na czas
weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. Jedynie niewielka część farb zamienia się w odpady, a ich powtórne
wykorzystanie w prasach jest powszechną praktyką [4, Intergraf i EGF, 1999].
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Pozostałości kolorowych farb są zwykle mieszane z czarną farbą, a następnie wykorzystywane powtórnie, co pozwala na
oszczędność czarnej farby. Odpady z farb mogą być destylowane, w celu odzyskania toluenu. Szlam z destylacji, który
stanowi około 20% pierwotnej wagi odpadów z farb, jest usuwany. Jednakże, ze względu na niewielkie ilości
odzyskiwanego toluenu, destylacja nie jest często stosowana, gdyż niezbędny jest do niej stosunkowo drogi sprzęt [4,
Intergraf i EGF, 1999].
2.3.4.3.3 Ścieki
W procesie odzysku toluenu zużywa się około 2 – 8 kg pary na kg odzyskanego toluenu. W „zwyczajnym”
czteroprasowym zakładzie, w którym odzyskuje się rocznie ok. 7 000 ton toluenu, niezbędne jest od 20 do 30 000 ton
wody.
Skondensowana para przyjmuje toluen aż do maksymalnej rozpuszczalności wynoszącej ok. 0,05 % w granicach
0,38 – 0,54 g/l. Toluen znajduje się na liście nr II (czarna lista UE) substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego, z
Dyrektywy 76/464/EEC [4, Intergraf i EGF, 1999] [11, IMPEL, 2000] [76, TWG, 2004].
Skondensowana para zostaje pobawiona toluenu przy pomocy przepuszczanych przez nią pęcherzyków powietrza; stężenie
toluenu w usuwanej wodzie wynosi około 1 – 10 mg/l. We wspomnianych wyżej „zwyczajnych” zakładach w wodzie tej
znajduje się około 0,1 – 0,3 kg toluenu rocznie [4, Intergraf i EGF, 1999] [11, IMPEL, 2000].
2.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla druku
W kolejnych sekcjach mówione zostaną następujące sektory zajmującej się drukiem:
•
•
•

gorący offset (patrz sekcja 2.4.1)
fleksografia i opakowaniowy druk wklęsły (patrz sekcja 2.4.2)
wydawniczy druk wklęsły (patrz sekcja 2.4.3).

Procesy te mają największą szansę, żeby przekroczyć próg z załącznika 1 (6.7) do Dyrektywy IPPC. Instalacja wykonująca
wyłącznie offset arkuszowy, prawdopodobnie nie przekroczy progu IPPC, ale proces ten może być również stosowany w
instalacjach do gorącego offsetu przekraczających próg IPPC, np. produkujących czasopisma. Przykładowo, offset
arkuszowy jest używany do produkcji („błyszczących”) okładek czasopism, podczas, gdy strony wewnętrzne są drukowane
w gorącym offsecie. Podczas, gdy wielkie zakłady zimnego offsetu z zasady prowadzą druk niskorozpuszczalnikowy lub
bezrozpuszczalnikowy, niektóre z nich zużywają > 200 t/r rozpuszczalników do czyszczenia. W niektórych krajach
zaprzestano tej praktyki z uwagi na wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ale w innych może ona występować
nadal [114, Jepsen, 2005].
W tych samych instalacjach można też znaleźć inne procesy druku, albo mogą one przekraczać próg z załącznika 1 (6.7) do
Dyrektywy IPPC. Dla czynności tych zastosowanie mają ogólne techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu
BAT (patrz rozdział 20), podobnie jak techniki opisane w niniejszej sekcji, które mogą być odpowiednie. Streszczenia
sporządzone w ramach EGTEI dla gorącego offsetu, fleksografii i opakowaniowej opakowaniowego i wydawniczego
druku wklęsłego(patrz załącznik 24.1.1) dostarczają niektórych danych na temat zysków finansowych na poziomie
europejskim z niektórych technik redukcji emisji LZO. Jednakże, podejście EGTEI z konieczności musi być ograniczone
w swojej złożoności i podanych zostało jedynie kilka technik, bez uwzględnienia innych czynników BAT, takich jak skutki
przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska, lub techniczne charakterystyki poszczególnych
instalacji lub produktów. W przemyśle drukarskim istnieje bardziej złożona gama technik, które należy wziąć pod uwagę
przy ustalaniu BAT [130, EGTEI, 2005] [131, EGTEI, 2005] [132, EGTEI, 2005]:
W opisanych sektorach przemysłu drukarskiego omówiono popularne zagadnienia takie, jak zastępowanie farb
rozpuszczalnikowych, wyprowadzanie i utylizacja gazów odlotowych oraz czyszczenie. Przyczyną omawiania każdego z
sektorów oddzielnie jest fakt, że szczegółowe informacje są charakterystyczne dla poszczególnych sektorów.
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2.4.1 Gorący offset
[128, TWG, 2005]
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w przemyśle drukarskim. W tabeli 2.40
przedstawiono ogólne techniki mające zastosowanie w druku metodą gorącego offsetu. Techniki te przeważnie nie są
powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis rodzaju
informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1.

Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Czyszczenie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Sekcja nr
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 2.40: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
2.4.1.1 Tradycyjne farby do gorącego offsetu
Opis: Podstawowymi składnikami farb offsetowych są: pigmenty, substancje wiążące: (żywice, lakier, olej mineralny) i
dodatki (substancje suszące). Dodatkowo dodaje się pewne substancje (oleje/rozcieńczalniki drukarskie, uodparniające na
ścieranie, środki nabłyszczające, opóźniacze wysychania itd.) żeby zmodyfikować ich właściwości. Zawartość substancji
wiążących (wysokowrzące frakcje ropy naftowej i oleje roślinne) w farbach stosowanych w procesach gorącego offsetu
wynosi około 25 – 50%.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Rozpuszczalnikowa część tych farb jest wysokowrząca i zostaje częściowo
odparowana w suszarkach.
Oddziaływanie na środowisko: Zawierają oleje mineralne ze źródeł nieodnawialnych.
Dane operacyjne: Patrz sekcja 2.3.2.2.2.
Zakres zastosowania: brak danych
Ekonomika: brak danych
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Przyczyny zastosowania: brak danych
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Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999]
2.4.1.2 Zastępowanie tradycyjnych farb do gorącego offsetu (zamienniki)
2.4.1.2.1

Farby na bazie olejów roślinnych

Opis: Farby na bazie olejów roślinnych, takich jak olej sojowy, mogą niekiedy zastąpić tradycyjne farby na bazie olejów
mineralnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Podstawową korzyścią jest fakt, że oleje roślinne są produkowane w oparciu o
zasoby odnawialne, a szlam produkowany podczas usuwania farby z zadrukowanych materiałów bywa w większym
stopniu biodegradowalny.
Czyszczenie może się odbywać przy pomocy wody i detergentów
Farby pozbawione olejów mineralnych są często uważane za technologię czystszą, jednak nie jest znana ocena ich pełnego
cyklu. |Na podstawie kryteriów oceny Nordic Swan farby te są chętniej stosowane w porównaniu z farbami na bazie olejów
mineralnych.
Oddziaływanie na środowisko: Oleje roślinne mają tendencję do silnego przywierania do włókien, w efekcie czego
usuwanie farb jest trudne.
Dane operacyjne: W procesach gorącego offsetu farby te nie są często stosowane, patrz zakres zastosowania, poniżej.
Zakres zastosowania: techniki tej nie stosuje się w gorącym offsecie, gdzie odparowuje się oleje mineralne, ponieważ
oleje roślinne nie parują wystarczająco szybko. Są one stosowane jedynie w offsecie arkuszowym, gdzie oleje nie parują,
tylko są utwardzane na drodze utleniania. Oleje i lakiery roślinne nie są używane do drukowania gazet.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [11, IMPEL, 2000] [53, US EPA i in., 2003] [76, TWG, 2004]
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2.4.1.3 Redukcja emisji z roztworów nawilżających
Należy podkreślić, że tam, gdzie mowa jest o IPA, nie zawsze jest jasne, czy mówi się o procencie wagowym, czy
objętościowym. Różnica ta jest na tyle istotna, że należy wziąć ją pod uwagę [76, TWG, 2004].
Oprócz technicznych wymagań pracy, na możliwość redukcji, lub całkowitego zastąpienia IPA wpływ mają:
• zmiany w obrębie powierzchni drukowanego papieru (różne rodzaje powłok, brak powłok, różne stopnie kalandrowania
itp.) wymagają zmian szeregu ustawień prasy. Zmiany te zajmują czas i zwiększają ilość papieru traconego podczas
przygotowań. Tam, gdzie używa się IPA, ze wspomnianymi zmianami powierzchni papieru można sobie radzić szybciej i
przy mniejszej stracie papieru, niż w sytuacji, gdy IPA został zredukowany lub zastąpiony. Jeżeli występują częste zmiany
powierzchni papieru, redukcja lub zastąpienie IPA może mieć poważne negatywne skutki ekonomiczne.
• W razie wysokiego pokrycia farbą (procent powierzchni papieru faktycznie pokrytej farbą), stosowanie IPA pozwala na
pozostawienie bardzo niewielkich obszarów pozbawionych farby. W razie pełnego pokrycia, stosowanie IPA lepiej
zapobiega tworzeniu małych kropelek wody, które powodują powstawanie białych punktów na w pełni zadrukowanych
powierzchniach. Jeżeli często konieczne jest wysokie lub pełne pokrycie farbą, redukcja lub zastąpienie IPA może
skutkować wyraźnym zwiększeniem częstotliwości czyszczenia cylindra oraz matrycy trakcie pracy.
• Tam, gdzie umiejętności, edukacja i doświadczenie operatorów prasy nie stoją na wysokim poziomie, trudno jest uniknąć
błędów na skutek wszelkich eksperymentów mających na celu redukcję lun zastąpienie IPA. Podobnie, doświadczony
operator, trzymając się tradycyjnego podejścia, może znacznie zmniejszyć szanse na pomyślną redukcje IPA.
Zobacz również: Ogólne techniki zastępowania, sekcja 2 0.10.
2.4.1.3.1 Zastępowanie IPA w roztworach nawilżających (zamienniki)
Opis: Istnieją dodatki, które pozwalają na zmniejszenie stężenia IPA w systemie nawilżającym. Większość z nich to etery
glikolowe. Są one dodawane do roztworu nawilżającego w stężeniu ok. 1%, lub, niekiedy, 3 – 5 %, w zależności od
substancji. Niektóre dodatki mają za zadanie całkowicie zastąpić IPA, jako pozorny „Eko-rozpuszczalnik” (patrz
Oddziaływanie na środowisko, poniżej).
Dodatkami przynoszącymi dobre efekty i mającymi niski potencjał tworzenia (patrz sekcja 20.10.2) są:
•
•
•
•

glikol propylenowy
glicerol
di-hydro-3-metylo-2,5-furandion
butyldiglikol.

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Można uzyskać stężenie IPA wynoszące 2 – 8 % (rzeczywiste liczby zależą od
użytej metody pomiarowej), a w niektórych przypadkach możliwa jest praca bez użycia IPA. Etery glikolowe również
parują i składają się na emisję LZO, ale emisja ta jest mniejsza niż w przypadku zamienników IPA. Może to jednak nie
przyczynić się do redukcji emisji LZO, w celu zapobiegania tworzeniu ozonu. Potencjał tworzenia ozonu w przypadku
niektórych eterów glikolowych może być dziesięciokrotnie wyższy niż w przypadku IPA, przy tej samej objętości
parowania.

123

Oddziaływanie na środowisko: Podejrzewa się, że niektóre dodatki niosą ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia i
bezpieczeństwa, jednak uznano, że nie są one obecnie dostępne na rynku. Przed użyciem dodatków należy zatem
przeanalizować dane dotyczące ich bezpieczeństwa. Należy jednak podkreślić, że wszystkie wyżej wymienione dodatki
wykazują wyraźnie niższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy niż izopropanol.
Dodatki te powinny być stosowane jedynie wtedy, gdy pewne jest, że ich parowanie jest niższe niż w przypadku
izopropanolu.
Niekiedy do zastąpienie IPA stosuje się etanol, jednak należy tego unikać, ponieważ etanol posiada dwukrotnie wyższy
potencjał tworzenia ozonu niż IPA. W połączeniu z prężnością pary, która jest to o 1/3 wyższa niż w przypadku IPA ma to
tylko negatywny wpływ na środowisko.
Dane operacyjne: Efektem zastąpienia IPA nie jest jego automatyczna redukcja. O tym, czy zastąpienie IPA będzie miało
oczekiwany efekt w znacznej mierze decyduje rodzaj drukowanych produktów, kombinacja papieru, farby, miejscowego
klimatu oraz zdolności personelu obsługującego prasy.
Zastosowanie wałków rozprowadzających wykonanych z ceramiki, chromowanych lub hydrofilowych, w zestawieniu z
hydrofilowymi wałkami matrycowymi, wspomaga częściowe wykorzystanie substancji zastępujących IPA, patrz sekcja
2.4.1.3.3
Zakres zastosowania: We wszystkich zakładach drukujących techniką gorącego offsetu.
Ekonomika: Cena IPA wynosi 0,55 euro za litr, a zamiennika ok. 1 – 1,50 euro za litr. Ponieważ objętość dodatków
niezbędnych do zastąpienia IPA jest mniejsza, całkowity koszt jest ten sam. Jednakże przejście na nową technologię
zawsze wiąże się z kosztami, ze względu na straty produkcji w czasie zmiany.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Zdrowie i bezpieczeństwo: Około 90% IPA paruje w obrębie prasy i nigdy nie
dociera do papieru, co wymaga lepszej wentylacji.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Impress Group, Lint, Antwerpia, Belgia (IPA zastąpiony całkowicie).
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002] [29, Holandia,
1996] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
2.4.1.3.2 Optymalizacja stężenia alkoholu izopropylowego w roztworach nawilżających
Opis: Stężenie IPA w roztworze nawilżającym zostało zmniejszone, na ile jest to tylko możliwe w praktyce. Oto niektóre
czynniki:
• konieczna jest większa dbałość podczas regulacji prasy drukującej
• do osiągnięcia warunków efektywnego druku przy zredukowanym stężeniu IPA, niezbędne są dokładne i stałe pomiary
tego stężenia, np. przy pomocy metod pomiarowych opartych na podczerwieni lub ultradźwiękach.
• Drukowanie przy niskim stężeniu IPA wspomagane jest przez użycie odpowiednio przystosowanych farb, które
wchłaniają więcej wody, niż zwykłe farby do gorącego offsetu.
• matryce offsetowe z odpowiednio przystosowaną powłoką mogą być pokryte większą ilością wody niż zwykłe matryce
do gorącego offsetu, nie doprowadzając do zwilżenia części matrycy przenoszących farbę.
• Podstawowym warunkiem osiągnięcia możliwie niskiego stężenia IPA jest dokładna regulacja twardości oraz pH wody,
oraz monitorowanie jej jakości.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W gorącym offsecie, stężenie IPA waha się zazwyczaj w granicach 8 - 15 %.
Oznacza to, że w przypadkach istniejących pras rolowych, osiągnąć można średnią redukcję wynoszącą 26 %. W
przypadku nowo zaprojektowanych pras rolowych wynosi ona 65 %.
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Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Dokładny pomiar stężenia IPA jest trudny. Automatyczne przyrządy pomiarowe w większości pras są
proste, ma na nie wpływ temperatura i obecność innych dodatków. Jednakże w porównywalnych warunkach wyniki są
miarodajne, mogą być więc one wykorzystane do kontroli jakości, nawet jeżeli nie zawsze prawidłowo wskazują
rzeczywiste stężenie IPA. Zastosowanie zaawansowanych przyrządów pomiarowych nie jest konieczne do redukcji IPA do
minimum,.
Zakres zastosowania: Wszystkie zakłady drukujące techniką gorącego offsetu, stosujące IPA.
Ekonomika: W 2002 r. w Finlandii koszt stałych pomiarów IR wynosił 70 000 – 100 000 euro dla jednej prasy.
Przyczyny zastosowania: Pomimo, że Dyrektywa SED nie wyznacza maksymalnego % IPA, ogranicza ona emisje
niezorganizowaną z gorącego offsetu i, w celu osiągnięcia limitu, należy podjąć wszelkie możliwe wysiłki, żeby
zredukować stężenie IPA w roztworze nawilżającym. W Niemczech stężenie IPA w procesach gorącego offsetu jest
ograniczone maksymalnie do 8 %.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999, 18, UBA Niemcy, 2003] [29, Holandia, 1996, 76, TWG, 2004]
2.4.1.3.3 Ceramiczne, metalowe i hydrofilowe wałki rozprowadzające i wałki matrycowe
Opis: Zastosowanie wałków rozprowadzających wykonanych z ceramiki, chromowanych lub hydrofilowych, w
zestawieniu z hydrofilowymi wałkami matrycowymi. Hydrofilowe wałki matrycowe wykonane są z miękkiej gumy. Rolki
te są w stanie wytworzyć wyjątkowo cienką, nieprzerwaną warstwę nawilżającą na wałku matrycowym, przy obniżonym
stężeniu IPA.
Wałki te są również z powodzenie stosowane w sytuacji, gdy IPA został częściowo zastąpiony.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od stężenia pierwotnego, stężenie IPA może być zredukowane o 2 - 3
%.
Oddziaływanie na środowisko: Wałki matrycowe z miękkiej gumy ulegają zniszczeniu szybciej niż te z twardej i częściej
muszą być wymieniane, co powoduje większą ilość odpadów. Również wałki ceramicznie, wymagają częstszej wymiany
niż te ze stali chromowanej.
Dane operacyjne: To czy lepsze rezultaty dają wałki ceramiczne, czy z chromowanej stali, zależy od rodzaju prasy. Wałki
ceramiczne wymagają dłuższego czasu potrzebnego na obsługę i czyszczenie.
W zakładzie offsetowym w Norwegii, w którym IPA został częściowo zastąpiony, poziom IPA mógł zostać zredukowany z
15% do 4 %, co dało w efekcie redukcję stężenia IPA w powietrzu ponad prasą w granicach 77 – 90%.
Zakres zastosowania: Technika ta jest powszechnie stosowana we wszystkich drukarniach stosujących IPA. Jednak
ceramiczne lub metalowe wałki obecnie są rzadziej stosowane. Stosowane wałki hydrofilowe dają ten sam efekt i są
tańsze.
Ekonomika: Koszt hydrofilowych wałków matrycowych jest taki sam jak wałków z twardej gumy i waha się od 250 do 1
000 euro. Jednakże wymagają one częstszej wymiany. Wałki ceramiczne kosztują 2 500 – 3 000 euro za sztukę. Całkowity
koszt wymiany wałków rozprowadzających na ceramiczne zależy od rozmiarów prasy. Również wałki ceramiczne muszą
być wymieniane częściej niż chromowane (ceny pochodzą z ok. 1997 r.)
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Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Zakład w Norwegii.
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998, 76, TWG, 2004]
2.4.1.3.4 Precyzyjne dopasowanie wałków drukarskich
Opis: Precyzyjne dopasowanie wałków i cylindra matrycowego względem siebie pozwala na stosowanie IPA w niższych
stężeniach. Drobne błędy w dopasowaniu są przyczyną przerwania warstwy wodnej. Dodatek IPA czyni roztwór
nawilżający mniej podatnym na to zjawisko.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Pozwala na stosowanie niższych stężeń IPA.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Nowe prasy z zasady posiadają możliwość dokładnego dopasowania wałków. Modernizacja nie jest
możliwa.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [115, Intergraf, 2005] [128, TWG, 2005]
2.4.1.3.5 Zastosowanie systemu zraszania w układzie nawilżającym
Opis: W systemie zraszania, dysze używane do natryskiwania roztworu nawilżającego mają możliwość ruchu
wahadłowego, który umożliwia aplikację roztworu w sposób bardziej liniowy niż w systemach tradycyjnych, takich jak
system wałków.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Natryskiwanie roztworu, w przeciwieństwie do nakładania systemem wałków,
wymaga niższych stężeń IPA.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: technika ta nie pozwala na precyzyjne nałożenie bardzo cienkiej warstwy wody, a co za tym idzie
nie ma ona zastosowania w gorącym offsecie.
Technika ta jest wykorzystywana do drukowania gazet (zimny offset), gdzie wykorzystuje się większe ilości wody, która
pomaga usuwać pył papierowy. W druku gazetowym osiąga się bardzo niskie lub zerowe stężenia IPA. Jest to możliwe
tylko dzięki temu, że bardzo cienkie warstwy wody nie są niezbędne, gdyż rzadko występuje tu bardzo wysokie pokrycie
farbą a papier z łatwością może wchłonąć nadmiar wody. Nie dotyczy to gorącego offsetu.
Ekonomika: brak danych.
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Przyczyny zastosowania: SED, H&S oraz przyczyny ekonomiczne (automatyzacja pracy pras wymaga możliwości
dokonywania bardzo precyzyjnych ustawień).
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [76, TWG, 2004]
2.4.1.3.6 Roztwory chłodzące i nawilżające
Opis: Systemy obiegu i dozowania roztworów nawilżających zawierających IPA są schładzane do temperatury ok. 8 – 15
°C, w celu redukcji parowania IPA.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: 2/3 wpływów IPA ulega parowaniu jeszcze przed dotarciem do wałków
nawilżających i matrycy drukującej. W momencie dotarcia do matrycy drukującej, stężenie IPA wynosi zaledwie 1 %.
Chłodzenie roztworu zmniejsza współczynnik parowania.
Stężenie na matrycy Jest niezwykle trudne do zmierzenia, ze względy na bardzo cienką warstwę farby. Informacje na temat
stężenia IPA znajdującego się na matrycy zostało omówione w EWP Intergraf. Wnioski na ten temat zostały sformułowane
pod koniec lat 1980-tych na podstawie obliczeń modelowych.
Oddziaływanie na środowisko: Chłodzenie wymaga energii
Dane operacyjne: Większość pras jest standardowo wyposażona w system chłodzenia.
Zakres zastosowania: Zazwyczaj mogą być stosowane w zakładach drukujących metodą gorącego offsetu
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
2.4.1.3.7 Wałki chłodzące i nawilżające oraz cylindry matrycowe
Opis: Chłodzenie wałków nawilżających oraz cylindrów matrycowych redukuje temperaturę i parowanie stosowanego
roztworu nawilżającego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Temperatury chłodzenia wynoszą na przykład:
•
•

wałki nawilżające 28 - 29 oC
cylindry matrycowe 28,5 - 32 oC.

Zakres zastosowania: Modernizacja zasadniczo nie jest możliwa.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
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Literatura: [128, TWG, 2005]
2.4.1.3.8 Usuwanie roztworów IPA z układu nawilżającego
Opis: Usuwanie roztworu nawilżającego z systemu nawilżającego podczas przestojów prasy, takich jak noce i weekendy.
Dostępne są systemy automatyczne.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Pewien stopień redukcji emisji IPA.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Obecnie, w większości zakładów, roztwór zawierający IPA podlega stałej cyrkulacji i jest pompowany
w ilości większej niż wykorzystywana przez prasę. Nadmiar jest przesyłany z powrotem do zbiornika, gdzie dodaje się
IPA. Technika ta nie ma stosowania tam, gdzie prasy pracują 24 godziny na dobę, co często ma miejsce w zakładach
gorącego offsetu przekraczających progi opisane w załączniku 1 (6.7) do Dyrektywy IPC.
Zakres zastosowania: Nadaje się do zastosowania w zakładach gorącego offsetu.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [4, Intergraf i EGF, 1999] [11, IMPEL, 2000] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
2.4.1.4 Filtrowanie roztworu nawilżającego
Opis: Roztwór nawilżający podlega stałej cyrkulacji. Układ filtrujący może przedłużać czas użytkowania roztworu
nawilżającego. W przypadkach, gdy IPA jest zastępowany innymi substancjami, woda jest szybciej zanieczyszczana, a
filtrowanie w trakcie cyrkulacji redukuje jej zanieczyszczenie i produkcje odpadów (które mogą być niebezpieczne).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zużywa się mniej wody i produkuje mniej ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: Filtrowanie wymaga energii.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Nadaje się do zastosowania we wszystkich Zakładach drukujących techniką gorącego offsetu
pracujących na niskich stężeniach IPA.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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2.4.1.5 Kontrola twardości wody do roztworu nawilżającego
Opis: Roztwory nawilżające są przygotowywane, monitorowane, chłodzone i filtrowane centralnie i dostarczane do
wszystkich pras w obrębie zakładu. Twardość wody waha się w zależności od regionu, co wpływa na jakość roztworów
nawilżających i ich stopień emulgowania w farbie. Obróbka surowej wody przez demineralizację i równoważenie
twardości (remineralizację do ustalonego poziomu) ułatwia określenie ilości potrzebnych dodatków i poprawia jakość
roztworu nawilżającego.
Obróbka może polegać na wymianie jonowej i/lub odwróconej osmozie. Na przykład, zawartość wapnia w surowej wodzie
może być zredukowana przez odwróconą osmozę, a twardość doprowadzona do optymalnej wartości, ok. 70 - 140 ppm
CaCO3.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Możliwe jest bardziej precyzyjne odmierzanie dodatków, łącznie z IPA, a
chłodzenie i filtrowanie są bardziej skuteczne. Prowadzi to do mniejszego zużycia energii, mniejszej ilości ścieków i
mniejszych strat surowców dzięki mniejszej ilości błędnych wydruków. Jeżeli stosowany jest IPA, jego emisja do
powietrza jest zredukowana. Jednakże w scentralizowanym systemie, stężenie IPA (lub dowolnego składnika zastępczego)
zostanie dostosowane do prasy wymagającej najwyższego stężenia.
Oddziaływanie na środowisko: Demineralizacja wody wymaga energii lub związków chemicznych. Odwrócona osmoza
wymaga energii.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Technika ta jest stosowana w dużych zakładach gorącego offsetu, jednak tam, gdzie woda ma stały
i odpowiedni skład, może nie przynieść korzyści.
Ekonomika: Instalacja tej techniki w nowych zakładach, lub zakładach, gdzie zainstalowano kilka nowych pras, nie jest
bardzo droga. Wysokie są natomiast koszty modernizacji.
Przyczyny zastosowania: Automatyczny system pozwala na lepszą kontrolę jakości, podobnie jak lepszą kontrolę zużycia
IPA.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998, 76, TWG, 2004]

2.4.1.6 Offset bezwodny
Opis: Offset bezwodny jest techniką druku offsetowego, która nie korzysta z rozróżnienia woda/tłuszcz żeby zapewnić
pokrycie farbą fragmentów matrycy, które przenoszą obraz: podział ten został uzyskany dzięki specjalnym matrycom lub
farbom. W zwyczajnym offsecie, matryca jest hydrofobowa w miejscach przenoszących obraz i hydrofilowa w
pozostałych. Woda jest używana do zapewnienia, że tłuste farby nie przywrą do części nieprzenoszących obrazu. W
offsecie bezwodnym, części nieprzenoszące obrazu posiadają powłokę, która ma takie samo działanie. Nie ma potrzeby
stosowania wody.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Nie jest potrzebny roztwór nawilżający, co eliminuje wszelką emisje pochodzącą z
tego źródła, a zwłaszcza IPA. Występuje oszczędność surowców (papieru i farby), jednakże korzyści te mogą zniknąć,
jeżeli przy dłuższych cyklach wymagane jest dodatkowe czyszczenie.
Oddziaływanie na środowisko: Ponieważ nie ma tu roztworu nawilżającego, bezwodny offset wymaga dodatkowych
metod wyprowadzania ciepła z układu drukującego, a dodatkowe chłodzenie wymaga energii. Nie jest jednak potrzebna
energia używana przy roztworach nawilżających.
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Standardowo w bezwodnych prasach offsetowych stosowane są systemy kontroli temperatury farby. Przydatne mogą być
też inne, dodatkowe systemy pozwalające na kontrolowanie i regulowanie temperatury. Systemy kontroli obejmują:
odrębne systemy kontroli temperatury dla wałka zbierającego nadmiar farby, wielostrefowe systemy kontroli temperatury,
systemy kontroli temperatury cylindra matrycowego, systemy kontroli temperatury cylindra powleczonego gumową matą
i/lub systemy chłodzenia łożysk.
Dane operacyjne: Technika ma pewne zalety z porównaniu ze „zwyczajnym” offsetem. Jakość druku jest wyższa a
czynności przygotowawcze trwają krócej. Proces przebiega bez przeszkód.
Zakres zastosowania: Technikę tę można z zasady stosować do wydruków wysokiej jakości, w pełnym kolorze i/lub
niskich nakładów: typowo jest to druk arkuszowy, ale w tym przypadku nakłady gorącego offsetu maleją. Technika ta jest
stosowana w gorącym offsecie, patrz „Przykłady zakładów produkcyjnych”.
W przypadku pras do gorącego offsetu pojawiają się następujące pytania:
• proces bezwodny nie usuwa pyłu papierowego, dlatego też wymaga on wyższej jakości papieru i/lub intensywniejszego
czyszczenia. Z drugiej strony, papier nie jest moczony, co ma wielokrotnie miejsce, podczas wielu cykli w kolorowym
druku offsetowym.
• żywotność bezwodnych matryc nie została dotychczas ustalona, ale uważa się, że jest to maksymalnie 100 000 to 300 000
obrotów.
• matryce bezwodne są bardziej wrażliwe na zarysowania, np. podczas czyszczenia
• systemy bezwodne składają się z mniejszej liczby wałków, co ogranicza ilość przenoszonej farby i dokładne dopasowanie
w obrębie prasy. Dostawcy utrzymują, że ze względu na brak przenoszenia roztworu nawilżającego, przenoszona jest
większa ilość farby, a w nowej prasie nie instaluje się regulatorów farbowych.
• zakres kolorów farb został zredukowany, jednak obecnie gama kolorów może już być szersza.
Ekonomika: Prasy, matryce i farby są droższe niż stosowane w „zwyczajnym” offsecie, nie ma jednak wydatków na
izopropanol, wodę i roztwory nawilżające, a czas poświęcony na czynności przygotowawcze jest krótszy, co pociąga za
sobą mniejsze koszty papieru i farby. Większe nakłady mogą wymagać większej liczby matryc i zabiegów czyszczących.
Przyczyny zastosowania: Osiąga się bardzo wysoką jakość druku. Redukcja zużycia chemikaliów poprawia warunki
zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Toppan Printing, Hokuseisha, Seikousha, Aika, GAO, Kousolu (offset), Sanesu
(wszystkie te zakłady znajdują się w Japonii). W Europie istnieje wiele pras arkuszowych, 25 pras gazetowych i około
pięciu pras do bezwodnego gorącego offsetu: Quebecor, Wielka Brytania; dwie w Szwajcarii (jedna zmodernizowana w
2003 r. przez dodanie zespołu nawilżającego) i dwie na Węgrzech (obie przeniesione z Niemiec).
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999, 35, Aminal, i in., 2002] [18, UBA Niemcy, 2003] [72, Hamann, 2004] [76, TWG,
2004] [128, TWG, 2005]

2.4.1.7 Gromadzenie i utylizacja gazu odlotowego
2.4.1.7.1 Hermetyzacja pras lub wyprowadzanie i obróbka powietrza z pomieszczenia w którym znajdują się prasy
Opis: Prasy do gorącego offsetu są niekiedy hermetyzowane, co ma na celu kontrolę temperatury, zapobieganie
przeciągom i redukcję hałasu. IPA paruje w obrębie hermetycznie zamkniętej przestrzeni. Powietrze z przestrzeni tej jest
wyprowadzane przez suszarkę i może być przesyłane do spalarni, co pozwala na redukcję całości lub większej części
emisji IPA.
W niektórych przypadkach, jeżeli prasy nie są hermetycznie zamknięte, powietrze jest wyprowadzane z pomieszczenia, w
którym znajdują się prasy, a wraz z nim usuwany jest izopropanol w stanie lotnym oraz wysokolotne środki czyszczące.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Utylizacja wyprowadzonego powietrza redukuje emisję IPA i wysokolotnych
środków czyszczących. Hermetyzacja redukuje hałas
Oddziaływanie na środowisko: Wentylatory do wyprowadzania powietrza zwiększają zużycie energii, mogą też
podwyższać poziom hałasu.
Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo, stężenie IPA oraz innych rozpuszczalników zazwyczaj musi być utrzymywane
znacznie poniżej limitów dopuszczalnego narażenia zawodowego (OEL)4. Oznacza to, że stężenie rozpuszczalnika jest
znacznie poniżej 1 g/m3 (OEL IPA: 650 mg/m3 (raport z Holandii, 2001), większość środków czyszczących posiada
znacznie niższy poziom OEL). Przy tak niskim stężeniu LZO w wyprowadzanym gazie, spalanie gazów odlotowych nie
może być autotermiczne i niezbędne jest dostarczenie dodatkowego paliwa. Koszty i zużycie energii związane dalszym
postępowaniem z powietrzem wyprowadzonym z pras nie równoważą możliwej do osiągnięcia redukcji emisji (patrz Dane
operacyjne).
Dane operacyjne: Systemy utylizacji gazów odlotowych są zwykle przeznaczone jedynie do obróbki powietrza z
suszarek. Nowoczesna suszarka ma wydajność 4 000 – 7 000 m3/h; starsze do 10 000 m3/h. Żeby wyprowadzać również
powietrze z pras, niezbędna jest wydajność rzędu 50 000 m3/h lub większa. Przetwarzanie termiczne wymaga większych
rozmiarów, a jeżeli powietrze zawiera mniej rozpuszczalnika, także dostaw paliwa.
Zakres zastosowania: Farby do gorącego offsetu nie parują w temperaturze pokojowej, Są one odparowywane w
suszarce, i dlatego są zawsze przechwytywane. Tam, gdzie stosuje się środki czyszczące o niskiej lotności, są one również
odparowywane w suszarce. Hermetyzacja prasy, z lub bez utylizacji wentylowanego z niej powietrza nie ma wpływu na
emisje rozpuszczalników i jest stosowana ze względów zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Hermetyzacja pras i kierowanie powietrza do systemu utylizacji gazów odlotowych jest popularną praktyką w
wydawniczym druku wklęsłym (więcej szczegółów: sekcje 2.4.3.3.3 i in.). Jednakże nie stosuje się jej w gorącym offsecie,
ponieważ wydajność istniejących systemów utylizacji gazów odlotowych może nie być wystarczająca, lub też może nie
być efektywnie wykorzystana podczas obróbki powietrza o bardzo niskim stężeniu LZO.
Ekonomika: Patrz „Oddziaływanie na środowisko”. Dodatkowe inwestycje mające na celu zwiększenie rozmiarów
spalarni z ok. 5 000 do 50 000 m3/h wyniosą ok. 45 0000 euro. Zużycie energii przez główny wentylator odpowiednio
wzrośnie, a zużycie paliwa wzrośnie od nieznacznego do znacznego, ponieważ procesy autotermiczne nie będą dłużej
możliwe.
Przyczyny zastosowania: Hermetyzacja pras ma na celu redukowanie hałasu oraz spełnienie innych wymogów
związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Powietrze z pomieszczenia pras jest zawsze wyprowadzane ze względu na
zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Hermetyzacja jest szeroko stosowana. Z reguły ma też miejsce wyprowadzanie
powietrza. Utylizacja powietrza z pomieszczenia, w którym znajdują się prasy nie jest często spotykane.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002] [4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004]
[128, TWG, 2005]

2.4.1.7.2 Wyprowadzanie i utylizacja powietrza z suszarek
Opis: Procesom gorącego offsetu zawsze towarzyszy system wyprowadzania powietrza z suszarek i przesyłania go do
systemu utylizacji gazów odlotowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji z suszarek. Redukcja odorów.
Oddziaływanie na środowisko: Wyprowadzanie powietrza wymaga energii.
Dane operacyjne: Patrz sekcja 20.11.2.5.
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Zakres zastosowania: Powszechnie stosowane.
Ekonomika: Patrz sekcja 20.11.2.5.
Przyczyny zastosowania: Osiągnięcie poziomów wyznaczonych przez Dyrektywę o redukcjach rozpuszczalników.
Redukcja odorów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowane
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002] [4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004]
[128, TWG, 2005]

2.4.1.8 Czyszczenie
2.4.1.8.1 Zastępowanie (zamienniki) i kontrola lotnych związków organicznych (LZO) stosowanych podczas
czyszczenia
Opis: Wkład LZO w czynnościach związanych z czyszczeniem może być redukowany przez łączenie następujących
technik:
•
•
•

ostrożne posługiwanie się środkiem czyszczącym, np. zamykanie pojemników po użyciu
stosowanie wysokowrzących rozpuszczalników o wyższej temperaturze zapłonu (sekcja 20.10.1.3) lub roślinnych
środków czyszczących (sekcja 20.10.1.4) we wszystkich czynnościach związanych z czyszczeniem.
redukcja potencjału tworzenia ozonu (OFP) stosowanej mieszanki rozpuszczalników, patrz sekcja 20.10.2.

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wkład LZO do czyszczeniu może być zredukowany do <5 % wpływów farby,
zredukowany może też być całkowity OFP.
Oddziaływanie na środowisko: Stosowanie wyżej wymienionych rozpuszczalników może oznaczać, że większa ilość
rozpuszczalnika wymaga obróbki i/lub usunięcia, ponieważ mniejsze jest parowanie rozpuszczalnika.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Roślinne środki czyszczące nie maja zastosowania w gorącym offsecie, ponieważ woda płuczna
może uszkodzić rolkę papieru.
Jedynie w prasach arkuszowych roślinne środki czyszczące mogą być stosowane z powodzeniem, jednak w przypadku
druku offsetowego, środki te nie są wydajnym rozwiązaniem do czyszczenia cylindrów powlekanych matami i mat
gumowych. Obecnie dostępne roślinne środki czyszczące oddziałują na gumowe maty jak środki spulchniające i powodują,
że stają się one niezdatne do użytku. Należy wziąć pod uwagę fakt, że pomimo iż stosowanie roślinnych środków
czyszczących niesie ze sobą znaczne korzyści dla środowiska, należy ono do BAT mających zastosowanie jedynie w
niektórych metodach produkcji.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Zdrowie w miejscu pracy (ekspozycja na opary rozpuszczalników).
Bezpieczeństwo w miejscu pracy (zapobieganie eksplozjom w suszarce, w momencie, gdy dociera do niej papierowa rolka
ze środkiem czyszczącym)
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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2.4.1.8.2 Automatyczne wysokociśnieniowe oczyszczarki do wałków nawilżających
Opis: Wałki nawilżające mogą być czyszczone przy użyciu automatycznych urządzeń czyszczących i wody. Technika ta
może zastąpić tradycyjne czyszczenie przy użyciu rozpuszczalników o niskiej temperaturze zapłonu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak emisji LZO i zużycia rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Zwiększone zużycie energii i wody. Wzrasta ilość ścieków, które muszą być usunięte lub
zutylizowane. Może wrastać poziom hałasu.
Dane operacyjne: Najlepsze wyniki osiąga się w momencie, gdy przed rozpoczęciem czyszczenia farba w jak
największym stopniu zostanie starta.
Zakres zastosowania: Może być stosowane w zakładach offsetowych stosujących wałki nawilżające pokryte moltonem,
jednakże, wychodzą one z użycia w UE-15 (są spotykane rzadko, w offsecie arkuszowym).
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [128, TWG, 2005]
2.4.1.8.3 Automatyczne systemy czyszczące do cylindrów drukujących i mat gumowych
Opis: Cylinder drukujący i cylinder powlekany gumową matą w wielkich prasach do gorącego offsetu są zazwyczaj
czyszczone automatycznie.
W większości maszyn środek czyszczący jest gromadzony. Niektóre maszyny wykorzystują arkusz czyszczący, który jest
przepuszczany przez cylindry w taki sam sposób jak rolka. Środek czyszczący jest natryskiwany na arkusz czyszczący albo
arkusz zanurza się w środku czyszczącym, lub też arkusze w rolkach są nim wstępnie nasączone. Maszyny, w których
stosuje się arkusze czyszczące zużywają mniej środka czyszczącego, arkusze te muszą być jednak magazynowane i
usuwane z zachowaniem ostrożności, żeby uniknąć niekontrolowanej emisji (nie jest to konieczne jeżeli stosuje się
nielotne środki czyszczące). Inne maszyny do czyszczenia cylindrów natryskują środek czyszczący na rolkę papieru.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Przy czyszczeniu automatycznym zużywa się ok. 10% mniej środków czyszczących
w porównaniu z czyszczeniem ręcznym. Zużywa się mniej myjek, w związku z czym produkuje się mniej odpadów.
Czyszczenie automatyczne ma również zalety z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia. Zredukowana jest ekspozycja
na opary oraz kontakt skóry ze środkami czyszczącymi.
Oddziaływanie na środowisko: Automatyzacja wymaga energii. Powstaje mniej odpadów, ponieważ zużywa się mniej
myjek. Odpadów płynnych może być więcej, chyba, że stosuje się arkusze czyszczące. Odpady płynne mogą być
filtrowane, a rozpuszczalnik może być niekiedy wykorzystywany powtórnie.
Dane operacyjne: Niekiedy, zanieczyszczone środki czyszczące są absorbowane przez papier, a następnie, usuwane wraz
z nim. Powoduje to niekontrolowaną emisję rozpuszczalnika w początkowej fazie procesu. W niektórych zakładach,
zanieczyszczony papier jest przekazywany do suszarki, co sprawia, że emisje rozpuszczalnika zostają doprowadzone do
systemu utylizacji gazów odlotowych. Nie jest to możliwe do wykonania, jeżeli stosuje się rozpuszczalniki wysokowrzące
lub o niskim potencjale tworzenia ozonu.
Zakres zastosowania: Mają zastosowanie w nowych i istniejących zakładach. Obecnie czyszczenie automatyczne jest
standardem.
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Ekonomika: Dla jednej prasy inwestycja wynosi pomiędzy 60 000 a 80 000 euro. W przypadku modernizacji istniejących
pras, koszty inwestycji są znacznie wyższe niż w przypadku nowych (1999 r.).
Koszty operacji są zredukowane dzięki krótszemu czasowi przeznaczonemu na czyszczenie, niższe zużycie środka
czyszczącego oraz redukcję ilości niebezpiecznych odpadów. W przypadku wielkich maszyn, redukcja kosztów może
przekroczyć koszt inwestycji. W przypadku małych pras korzyści dla środowiska nie gwarantują jednak zwrócenia się
inwestycji.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED i redukcja ekspozycji pracowników na środki czyszczące.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998, 76, TWG, 2004]
[128, TWG, 2005]
2.4.2
Fleksografia i opakowaniowy druk wklęsły
[128, TWG, 2005]
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie we fleksografii i opakowaniowym druku
wklęsłym. W tabeli 2.41 przedstawiono ogólne techniki mające zastosowanie we fleksografii i opakowaniowym druku
wklęsłym. Techniki te przeważnie nie są powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne
dla tej gałęzi przemysłu. Opis rodzaju informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1.

Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Sekcja nr
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 2.41: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
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2.4.2.1 Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe
Opis: Patrz sekcja 2.3.3.2.2. Najbardziej popularnymi rozpuszczalnikami są etanol, octan etylu oraz ich mieszanki, z tym,
że etanol jest częściej stosowany we fleksografii, a octan etylu w druku wklęsłym. Jako podstawowe rozpuszczalniki mogą
być też stosowane rozpuszczalniki takie jak izopropanol lub MEK. Dodatkowo, wiele innych rozpuszczalników może
występować w małych ilościach, np. do regulacji szybkości schnięcia i lepkości, albo jako składnik farby w stanie
sklepowym. Obecnie, uproszczenie i standaryzacja doprowadziły do redukcji liczby różnych rozpuszczalników, jednak w
połowie lat 1990-tych w zakładzie produkującym opakowania elastyczne można było spotkać nawet dwadzieścia różnych
rozpuszczalników.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Ponad 90% zużywanych rozpuszczalników może ulegać emisji.
Dane operacyjne: Dokładny skład zależy od wymagań jakościowych dla materiału opakowaniowego i wymaganej
wytrzymałości, na przykład odporności na kwasy, wysokie temperatury, wodę, alkohol, właściwości barierowe takie jak
nieprzepuszczanie zapachów, światła itp.
Do usuwania LZO z zasady stosuje się utylizacja gazów odlotowych
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [22, Vito, 1998]
[76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
2.4.2.2 Zastępowanie tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych (zamienniki)
2.4.2.2.1 Produkty alternatywne utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym (UV)
Opis: Farby utwardzane promieniami UV nie zawierają rozpuszczalników organicznych. Utwardzanie odbywa się pod
wpływem promieniowania.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W procesach druku, w których stosowane są farby na bazie lotnych
rozpuszczalników, można osiągnąć znaczną redukcję emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: W niektórych sytuacjach zużycie energii przez utwardzające lampy UV może przekraczać
zwykłe zużycie przez suszarki, jednakże jeden z zakładów odnotował ogólną oszczędność energii. Lampy UV zawierają
rtęć i jako odpady wymagają specjalnego traktowania.
Farby zawierają reaktywne akrylaty, monomery i oligomery, z których część może powodować alergie.
Dane operacyjne: Druk fleksograficzny przy użyciu farb utwardzanych promieniami UV wymaga tzw. „Kiss printing”.
Farby utwardzane promieniami UV mają znacznie intensywniejsze pigmenty, niż inne farby. Ilość nanoszonej farby musi
być więc znacznie mniejsza. Podczas, gdy w „zwyczajnej” fleksografii podłoże zostaje z dużą siłą zatrzaśnięte pomiędzy
nośnikiem obrazu a cylindrem dociskowym, w druku UV siła jest znacznie mniejsza. Stosuje się jedynie bardzo słaby
nacisk. Jest to jedna z głównych przyczyn, dla których, w przypadku większości istniejących pras, modernizacja nie jest
możliwa.
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We fleksografii, w przypadku zerwania rolki, końcówka rolki może, w drodze do końca prasy, minąć kilka zespołów
farbowych i przenieść farbę z jednego zespołu na kolejny. Muszą być one oczywiście oczyszczone przed wznowieniem
drukowania. W „zwyczajnym” zakładzie fleksograficznym jest to skomplikowane, natomiast w przypadku fleksografii UV
jest to niemal niemożliwe, ze względu na intensywną pigmentację oraz fakt, że farba nie wysycha. Podczas druku
fleksograficznego UV, prasa musi być tak skonstruowana, żeby w razie zerwania rolki, rolka natychmiast zatrzymywała
się, zanim jej końcówka zostanie przeciągnięta przez zespoły drukujące.
Podstawowym problemem są trudności związane z czyszczeniem pras, w których stosuje się farby utwardzane
promieniami UV. Intensywna pigmentacja, oraz fakt, że farby UV nie schną nigdzie poza podłożem, oznacza, że
najmniejsze zabrudzenie poważnie odbija się na jakości wydruku. Czyszczenie jest niezwykle pracochłonne, ponieważ
farby nie rozpuszczają się łatwo w żadnym rozpuszczalniku. Największy problem pojawia się wtedy, gdy trzeba zmienić
kolory pomiędzy dwoma zadaniami. Jest to najczęściej spotykane w przypadku drukowania materiałów opakowaniowych.
W holenderskim zakładzie (patrz Przykłady zakładów produkcyjnych), czyszczenie pomiędzy pracami przekraczało jego
możliwości pod względem czasochłonności i powodowało nieakceptowane problemy związane z jakością. I celu
ograniczenia czyszczenia, opatentowano system drastycznie redukujący liczbę zmian kolorów. Do uzyskania wymaganych
kolorów używa się siedmiu kolorów standardowych. Oznacza to, że siedem z ośmiu zespołów drukujących nie wymaga
czyszczenia pomiędzy zadaniami. Ósmy zespół drukujący służy do wprowadzenia, jeśli to konieczne, dodatkowego koloru.
W przypadku każdego zadania, które wymaga przestawienia ze „zwyczajnej” fleksografii na fleksografię UV, należy
wymienić nośniki obrazu. (W publikacjach kolorowe fotografie składają się z czterech standardowych kolorów. Ten
system jednakże jest wstanie stworzyć dowolny kolor oraz jasność wymaganą w druku opakowaniowym.)
Zakres zastosowania: Farby utwardzane promieniami UV mogą być stosowane w procesach fleksograficznych
wykorzystywanych do drukowania papierowych materiałów opakowaniowych, etykiet oraz kartonów opakowaniowych do
produktów nabiałowych. Jednak producenci materiałów opakowaniowych do żywności często podchodzą niechętnie do
wykorzystania farb utwardzanych promieniami UV, ponieważ przenikanie minimalnych ilości niektórych składników tych
farb do pakowanej żywności może prowadzić do łamania przepisów dotyczących kontaktu z żywnością.
Przy pomocy farb utwardzanych promieniami UV można drukować na większości rodzajów papieru. Ograniczeniem nie
jest podłoże, ale istniejące maszyny. Obecnie fleksografię utwardzana promieniami UV stosuje się do produkcji:
•
•

etykiet samoprzylepnych (objęcie zakresem IPPC jest wątpliwe)
kartony do napojów

W obu tych przypadkach stosuje się prasy skonstruowane specjalnie w tym celu: małe, wąskie (do ok. 25 cm) prasy rolowe
dla etykiet i prasy do kartonów do napojów o szerokości pomiędzy 100 a 150 cm.
Farby utwardzane promieniami UV mogą być też stosowane w dużych maszynach fleksograficznych, nie istnieją jednak
konkretne informacje na ten temat.
Ekonomika: W przypadku kartonów do napojów, maszyny są znacznie droższe niż „zwyczajne” prasy fleksograficzne.
Można jednak uzyskać lepszą jakość, która jest wymagana do spełnienie oczekiwań rynku.
Pomimo, że zwiększone wymagania odnośnie jakości prowadzą często do przejścia z fleksografii na druk wklęsły,
zestawienie wysokości nakładów, wymagań klientów odnośnie regularnych zmian drukowanego obrazu oraz specjalnych
podłoży stosowanych do produkcji kartonów powoduje, że fleksografia utwardzana promieniami UV jest w tym przypadku
odpowiednia techniką.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Przyczyny ekonomiczne, w razie
zapotrzebowania na wyższą jakość przy niskich nakładach i wysokich kosztach nośnika obrazu, można uniknąć kosztów
związanych z opakowaniowym drukiem wklęsłym.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Thomas Grafishe Veredelung GmbH & Co, KG, Niemcy. Elopak (Terneuzen,
Holandia).
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002, 76, TWG, 2004] [18, UBA Niemcy, 2003]
[128, TWG, 2005]
2.4.2.2.2 Produkty alternatywne utwardzane wiązką elektronów (EB)
Opis: Farby utwardzane wiązką elektronów składają się z polimerów o niskiej masie cząsteczkowej, które reagują ze
strumieniem elektronów z lampy próżniowej. Farby te nie zawierają rozpuszczalników i nie schną dopóki nie zostaną
wystawione na światło, dlatego też mogą przez długi czas pozostawać w dozownikach farby, zmniejszając tym samym
zapotrzebowanie na czyszczenie. Elektrony wywołują reakcję tworząc polimery i utwardzając farbę.
Suszarki elektronowe wykorzystują polimeryzację występującą na skutek bombardowania elektronami do osuszania cieczy
i powłok proszkowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja LZO z farb jest zredukowana do zera.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Stwierdzone problemy związane z farbami utwardzanymi wiązką elektronów obejmują degradację
papieru i wystawienie pracowników na promieniowanie. Niekiedy są one stosowane w przypadku powłok o wysokim
połysku lub aplikacji do dekorowania metalu.
Ekonomika: Suszarki te posiadają wysokie koszty początkowe i niskie lub umiarkowane koszty operacyjne.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [53, US EPA i in., 2003, 76, TWG, 2004]

2.4.2.2.3 Farby wodne
Opis: Farby wodne zawierają zredukowane ilości rozpuszczalników organicznych. Tradycyjne farby wodne bazują na
relatywnie wysoko kwasowych żywicach umożliwiających tworzenie zawiesin wodnych; niedawno powstały farby na
bazie żywic poliestrowych tworzących zawiesinę wodną. (Te ostatnie, do utrzymania właściwości zawiesiny, nie
wymagają środków neutralizujących, takich jak amoniak czy aminy, dlatego też spełniają wymagania druku
fleksograficznego).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Farby do fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego zawierają ok. 80%
rozpuszczalników. Są to zawsze mieszanki wielu rozpuszczalników, takich jak etanol i octan etylu. Zastąpienie ich farbami
wodnymi może prowadzić do znacznej redukcji emisji rozpuszczalnika, a zwłaszcza emisji niezorganizowanych. Jednak
większość zakładów drukujących technikami fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego wyposażona jest w system
redukcji gazów odlotowych i w tej sytuacji osiągalna redukcja w emisji rozpuszczalnika jest znacznie mniejsza. Tam, gdzie
gazy odlotowe utylizuje się w wydajny sposób i zapobiega się intensywnej emisji niezorganizowanej, dzięki przestawieniu
na farby wodne odnosi się niewielkie korzyści.
Czyszczenie farb wodnych, przed wyschnięciem farby lub lakieru, może być przeprowadzane przy pomocy wody.
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Farby wodne do schnięcia mogą wymagać większej ilości energii, jednak, całkowite zużycie energii w zakładzie jest
zredukowane ze względu na brak zapotrzebowania na system utylizacji gazów odlotowych (patrz sekcja 2.3.3.2.5, i
załącznik 14 do BREF ECM).
Oddziaływanie na środowisko: Farby wodne stosowane w procesach fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego
wciąż zawierają etanol, izopropanol i n-propanol.
Ilość energii potrzebnej do suszenia farb wodnych jest wyższa niż w przypadku farb rozpuszczalnikowych. Brak
rozpuszczalników pozawala jednak na częstszą recyrkulację suszącego powietrza, a więc na zmniejszenie tego efektu. W
praktyce, wzrost zużycia energii na cele suszenia może wynosić około 10%.
Produkuje się więcej odpadów z farb.
Dane operacyjne: We fleksografii, większość papierowych materiałów opakowaniowych można z powodzeniem
drukować przy użyciu farb wodnych. Proste plastikowe materiały opakowaniowe, takie jak torby za zakupy, worki na
śmieci, torebki śniadaniowe i opakowania przemysłowe mogą być również z powodzeniem drukowane przy pomocy
fleksografii z użyciem farb wodnych. Zastosowanie ceramicznych wałków aniloksowych poprawia jakość wydruku.
Niekiedy elastyczne materiały opakowaniowe do żywności muszą być odporne na działanie kwasów, rozpuszczalników,
tłuszczów lub olejów pochodzących z pakowanej żywności. Obecnie, wymagania te mogą być spełnione właściwie tylko
przy zastosowaniu farb rozpuszczalnikowych. Produkty o wysokiej jakości, spełniające te wymagania są często drukowane
metodą opakowaniowego druku wklęsłego, przy użyciu farb rozpuszczalnikowych. Jednakże niekiedy Biała farba, która
jest najczęściej używana, może zostać zastąpiona.
We fleksografii lub opakowaniowym druku wklęsłym, przejście z farb rozpuszczalnikowych na farby wodne wymaga
zazwyczaj innej obróbki wstępnej materiału nośnikowego, zawsze natomiast nowych matryc oraz cylindrów,.
Zakres zastosowania: Farby wodne (nie lakiery) są z powodzeniem stosowane w procesach fleksografii opakowaniowej
do drukowania papierowych toreb i reklamówek. Jednakże w procesach tych, nadal konieczne jest użycie tradycyjnych
farb, w niektórych sytuacjach, takich jak np. efekty fluorescencyjne, kolor złoty lub srebrny, lub tam, gdzie wymagany jest
bardzo wysoki połysk.
Tam gdzie, w istniejących prasach, stosuje się produkty wodne (farby, lakiery itp.), systemy suszące są często zbyt mało
wydajne. Zmniejsza to możliwość zastosowania w istniejących prasach.
Farby wodne nie maja obecnie zastosowania w opakowaniowym druku wklęsłym, ponieważ nie pozwalają one na
uzyskanie porównywalnej jakości.
Ekonomika: Przechodzenie z farb rozpuszczalnikowych na wodne łączy się ze znacznymi kosztami modernizacji. W
przypadku nowych pras wykorzystujących farby wodne, inwestycja ta jest w przybliżeniu taka sama, jak w przypadku pras
wykorzystujących farby rozpuszczalnikowe. W przypadku modernizacji, jeżeli niezbędne jest zwiększenie wydajności
suszarki, wymagana inwestycja może być znaczna.
Ponieważ farby wodne maja wyższą zawartość pigmentów, potrzeba jest ich mniejsza ilość, a koszty operacyjne na m 2
drukowanego materiału są niższe niż koszty farb rozpuszczalnikowych. Tam, gdzie, w przypadku farb wodnych, możliwe
jest utrzymanie prędkości druku oraz elastyczności i gdzie można uniknąć inwestowania w urządzenia do utylizacji i
innych wydatków związanych ze stosowaniem rozpuszczalników, mogą pojawić się znaczne oszczędności.
Przyczyny zastosowania: Zastosowanie jest możliwe tam, gdzie operatorzy zdecydują się na realizację schematów
redukcji wskazanych w Dyrektywie SED (Patrz Ekonomika).
Przykłady zakładów produkcyjnych: Wiele.
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Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [4, Intergraf i EGF, 1999] [11, IMPEL, 2000] [35, Aminal, i in., 2002]
[53, US EPA i in., 2003] [128, TWG, 2005]

2.4.2.3 Tradycyjne lakiery i kleje rozpuszczalnikowe
Opis: Patrz sekcja 2.3.3.2.2. Systemy rozpuszczalnikowe są stosowane. Najbardziej popularnymi rozpuszczalnikami są
etanol, octan etylu oraz MEK.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Wysoka emisja rozpuszczalników.
Dane operacyjne: Dokładny skład zależy od drukowanego podłoża. Zazwyczaj stosuje się utylizację gazów odlotowych.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [4, Intergraf i EGF, 1999] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [22, Vito, 1998]
[128, TWG, 2005]
2.4.2.4 Zastępowanie tradycyjnych lakierów i klejów (zamienniki)
2.4.2.4.1 Lakiery i kleje wodne
Opis: Lakiery i kleje wodne są z zasady wolne od rozpuszczalników.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Gotowe do użycia lakiery i kleje zawierają około 80 % rozpuszczalników. Mogą to
być mieszanki wielu rozpuszczalników, np. etanolu, octanu etylu i MEK, lub pojedyncze rozpuszczalniki. Zastępowanie
produktami wodnymi może prowadzić do znacznej redukcji emisji gazów odlotowych, szczególnie emisji
niezorganizowanej. Jednak większość zakładów drukujących metodami fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego
jest wyposażona w systemy redukcji gazów odlotowych, a co za tym idzie możliwa do osiągnięcia redukcja emisji
rozpuszczalników jest znacznie mniejsza. Tam gdzie skutecznie redukuje się gazy odlotowe i zapobiega emisji
niezorganizowanej, nie odnotowuje się zysków wynikających z przejścia an farby wodne.
Czyszczenie lakierów i klejów wodnych, dopóki nie wyschną, może być wykonywane przy pomocy wody. Jednak
zazwyczaj stosuje się etanol, IPA itp.
Do schnięcia, lakiery i kleje wodne wymagają wiele energii, jednak całkowite zużycie energii zostaje zredukowane,
ponieważ nie jest potrzebny system utylizacji gazów odlotowych (patrz Farby wodne, sekcja 2.4.2.2.3)..
To samo tyczy się ścieków, których ilość, z jednej strony się zwiększa, jednak ponieważ nie występuje już adsorpcja
gazów odlotowych ani systemy związane z rozpuszczalnikami, całkowita ilość ścieków może maleć.

140

Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii przeznaczonej do suszenia produktów wodnych i produkcja odpadów są
wyższe. Ilość energii potrzebnej do suszenia farb wodnych jest wyższa niż w przypadku wodnych lakierów i klejów. Brak
rozpuszczalników pozawala jednak na częstszą recyrkulację suszącego powietrza, a więc na zmniejszenie tego efektu. W
praktyce, wzrost zużycia energii na cele suszenia może wynosić około 10%.
Dane operacyjne: Istnieje szereg rozmaitych wymagań odnośnie jakości i wytrzymałości materiałów opakowaniowych,
dlatego też możliwość zastosowania alternatyw dla tradycyjnych rozpuszczalnikowych farb, lakierów i klejów nigdy nie
jest oczywista. Przykładowo, żeby spełnić wymagania maszyn pakujących, od lakieru wymaga się niekiedy odpowiedniej
odporności na poślizg, którą można uzyskać jedynie przy użyciu lakierów rozpuszczalnikowych. Kleje wodne, poza niższą
przyczepnością i siłą łączenia, wykazują też niższą odporność chemiczną, w porównaniu z klejami rozpuszczalnikowymi i
z tego powodu nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach.
Produkty wodne mogą być stosowane w specjalnym procesie laminowania, w którym cienki papier jest łączony z
plastikiem lub aluminium, ponieważ woda może parować przez papier. Produkty wodne są natomiast mniej odpowiednie
do laminowania dwóch nieporowatych warstw, ponieważ wymagają dłuższego czasu schnięcia zanim warstwy połączą się.
W takich przypadkach stosuje się bezrozpuszczalnikowe kleje dwuskładnikowe.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie we wszystkich procesach druku i laminowania w produkcji opakowań
elastycznych. Są one powszechnie stosowane w zakładach fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego. Nie zawsze są
jednak w stanie zastąpić lakiery rozpuszczalnikowe.
Tam gdzie, w istniejących prasach, stosuje się produkty wodne (farby, lakiery itp.), systemy suszące są często zbyt mało
wydajne. Ogranicza to możliwość zastosowania w istniejących prasach.
Ekonomika: Nie zostały przeprowadzone wiarygodne ustalenia na temat kosztów.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dyrektywa SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
2.4.2.4.2 Produkty alternatywne o wysokiej zawartości części stałych
Opis: Tradycyjne kleje rozpuszczalnikowe zawierają 80% rozpuszczalników, natomiast kleje o wysokiej zawartości części
stałych zawierają ok. 60 % rozpuszczalnika. Zwyczajne kleje wymagają użycia 4 kg rozpuszczalnika na każdy kilogram
części stałych, alternatywy natomiast zaledwie 1,5 kg. W tej sytuacji, osiągnięta redukcja zużycia rozpuszczalników
wynosi ponad 60 %.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników..
Oddziaływanie na środowisko: Nadal potrzebne mogą być techniki utylizacji gazów odlotowych.
Dane operacyjne: Kleje o wysokiej zawartości części stałych stosowane są do laminowania w produkcji opakowań
elastycznych. Są one stosowane w sektorze produkującym opakowania o dużej wytrzymałości mechanicznej, termicznej
oraz do produkcji, w której materiały zmieniają się w obrębie jednej instalacji laminującej.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych oraz istniejących zakładach.
Ekonomika: brak danych.
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Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [14, DFIU i IFARE, 2002, 76, TWG, 2004]

2.4.2.4.3 Produkty alternatywne utwardzane promieniowaniem UV
Opis: Używane do laminowania lakiery i kleje utwardzane promieniowaniem UV nie zawierają rozpuszczalników
organicznych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Jeżeli stosuje się lakiery i kleje na bazie lotnych rozpuszczalników możliwa jest
znaczna redukcja emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Lakiery i kleje utwardzane promieniowaniem UV wymagają energii potrzebnej do
suszenia w specjalnych suszarkach UV. Jednak najprawdopodobniej nie większej niż w przypadku tradycyjnych
rozpuszczalnikowych systemów suszenia. Dodatkowo, stosowane lampy zawierają rtęć i jako odpady wymagają
specjalnego traktowania.
Farby zawierają reaktywne akrylaty, monomery i oligomery, z których część może powodować alergie.
Dane operacyjne: W przemyśle opakowań elastycznych, oprócz drukowania, produkuje się też laminaty składające się z
wielu rozmaitych warstw plastiku i folii aluminiowej. Stosuje się tu kleje utwardzane promieniowaniem UV, jednak
jedynie przy standardowych wyrobach, o co najwyżej średniej jakości.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych oraz istniejących zakładach.
Ekonomika: Nie zostały przeprowadzone wiarygodne ustalenia na temat kosztów.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002, 76, TWG, 2004]
[128, TWG, 2005]
2.4.2.4.4 Bezrozpuszczalnikowe materiały alternatywne
Opis: Kleje bezrozpuszczalnikowe są to dwuskładnikowe kleje składające się w 100% z substancji stałych, często
zawierające izocyjaniany
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja rozpuszczalników z klejenia wynosi zero.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Są powszechnie stosowane w przemyśle fleksograficznym i w opakowaniowym druku wklęsłymw
procesach laminowania nieporowatych podłoży, takich jak plastik i aluminium.
Zasadniczym problemem opisanych systemów bezrozpuszczalnikowych jest nakładanie cienkich równomiernych warstw
kleju. Tutaj, w przeciwieństwie do klejów rozpuszczalnikowych, w przypadku których grubość warstwy może być
kontrolowana poprzez lepkość, kontrola musi być przeprowadzana podczas mechanicznego nakładania, Warstwa kleju
może w większym stopniu ujawniać nierówności powierzchni, niż w przypadku klejów rozpuszczalnikowych.
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Przy użyciu systemów dwuskładnikowych można produkować wiele złożonych laminatów. Wymagają one
specjalistycznych urządzeń.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Specyfikacja klienta.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002] [14,
DFIU i IFARE, 2002]
2.4.2.4.5 Współwytłaczanie
Opis: Podczas współwytłaczania, drukowane podłoże pokrywane jest gorącym płynnym plastikiem, a następnie
chłodzone. Warstwa ta zastępuje potrzebny lakier albo, stosowana pomiędzy dwoma warstwami różnych nośników, pełni
rolę kleju.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ograniczenie emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Współwytłaczanie wymaga energii.
Dane operacyjne: Możliwe jest zastosowanie przy produkcji opakowań elastycznych.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Specyfikacja klienta odnośnie
produktu.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [128, TWG, 2005]
2.4.2.5 Obróbka gazów odlotowych
2.4.2.5.1 Hermetyzacja/izolowanie
Opis: Patrz sekcja 20.11.2.1.
W produkcji opakowań elastycznych, suszarki są zawsze odizolowane. Pracują one przy ciśnieniu niższym niż
atmosferyczne, żeby uniknąć przedostawania się powietrza z rozpuszczalnikiem do pomieszczenia którym znajdują się
prasy. Gazy odlotowe są emitowane przez komin, lub też wysyłane do urządzeń do utylizacji.
Rozpuszczalniki parują nie tylko w suszarce, lecz również z dozowników farb, regulatorów lepkości, zbiorników itp.
Rozpuszczalniki te, z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo, żeby nie przekraczać limitów dopuszczalnego narażenia
zawodowego (OEL), muszą być wyprowadzane na miejscu.
Lokalnie wyprowadzane powietrze zazwyczaj nie jest przesyłane do urządzeń do utylizacji, z uwagi na niskie stężenie
rozpuszczalników.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Patrz sekcja 20.11.2.1. Izolowanie lub hermetyzacja redukuje objętość powietrza
przeznaczonego do wyprowadzenia, redukuje zatem rozmiary silników wentylatorów do wyprowadzania powietrza oraz,
tam gdzie jest stosowana, utylizację gazów odlotowych.
Redukcja emisji rozpuszczalników. Emisja rozpuszczalników z maszyn czyszczących może wynosić wiele procent
całkowitego zużycia rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa. W momencie gdy stężenie rozpuszczalnika
w powietrzu wentylowanym z maszyny czyszczącej osiąga maksimum, konieczne jest rozcieńczenie gazami odlotowymi z
maszyn produkcyjnych, lub w inny sposób, żeby zapobiec eksplozji.
Dane operacyjne: Przed rozładunkiem, automatyczne maszyny czyszczące muszą być wentylowane. Przez kilka minut,
porcja niezbyt gwałtownie wydostającego się powietrza (ok. 1 000 m3/h) zawiera stężone opary rozpuszczalnika. Powietrze
to jest przesyłane do urządzeń do utylizacji.
Zakres zastosowania: Suszarki są zawsze odizolowane. Coraz częściej stosowane jest izolowanie dozowników farby,
regulatorów lepkości, zbiorników itp. W celu spełnienia wymagań Dyrektywy SED. Modernizacja nie jest możliwa
(kontrola maszyn musi być w pełni zautomatyzowana)
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
2.4.2.5.2 Wyprowadzanie i utylizacja powietrza z pras i innych obszarów produkcyjnych
Opis: Rozpuszczalniki parujące z pras, na przykład ze zbiorników z farbami, lakierami i klejami, z automatycznych
maszyn czyszczących (patrz sekcja 2.4.2.6.2) oraz nieprzechwycone przez suszarki są wyprowadzane na miejscu a
następnie poddawane utylizacji.
Mogą być zastosowane następujące metody:
•
•
•
•
•

hermetyzacja maszyn do laminowania i lakierowania i wentylacja odizolowanych przestrzeni raczej przez
wyprowadzanie powietrza z suszarki niż wyprowadzanie miejscowe
przesyłanie produktów wyprowadzanych lokalnie z sąsiedztwa maszyn produkcyjnych do utylizacji
zapewnienie, że emisje niezorganizowane z dozowników farby są zamknięte i poddane utylizacji. Zmniejsza to
potrzebę miejscowego wyprowadzania powietrza z otwartych przestrzeni.
instalacja i zastosowanie komorowej listwy podającej (patrz sekcja 2.2.3.2)
przesyłanie powietrza wentylowanego z maszyn czyszczących do utylizacji (patrz sekcja 20.9.10).

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO. Gwarancja przechwytywania i utylizacji emisji
niezorganizowanych z dozowników farby i maszyn czyszczących.
Automatyczne maszyny czyszczące muszą być wentylowane przed rozładunkiem (patrz sekcja 2.4.2.6.2). Wentylowane
powietrze często nie jest przesyłane do urządzeń do utylizacji.
.
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Oddziaływanie na środowisko: Wyprowadzanie powietrza wymaga energii, ale w tym przypadku wyprowadzanie lokalne
ma na celu zapobieganie wysokiemu narażeniu zawodowemu. Istnieje pytanie, czy wysyłać wyprowadzane powietrze do
systemu utylizacji gazów odlotowych (zazwyczaj spalarni), czy też nie. Jednak, z powodu możliwego zapotrzebowania na
większą spalarnię, może też wystąpić zapotrzebowanie na znacznie większy wentylator. Znacznie zwiększa to
zapotrzebowanie na energię. Zwiększony przepływ powietrza o niższej zawartości rozpuszczalnika zwiększa ilość
dodatkowego paliwa wymaganego przez spalarnię.
Dane operacyjne: Nowoczesne prasy do opakowaniowego druku wklęsłego, oprócz wyprowadzania powierza z suszarek,
są również wyposażone w wyprowadzanie przypodłogowe i wyprowadzanie ze zbiorników z farbą do systemu utylizacji
gazów odlotowych. Wyprowadzone powietrze może zawierać ok. 1 g rozpuszczalnika/m3, wielkość ta zależy jednak od
innych metod zastosowanych do redukcji emisji niezorganizowanych i może być niższa. Te dodatkowe systemy
wyprowadzania są ulokowane pomiędzy dwoma zespołami drukującymi. W przypadku pras fleksograficznych
wyposażonych w centralny cylinder dociskowy (patrz Rysunek 2.2),wolna przestrzeń pomiędzy zespołami jest zbyt mała,
żeby zainstalować system wyprowadzania.
Nowoczesne wolnostojące zespoły lakierujące i laminujące zazwyczaj posiadają takie wyposażenie.
Zakres zastosowania: Nie jest możliwe zastosowanie w istniejących prasach fleksograficznych wyposażonych w
centralny cylinder dociskowy. W nowych wolnostojących zespołach lakierujących i laminujących są wbudowane.
Tam, gdzie spalarnia została zainstalowana niedawno, wentylacja automatycznych maszyn czyszczących jest powszechnie
stosowana. Z zasady nie jest możliwe zastosowanie jeżeli rozpuszczalniki są odzyskiwane do powtórnego wykorzystania,
ponieważ odzyskanie rozpuszczalniki wykorzystywane do czyszczenia nie mogą zostać użyte do farb, lakierów i klejów.
Ekonomika: Zależy przede wszystkim od wydajności systemu utylizacji gazów odlotowych, W przypadku
opakowaniowego druku wklęsłego, koszt modernizacji wynosi ponad 100 000 euro.
Tam, gdzie lokalnie wyprowadzane powietrze jest zawsze przesyłane do spalarni, spalarnia musi mieć ok. 20% większą
wydajność. Nowo budowane spalarnie są zatem o ok. 150 000 to 30 0000 euro droższe, zakładając, że pierwotna
wydajność waha się pomiędzy 75 000 a 150 000 m 3/h. Modernizacja spalarni zwiększająca jej wydajność o 20 % jest
często technicznie niemożliwa albo znacznie droższa (2004 r.)
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [35, Aminal, i in., 2002] [4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004]
[128, TWG, 2005]
2.4.2.5.3 Obejście dla najwyższego natężenia i wyrównanie najwyższego/najniższego natężenia: wyprowadzanie i
obróbka powietrza z pras i obszarów produkcyjnych
Patrz sekcja 20.11.2.4.
2.4.2.5.4 Konserwacja urządzeń do obróbki gazów odlotowych, obejścia, systemy magazynowania itp.
Opis: Zapewnienie planowej konserwacji i niezwłocznych napraw, patrz sekcja
20.2.6.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Usterki sprzętu spalającego może spowodować wzrost emisji LZO aż o 0,4 %
rocznego wpływu dziennie (zakładając 250 dni roboczych w roku).
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Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: W siedmiu holenderskich zakładach produkcji opakowań elastycznych okres przestoju spalarni wahał
się od 1 do 14 dni roboczych. Średnio było to 7,5 dnia, czyli ok. 3 – 8 % całkowitego wkładu rocznego. Dane te pochodzą
z 2004 r.
Zakres zastosowania: Wszystkie zakłady.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]
2.4.2.5.5 Automatyczne i czasowe zamykanie systemu obejścia
Opis: Gazy odlotowe z suszarek powinny być przesyłane do spalarni automatycznie, zanim prasa osiągnie wstępną
prędkość (od 30 do 60 m/min).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Możliwe jest osiągnięcie od 5 do 15 % redukcji emisji.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

2.4.2.6 Czyszczenie
2.4.2.6.1 Zastępowanie lotnych związków organicznych (LZO) mniej lotnymi rozpuszczalnikami do czyszczenia
podłóg (zamienniki)
Opis: Patrz sekcja 20.9.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcję emisji LZO rzędu 1 – 2 % można uzyskać w jeżeli podłogi czyszczone są
przez moczenie rozpuszczalnikiem w wiadrach. Jednakże, tam, gdzie zastosowano już pewne metody zapobiegawcze, takie
jak redukcja zabrudzeń podłóg i kontrola zużycia rozpuszczalnika, redukcji emisji będzie mniejsza.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: brak danych.
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Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [128, TWG, 2005].
2.4.2.6.2 Czyszczenie części maszyn i wyposażenia w automatycznych maszynach czyszczących/myjących
Patrz sekcja 20.9.10
2.4.2.6.3 Czyszczenie części maszyn wodą pod wysokim ciśnieniem
Patrz sekcja 20.9.12
2.4.3 Wydawniczy druk wklęsły
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w wydawniczym druku wklęsłym. W tabeli
2.42 przedstawiono ogólne techniki mające zastosowanie w wydawniczym druku wklęsłym. Techniki te przeważnie nie są
powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis rodzaju
informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1.

Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Sekcja nr
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 2.42: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
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2.4.3.1 Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe
Opis: Tradycyjne farby stosowane w wydawniczym druku wklęsłym są na bazie toluenu. W zakładzie drukarskim farby te,
przed użyciem, są w znacznym stopniu rozcieńczane. Stężenie toluenu w gotowej do użycia farbie mieścić się w granicach
70 - 80 % wag.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: Przy dużej prędkości prasy możliwy jest odzysk rozpuszczalnika.
Przyczyny zastosowania: Najbardziej stabilny proces. Najłatwiejsze usuwanie farby z drukowanego papieru przed
powtórnym wykorzystaniem.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [128, TWG, 2005]
2.4.3.2 Zastępowanie Tradycyjnych farby bazie rozpuszczalników (zamienniki)
2.4.3.2.1 Alternatywy wodne
Opis: Farby wodne zawierają jedynie małą ilość rozpuszczalników organicznych. Tradycyjne farby wodne bazują na
relatywnie wysoko kwasowych żywicach umożliwiających tworzenie zawiesin wodnych; niedawno powstały farby na
bazie żywic poliestrowych tworzących zawiesinę wodną. Do utrzymania właściwości zawiesiny nie wymagają one
środków neutralizujących, takich jak amoniak czy aminy.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Obecnie stosowane farby są na bazie toluenu i teoretycznie można osiągnąć znaczną
redukcję zużycia toluenu. Jednakże wszystkie zakłady wydawnicze wyposażone są w systemy utylizacji gazów
odlotowych i emisja toluenu została już znacznie zredukowana. Przeprowadzone w Niemczech badanie LCA (ocena cyklu
życiowego) nie wykazało jednoznacznie, że wodny druk wklęsły jest w istniejących zakładach technologią czystszą, raczej
przeciwnie.
Czyszczenie farb wodnych może być wykonywane przy pomocy wody. Jednak po wyschnięciu farby lub lakieru
koniecznie jest użycie rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii do wymuszonego suszenia farb wodnych jest wyższe, produkuje się też
więcej odpadów.
W zwyczajnych zakładach usuwanie farby z produktów papierowych i odpadów jest trudne. Ogranicza to powtórne
wykorzystanie produktów.
Dane operacyjne: Jakość druku przy użyciu farb wodnych jest niższa niż w przypadku farb tradycyjnych.
Zakres zastosowania: Ze względu na problemy praktyczne nie jest możliwe zastosowanie w procesach wydawniczego
druku wklęsłego
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Ekonomika: Przechodzenie z farb rozpuszczalnikowych na wodne łączy się ze znacznymi kosztami. W przypadku
nowych pras wykorzystujących farby wodne, koszty inwestycji są w przybliżeniu takie same, jak w przypadku pras
wykorzystujących farby rozpuszczalnikowe.
Koszt modernizacji jednej prasy do wydawniczego druku wklęsłego wynosi 1 milion euro. Początkowo koszty operacyjne
są o 20 % wyższe niż w przypadku tradycyjnego druku, ze względu na okres przystosowawczy, jednak ostatecznie będą
one takie same lub niższe.
Dodatkowo, ze względu na niższą prędkość prasy i problemy z drukiem przy większej szerokości rolki, wydajność wynosi
jedynie ok. 70 % pierwotnej.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: RotoSmeets w Deventer w Holandii jest jednym z wielu zakładów wydawniczego
druku wklęsłego eksperymentujących z farbami wodnymi, jednak nie osiąga on akceptowalnych rezultatów.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [4, Intergraf i EGF, 1999] [11, IMPEL, 2000] [35, Aminal, i in., 2002]
[53, US EPA i in., 2003, 76, TWG, 2004]
2.4.3.2.2 Stosowanie farb retencyjnych
Opis: Farby retencyjne mają zmodyfikowany skład, dzięki któremu kożuch na powierzchni tworzy się wolniej, a przez to
toluen dłużej paruje. W rezultacie, większy procent toluenu może zostać przesłany bezpośrednio do układu suszącego i tam
przechwycony. Mniej toluenu pozostaje w produkcie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Porcja toluenu pozostająca w produkcie, mierzona tuż po zejściu z prasy, może być
zredukowana o 30 – 50%.
Emisja rozproszona może zostać zredukowana o ok. 1 % wkładu całkowitego. Wiąże się to z redukcją całkowitej emisji z
zakładu druku wklęsłego o dobrej praktyce o 20% (przy czym całkowita emisja wynosi od 5 do 6 % całkowitego wkładu,
łącznie z utylizacją gazów odlotowych: wkład na podstawie definicji SED) [18, UBA Niemcy, 2003].
Zyski te mogą być osiągnięte tylko pod warunkiem, że gaz z suszarek jest wyprowadzany i utylizowany.
Oddziaływanie na środowisko: Jeżeli stosuje się adsorpcję, żeby umożliwić desorpcję do wyższego poziomu toluenu
pochodzącego z suszarek, wymagana jest większa ilość energii.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie we wszystkich procesach wydawniczego druku wklęsłego, z wyjątkiem
sytuacji, w których konieczne są specjalne farby, nie mające odpowiedników wśród farb retencyjnych.
Obecnie, w UE-15, 70% stosowanych farb do wydawniczego druku wklęsłego są to farby retencyjne, a w Niemczech jest
to 100 %.
Ekonomika: Ceny farb retencyjnych są takie same jak tradycyjnych, jednak zużywa się mniej farb (nie jest to jednak
technika redukcji farb).
Oszczędności wynikające z każdego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok. 0,50 euro.
Przyczyny zastosowania: Mniejsza zawartość toluenu w końcowym produkcie.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Wiele zakładów w całej Europie.
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Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [35, Aminal, i in., 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG,
2005]
2.4.3.3 Utylizacja gazów odlotowych
2.4.3.3.1 Podwyższona temperatura w pomieszczeniu, w którym znajdują się prasy
Opis: Wraz z wyższą temperaturą w pomieszczeniu, w którym znajdują się prasy, z drukowanych produktów paruje więcej
toluenu. Wstępnymi warunkami skuteczności tej techniki jest wyprowadzanie powietrza z pomieszczenia, w którym
znajdują się prasy i podłączenie do systemu utylizacji gazów odlotowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji niezorganizowanej pochodzącej z drukowanych produktów.
Odnotowano zmniejszenie w ten sposób emisji niezorganizowanej o ok. 1 %.
Oddziaływanie na środowisko: Jeżeli pomieszczenie, w którym znajdują się prasy wymaga ogrzewania, zużycie energii
może być wyższe.
Dane operacyjne: Stosując bilans masy wirtualnego zakładu z sekcji 2.3.4.3.1, z całkowitą emisją niezorganizowaną
rzędu ok. 352 t, dzięki dodatkowej ekstrakcji rozpuszczalnika z rolki papieru, można zaoszczędzić ok. 3,5 t. Całkowita
ilość pozostałego rozpuszczalnika wynosi jednak 43,3 t. Co za tym idzie, wyższa temperatura w pomieszczeniu, w którym
znajdują się prasy przypuszczalnie redukuje zawartość rozpuszczalnika w produkcie o więcej niż 8 %. Testy
przeprowadzone w zakładzie rotograwiury na północy Niemiec wykazały, polegające na zwiększeniu temperatury suszenia
z ok. 40 do 90 °C, nie wykazały możliwości uzyskania tak znacznej redukcji.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: Możliwe są wyższe koszty eksploatacji. Mogą być one zrekompensowane, ponieważ oszczędności z jednego
kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ponad 0,50 euro.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Nie są znane przykłady zastosowania w UE-15.
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
2.4.3.3.2 Wydłużanie czasu suszenia
Opis: Zwiększenie czasu suszenia przy utrzymaniu tej samej prędkości można osiągnąć poprzez zwiększenie długości
suszarki.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Przy przedłużonym czasie retencji, więcej toluenu przekazywanego do systemu
utylizacji gazów odlotowych może parować wewnątrz suszarki.
Oddziaływanie na środowisko: Zwiększona wydajność suszarek powoduje zwiększenie zużycia energii. Wzrosnąć też
może poziom hałasu.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie jedynie w nowych prasach. Nie istnieje możliwość modernizacji.
Ekonomika: Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004]

2.4.3.3.3 Przerywane wyprowadzanie powietrza z suszarek
Opis: Podczas pracy prasy, powietrze z suszarek jest wyprowadzane i przesyłane do systemu utylizacji gazów odlotowych.
(tzn. jedynie powietrze z prasy i tylko w czasie, kiedy prasa pracuje). Prasa nie jest odizolowana i ilość wentylowanego
powietrza z jej sąsiedztwa, które przechodzi przez suszarkę jest niewielka. Powietrze wentylowane z pomieszczenia, w
którym znajdują się prasy nie jest przesyłane do systemu utylizacji gazów odlotowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Możliwe jest osiągnięcie poziomi emisji niezorganizowanych rzędu 15 - 20 %
całkowitego wkładu toluenu. Powietrze z suszarek ma dużą zawartość toluenu, co powoduje, że adsorpcja toluenu jest
bardzo wydajna. Ze względu na to, że wydajność systemu utylizacji gazów odlotowych jest obliczona tylko dla powietrza
pochodzącego z suszarek, system ten jest stosunkowo mały i może utrzymać równowagę pomiędzy redukcją LZO i
zużyciem energii.
Oddziaływanie na środowisko: W sąsiedztwie prasy i w pomieszczeniu, w którym znajdują się prasy można spotkać
wysoki poziom LZO. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, dodatkowa wentylacja może okazać się
niezbędna. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Technika ta jest obecnie przestarzała, ponieważ nie spełnia wymogów Dyrektywy SED.
Ekonomika: Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999, 35, Aminal, i in., 2002, 76, TWG, 2004]
2.4.3.3.4 Ciągłe wyprowadzanie powietrza z suszarek
Opis: Powietrze z suszarek jest wyprowadzane i przesyłane do systemu utylizacji gazów odlotowych, jak to opisano
wyżej, w sekcji 2.4.3.3.3. Powietrze z suszarek jest jednak wyprowadzane nie tylko w trakcie pracy prasy, ale też wtedy,
kiedy wewnątrz prasy znajduje się farba. W pozostałych przypadkach nie ma to miejsca. Prasa nie jest odizolowana i ilość
wentylowanego powietrza z jej sąsiedztwa, które przechodzi przez suszarkę jest niewielka. Jest to jednak ilość znacznie
większa niż w przypadku przerywanego wyprowadzania powietrza, które opisano w sekcji 2.4.3.3.3. Powietrze
wentylowane z pomieszczenia, w którym znajdują się prasy nie jest przesyłane do systemu utylizacji gazów odlotowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja toluenu jest niższa niż w sekcji 2.4.3.3.3.
Oddziaływanie na środowisko: Może wrastać poziom hałasu, do wyprowadzania i odzysku toluenu wymagana jest też
większa ilość energii. Do systemu utylizacji gazów odlotowych doprowadzane jest powietrze o niskim stężeniu toluenu.
Zasadniczo, efektem jest niższa wydajność instalacji do utylizacji.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: brak danych.

152

Ekonomika: Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro. Koszty eksploatacji są
wyższe niż opisane w sekcji 2.4.3.3.3.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]
2.4.3.3.5 Izolowanie prasy i powietrze kierowane do systemu utylizacji gazów odlotowych w sposób przerywany.
Opis: Prasa jest całkowicie odizolowana. Powietrze wentylowane z odizolowanej przestrzeni jest wyprowadzane przez
suszarki i kierowane do systemu utylizacji gazów odlotowych w sposób przerywany, tzn. tylko w czasie, kiedy prasa
pracuje (jak w sekcji 2.4.3.3.3). Zazwyczaj w odizolowanej przestrzeni panuje podciśnienie zapobiegające wydostawaniu
się powietrza do pomieszczania, w którym znajdują się prasy
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Niższa emisja toluenu i niższe zużycie energii podczas ekstrakcji niż w sekcji
2.4.3.3.4.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro. Ogólny koszt jest wyższy niż
w sekcji 2.4.3.3.4.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]
2.4.3.3.6 Izolowanie prasy i powietrze kierowane do systemu utylizacji gazów odlotowych w sposób ciągły.
Opis: Prasa jest całkowicie odizolowana. Powietrze wentylowane w odizolowanej przestrzeni jest wyprowadzane przez
suszarki i kierowane do systemu utylizacji gazów odlotowych w sposób ciągły, tzn. także wtedy, kiedy wewnątrz prasy
znajduje się farba ale prasa nie pracuje. W pozostałych przypadkach są nie ma to miejsca (jak w sekcji 2.4.3.3.4, ale
wentylowane powietrze jest również wyprowadzane w celu odzysku). Zazwyczaj w odizolowanej przestrzeni panuje
podciśnienie zapobiegające wydostawaniu się powietrza do pomieszczania, w którym znajdują się prasy
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Całkowita emisja toluenu może zostać zredukowana do 5 - 8.5 % całkowitego
wkładu toluenu.
Oddziaływanie na środowisko: Do systemu utylizacji gazów odlotowych doprowadzane jest powietrze o niskim stężeniu
toluenu. Zasadniczo, efektem tego jest niższa wydajność instalacji do utylizacji. Zasadniczo, efektem tego jest niższa
wydajność instalacji do utylizacji. Zwiększone zużycie energii w porównaniu z sekcją 2.4.3.3.5.
Dane operacyjne: Od 1996 r. wszystkie większe zakłady w Holandii stosują tę technikę.
Zakres zastosowania: Powszechnie zastosowanie.
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Ekonomika: Przy instalacji nowej prasy, dodatkowe koszty odizolowywania i ciągłego przepływu powietrza
zawierającego rozpuszczalnik przez system utylizacji gazów odlotowych dostosowany do większego przepływu wynoszą
ok. 0,5 miliona euro. Dodatkowe koszty eksploatacji wynoszą, dla jednej prasy, ok. 1 000 000 euro rocznie
Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro.
Modernizacja nieodizolowanych pras w połączeniu z systemem utylizacji gazów odlotowych o małej wydajności jest
nieopłacalna.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Dwa flamandzkie drukarnie i wszystkie znaczące zakłady w Holandii.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [29, Holandia, 1996, 76, TWG, 2004]
2.4.3.3.7 Przerywane wyprowadzanie powietrza z pras, suszarek i pomieszczenia, w którym znajdują się prasy
Opis: Powietrze wyprowadzane z pomieszczenia, w którym znajdują się prasy jest kierowane do systemu utylizacji gazów
odlotowych, wraz z powietrzem z suszarek i odizolowanej prasy. Jednak powietrze jest wyprowadzane tylko w trakcie
pracy pras.
Personel kontrolujący proces druku przebywa w specjalnych oddzielnych pomieszczeniach. W tej sytuacji, oddzielne
pomieszczenie, w którym znajdują się prasy może być traktowane jako odizolowywanie prasy. Powietrze z tego
pomieszczenia jest wyprowadzane i kierowane do systemu utylizacji gazów odlotowych. Sytuacja ta może być podobna do
opisanej w sekcji 2.4.3.3.5.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Niska emisja toluenu..
Oddziaływanie na środowisko: Zwiększone zużycie energii do wyprowadzania powietrza i odzysku toluenu.
Dane operacyjne: Wszystkie zakłady wydawniczego druku wklęsłego są wyposażone w system utylizacji gazów
odlotowych, wydajność istniejącego systemu może być jednak niewystarczająca żeby sprostać przepływowi powietrza z
pomieszczenia, w którym znajdują się prasy.
Zakres zastosowania: brak danych.
Ekonomika: Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]
2.4.3.3.8 Ciągłe wyprowadzanie powietrza z pras, suszarek i pomieszczenia, w którym znajdują się prasy
Opis: Powietrze z suszarek i z odizolowanej prasy jest kierowane do systemu utylizacji gazów odlotowych w sposób
ciągły. Dodatkowo, powietrze wyprowadzane z pomieszczenia, w którym znajdują się prasy jest też przekazywane do
odzysku.
Personel kontrolujący proces druku przebywa w specjalnych oddzielnych pomieszczeniach. Oddzielne pomieszczenie, w
którym znajdują się prasy może być traktowane jako odizolowywanie prasy. Powietrze z tego pomieszczenia jest
wyprowadzane i kierowane do systemu utylizacji gazów odlotowych. Sytuacja ta może przypominać opisaną w sekcji
2.4.3.3.6.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Całkowita emisja może zostać zredukowana do poziomu ok. 5 - 8.5 % całkowitego
wkładu toluenu.
Wraz z zastosowaniem, farb retencyjnych, w dwóch flamandzkich drukarniach udało się osiągnąć poziom 6,5 %
całkowitego wkładu.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Wszystkie zakłady wydawniczego druku wklęsłego są wyposażone w system utylizacji gazów
odlotowych; wydajność istniejącego systemu może być jednak niewystarczająca aby sprostać przepływowi powietrza z
pomieszczenia, w którym znajdują się prasy.
W dwóch flamandzkich drukarniach uznano, że technika ta pozwala na zrównoważenie osiągalnego poziomu 6,5 % bez
dodatkowego zużycia energii.
Zakres zastosowania: W nowych zakładach technikę tę stosuje się powszechnie. Od 1996 r wszystkie większe zakłady w
Holandii stosują tę technikę. Modernizacja może być nieopłacalna, ponieważ wymaga niemal całkowitej wymiany systemu
utylizacji gazów odlotowych oraz nowego systemu przewodów.
Ekonomika: Koszty dodatkowych inwestycji, w porównaniu z sytuacją, w której jedynie suszarki podłączone są do
systemu utylizacji gazów odlotowych, dla jednej prasy wynoszą ok. 0,5 miliona euro. Dodatkowe koszty eksploatacji
wynoszą, dla jednej prasy, ok. 1 000 000 euro rocznie.
Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Dwa zakłady we Flandrii w Belgii, i wszystkie duże zakłady w Holandii.
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [29, Holandia, 1996, 76, TWG, 2004]
2.4.3.3.9 Zamknięty układ wentylacji powietrza
Opis: Powietrze wychodzące z systemu utylizacji gazów odlotowych wraca do suszarek lub pomieszczenia, w którym
znajdują się prasy. Wymaga to systemu utylizacji gazów odlotowych o znacznie większej, niż normalnie, przepustowości.
Częstotliwość cykli adsorpcji/desorpcji jest bardzo duża, co pozwala na uzyskanie bardzo niskiej zawartości toluenu w
wykorzystywanym powtórnie powietrzu. Przed ponownym przesłaniem powietrza do budynku, powietrze musi zostać
schłodzone.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od rozmiarów prasy, całkowita emisja może być zredukowana do 20 75 t/r.
Oddziaływanie na środowisko: Wyższa częstotliwość cykli adsorpcji/desorpcji generuje większą ilość ścieków i
zwiększone zużycie energii. Większa ilość energii jest również potrzebna ze względu na wyższą wydajność systemu
utylizacji gazów odlotowych. Powszechnie instaluje się rozmaite systemy redukcji lub ponownego wykorzystania energii.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych prasach, w połączeniu z nowym systemem utylizacji gazów
odlotowych. Technika ta ma również zastosowanie w istniejących prasach, gdzie musi zostać zainstalowany nowy system
utylizacji gazów odlotowych. Modernizacja istniejącego systemu utylizacji gazów odlotowych jest zbyt kosztowna.
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Nowa trzymetrowa prasa w zakładzie w Holandii, wyposażona w nowy system utylizacji gazów odlotowych, stosująca
zamknięty system wentylacji osiągnęła redukcję emisji toluenu wynoszącą 75 t/r. W przypadku dwóch zakładów
flamandzkich, z mniejszymi i wolniejszymi prasami, możliwa do osiągnięcia redukcja wyniosłaby 20 t/r dla każdej prasy,
technika ta nie została jednak w tych zakładach wprowadzona ze względu na zbyt wysokie koszty modernizacji.
Ekonomika: W przypadku trzymetrowej prasy koszt dodatkowych inwestycji, oprócz kosztów nowego systemu utylizacji
gazów odlotowych, wynoszą 5 milionów euro. W przypadku zainstalowanych systemów oszczędzania energii, koszty
eksploatacyjne są takie same. Koszt przypadający na tonę emisji toluenu wynosi ok. 10 000 euro, zakładając pożyczkę na
okres 10 lat z oprocentowaniem wynoszącym 7 % (1999 r.)
Oszczędności z jednego kilograma odzyskanego toluenu wynoszą ok 0,50 euro.
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED; zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Etten Leur, Holandia.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [35, Aminal, i in., 2002] [4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004]
2.4.3.3.10 Noże powietrzne w druku rolowym
Opis: Noże powietrzne zapobiegają wprowadzaniu przez rolki powietrza z zawartością rozpuszczalnika z suszarek.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja niezorganizowanej emisji rozpuszczalnika.
Oddziaływanie na środowisko: Może wzrosnąć poziom hałasu oraz zużycie energii.
Dane operacyjne: brak danych.
Zakres zastosowania: Możliwe zastosowanie w procesach druku przy wykorzystaniu nawiewowych systemów suszenia.
Ekonomika: Stosunkowo niski koszt, wzrost kosztów energii
Przyczyny zastosowania: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Technika ta jest powszechnie stosowana w wydawniczym druku wklęsłym.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999]

2.4.3.4 Czyszczenie
2.4.3.4.1 Czyszczenie cylindrów drukujących w obrębie prasy
Opis: Cylindry drukujące w prasach do wydawniczego druku wklęsłego są czyszczone automatycznie w obrębie prasy.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Zastosowanie w wydawniczym druku wklęsłym
Zakres zastosowania: Tylko w przypadku nowych pras
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Ekonomika: brak danych.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999]
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3. PRODUKCJA DRUTU NAWOJOWEGO
[12, UBA Niemcy, 2002] [54, BMLFUW Austria, 2003] [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

3.1 Ogólne informacje na temat przemysłu produkcji drutu nawojowego
W produkcja drutu nawojowego stosuje się szczególny rodzaj obróbki powierzchniowej przy użyciu rozpuszczalników;
przeważnie obejmuje ona nakładanie izolacji elektrycznej (emalii) na powierzchnię miedzianego drutu, jednak w
niektórych przypadkach podłożem może być drut aluminiowy. Powłoka izolująca jest nakładana bardziej z przyczyn
praktycznych niż dekoracyjnych lub ochronnych, gdyż emalia ma na celu zapewnienie silnego i przedłużonego działania
dielektrycznego przez cały czas użytkowania drutu lub rdzenia nawojowego. Powierzchnia wymaga również pokrycia
odpowiednią warstwą smaru zapewniającego właściwie chłodzenie i gładkie układanie drutu.
Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje i wielkości emisji we wszystkich grupach drutów nawojowych są podane dla
miedzianego drutu nawojowego, ze względu na jego przewagę na rynku. W przypadku produkcji drutu aluminiowego,
wszelkie swoiste limity emisji oraz osiągalne wielości emisji muszą, ze względu mniejszy ciężar właściwy, zostać
zmodyfikowane przy użyciu przelicznika wynoszącego 3,29, wynikającego ze stosunku ciężarów właściwych miedzi i
aluminium (odpowiednio 8,9 oraz 2,7 g/cm3).
Tabela 3.1 przedstawia wielkość produkcji drutu nawojowego w Europie w okresie od 1970 r. do 2000 r. oraz związane z
nią zużycie rozpuszczalników organicznych.

Rok

Produkcja (t)

1970
1990
2000

150 000
286 000
390 000

Zużycie rozpuszczalników
organicznych (t)
11 250
20 020
25 350

Swoiste zużycie rozpuszczalników
organicznych (t/t)
0,075
0,070
0,065

Tabela 3.1: Wielkości dotyczące europejskiej produkcji drutu emaliowanego oraz skorelowanego z nią zużycia
rozpuszczalników organicznych od 1970 do 2000 r.
[64, EWWG, 2004]
Według Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rozpuszczalników (ESIG), całkowite zużycie rozpuszczalników w
Europie wynosi ok. 4,5 miliona t/r. Z tabeli 3.1 wynika, że udział przemysłu produkcji drutu nawojowego stanowi jego 6
%.
Na europejski przemysł produkcji drutu nawojowego składa się około 40 instalacji i ok. 4 600 pracowników. Przy typowej
instalacji spełniającej warunki dyrektywy IPPC zatrudnionych jest od 50 do 250 osób; z czego większość to
przedsiębiorstwa rodzinne.
Ponieważ urządzenia elektryczne i elektroniczne są produkowane i sprzedawane na całym świecie, drut nawojowy
wykorzystywany w tych produktach produkowany jest zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Materiały izolacyjne
są klasyfikowane według technicznych warunków dostawy określonych przez normę EN 60317. W rezultacie, druty
produkowane są według specyfikacji klienta odnośnie zatwierdzonych typów produktów, a producent nie ma swobody
wyboru rodzaju powłoki. Drut nawojowy może być produkowany w setkach wymiarów, ale zasadniczo dzieli się na
następujące grupy:

Typ drutu
Druty super cienkie
Druty cienkie
Druty średnie
Druty grube

Powyżej (mm)
0,040
0,10
1,0

Do, włącznie (mm)
0,040
0,10
1,0
6,0

Tabela 3.2: Grupy typów kabli nawojowych
[64, EWWG, 2004]
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Dodatkowo, istnieją druty nawojowe o przekrojach prostokątnych, od małych do mierzących ok. 80 mm 2.
3.1.1

Charakterystyka produktu i zastosowania końcowe

Drut emaliowany ma zastosowanie ze względu na swoją cienkość, warstwę izolacyjną o wysokich parametrach, co
pozwala na produkcję gęsto upakowanych, wydajnych energetycznie drutów nawojowych, które mogą funkcjonować w
wysokich temperaturach. Izolacja składa się z jednej lub więcej warstw(y) emalii lub taśm(y) albo kombinacji obydwu.
Efektem wyboru materiału izolacyjnego są właściwości elektryczne, takie jak napięcie przebicia, współczynnik strat,
odporność na wyładowania koronowe, reakcja na wyładowania niezupełne. Stabilność termiczna materiałów do
powlekania drutu jest określona przez wskaźnik temperatury. Do innych swoistych wymagań dla systemów powlekania
izolującego drutów należy wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna oraz odporność na prąd przeciążeniowy.
Współczesne systemy izolacji elektrycznych spełniają te wymagania w zakresie cienkich powłok (szczegóły: norma EN
60317 CEN). W szczególności właściwości elektryczne sprawiają, że drut nawojowy jest produktem wyjątkowym,
nieporównywalnym z innymi produktami opisanymi w niniejszym dokumencie.
Drut nawojowy znajduje swoje podstawowe wykorzystanie jako drut magnetyczny stosowany w cewkach i uzwojeniach.
Ma on szeroką gamę zastosowań, takich jak miniaturowe cewki do przyrządów medycznych, elektroniki rozrywkowej
(mikrofony, głowice audio i wideo itp.), super cienkie przewody w zegarkach i uzwojenia silników elektrycznych,
przekaźnikach i transformatorach mocy. W urządzeniach elektrycznych drut nawojowy jest pod napięciem i przewodzi
prąd. Izolacja elektryczna bezpośrednio wpływa na jego funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzeń. Właściwości
elektryczne materiału izolacyjnego oraz metody ich nakładania stanowią podstawowe zagadnienia, które należy wziąć pod
uwagę podczas omawiania technik BAT.
W ostatnich latach, poczyniono wiele prób wprowadzenia alternatywnych materiałów i metod nakładania mających na celu
redukcję zużycia rozpuszczalników. Wiele z nich poniosło klęskę, ze względu na niewystarczające właściwości izolacyjne,
jednakże na całym świecie istnieją przykłady zakończone sukcesem, np. wykorzystanie emalii bezkrezolowych,
elektroforeza, powlekanie proszkowe na taśmach, powlekanie utwardzane promieniami UV i powlekanie przez ekstruzję.
Nie zostały one jednak dotychczas przyjęte jako standardowe rozwiązania.

3.2 Procesy i techniki stosowane produkcji drutu nawojowego
[12, UBA Niemcy, 2002] [54, BMLFUW Austria, 2003] [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004][76, TWG, 2004]
Jest to niewielka gałąź przemysłu, a w Europie istnieje jedynie około trzech producentów maszyn do produkcji drutu
nawojowego. Niemal we wszystkich instalacjach można zatem znaleźć te same technologie. Proces produkcyjny jest z
zasady liniowy; po wyprodukowaniu czystego miedzianego drutu przez przeciąganie lub walcowanie, ma miejsce
termiczne czyszczenie lub wyżarzanie drutu, przy czym oba te procesy odbywają się bez udziału rozpuszczalników.
Kolejne etapy to powlekanie emalią, suszenie i utwardzanie żywic, a następnie powlekanie smarem; suszenie i
utwardzanie. Rozpuszczalników używa się jedynie podczas powlekania emalią i, w zależności od konkretnego procesu,
powlekania smarem; suszenie i utwardzanie również wiążą się z ryzykiem emisji rozpuszczalników.
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3.2.1

Typowe procesy produkcyjne dla przewodów emaliowanych

Na rysunku 3.1 przedstawiono typowy proces produkcji drutu nawojowego.

Wire rod (original dimension)
Rolling/drawing
Bare wire in desired dimension
Heat energy inert gas
Annealing
Annealed, clean wire
Repeated coating loop
Enamel
Coating
Heat energy
Enamelling oven
Solvent
Thermal oxidizer
Lubricant application (only on round wire)
Solvent
Enamelled wire (final product)
Solvents in use

Rdzeń drutu (pierwotna średnica)
Walcowanie/przeciąganie
Czysty drut o wymaganej średnicy
Energia cieplna gazu obojętnego
Wyżarzanie
Czysty wyżarzony drut
Powtórzony cykl emaliowania
Emalia
Powlekanie
Energia cieplna
Piec lakierniczy
Rozpuszczalnik
Utlenianie termiczne
Nakładanie smaru (tylko drut okrągły)
Rozpuszczalnik
Drut emaliowany (produkt końcowy)
Użycie rozpuszczalników

Rysunek 3.1: Typowe procesy produkcyjne dla przewodów emaliowanych
[64, EWWG, 2004]
Walcowanie i przeciąganie
Są to procesy zniekształcające. Walcowanie jest ciągłym lub etapowym procesem formowania pod wpływem nacisku.
Materiał może być walcowany w temperaturze pokojowej lub podwyższonej. Druty do produkcji drutu emaliowanego i
innych rodzajów drutu izolowanego są zazwyczaj wytwarzane przez przeciąganie. Drut przeciągany jest przez matryce,
zmniejszające jego rozmiar i zwiększające długość. Cienki drut, do uzyskania wymaganej średnicy, wymaga wielu etapów
przeciągania. Proces przeciągania polega na zastosowaniu wobec przeciąganego materiału siły naciągowej i siły nacisku
Wyżarzanie
Po zakończeniu procesu przeciągania stosuje się wyżarzanie, podczas którego drut przechodzi przez podgrzewane rury
(zawierające atmosferę obojętną, zapobiegającą utlenianiu), i które ma na celu rekrystalizację i zmiękczenie drutu.
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Powlekanie emalią
Następnym etapem procesu jest nakładanie emalii, a następnie suszenie i utwardzanie warstwy emalii. Powłoka jest
zazwyczaj nakładana na ruchomy drut, przesuwany w sposób ciągły przez zbiornik z emalią, która jest dozowana dzięki
precyzyjnie ustawionej matrycy, lub przez kontrolowane nakładanie przez filcowe nakładki. Każda nakładana warstwa ma
przeciętnie 1 – 10 µm grubości, w zależności od średnicy drutu, co umożliwia na odparowanie rozpuszczalników w trakcie
przechodzenia drutu przez piec lakierniczy.
Suszenie i utwardzanie
Powleczony drut jest następnie przekazywany do komory natryskowej, która składa się z rozgrzanej części (poziomej lub
pionowej), w której rozpuszczalnik zostaje odparowany przed przekazaniem do strefy o wyższej temperaturze (400 - 700
°C), w której warstwa zostaje utwardzona. Drut może zostać przekazany do powtórnego powleczenia kolejną warstwą
powłoki. W opisanym tu ciągłym procesie powlekania, może zostać nałożonych do 30 warstw emalii, aż do uzyskania
oczekiwanej grubości.
Współcześnie, w procesach powlekania drutu stosuje się piece wyposażone w recyrkulację powietrza. Kierunek przepływu
powietrza może być zgodny z ruchem drutu lub przeciwny. Recyrkulacja powietrza ma tę zaletę, że objętość wentylowana
może zostać zmniejszona. Proces parowania prowadzi do odparowania rozpuszczalnika, a mieszanka powietrza z
rozpuszczalnikiem jest zazwyczaj przetwarzana na drodze utleniania termicznego, które zapewnia, że pozostałości
rozpuszczalnika osiągają stężenie poniżej ustawowego limitu (przeciętnie 20 - 30 mg organicznego C/Nm3). Ciepło z
utleniania termicznego może być wykorzystane procesie suszenia do podgrzania strumienia powietrza (obieg powietrza).
W podgrzewanych maszynach, powietrze z zawartością rozpuszczalnika przesyłane jest wprost do urządzenia do spalania
gazu, pod warunkiem, że jego konstrukcja pozwala na dokładne mieszanie wtórnego powietrza, i jest poddawane
Utlenianiu.
Żeby zagwarantować, że stężenie rozpuszczalnika nie wzrasta ponad dolną granicę wybuchowości, należy doprowadzać
dodatkową ilość powietrza. Powietrze zawierające rozpuszczalnik jest przepuszczane przez ogrzewane elektrycznie
elementy aż do osiągnięcia temperatury rzędu 500 °C. Zazwyczaj wystarcza to, żeby uzyskać całkowite utlenianie. We
wszystkich przypadkach, maszyny podgrzewane elektrycznie wykorzystują katalizatory z metali szlachetnych. Wydajność
utleniania jest wystarczająca, żeby zapewnić zachowanie ustalonych limitów emisji LZO. Po utlenianiu termicznym lub
katalitycznej rozpuszczalników, strumień powietrza jest zawracany, co zapewnia całkowite lub częściowe ogrzewanie
komory natryskowej. Żeby zapewnić maksymalne wykorzystanie energii pochodzącej z powietrza w obiegu zamkniętym,
prędkość wylotu gazu może być niższa niż w innych gałęziach przemysłu. Ważne jest, żeby tam, gdzie strumień powietrza
ulega recyrkulacji miał miejsce dowolny rodzaj utleniania. Utlenianie w kominie pozwala na uzyskanie gorętszego
powietrza wydechowego.
Piece używane współcześnie do emaliowania bardzo cienkich drutów pracują przy radiacyjnym lub łączonym, radiacyjnocyrkulującym obiegu powietrza.
W komorze natryskowej zazwyczaj utrzymywane jest podciśnienie, pozwalające na przechwytywanie wszelkich emisji
niezorganizowanych związanych z nakładaniem emalii i zapobieganie przedostawania sie produktów rozpadu lub
produktów spalania do powietrza w miejscu pracy. Odizolowanie urządzenia nakładającego emalię powoduje dalszą
redukcję emisji niezorganizowanych pochodzących z płynnej emalii.
Nakładanie smaru
W zależności od wymagań nałożonych na produkt końcowy, przed nawinięciem na rolkę, emaliowany drut może być
powlekany smarem. Rozmaite smary zawierają różne lotne rozpuszczalniki organiczne.
Zazwyczaj nakłada się parafinę zawierającą rozpuszczalnik organiczny w stężeniu od 98 do 99,9 %. W tej gałęzi
przemysłu stosowane są smary w postaci skoncentrowanych emulsji, o zawartości rozpuszczalnika 50 – 95 %, emulsji
wodnych lub nawet, bezrozpuszczalnikowych substancji termotopliwych, aczkolwiek bez większego powodzenia. W
związku ze stosowaniem bezrozpuszczalnikowych alternatyw, muszą być spełnione wymagania jakościowe klienta
odnośnie grubości i jednolitości warstwy smaru. Zasadniczo można powiedzieć, że przy wysokich wymaganiach
jakościowym i cienkim drucie smary bezrozpuszczalnikowe rzadko maja zastosowanie. Jeśli to tylko możliwe, klienci
powinni być zachęcani do stosowania produktów takich, jak samosmarujące emalie lub wosk w stanie stałym.
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Alternatywą dla stosowania rozpuszczalników może być nakładanie roztopionego smaru na powierzchnię drutu przy
pomocy nasączonego smarem filcu, lub łączenie gotowego emaliowanego drutu z nitkami smaru, które topią się pod
wpływem ciepła drutu. W tej ostatniej technice smar nakłada się 2 – 3-krotnie okręcając nitkę wokół emaliowanego drutu i
przesuwając ją w tym samym kierunku co drut, ale z mniejszą prędkością. Obie te techniki nie nadają się obecnie do
nakładania smarów na cienki drut, o średnicy mniejszej niż 0,1 mm.
3.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w produkcji drutu nawojowego
3.3.1 Bilans masy
[12, UBA Niemcy, 2002] [54, BMLFUW Austria, 2003]
Zakres średnic produkowanego drutu (0,001 – 6,0 mm) pociąga za sobą duże wahania pomiędzy wielkością produkcji (w
tonach drutu) i powlekaną powierzchnią produktu (m2). W rezultacie technologie i lakiery stosowane w przypadku
cienkich drutów są inne niż w przypadku drutów grubych.
Poniżej przedstawiono bilans masy dwóch różnych rodzajów istniejących instalacji w Niemczech; dane liczbowe w
tabelach 3.3 oraz 3.4 odnoszą się do 1 000 kg Produktu końcowego. Dane te są bardzo podobne do poziomów zużycia i
emisji odnotowanych w dwóch zakładach produkcyjnych w Austrii.
Pierwszy z zakładów, którego dane dotyczące zużycia i emisji przedstawiono w tabeli 3.3 można opisać w następujący
sposób:
•
Instalacja M: produkuje druty średniej grubości, przede wszystkim o średnicy 0,6 mm, praca na trzy zmiany,
ponad 230 – 240 dni w roku, standardowa wydajność 90 t drutu na 1 linię/rocznie.

Wkład
Surowce
Drut Cu (8 mm)

Lakiery i rozpuszczalniki
Polimer w lakierze
Rozpuszczalniki

Wypływ
1 070 kg

38 kg
71,5 kg

Produkt (drut Cu 0,6 mm)
Resztki drutu (czystego i
powlekanego)

970 kg
100 kg

Lakier na produkcie
Straty polimeru

30 kg
8 kg

Rozpuszczalniki w odpadach
Utlenianie katalityczne LZO (1)

4,7 kg
58,6 kg

Emitowane LZO

8,2 kg

NOX
CO
CO2
Materiały w procesie
Woda
Wosk
Substancja do przeciągania
Energia
Energia

~1 000 kg
0,1 kg
0,3 kg

Woda
Wosk
Odpady substancji do przeciągania,
wilgoć

(2)

~ 1 000 kg
0,1 kg
3,5 kg

2,1 MWh (3)

2)

Wielkość ta nie jest wielkością emisji, lecz udziałem wkładu LZO zużytego do odzysku energii przez
utlenianie termiczne lub katalityczne.
Reprezentatywne wielkości emisji, pozwalające na obliczenie swoistych współczynników emisji nie
są dostępne. Pojedyncze pomiary wykazały, że osiągnięto stężenie wynoszące do kilku tysięcy mg/m3.

3)

Ilości NOX i CO są silnie zależne od wzrostu wkładu związków azotu z systemu lakierowania (NMP).
Wielkość ta w znacznym stopniu zależy od systemu wykonania produktu (izolacji).

1)

Tabela 3.3: Bilans masy w zakładzie produkującym kable nawojowe średniej grubości.
[12, UBA Niemcy, 2002] [54, BMLFUW Austria, 2003]
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Pierwszy z zakładów, którego dane dotyczące zużycia i emisji przedstawiono w tabeli 3.4 można opisać w następujący
sposób:
•
instalacja F: produkuje druty średniej grubości, przede wszystkim o średnicy 0.08 mm, praca na trzy zmiany,
ponad 230 – 240 dni w roku, standardowa wydajność 30 t drutu na 1 linię/rocznie.

Wkład
Surowce
Drut Cu (8 mm)

Wypływ
1 100 kg

Produkt (drut Cu 0,6 mm)
Resztki drutu (czystego i
powlekanego)

962 kg
138 kg
38 kg
20 kg
6 kg
165 kg
15 kg

Lakiery i rozpuszczalniki
Polimer w lakierze

58 kg

Lakier na produkcie
Straty polimeru

Rozpuszczalniki

186 kg

Rozpuszczalniki w odpadach
Utlenianie katalityczna LZO (1)
Emitowane LZO
NOX
CO
CO2

Materiały w procesie
Woda
Wosk
Substancja do przeciągania

~ 1 000 kg
0,1 kg
0,3 kg

Energia
Energia

4,5 MWh (3)

1)

2)

3)

Woda
Wosk
Odpady substancji do przeciągania,
wilgoć

(2)

~ 1 000 kg
0,1 kg
6,5 kg

Wielkość ta nie jest wielkością emisji, lecz udziałem wkładu LZO zużytego do odzysku energii przez
utlenianie termiczne lub katalityczne.
Reprezentatywne wielkości emisji, pozwalające na obliczenie swoistych współczynników emisji nie
są dostępne. Pojedyncze pomiary wykazały, że osiągnięto stężenie wynoszące do kilku tysięcy mg/m3.
Ilości NOX i CO są silnie zależne od wzrostu wkładu związków azotu z systemu lakierowania (NMP).
Wielkość ta w znacznym stopniu zależy od systemu wykonania produktu (izolacji).

Tabela 3.4: Bilans masy w zakładzie produkującym cienkie kable nawojowe
[12, UBA Niemcy, 2002] [54, BMLFUW Austria, 2003]
Instalacja do produkcji drutu nawojowego składa się w wielu maszyn. Zazwyczaj maszyny w istniejącym zakładzie są w
różnym stopniu zaawansowane technicznie, co może mieć wpływ na całkowitą emisję z danej instalacji. parametry istotne
w tym kontekście to:
•
•
•

technologie stosowane w poszczególnych maszynach
średnica produkowanego drutu
jakość produkcji

Z zasady, z cieńszymi drutami wiąże się wyższa emisja LZO (wyrażona w g LZO na kg produktu) niż w przypadku drutów
grubszych. Ma to związek ze stosunkiem wagi produktu do jego powierzchni oraz z możliwym do osiągnięcia udziałem
LZO w lakierach i smarach. Przykładowo: przy produkcji drutu o średnicy 0,02 mm emisja jest cztery razy wyższa niż w
przypadku drutu o średnicy 0,1 mm. Analiza ostatnich pomiarów w instalacjach produkujących cienki i super cienki drut
wykazała nieproporcjonalnie wysoką emisję LZO zarówno na skutek nakładania smaru, jak i procesu emaliowania dla
specyficznych technik nakładania o bardzo dużej zawartości rozpuszczalnika. Niemniej jednak, ze względu na bardzo mały
procentowy udział wspomnianych produktów w całkowitej produkcji drutu nawojowego, wpływ na całkowitą emisję LZO
jest nieznaczny.
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Wielkości emisji przedstawione w tabelach 3.3 oraz 3.4 wykazują, że dwie opisywane istniejące instalacje nie są obecnie w
stanie sprostać limitom określonym przez Dyrektywę o Emisjach Rozpuszczalników. Należy pamiętać, że największy
udział w emisji LZO ma nakładanie smaru.
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3.3.2 Zużycie
[80, EWWG, 2004] [12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004]
Etapy procesu związanego z zastosowaniem rozpuszczalników to: powlekanie, łącznie z utwardzaniem powłoki, i
nakładanie smaru.
3.3.2.1 Powłoki
Tabela 3.5 przedstawia różne stosowane systemy powlekania i przeciętną zawartość rozpuszczalnika w zależności od
rodzaju produkowanego drutu nawojowego. Systemy powlekania oznaczone gwiazdką (*), jako lotną substancje
organiczną, zawierają n-metylopirolidon (NMP). Przez wiele lat trwała dyskusja z dostawcą systemów wymagających
stosowania NMP na temat zastąpienia NMP rozpuszczalnikiem nie zawierającym azotu. Próbowano tego dokonać na wiele
sposobów, jednak do tej pory rezultaty nie były technicznie akceptowalne. Zdaniem producentów emalii, stosowanie NMP
we wspomnianych systemach izolacji jest obecnie i w najbliższej przyszłości nie do uniknięcia. Producenci części
elektromagnetycznych, w których wykorzystuje się drut emaliowany, muszą być świadomi wymogów specyfikacji,
technicznych i dotyczących bezpieczeństwa, dla produktów, w których izolacja musi spełniać wysokie wymogi termiczne,
mechaniczne i elektryczne opisane w klasie termicznej.

Produkt

System powlekania izolacyjnego

Poliuretan
Lutowalne druty
okrągłe
Wysokotemperaturowe Eposy, poliester, poliamid, polimid,
druty okrągłe
poliesterimid z dodatkowymi warstwami
poliamidimidu (*)
Jak wyżej (pierwszy i drugi rząd tabeli) z
Samo łączące druty
dodatkowymi warstwami łączącymi z
okrągłe
poliamidu alifatycznego i aromatycznego (*)
W zależności od klasy termicznej: poliacetal
Druty prostokątne
winylu, poliesterimid, poliamidimid z
dodatkową warstwą łączącą (*)
Ogółem

Udział w
Przeciętna
całkowitej
zawartość
produkcji rozpuszczalnika
(%)
(%)
13
65 - 80
70

55 - 75

11

55 - 75

6

60 - 80

100

55 - 75

* Systemy powlekania częściowo mogą zawierać NMP (n-metylopirolidon) w postaci LZO.

Tabela 3.5: Podstawowe produkty z kabli nawojowych i stosowane systemy powlekania
12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004]
Zawartość części stałych w powłokach drutów nawojowych waha się w granicach 20 – 45 %, pozostałe 55 – 80 % stanowi
rozpuszczalnik organiczny. W przypadku super cienkich drutów, (o średnicach rzędu mikronów) niezbędna jest wysoka
zawartość rozpuszczalnika, do 75 %, wraz ze wzrostem średnicy drutu do powlekania wymagana jest natomiast mniejsza
ilość rozpuszczalnika, tzn. ok. 55 %. Wybór rozpuszczalnika zależy od rodzaju powłoki.
Żeby uzyskać wymagane właściwości izolacyjne, w skład złożonych systemów powlekania wchodzą zazwyczaj specjalne
polimery rozpuszczone w specjalnych mieszankach rozpuszczalników. Składniki organiczne, będące silnymi
rozpuszczalnikami (krezol/NMP), są niezbędne do rozpuszczenia polimerów o wysokiej masie cząsteczkowej
(poliesterimid i poliamidimid) i nie mogą być one zastąpione innymi, słabszymi rozpuszczalnikami wywierającymi
mniejszy wpływ na środowisko. Najczęściej wykorzystywanymi w tej gałęzi przemysłu rozpuszczalnikami są kwasy
krezolowe (krezole), z ksylenem w roli rozcieńczalnika, nafta albo inne związki aromatyczne lub NMP. Są to
wysokowrzące rozpuszczalniki o niskiej prężności pary, przeznaczone do produkcji w wysokich temperaturach, dlatego też
o bardzo niskich współczynnikach parowania w temperaturach pokojowych.
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W ostatnich czasach powstało wiele alternatywnych technik powlekania::
•
•
•
•
•
•
•
•
•

powłoki termotopliwe
powłoki o średniej lub wysokiej zawartości części stałych
powłoki bezkrezolowe
powłoki wodne
elektropowłoki
powłoki dwuskładnikowe
poliestrowe powłoki proszkowe
powłoki utwardzane promieniami UV
powłoki ekstruzyjne przy użyciu materiałów termoplastycznych

Jednak z przyczyn takich jak brak odpowiedniej jakości, a także ekonomicznych, technologicznych i związanych z
bezpieczeństwem, alternatywy te nie odniosły do tej pory sukcesu w porównaniu z klasycznym powlekaniem drutu
nawojowego.

3.3.2.2 Smary
Rozmaite smary zawierają różne lotne rozpuszczalniki organiczne, jednak standardowo stosowana jest parafina
zawierająca 98 - 99.9 % rozpuszczalnika organicznego. Stosowane są również alternatywy takie jak skoncentrowane
emulsje o zawartości rozpuszczalnika wynoszącej 50 – 95 %, emulsje wodnych lub bezrozpuszczalnikowe substancje
termotopliwe, jednak z umiarkowanym powodzeniem.

3.3.3 Emisja
[80, EWWG, 2004] [128, TWG, 2005]

3.3.3.1 Emisja do powietrza
Emisje LZO, NOX i CO
Wartości podane w tabeli 3.6 są to przykłady pomiarów w kilku instalacjach stanowiące wskaźnik aktualnych poziomów
emisji LZO, NOX i CO:

LZO
NOX3
CO

Instalacje M1
(g/kg)
~8
~ 10
~ 8,5

Instalacje F2
(g/kg)
~ 15
~ 12,5
~ 15

Uwagi:
1
Instalacje M: Są to dane z instalacji produkujących drut średniej grubości (o średnicy >0.1 mm).
2.
Instalacje F: Są to dane z instalacji produkujących drut cienki (o średniej średnicy of < 0.10 mm).
3
. Nie istnieją zakłady produkujące cienki drut wyłącznie przy użyciu materiałów zawierających NMP (Patrz sekcja 3.3.2.1, oraz
dyskusja na temat NOx, w dalszej części niniejszego rozdziału).
(patrz równie: tabele 3.3 i 3.4)

Tabela 3.6: Przykładowe pomiary emisji do powietrza
[80, EWWG, 2004]
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Wielokrotnie próbowano osiągnąć niski poziom emisji CO i NOX, jednakże priorytet ma tu wydajna praca maszyny
lakierniczej i rozpad LZO.
Emisja LZO
Emisje NMLZO na poziomie UE-25 na rok 2000 (na podstawie modelu RAINS), wynosiły 5,4 kt,
stanowiąc tym samym 0,05% całkowitej emisji NMLZO. Całkowita produkcja wyniosła 420 kt powleczonego drutu
nawojowego, a średni współczynnik emisji wyniósł ok. 12,3 kg NMLZO/t powleczonego drutu nawojowego, co oznacza,
że emisja z tego sektora została już częściowo ograniczona w UE-25 (w przypadku emisji niezredukowanej, współczynnik
wynosi 17 g/kg). Emisja LZO pochodząca z procesów suszenia jest proporcjonalnie niższa na skutek utylizacji gazów
odlotowych. Głównym pozostałym źródłem LZO jest nakładanie smarów. Według tabeli 3.6, cienki drut produkuje się
przez nakładanie końcowej warstwy wosku z benzyną lakierniczą. Benzyna lakiernicza odparowuje, w związku z czym
emisja LZO jest wyższa. W przypadku grubszego drutu można jednak zastosować nowe techniki o niższej zawartości
rozpuszczalnika. Technik tych nie da się jednak w pełni zastosować w przypadku cienkiego drutu o średnicy 0,01 – 0,1
mm (patrz sekcja 3.4.5.6) [128, TWG, 2005].
Emisja rozpuszczalników w tej gałęzi przemysłu od ponad 40 lat podlega stałej redukcji, a za punkt wyjścia uznano
wielkość 13 g/kg z 1995r. (kiedy to wprowadzono analizy emisji). Przemysłowcy zaproponowali docelową redukcję
wynoszącą 5 g/kg dla drutu o średnicy >0,1 mm do 2007 r. i 10 g/kg dla drutu cienkiego (o średniej średnicy <0,1 mm).
Oparto się tu na analizie omawianej gałęzi przemysłu przy wykorzystaniu najlepszych technologii opisanych w niniejszym
rozdziale i zmodyfikowanych w oparciu o doświadczenia odnośnie trudności z redukcją zużycia rozpuszczalników w
produkcji cienkiego drutu (na przykład, patrz sekcja 3.4.5.6). Sprowadza się to do redukcji sięgającej 60 % (i 70 % w
stosunku do szacowanego stanu w 1990 r.) [55, Europacable, 1997]
Tlenki azotu (NOX), patrz sekcja 20.11.9. [140, Tempany, 2006, 163, EWWG, 2005, 193, Tempany, i in., 2006] powstają
w wyniku utleniania LZO w gazach odlotowych i powodują wystąpienie konfliktu związanego z oddziaływaniem na
środowisko, pomiędzy redukcją LZO a produkcją NOX. Jednym ze źródeł emisji NOX jest bezpośredni efekt utleniania
zawierających azot z rozpuszczalników wykorzystywanych do produkcji niektórych emalii (patrz tabela 3.5). W przypadku
produktów zawierających rozpuszczalniki azotowe, stężenie NOX jest proporcjonalne do rozpadu LZO. Jedynie część
azotu zawartego w NMP, jest przekształcana w tlenki azotu, w stosunku: 90 % NO i 10% NO 2. Innym podstawowym
źródłem NOX jest utlenianie azotu atmosferycznego podczas spalania LZO w piecu. Na skutek stosowania emalii
zawierających azot, wielkość emisji NOX może wynieść ponad 150 mg/ Nm3, w zależności od swoistych warunków
przepływu powietrza w maszynie lakierniczej oraz liczby maszyn wykorzystujących rozpuszczalniki, które zawierają azot.
W pozostałych przypadkach, przy innym przepływie powietrza i zastosowaniu NMP w maszynach, poziomy te wynoszą
150 mg/ Nm3 i nie różnią się od prawidłowych poziomów NO X związanych ze spalaniem. (patrz BREF CWW [67,
EIPPCB, 2003]). Jest to podstawowy problem występujący we wszystkich europejskich instalacjach. Przy zastosowaniu
emalii na bazie rozpuszczalników bezazotowych, takich jak poliacetal winylu, uzyskuje się drut o niskiej klasie cieplnej,
który nie spełnia wymogów specyfikacji klienta, które spełniane są przez produkty na bazie poliamidimidu. Obecnie,
emisje NOX po utlenianiu katalitycznym nie są poddawane dalszemu przetworzeniu.
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Instalacja(e)

Grupa 34 pieców
lakierniczych

Grupa 165 pieców
lakierniczych

Instalacja 1
emaliowanie

Instalacja 2

Krótki opis
instalacji

Gazy wydechowe
gromadzone w trzech
rurach prowadzących
do jednego ujścia
(komin)

Gazy wydechowe
gromadzone przez okapy nad
poszczególnymi źródłami w
czterech ujściach (kominach),
wysokich na 35 – 50 m.

80 % wszystkich linii
produkcyjnych podczas
okresu pomiarowego
wykorzystywało NMP

Pomiary przy
wentylatorze na dachu
(wentylacja hali
produkcyjnej oraz
powietrza chłodzącego
piec lakierniczy)

Szczególne warunki
miejscowe:
Obszar przemysłowy,
w pobliżu elektrowni

W celu uniknięcia emisji
odorów (problem związane z
zapachami w sąsiedztwie),
wraz z gazem z pieców
wyprowadza się znaczne
ilości powietrza z hali
produkcyjnej
Źródła są rozmieszone na
przestrzeni ok. 10 000 m2

Rozcieńczanie gazów
wydechowych w
okapie: 1/10 z pieca,
9/10 z hali
Szacunkowo:
2/3 NOx pochodzi z
wkładu azotu (NMP),
1/3 z procesów
termicznych

Szczególne warunki
miejscowe:
Obszar mieszany,
przemysłowo-mieszkaniowy
(uzdrowisko)

Emisja NOx
powodowana przez
małe, niekontrolowane
źródło związane z
procesem.
Liczba wentylatorów:
ponad 100,
rozmieszczonych na
powierzchni
10 000 m2

Przepływ
(Nm3/h)

3 700,
7 000,
34 500

53 600 – 98 000
W każdym z kominów
Przeciętna średnia wartość:
68 480

60 - 810

Temperatura
(°C)

~80
Temperatura gazu na
wejściu komina

70 - 110
Temperatura gazu na wejściu
komina

250 - 550
Temperatura
nierozcieńczonego
gazu u źródła

30 - 45
Temperatura powietrza

Stężenie (mg
NOx/Nm3)

19
60
34

Średnio: 51.3

550 – 1 500 Średnio:
615

Średnia wartość: 12

Ogółem: 14,07

Średnio: 0,0835z
pojedynczego źródła

Ogółem: 4 średnie
pojedyncze źródła:
<0,040

Przepływ masy
NOx(kg NOx/h)

Tabela 3.7: Drut nawojowy: Kolejne przykłady emisji NOx
[193, Tempany, i in., 2006]
Całkowitą ilość NOx emitowanego przez omawianą gałąź przemysłu szacuje się pomiędzy 1 a 2,7 kiloton rocznie (w
oparciu o wielkości EUROSTAT z 2000 r.)
Tlenek węgla
powstaje przez częściowe spalanie składników emalii podczas spalania katalitycznego w maszynie
lakierniczej. Tlenek węgla jest raczej efektem rozpadu rozpuszczalnika niż wydajności spalarni. Stężenie tlenku węgla
zależy raczej od czasu przebywania w piecu niż od jego nieprawidłowych ustawień. Na skutek zwiększenia wydajności
spalania, emisja CO zostaje zredukowana, ale odpowiednio zwiększa się emisja CO 2 i NOx.
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Maszyna lakiernicza nie jest kontrolowana pod względem emisji, CO, ale zupełnie innych warunków, do których należą:
• zapewnienie prawidłowej temperatury w obrębie maszyny lakierniczej w celu uzyskania optymalnych właściwości
powłoki emaliowej. Podwyższenie temperatury palnika wymaga rozcieńczenia powietrza, żeby zredukować ogólną
temperaturę w komorze natryskowej. Wymaga to zwiększonej ilości energii i nie jest uważane za najlepszą opcję z punktu
widzenia środowiska.
• wykorzystanie dodatkowej ilości powietrza, żeby zapobiec przekroczeniu dolnej granicy wybuchowości i zapobiec
eksplozjom w obrębie maszyny. Redukcja przepływu powietrza w celu wydłużenia czasu przebywania w piecu nie
wchodzi zatem w grę.
Były próby ograniczenia emisji tlenku węgla dzięki wykorzystaniu wtórnych katalizatorów; jednakże sprostanie limitom
emisji nadal pozostaje wyzwaniem ze względu na stosunkowo krótką żywotność katalizatorów i związane z tym kwestie
finansowe.
Emisja pyłów
Ponieważ powłoki nakładane na drut są niezwykle cienkie (rzędu 10 µm) jakakolwiek ilość pyłu obecna podczas procesu
emaliowania powoduje bardzo poważne problemy z jakością. Ponieważ emisja do powietrza stanowi jedynie część obiegu
powietrza. emisja pyłów nie jest przewidywana.
Nie istnieją większe różnice pomiędzy krajami europejskimi odnośnie aktualnych wielkości zużycia i emisji, ze względu
na wykorzystanie tych samych maszyn oraz w pełni zintegrowane techniki redukcji we wszystkich maszynach
lakierniczych.

3.3.3.2 Emisja do wody
Woda wykorzystywana w zakładach produkujących drut nawojowy znajduje się zazwyczaj w zamkniętych obiegach.
Emisja do wody z procesów emaliowania jest niska, jednak ilość zużywanej wody powinna być jak najniższa, co
najczęściej jest osiągane dzięki:
•
minimalizacji przepływu przez kąpiel chłodzącą oraz odzyskiwanie wody dzięki filtrom i dejonizatorom tam,
gdzie jest to wykonalne.
•
stosowaniu pomiarów przewodnictwa w celu optymalizacji ilości wody w chłodniach kominowych
•
przedłużaniu żywotności wodnych emulsji do przeciągania drutu dzięki filtracji, odwirowaniu, o ile to możliwe, i
zapewnieniu oszczędnej gospodarki smarami, zapobiegającej ich starzeniu przez zleżenie i rozkład pod wpływem bakterii.

3.3.3.3 Odpady
Głównym źródłem odpadów w produkcji drutu nawojowego jest proces przeciągania oraz proces emaliowania [128, TWG,
2005].
Przeciąganie:
•
emulsja do przeciągania jest wykorzystywana w zamkniętym obiegu, jest stale oczyszczana przy użyciu
papierowego filtra lub separatora hydrocyklonowego. W celu redukcji ilości odpadów, obróbka emulsji (regeneracja)
przeprowadzana jest przy pomocy zdemineralizowanej wody; woda jest odparowywana w trakcie procesu, a ilość odpadów
jest redukowana.
•
filtry w obiegu emulsji do przeciągania zawierają pewną ilość cząsteczek miedzi z procesu przeciągania. Miedź
jest odzyskiwana na zewnątrz zakładu.
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Emaliowanie:
•
nakładanie lakieru. W celu redukcji strat lakieru, jest on nakładany przy pomocy kąpieli lakierowych, podczas
usuwania matrycy w układzie lakierniczym i przez dozowanie lakieru przy pomocy filcu.
•
odzysk czystego lub emaliowanego drutu. Odzyskuje się do 100% odpadów produkcyjnych (drut czysty i
emaliowany).
•
zużyte rozpuszczalniki, resztki emalii i myjek czyszczących zawierających rozpuszczalnik są gromadzone i
utylizowane (zazwyczaj przez spalanie)

3.4

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla produkcji drutu nawojowego

3.4.1
Podstawowe techniki w produkcji drutu nawojowego
[128, TWG, 2005]
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w produkcji drutu nawojowego. W tabeli 3.8
przedstawiono ogólne techniki mające zastosowanie w produkcji drutu nawojowego. Techniki te przeważnie nie są
powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis rodzaju
informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1, a ich zastosowanie zostało omówione poniżej.

Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Project optymalizacja i zarządzanie technikami ekstrakcji i redukcji
Wybór, projektu i optymalizacja systemu
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Przetwarzanie zużytych rozpuszczalników do powtórnego wykorzystania
Myjki jednorazowe
Myjki wielokrotnego użytku
Odzysk zużytych rozpuszczalników z myjek
Pojemniki wielokrotnego użytku
Redukcja hałasu

Sekcja nr
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6 (nie 20.6.3)
20.9
20.10
20.11
20.11.1
20.11.1.1
20.13
20.13.1
20.13.2
20.13.3
20.13.4
20.13.5
20.13.6
20.16

Tabela 3.8: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora

Streszczenia sporządzone w ramach EGTEI dla produkcji drutu nawojowego (patrz załącznik 24.1.1) dostarczają
niektórych danych na temat zysków finansowych na poziomie europejskim z niektórych technik redukcji emisji LZO.
Jednakże, podejście EGTEI z konieczności musi być ograniczone w swojej złożoności i jedynie kilka technik zostało
podanych, bez uwzględnienia innych czynników BAT, takich jak skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy
komponentami środowiska, lub techniczne charakterystyki poszczególnych instalacji lub produktów. [133, EGTEI, 2005]
[128, TWG, 2005]
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Techniki opisane w poszczególnych paragrafach w sekcji 20.6.3 nie mają zastosowania w produkcji drutu nawojowego.
Emalia jest dostarczana przez producenta w ostatecznej postaci, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi zawartości
rozpuszczalnika i polimeru. Podczas produkcji drutu nawojowego instalacjach nie ma miejsca mieszanie, rozcieńczanie,
ani dodawanie rozpuszczalników.
Sekcja 20.7: Z uwagi na specjalistyczną i zintegrowaną specyfikę sprzętu do powlekania drutów nawojowych (opisaną w
sekcjach 3.1, 3.2 i 3.4), ogólne techniki obejmujące jedynie pojedyncze aspekty, nie mają zastosowania w zintegrowanych
maszynach do produkcji drutu nawojowego.
Sekcja 20.8: Suszenie nie dotyczy instalacji do produkcji drutu nawojowego, z uwagi na związane z tą gałęzią przemysłu
specyfikacje odnośnie wysokich temperatur stosowanych w procesie emaliowania.
Sekcja 20.10: Zastępowanie nie ma zastosowania, ponieważ mieszanki specjalistycznych emalii nie mogą być
modyfikowane bez mian w obrębie mieszanki. Cechy warstwy izolacyjnej są ustalone przez międzynarodowe standardy i
określone przez klientów. Wszelkie zmiany opisane w paragrafach sekcji 3.4 miały miejsce w ścisłej współpracy z
klientami, a większość z nich nie spełniała wymagań określonych w poszczególnych paragrafach.
Sekcje od 20.11.2 do 20.11.8: Przedstawione techniki nie mają zastosowania w przemyśle produkcji drutu nawojowego.
Utylizacja gazów odlotowych stosowana w obrębie procesów w instalacjach produkcyjnych drutu nawojowego została
szczegółowo opisana w rozdziale 3. Swoiste dla tej gałęzi przemysłu maszyny lakiernicze nie zezwalają na modyfikację
ani zmianę poszczególnych części systemu. Obieg gazu w suszarkach jest już zoptymalizowany pod względem
recyrkulacji i odzysku ciepła, podobnie jak utleniania LZO. Sekcja opisująca utlenianie katalityczne nie zawiera
dodatkowych informacji w porównaniu z sekcją dotyczącą drutu nawojowego. Oczyszczanie biologiczne nie ma tu
zastosowania ze względu na wysoką temperaturę gazów odlotowych.
Sekcja 20.11.9: Techniki SCR i SNCR redukcji NOx nie mają zastosowania w przemyśle produkcji drutu nawojowego z
przyczyn ekonomicznych. Płuczki wodne musiałyby być przystosowane do każdego pieca/linii albo posiadać bardzo
obszerne systemy przechwytywania gazów odlotowych. Nie mają one zastosowania w tym sektorze, a obecne wielkości
emisji NOx nie usprawiedliwiają podobnych inwestycji technicznych i ekonomicznych.
Sekcja 20.12: Utylizacja ścieków nie jest stosowana, ponieważ jedynie proces przeciągania drutu odbywa się przy udziale
wody i wykorzystuje on zamknięty obieg używanej do przeciągania emulsji.
Sekcja 20.13.7 nie ma zastosowania, ponieważ nie stosuje się tu węgla aktywowanego.
Sekcja 20.13.8 nie ma zastosowania, ponieważ w tym rodzaju instalacji nie występuje produkcja ścieków.
Sekcje 20.14 i 20.15: Redukcja pyłów i odorów odbywa się w obrębie maszyn.
Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla produkcji drutu nawojowego oraz próby zastępowania
technik i materiałów opisano w kolejnych paragrafach (3.4.x).

3.4.2

Zarządzanie zasobami energetycznymi

3.4.2.1

Chłodzenie drutu powietrzem z pomieszczenia i powietrzem z zewnątrz

Opis: Po wyschnięciu i utwardzeniu powłoki emaliowej, przed nałożeniem kolejnej warstwy emalii lub aplikacją smaru
drut musi zostać schłodzony. W tym celu może być wykorzystane powietrze z pomieszczenia lub z zewnątrz. W okresie
zimowym zazwyczaj miesza się powietrze z pomieszczenia i z zewnątrz, żeby uniknąć kondensacji pary wodnej w
systemie chłodzenia.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja zużycia energii, ze względu na to, że powietrze z pomieszczenia lub z
zewnątrz nie musi być chłodzone ani podlegać jakiejkolwiek obróbce przed zastosowaniem.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Powszechne zastosowanie w produkcji drutu nawojowego.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych i istniejących zakładach, technika powszechne stosowana we
wszystkich europejskich zakładach produkcji drutu nawojowego.
Ekonomika: Bardzo niskie koszty.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004]
3.4.3

Tradycyjne procesy rozpuszczalnikowe

3.4.3.1 Stosowanie tradycyjnych rozpuszczalnikowych kąpieli powlekających z aplikacją matrycową i układem
powlekającym
Opis: Stosowanie tradycyjnych kąpieli w emaliach rozpuszczalnikowych z zastosowaniem matryc i układów
powlekających jest powszechnie stosowane w przemyśle produkcji drutu nawojowego. Ilość nakładanej powłoki (lub
emalii) w kolejnych warstwach jest odmierzana przez matrycę. Przed kolejnych użyciem matryce są czyszczone przy
pomocy rozpuszczalnika.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych i istniejących zakładach. Technika ta jest powszechnie
stosowana w przemyśle produkcji drutu nawojowego.
Ekonomika: Jest to najbardziej efektywna metoda pozwalająca na uzyskanie bardzo precyzyjnego nałożenia emalii.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Wszystkie zakłady w Europie.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004]
3.4.3.2 Stosowanie tradycyjnych powłok rozpuszczalnikowych z powlekaniem dozowanym i nakładaniem przy
pomocy filcu
Opis: Stosowanie tradycyjnych powłok rozpuszczalnikowych z powlekaniem dozowanym i nakładaniem przy pomocy
filcu jest powszechnie stosowane. Filc zanieczyszczony emalią ma ograniczona żywotność i nie może być odzyskiwany,
dlatego też jest traktowany jako niebezpieczne odpady.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Technika powszechnie stosowana w produkcji drutu nawojowego.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych i istniejących zakładach. Jest to standardowo
wykorzystywany system w produkcji cienkiego drutu.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Wszystkie zakłady w Europie.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
3.4.3.3 Aplikacja tradycyjnych smarów rozpuszczalnikowych przy użyciu filcu.
Opis: Aplikacja ściśle określonej warstwy smaru zależy do wymagań klienta i jest stosowana od lat. Niektórzy klienci
wymagają zastosowania konkretnego smaru lub sami dostarczają odpowiedni smar do producenta drutu nawojowego.
Warstwa smaru nie jest warstwą ochronną izolowanego drutu miedzianego, lecz absolutnie niezbędnym warunkiem do
prawidłowego działania drutu nawojowego. Zbyt mała lub zbyt duża ilość smaru powoduje, że drut nawojowy jest lepki i
jego szczelne zwinięcie staje się niemożliwe. W rezultacie, uzwojenie silnika lub transformatora nie jest upakowane
optymalnie do uzyskania wydajności energetycznej. Grubość warstwy smaru jest niemal jednocząsteczkowa, a typową
wielkością jest 30 - 60 mg/m2 w przypadku cienkich lub średnich drutów i 5 - 10 mg/m2 dla drutów cienkich, o średnicy
poniżej 0,10 mm.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Wysoka emisja LZO.
Dane operacyjne: Technika ta pozwala na produkcję niezwykle wydajnych silników i transformatorów. Jest to jednak
korzyść ogólna i nie dotyczy zakładu produkcyjnego w szczególności.
Technika ta jest powszechnie stosowana w produkcji drutu nawojowego, tworząc wymaganą jednolicie gładką warstwę
smaru.
Zakres zastosowania: technika ta jest powszechnie stosowana w produkcji okrągłego drutu nawojowego.
Ekonomika: Niskie koszty inwestycji i eksploatacji w porównaniu z alternatywnymi technikami.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Niemal wszystkie zakłady na świecie.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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3.4.4 Tradycyjne emulsje wodne
Opis: Emulsje wodne są powszechnie stosowane do chłodzenia drutu i do redukcji tarcia podczas przeciągania drutu. W
zależności od rozmiarów drutu znajdującego się w maszynie, zawartość tłuszczu waha się w granicach od 01, do 20 %. W
ostatniej dekadzie żywotność emulsji została podwojona, dzięki filtrowaniu emulsji i odzyskiwaniu cząsteczek miedzi.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Proces przeciągania jest w pełni bezrozpuszczalnikowy.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Olej mineralny nie jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik, tylko do wytworzenia emulsji w
dejonizowanej wodzie, która jest używana w zamkniętym obiegu.
Zakres zastosowania: Szeroko rozpowszechniona technika. Możliwe jest zastosowanie w nowych i istniejących
zakładach.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Wszystkie zakłady w Europe.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [128, TWG, 2005]
3.4.4

Zastępowanie tradycyjnych materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

W niniejszej sekcji opisano możliwe do zastosowania alternatywy dla tradycyjnych powłok emaliowych (patrz sekcje
3.4.3.1 i 3.4.3.2) oraz smarów (patrz sekcja 3.4.3.3).

3.4.4.1

Powłoki emaliowe o wysokiej zawartości części stałych

Opis: W ciągu ostatnich 20 lat ogólna zawartość części stałych wzrosła z 30 do ok. 45 % (co poskutkowało redukcją
rozpuszczalników z 70 do 55 %), i z 20 – 30 % zawartości części stałych w przypadku drutów cieńszych niż 0,10 mm przy
odpowiedniej redukcji z 80 do 70 % w związku z zastosowaniem filcu. Dalszy postęp mający na celu redukcję
kosztownych rozpuszczalników powinien być możliwy.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Stosunkowo duża redukcja emisji rozpuszczalników..
Oddziaływanie na środowisko: Bardzo wysoka zawartość części stałych wymaga dodatkowych nakładów energii w
procesie produkcyjnym, a co za tym idzie większych nakładów energii na ogrzewanie; produkuje się też więcej odpadów.
Dane operacyjne: Znacznie podwyższona zawartość części stałych wykazuje tendencję do obniżania jakości warstw
izolacyjnych; patrz sekcja 3.4.6.2. Trudniej jest również uzyskać odpowiednią grubość każdej z warstw izolacyjnych.
Doświadczenie wskazuje na bezpośredni związek pomiędzy zawartością części stałych a ilością produkowanych odpadów.
Konieczna jest więc celowa redukcja zawartości części stałych z uwagi na ilość resztek materiałów.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych i istniejących zakładach.
Ekonomika: Niskie korzyści finansowe. Redukcja kosztów rozpuszczalników w emaliach, ale mniejszy odzysk energii ze
spalania rozpuszczalników w gazach odlotowych.
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Przyczyny zastosowania: Redukcja kosztów
Przykłady zakładów produkcyjnych: Wszystkie zakłady stosują systemy powlekania o zawartości części stałych +/- 30 45 %.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
3.4.5.2 Wodne powłoki emaliowe
Opis: Kilka lat temu przeprowadzono testy z użyciem emalii akrylowych. Nie sprostały one standardom IEC i rosnącym
wymaganiom odnośnie właściwości elektrycznych i mechanicznych wymaganych przez klienta. Do zachowania
odpowiednich właściwości powierzchni niezbędna jest niewielka ilość rozpuszczalnika (do 15 % alkoholi i aminokwasów).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczna redukcja emisji rozpuszczalnika.
Oddziaływanie na środowisko: Emisja do wody, wymagany jest ogromny wzrost nakładów energii związanych z
suszeniem, pominięty jest natomiast odzysk energii ze spalania.
Dane operacyjne: Pierwsze doświadczenia wskazują na zapotrzebowanie na większy wkład materiałów i wydłużony czas
suszenia. Z uwagi na wysokie koszty i aspekty technologiczne alternatywa ta nie jest obecnie uznawana za odpowiednią.
Zakres zastosowania: Technika nie jest obecnie stosowana..
Ekonomika: Niskie Korzyści finansowe. Modernizacja jest zadaniem kosztownym, ponieważ przewody muszą zostać
zastąpione stalą nierdzewną. Zmieniona musi zostać również strefa suszenia (dłuższa/cieplejsza).
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [128, TWG, 2005]
1.1.1.1 Powłoki lakierowe utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym (UV)
Opis: Emalia utwardzana promieniami UV może być alternatywą dla tradycyjnych rozpuszczalnikowych powłok
emaliowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja rozpuszczalników z systemu powlekania jest zredukowana do zera.
Oddziaływanie na środowisko: Do suszenia niezbędne są lampy UV. Wysokie zużycie energii.
Dane operacyjne: Istniejące materiały nie spełniają wymogów specyfikacji. Przewiduje się duże problemy z osiągnięciem
odpowiedniej grubości, a tworzenie pęcherzyków powoduje złe właściwości elektryczne.
Ze względu na brak odpowiednich właściwości, wysokie koszty, aspekty technologiczne i związane z bezpieczeństwem,
alternatywa ta nie jest obecnie uznana za odpowiednią.
Zakres zastosowania: Metoda ta (proces) nie była dotychczas stosowana. Istnieją pewne wspierane przez UE działania w
tym zakresie; jednakże ich wyniki nie są obecnie zachęcające.
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Ekonomika: Niskie korzyści finansowe. Modernizacja jest zadaniem kosztownym. Przewiduje się również wysokie koszty
materiałów.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004] [128, TWG, 2005]
3.4.5.4 Bezkrezolowe powłoki lakierowe
Opis: Emalie zawierające krezole ulegają korozji i/lub są toksyczne, np. PVF (poliwinylooctanoformal) jest uznawany za
toksyczny. Krezole powinny być zastępowane składnikami dwuglikolowymi lub podobnymi
Osiągnięte korzyści dla środowiska:
Oddziaływanie na środowisko: Emalie bezkrezolowe są z zasady niekorzystniejsze dla ludzkiego zdrowia, ponieważ
mogą poosiadać przykry zapach, mogą też ulegać korozji i być toksyczne.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Ze względu na brak odpowiedniej jakości i właściwości elektrycznych nie jest to obecnie
odpowiednia alternatywa.
Ekonomika: Niskie korzyści finansowe. Alternatywne powlekanie na bazie rozpuszczalników bezkrezolowych jest
bardziej kosztowne i charakteryzuje się niższą jakością.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [64, EWWG, 2004, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
3.4.5.5 Powłoki lakierowe ze sproszkowanego poliestru
Opis: Powłoki ze sproszkowanego poliestru istnieją, można je jednak stosować tylko w przypadku drutu nawojowego o
niskiej klasie termicznej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja rozpuszczalników z systemów powlekania jest zredukowana do zera.
Oddziaływanie na środowisko: Zwiększone ryzyko eksplozji.
Dane operacyjne: Z uwagi na brak odpowiednich właściwości (niska odporność termiczna, niska przyczepność, a co za
tym idzie nieodpowiednie właściwości mechaniczne i elektryczne) a także wysokie koszty inwestycji, alternatywa ta nie
jest obecnie uznawana za odpowiednią.
Przy zastosowaniu tej techniki produkcja nie jest wykazuje elastyczności.
Zakres zastosowania: Technika ta nie jest obecnie stosowana. W latach 1980-tych były przeprowadzone testy, jednak po
wystąpieniu eksplozji zaprzestano prac.
Ekonomika: Niskie korzyści finansowe. Modernizacja jest operacją kosztowną.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [128, TWG, 2005]

3.4.5.6 Smary bezrozpuszczalnikowe
Opis: Smary bezrozpuszczalnikowe mogą być stosowane przy użyciu nitek smaru lub filców. W niektórych zakładach
wykorzystuje się dwa alternatywne systemy: roztopiony smar jest nakładany na powierzchnię drutu przy pomocy
nasączonego rozpuszczalnikiem filcu albo gotowy emaliowany drut łączy się z nitką smaru, która topnieje pod wpływem
jego ciepła. W tej ostatniej technice smar nakłada się przez dwu lub trzykrotne okręcenie drutu nitką smaru i przesuwanie
jej w tym samym kierunku, ale z mniejszą prędkością.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Unika się emisji rozpuszczalnika w wyniku smarowania. W przypadku grubszych
drutów redukcja emisji LZO może wynieść 3-4 g/kg produktu.
Oddziaływanie na środowisko: Z wykorzystanych włókien powstają odpady, a dotychczas nie istnieje możliwość ich
powtórnego wykorzystania.
Dane operacyjne: Smar nie ma na celu konserwacji drutu nawojowego, ale ma bardzo konkretne znaczenie dla jego
właściwości wymaganych i określonych przez klienta. Systemy aplikacji muszą zagwarantować, że wymagana, niewielka
ilość smaru zostanie równomiernie naniesiona na powierzchnię drutu. Typowe wielkości opisano w sekcji 3.4.3.3. Systemy
aplikacji smaru bezrozpuszczalnikowego nie mogą być stosowane w przypadku drutu cieńszego niż 0,15 mm, ponieważ
tarcie powstające pomiędzy drutem a smarem jest wyższe niż standardowo, co częściej powoduje przerywanie drutu. W
rezultacie, przy produkcji drutu cieńszego niż 1,15 mm powstaje więcej odpadów produkcyjnych.
W przypadku alternatyw bezrozpuszczalnikowych muszą być wzięte pod uwagę wymagania jakościowe klienta odnośnie
grubości i równomierności warstwy smaru. Smar jest zazwyczaj określony przez klienta. Z zasady można uznać, że
wysokie wymagania oraz cienki drut nie idą w parze z zastosowaniem smarów bezrozpuszczalnikowych.
Istnieje również konieczność nadzorowania i monitorowania systemu aplikacji, istnieje też niebezpieczeństwo awarii.
Alternatywy te nie są wydajne ani godne zaufania w porównaniu z systemem tradycyjnym.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych i istniejących zakładach. Większość zakładów posiada część
linii (a w niektórych jest to aż 20 % linii) aplikujących smary bezrozpuszczalnikowe. Dotychczas technika ta była
stosowana tylko dla szczególnych klientów. Powszechne zastosowanie nie jest obecnie możliwe, ze względu na
wymagania klientów. Technika ta ma zastosowanie jedynie w przypadku określonego przedziału grubości drutu, tzn. 1,15
– 1,5 mm (czyli nie jest odpowiednia w przypadku cienkiego drutu).
Ekonomika: Zysk ekonomiczny polega na unikaniu stosowania rozpuszczalników. Od kilku lat rozwijają się alternatywne
systemy wykorzystujące nasączone włókna. Systemy te wymagają wysokich kosztów inwestycyjnych dla każdej z linii, a
ich koszty eksploatacyjne są porównywalne do rozwiązań rozpuszczalnikowych. Zerwanie włókien wiąże się z dużą ilością
odpadów produkcyjnych.
Przyczyny zastosowania: wymagania klienta związane ze stosowaniem alternatyw i poprawą warunków pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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3.4.6

Zastępowanie tradycyjnych rozpuszczalnikowych procesów powlekania (zamienniki)

W niniejszej sekcji pisano techniki, w których tradycyjne systemy nakładania emalii zostały zastąpione innymi systemami
(np. przy użyciu innych maszyn produkcyjnych)
3.4.6.1 Ekstruzyjne powłoki emaliowe
Opis: Technika ta, wykorzystująca izolację o dużej grubości jest w fazie testów. Jest ona wymagana w bardzo
szczególnych zastosowaniach. Wykorzystuje się ją do produkcji w pełni izolowanych drutów, na przykład żeby uniknąć
efektu korony. Linia produkcyjna jest całkowicie inna, ponieważ materiały znacznie się różnią od rozpuszczalnikowych.
Produkt bardziej przypomina kabel niż drut nawojowy.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja rozpuszczalników z systemu powlekania została zredukowana do zera.
Oddziaływanie na środowisko: Do pracy wytłaczarki niezbędna jest dodatkowa energia. Powtórne wykorzystanie
materiału izolacyjnego nie jest możliwe, co w rezultacie powoduje wzrost ilości odpadów.
Dane operacyjne: Polimer sprawia, że drut staje się sprężysty, co prowadzi do luźniejszych zwojów i mniejszej
wydajności energetycznej.
Z uwagi na brak odpowiednich właściwości, wysokie koszty, aspekty technologiczne i związane z bezpieczeństwem,
alternatywa ta nie jest obecnie uznawana za odpowiednią.
Zakres zastosowania: Technika ta nie ma zastosowania w przypadku drutów poniżej 1,15 mm grubości, ponieważ drut
pęka z powodu lepkości stopionego polimeru. Dotychczas proces ten nie był stosowany w zakładach produkujących drut
nawojowy.
Ekonomika: Niskie korzyści finansowe. Koszt polimeru jest ok. 10 razy wyższy niż cena dotychczas stosowanej emalii.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Technikę tę stosuje kilka zakładów na świecie, jednak nie są to zakłady produkcji
drutu nawojowego.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004]
3.4.6.2 Termotopliwe powłoki emaliowe
Opis: Na miedziany przewodnik nakłada się materiał termoutwardzalny. Substytut ten jest termoplastyczny poniżej 100
°C, następnie, w temperaturze ok. 80 °C ,żywica przechodzi w stan ciekły i może być aplikowana na miedziany
przewodnik przy użyciu matryc.
Testy wykazały, że, szczególnie w przypadku drutu o średnicach > 0,355 mm, ale też innych drutów, nie są spełnione
obecne standardowe, we współczesnej obróbce drutu, i rosnące wymagania w zakresie przyczepności i elastyczności,
odporności na szok termiczny, przecinanie, wytrzymałości termicznej, odporności na ścieranie oraz centryczności warstwy
izolacji. Z uwagi na niemal 100% zawartości części stałych i wynikającą z niej mniejszą ilość warstw izolacji, nie jest
możliwe precyzyjne uzyskanie konkretnej grubości warstw. Mniejsza ilość warstw i mniejsza centryczność powodują
pogorszenie dielektrycznego działania warstwy izolacyjnej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ponieważ jest to proces niemal bezrozpuszczalnikowy, można osiągnąć znaczną
redukcję emisji rozpuszczalników.
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Oddziaływanie na środowisko: Materiał termotopliwy w dalszym ciągu zawiera niewielkie ilości substancji
alkoholowych, które powodują odór spalin w wyniku utleniania i pękanie w trakcie emaliowania. Do suszenia niezbędne są
duże nakłady energii elektrycznej.
Dane operacyjne: Stosowanie materiałów termotopliwych wymaga temperatur ok. 80 - 100 °C w pompach obiegu żywic,
co może powodować problemy w miejscu pracy z punktu widzenia pracowników.
Ze względu na brak rozpuszczalników nie jest możliwy odzysk energii z pieca.
Zakres zastosowania: Nie wszystkie obecnie wytwarzane produkty mogą być produkowane przy użyciu materiałów
termo topliwych. Nie ma sposobu na bezpośrednie (1:1) zastąpienie istniejących systemów izolacyjnych. Testy
przeprowadzone od połowy lat 90-tych nie odniosły sukcesu. Technika ta nie ma zastosowania w przypadku drutu o
grubości poniżej 0,15 mm, ponieważ pęka on z powodu lepkości stopionego polimeru, Z uwagi na brak odpowiednich
właściwości, wysokie koszty oraz aspekty technologiczne i związane z bezpieczeństwem alternatywa ta nie jest obecnie
uznawana za odpowiednią.
Ekonomika: Niskie korzyści finansowe. Istniejące maszyny muszą być całkowicie wymienione. Stworzone muszą zostać
nowe materiały izolacyjne, przetestowane przez producentów drutu nawojowego i zaakceptowane przez klientów.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
3.4.6.3 Dwuskładnikowe epoksydowe powłoki emaliowe
Opis: Jedynym alternatywnym systemem powlekania przy użyciu dwóch składników jest system epoksydowy; jednak w
przypadku wielu produktów zakres temperatur jest tu nieodpowiedni.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja rozpuszczalników z systemu powlekania jest zredukowana do zera.
Wymuszone suszenie jest zbyteczne.
Oddziaływanie na środowisko: Dwuskładnikowe powłoki epoksydowe mogą mieć zwiększony wpływ na zdrowie i
bezpieczeństwo pracowników.
Dane operacyjne: Jest to kompletnie inny system nakładania emalii (maszyny produkcyjne). Jest to również
skomplikowana technika produkcyjna, o dużym ryzyku uszkodzenia maszyn.
Zakres zastosowania: Technika nie jest obecnie stosowana, ponieważ, z uwagi na brak odpowiednich właściwości i
wysokie koszty, alternatywa ta nie jest obecnie uznawana za odpowiednią. Ma ona zastosowanie jedynie w przypadku
małej części produkcji (klasa termiczna) ponieważ inne produkty są zbyt sztywne.
Ekonomika: Niskie korzyści finansowe.
Modernizacja jest zadaniem kosztownym, ponieważ wymaga zastosowania zupełnie innych maszyn.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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3.4.6.4 Elektropowłoki emaliowe
Opis: Materiał powlekający w elektropowłokach różni się od obecnie stosowanych i wymaga całkowicie innych maszyn
produkcyjnych. Indeks termiczny warstw izolacyjnych wynosi do 130 °C, Jednak znacznie ponad 50 % zastosowań drutu
wymaga wytrzymałości termicznej sięgającej 200 °C.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczne redukcja emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Wysokie zużycie energii.
Dane operacyjne: W przypadku stosowania emalii wodnych, grubość powłoki jest ograniczona sama w sobie i nie jest w
stanie sprostać rosnącym wymaganiom klienta związanym z zastosowaniem drutu. Dodatkowo, nie ma możliwości
nałożenia dużej liczby warstw.
Doświadczenie wskazuje na słabą przyczepność do miedzianego drutu, słabe właściwości mechaniczne i słabe parametry
powierzchni, co daje w rezultacie nieodpowiednie właściwości elektryczne. Z uwagi na brak odpowiednich właściwości,
wysokie koszty oraz aspekty technologiczne i związane z bezpieczeństwem, alternatywa ta nie jest obecnie uznawana za
odpowiednią.
Zakres zastosowania: Technika ta jest stosowana jedynie w przypadku bardzo cienkich powłok.
Ekonomika: Niskie korzyści finansowe. Wprowadzenie tego systemu aplikacji wymaga kosztownych inwestycji, a
dodatkowo, w przypadku ciągłego przebiegu procesu, prędkość produkcji jest bardzo niska.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
3.4.6.5 Powłoki samosmarujące
Opis: Zewnętrzna warstwa powłoki zawiera smar (specjalny wosk).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja rozpuszczalników z oddzielnego etapu smarowania zostaje ominięta.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Obecnie przeprowadzone w niewielkim zakresie doświadczenia wskazują na to, że powłoki
samosmarujące wymagają zastosowania dodatkowego smaru zapobiegającego tarciu podczas pracy zwoju.
Zakres zastosowania: Dotychczas technika ta stosowana była jedynie w przypadku szczególnych klientów, w innych
przypadkach jest nadal w fazie testów. Powszechne zastosowanie nie jest obecnie możliwe, ze względu na wymagania
klientów. W przypadku cienkich drutów osiągalny współczynnik tarcia jest mniej korzystny niż w przypadku powłok
rozpuszczalnikowych. W ciągu najbliższych pięciu lat może się przyczynić do rozwiązania problemów związanych z
emisją rozpuszczalników. Technika ta nie ma jednak zastosowania w produkcji drutów płaskich.
Ekonomika: Najprawdopodobniej nie ma znaczenia, ponieważ koszt emalii jest wyższy, jednak wyeliminowany zostaje
koszt smaru rozpuszczalnikowego.
Przyczyny zastosowania: Przestrzeganie warunków Dyrektywy o emisjach rozpuszczalników.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004] [76, TWG, 2004]

3.4.7

Utylizacja gazów odlotowych

3.4.7.1 Gazy odlotowe pochodzące z emaliowania
Opis: Powietrze wykorzystywane do suszenia (np. parowanie w procesie utwardzania) emaliowej powłoki na powierzchni
drutu, jest wyprowadzane (patrz sekcja 20.11.2) i przesyłane do utleniania katalitycznego (patrz sekcja 20.11.4.6).
Powietrze poddane utylizacji jest przesyłane powtórnie do procesu emaliowania. Pewna ilość oczyszczonego powietrza jest
w sposób ciągły wypuszczana do atmosfery.
Temperatura spalania zazwyczaj mieści się w granicach 500 – 750 °C.
Oszczędność energii jest większa, jeżeli wyprowadzane powietrze, dzięki regeneratorom ciepła, jest wykorzystane do
ogrzewania:
•
•
•

powietrza z pomieszczenia na wejściu do pieca do utwardzania
wyżarzania czystego drutu
generatora pary

Gaz odlotowy, przesyłany z systemu redukcji do pieców lakierniczych w celu zredukowania LZO, może zawierać wysoki
poziom NOX (patrz sekcja 3.3.3.1). Nie stosuje się jednak technik redukcji, ponieważ nie są one obecnie uznawane za
czynnik istotny pod względem technicznym lub ekonomicznym w tym sektorze.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W wyniku utleniania katalitycznego osiąga się wydajność redukcji wynoszącą 97 %.
Standardowo osiągany poziom emisji w produkcji drutu nawojowego wynosi 5 g LZO/kg produktu w przypadku drutu o
przeciętnej średnicy poniżej 0,10 mm, oraz 10 g LZO/kg produktu w przypadku drutu o przeciętnej średnicy powyżej 1,10
mm. Rozpad rozpuszczalnika zapewnia ok. 50 % potrzebnej energii. Zużycie energii również zostaje zredukowane z uwagi
na to, że mniejsza ilość świeżego powietrza musi zostać ogrzana.
Oddziaływanie na środowisko: Emisja NOX, CO i CO2.
Dane operacyjne: Redukcja przepływu gazów odlotowych jest ograniczona przez konieczność unikania emisji
niezorganizowanym na obu końcach pieców lakierniczych i ryzyko pożarów lub eksplozji. Wystarczający poziom
bezpieczeństwa zostaje zapewniony w momencie, gdy zanieczyszczone powietrze zawiera ilość czystego lub krążącego
powietrza pozwalającą na uniknięcie dolnej granicy wybuchowości (LEL).
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w nowych i istniejących zakładach. Technika ta jest powszechnie
stosowana jako zintegrowany element pieca. Poszczególne części maszyn nie są wymienne, dlatego też modernizacja nie
zawsze jest możliwa.
Ekonomika: Ciągła utylizacja katalityczna krążącego powietrza w pieczach do utwardzania pozwala na oszczędność
energii elektrycznej (ok. 50 %) dzięki spalaniu rozpuszczalników.
Przyczyny zastosowania: Oszczędność energii i redukcja odoru gazów odlotowych oraz emisji LZO.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Wszystkie zakłady.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [64, EWWG, 2004] [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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3.4.7.2 Smarowanie
Opis: Emisja niezorganizowana w wyniku smarowania jest ważnym źródłem emisji LZO w przemyśle produkcji drutu
nawojowego. Niemniej jednak wyprowadzanie i utylizacja tych emisji nie jest technicznie ani ekonomicznie opłacalna
(patrz dane operacyjne i ekonomika, poniżej). W celu zredukowania emisji niezorganizowanej, w ciągu ostatnich 5 – 10 lat
zmodyfikowano znaczną ilość linii produkcyjnych, zastępując tradycyjne smary rozpuszczalnikowe materiałami
bezrozpuszczalnikowymi (patrz sekcja 3.4.5.6).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja LZO, o ile materiały zawierające rozpuszczalniki zostały zastąpione przez
alternatywy. bezrozpuszczalnikowe
Oddziaływanie na środowisko: Ciągła emisja LZO w tradycyjnych systemach..
Dane operacyjne: Żeby wysuszyć drut w temperaturze pokojowej, musi się on przemieszczać poziomo na przestrzeni
wielu metrów. Jest to duży obszar z punktu widzenia sytemu wyprowadzania. Proces suszenia smaru nie może się
odbywać podczas przesuwania przez piec lakierniczy, ponieważ wosk zawarty w smarze zostałby spalony pod wpływem
wysokiej temperatury. Ze względu na znaczną ilość zimnego powietrza nie jest również opłacalne przekazywanie gazów
odlotowych bezpośrednio do pieca lakierniczego, pracującego w niemal zamkniętym obiegu gorącego powietrza. Układ
pieca musiałby być całkowicie zmieniony (nowe maszyny), żeby poradzić sobie z tak dużą ilością powietrza i redukować
jedynie ograniczoną ilość gazów odlotowych. Przykładowo, redukcja zaledwie 60 % emisji niezorganizowanej podczas
wentylowania ok. tysiąca m3/h o stosunkowo niewielkim stężeniu LZO (50 - 100 ppm).
Zakres zastosowania: Nie stosuje się powszechnie wyprowadzania rozpuszczalników z procesu smarowania. Było to
testowane w Szwecji i we Włoszech, jednakże bez sukcesu.
Ekonomika: Wyprowadzanie emisji niezorganizowanej z procesu nakładania smaru jest niezwykle kosztowne, jeżeli
modyfikuje się piece. Bardzo kosztowne jest również wykorzystanie centralnych urządzeń do utylizacji do usuwania lub
spalania rozpuszczalników. Niedawne raporty na temat spalania termicznego oraz systemu rur wykazują koszty instalacji
rzędu 300 000 – 350 000 euro dla całego zakładu, a dodatkowo koszty eksploatacyjne w wielkości 40 000 – 50 000 euro
rocznie.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [64, EWWG, 2004] [66, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004] [128,
TWG, 2005]
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4
PRODUKCJA MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH
[12, UBA Niemcy, 2002, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
4.1 Ogólne informacje na temat przemysłu materiałów ściernych
4.1.1

Obszary zastosowania

Szlifowanie jest jednym z najstarszych procesów produkcyjnych. Podstawową cechą szlifowania jest działanie na materiał
wielu niezorientowanych elementów tnących. Współczesne materiały ścierne wykonane są z syntetycznego korundu,
węglika krzemu, często regularnego azotku boru (CBN) lub diamentu.
Obróbce może podlegać szerokie spektrum materiałów, takich jak metale żelazne i nieżelazne, szkoło, ceramika, naturalny
kamień, beton, tworzywo sztuczne i drewno. Zastosowanie szlifowania jest szerokie i obejmuje takie czynności jak
zgrubne szlifowanie żeliwa lub wysoce precyzyjne szlifowanie igieł stosowanych w medycynie. Przy produkcji rozmaitych
narzędzi, budowie pojazdów, samolotów, maszyn przemysłowych albo mebli do szlifowanie stosuje się jedynie do
wykończenia i nadania powierzchni o wysokiej jakości.

4.1.2

Produkcja i sprzedaż

W Niemczech ponad 100 firm produkuje obecnie różne rodzaje materiałów ściernych. W związku z tym stowarzyszenie
niemieckich producentów materiałów ściernych jest reprezentowane przez ok. 70 przedsiębiorstw (VDS - Verband
Deutscher Schleifmittelwerke).
Z danych VDS wynika, że niemiecki przemysł produkcji materiałów ściernych odgrywa wiodącą rolę w Europie. W tabeli
4.1 przedstawiono ogólny przegląd jego znaczenia ekonomicznego.

Produkcja wiązanych materiałów
ściernych
Import
Eksport
Produkcja powlekanych materiałów
ściernych
Import
Eksport

Milionów euro
~ 305
~ 82
~ 170
~ 385
~ 205
~ 310

Tabela 4.1: Produkcja materiałów ściernych w Niemczech w 1999 r.
[12, UBA Niemcy, 2002]
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4.1.2.1 Charakterystyka „ścierności” i związanych z nią wymagań jakościowych
Zasadniczo produkcja materiałów ściernych może być podzielona na materiały wiązane, czyli tarcze ścierne oraz
powlekane, czyli papiery i płótna ścierne. Istnieją też luźne materiały ścierne, które nie są trwale połączone z podłożem
(np. pasty polerskie).
Rysunek 4.1 przedstawia uproszczony przegląd podziału na różne typy materiałów ściernych

Bonded abrasives
Coated abrasives
Loose abrasives
Synthetic resin bond
Ceramic bond
Non woven
Paper
Tissue
Vulcanised fibre
Cold
Hot
Glass fibre reinforced
Abrasive pastes blasting materials

Wiązane materiały ścierne
Powlekane materiały ścierne
Luźne materiały ścierne
Syntetyczne spoiwo na bazie żywicy
Spoiwo ceramiczne
Nietkane
Papier
Tkanina
Włókna wulkanizowane
Zimne
Gorące
Żelbet z włóknem szklanym
Materiały wybuchowe na bazie past ściernych

Rysunek 4.1: Przegląd różnych typów materiałów ściernych
[12, UBA Niemcy, 2002]
Rozpuszczalniki organiczne są w pewnym zakresie stosowane przy produkcji łączonych i luźnych materiałów ściernych.
Można jednak stwierdzić, że niemieckie instalacje nie prowadzą działalności w tym zakresie w rozumieniu załącznika I
punkt 6.7 do Dyrektywy IPPC. Dlatego też procesy produkcyjne związane z tą działalnością nie będą omawiane w
kolejnych paragrafach.
Produkcja powlekanych materiałów ściernych może być przedmiotem Dyrektywy IPPC z uwagi na wykorzystanie
znacznych ilości rozpuszczalników organicznych oraz limity ustalone w Dyrektywie. Powlekane materiały ścierne są
podstawowym materiałem w wielu urządzeniach ściernych, posiadających takie elementy, jak ostrza, pasy, tarcze lub są
zbudowane z tych elementów (np. podkładek ściernych, ściernic, pasów ściernych). W zależności od przeznaczenia i
podstawowego materiału, wyróżnić można znaczną liczbę systemów łączenia.
Nie-tkane materiały ścierne zajmują szczególne miejsce pomiędzy powlekanymi i wiązanymi materiałami ściernymi,
ponieważ obydwa mogą być wykorzystane zarówno jako materiał ścierny jak i element ścierny. Składają się one z włókien
polimerowych, do których, przy pomocy materiału wiążącego, przymocowany jest materiał ścierny. Procesy produkcyjne
są porównywalne z produkcją powlekanych materiałów ściernych.
Powlekane materiały ścierne składają się z:
•
•
•

podłoża, np. papieru, tkaniny, wulkanizowanych, folii
materiału wiążącego, np. kleju, żywicy fenolowej, żywicy epoksydowej, poliuretanu, żywicy mocznikowej
ścierniwa, np. krzemienia, węglika krzemu, korundu, cyrkonu, rzadziej: diamentu i CBN.

187

4.1.2.2 Podłoże
Termin „powlekane materiały ścierne” podkreśla znaczenie podłoża. W zależności od zastosowania i wytrzymałości
elastycznych materiałów ściernych, podłoże musi posiadać konkretne właściwości. Do ścierani lub piaskowania ręcznego
wymagana jest wysoka elastyczność i odporność na zginanie. W przypadku intensywnego tarcia przy użyciu pasów, tarcz
lub cylindrów ściernych wymagane są doskonałe właściwości mechaniczne, takie jak odporność na rozszerzanie,
wytrzymałość, odporność na ścieranie lub zmienny nacisk.
Żeby spełnić wszystkie te wymagania, wykorzystuje się w szczególności następujące materiały:
•
•
•
•

papier
tkanina
kombinacja papier/tkanina
włókno wulkanizowane.

Tabela 4.2 przedstawia przykładową klasyfikację materiałów stosowanych jako podłoża:
Klasa wagowa gotowego produktu (g/m2)
papier A
< 85
papier B
86 - 110
papier C
111 - 135
papier D
136 - 220
papier E
221 - 270
papier F
271 - 350
papier G
351 - 500
papier H
>500
Wodoodporny papier A
< 115
Wodoodporny papier C
>115
Ciężka bawełna/tkanina X
370 - 400
Elastyczna bawełna/tkanina J
270 - 290
Bardzo elastyczna bawełna/tkanina elastyczna J 200 - 220
Ciężki poliester/tkanina X
475 - 505
Bardzo ciężki poliester/tkanina Y
630 - 665
Tabela 4.2: Wybrane materiały podkładowe dla powlekanych materiałów ściernych
[12, UBA Niemcy, 2002]

Papier
Papier używany do produkcji powlekanych materiałów ściernych składa się z niezwykle mocnych i wytrzymałych
włókien. Mają one różną jakość, wagę, rozmiary i grubość, w zależności od sposobu wykorzystania. Można je podzielić
na:
•
•
•

elastyczne
pojedynczą warstwę papieru o jednolitej wytrzymałości na rozciąganie we wszystkich kierunkach
grube, wielowarstwowe papierowe cylindry o wyjątkowo dużej statyczności we wszystkich kierunkach (wzdłuż).

Wszystkie typy podłoży (od A do F według tabeli 4.2) są dostosowane do szlifowania na sucho. Wodoodporne papiery A i
C (zakonserwowane lateksem lub lakierem) nadają się do szlifowania na mokro.
Materiały ścierne na papierach A, B i C są stosowane do szlifowania w pełni maszynowego oraz ręcznie obsługiwanych
maszyn ściernych (np. frezy) Papiery D i E są niezbędne jako podłoża w stacjonarnych maszynach ściernych stawiających
największe wymagania.
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Podłoża tkane
Podłoża tkane są stosowane w produkcji materiałów ściernych, które mają postać szerokich opasek i są wykorzystywane w
szlifowaniu pasami, powierzchniowym lub wgłębnym. Z uwagi na to, że są narażone na duże siły, są one wykonane z
tkaniny. Tzw. ”tkaniny techniczne” wykonane są z surowej bawełny (tkanej lub dzianej). Można je podzielić na ciężkie
tkaniny X i lekkie tkaniny J. Rozróżnienia tego dokonuje się na podstawie układu nici, czyli ilości włókien stanowiących
osnowę i wątek. Ciężkie tkaniny mają stosunkowo niewielką liczbę nici w porównaniu z lekkimi.
Przed zastosowaniem ścierniwa, tkanina musi być poddana specjalnej obróbce. Surowa tkanina jest najpierw cięta i
farbowana, a następnie kurczona do uzyskania ostatecznej gęstości. Tkanina jest z wierzchu wykańczana klejem,
syntetyczną żywicą/tworzywem albo podobną substancją a na końcu rozprostowywana.
Włókna wulkanizowane
Wiele przemysłowych procesów produkcyjnych wymaga szczególnej wytrzymałości materiałów ściernych i wysokiej
odporności na ścieranie. W takich przypadkach jako podłoże wykorzystuje się włókna wulkanizowane. Włókna
wulkanizowane mogą być wytwarzane w dowolnej grubości. W przemyśle produkcji materiałów ściernych, największe
znaczenie mają włókna wulkanizowane o grubości 0,8, 0,6 i 0,4 mm. Grubszy materiał jest wykorzystywany w celu
uzyskania większej odporności na ścieranie, a cieńszy do uzyskania większej elastyczności. Ścierniwo nakładane na
podłoże z włókien wulkanizowanych mechanicznie ma niezwykle dużą wytrzymałość na nacisk. Stosuje się je niemal we
wszystkich gałęziach przemysłu, np. samochodowym, maszynowym, stoczniowym oraz w inżynierii maszyn.
4.1.3.2 Materiał wiążący
Wydajność powlekanych materiałów ściernych w znacznej mierze zależy od materiału wiążącego (przyklejającego)
ścierniwo. W związku z tym, materiał wiążący odgrywa ważną rolę. Żeby uzyskać dobrą przyczepność ścierniwa oraz inne
wymagane właściwości, materiał wiążący musi być nakładany stopniowo, w wielu warstwach.
Następujące materiały wiążące odgrywają najważniejszą rolę:
•
•
•

klej skórny
żywica syntetyczna
lakier.

Z uwagi na zastosowane substancje wiążące, wyróżniamy następujące systemy wiążące:
• wiązanie klejowe (bezrozpuszczalnikowe). Wiązanie składa się z kleju skórnego oraz podłoża z papieru lub tkaniny. Tego
typu powlekane materiały ścierne wykorzystywane są w przypadku oddziaływania słabszych sił, albo gdy dłuższe
wykorzystywanie materiału nie jest potrzebne (np. do obróbka materiałów smarujących).
• wiązania częściowo na bazie żywic syntetycznych (żywica stosowana na klej, bezrozpuszczalnikowa). Ten system
wiązań w materiałach ściernych składa się ze spodniej warstwy kleju skórnego i wierzchniej warstwy żywicy syntetycznej.
Papiery lub płótna ścierne mają uniwersalne zastosowanie, szczególnie w pracach o średniej intensywności. Z uwagi na
elastyczną powłokę kleju skórnego i wytrzymałą powłokę z żywicy syntetycznej, ich właściwości są odpowiednie do
obróbki powierzchni gotowych wyrobów..
• wiązania z żywic syntetycznych (w miarę możliwości bezrozpuszczalnikowe). Materiały ścierne o dużej zdolności
ściernej posiadają wiązania z żywic syntetycznych. Ścierniwo jest szczególnie mocno związane z podłożem przez silnie
wiążącą żywicę syntetyczną. Są one odporne na bardzo duże siły tnące. Możliwe jest uzyskanie bardzo wysokich
parametrów.
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• lakierowe wiązanie wodoodporne (rozpuszczalnikowe). W wielu wyrobach i specjalistycznych zastosowaniach
wymagane jest chłodzenie wodą albo wodne substancje płuczne. W takich przypadkach wyżej wspomniane metody nie
mogą być stosowane, z uwagi na to, że albo materiał wiążący, albo wykańczający zostanie rozpuszczony przez substancję
chłodzącą. W takich przypadkach wymagana jest całkowita wodoodporność materiałów. Jako materiał wiążący
wykorzystywane są specjalne żywice syntetyczne. Wodoodporne materiały ścierne są używane do mokrego szlifowania
stali, szkła, ceramiki, kamieni naturalnych i sztucznych oraz tworzyw sztucznych. Przykładowo, szlifowanie warstw
gruntujących, wypełniaczy oraz bezbarwnych lub kolorowych lakierów często skutkuje zapychaniem lub tworzeniem
pyłowego osadu, który obciąża lub wygładza materiał ścierny. Dlatego też do szlifowania na mokro konieczna jest praca z
wykorzystaniem wodoodpornych papierów ściernych. Papiery te posiadają elastyczne papierowe podłoże, impregnowane
lateksem lub lakierem, co czynie je wodoodpornymi. Spodnia i wierzchnia powłoka wykonane są ze specjalnych żywic i
lakierów. Wodoodporne papiery ścierne są nie tylko odporne na wodę, ale też na zapychanie i wygładzanie.
4.1.3.3 Ścierniwo
Tlenek glinu
Tabela 4.3 przedstawia typową zawartość tlenku glinu stosowanego jako obojętne ścierniwo.

95,83
0,60
3,12
0,10
0,05
0,20

Częściowo
specjalne
topione
tlenki glinu
(%)
97,69
0,38
1,45
0,15
0,03
0,15

0,10
Ciemno
brązowy

0,15
Jasno
brązowy

Korund
(%)

ALO3
ZrO2
SiO2
TiO2
Fe2O3
Na2O
CaO
MgO
CrO2
Inne
Kolor

Specjalne
topione
różowe tlenki
glinu (%)
99,52
0,05
0,18
0,25
Różowy

Specjalne
topione
czerwone
tlenki glinu
(%)
97,50
0,02
0,05
0,3
2,0
0,13
Rubinowy

Specjalne
Korund
topione białe ceramiczny
tlenki glinu
(%)

Korund
cyrkonowy
(%)

99,50
0,05
0,02
0,05
0,30
0,05
0,01

99,6
0,07
0,2
0,02
0,01
0,01
0,015

60,0
39,0
0,30
0,25
0,25
0,03
0,09
0,02

0,02
Biały

0,075
Biały

0,06
Jasno szary

Tabela 4.3: Tlenek glinu stosowany jako obojętne ścierniwo (typowe wartości)
[12, UBA Niemcy, 2002]
Węglik krzemu
Tabela 4.4 przedstawia typową zawartość węglika krzemu (SiC) stosowanego jako obojętne ścierniwo.

SiC
Wolny węgiel (C)
Fe
Si
Inne

Czarny SiC
(%)
98,26
0,19
0,10
0,19
1,26

Zielony SiC
(%)
99,66
0,29
0,02
0,03
-

Tabela 4.3: Węglik krzemu stosowany jako obojętne ścierniwo (typowe wartości)
[12, UBA Niemcy, 2002]
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W tabeli 4.5 przedstawiono wykorzystanie rozpuszczalników w zależności od produktów
Podłoże
Papier A
Papier B
Papier C
Papier D
Papier E
Papier F
Wodoodporny
papier A
Wodoodporny
papier C
Bawełniana
tkanina X
Bawełniana
tkanina J
Elastyczna
tkanina J
Poliestrowa
tkanina X
Poliestrowa
tkanina Y

Produkt
Papier do
na sucho
Papier do
na sucho
Papier do
na sucho
Papier do
na sucho
Papier do
na sucho
Papier do
na sucho
Papier do
na mokro
Papier do
na mokro

Postać
szlifowania Arkusze,
rolki
szlifowania Arkusze,
rolki
szlifowania Arkusze,
rolki, pasy
szlifowania Arkusze,
rolki, pasy
szlifowania Arkusze,
rolki, pasy
szlifowania Arkusze,
rolki, pasy
szlifowania Arkusze
szlifowania Arkusze,
pasy

Szlifowanie na sucho; Arkusze,
szlifowanie na mokro
rolki, pasy
Szlifowanie na sucho
Arkusze,
rolki, pasy
Szlifowanie na sucho
Arkusze,
rolki, pasy
Szlifowanie na sucho; Arkusze,
szlifowanie na mokro
rolki, pasy
Szlifowanie na sucho; Arkusze,
szlifowanie na mokro
rolki, pasy

Zastosowanie
Szlifowanie lakieru i drewna
(farba)
Szlifowanie lakieru i drewna
(farba)
Szlifowanie lakieru, drewna i
metalu (maszynowe)
Szlifowanie lakieru, drewna i
metalu (maszynowe)
Szlifowanie lakieru, drewna i
metalu (maszynowe)
Szlifowanie lakieru, drewna i
metalu (maszynowe)
Typowe szlifowanie lakieru
(ręczne)
Typowe szlifowanie lakieru
(ręczne)
szlifowanie
maszynowe
Szlifowanie metalu, szkła,
drewna (maszynowe)
Szlifowanie metalu, szkła,
drewna (maszynowe)
Szlifowanie metalu, szkła,
drewna (maszynowe)
Szlifowanie metalu, szkła,
drewna (maszynowe)
Szlifowanie metalu, szkła,
drewna (maszynowe)

Materiał łączący
Klej
skórny,
żywica
syntetyczna
Klej
skórny,
żywica
syntetyczna
Częściowo lub wyłącznie
żywica syntetyczna
Częściowo lub wyłącznie
żywica syntetyczna
Częściowo lub wyłącznie
żywica syntetyczna
Częściowo lub wyłącznie
żywica syntetyczna
Żywica syntetyczna

Rozpuszczalnik
Nie

Żywica syntetyczna

Tak

Żywica syntetyczna

Częściowo

Żywica syntetyczna

Częściowo

Żywica syntetyczna

Częściowo

Żywica syntetyczna

Częściowo

Żywica syntetyczna

Częściowo

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak

Tabela 4.5: Wykorzystanie rozpuszczalników w zależności od rodzaju produktów
[12, UBA Niemcy, 2002]
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4.1.4 Wymagania jakościowe
Najważniejszym kryterium jakościowym jest zachowanie standaryzowanego rozmiaru ścierniwa. Ważne są również
wytrzymałość, twardość, niska zawartość pyłów, brak elementów kwarcowych lub włóknistych oraz struktura ziarna.
Wymagania jakościowe z którymi zwracają się klienci to:
•
•
•

zakres elastyczności
właściwości nieuczulające w przypadku ręcznego szlifowania na mokro.
zawartość ścierniwa w materiale ściernym o bardzo drobnym ziarnie.

W związku z tymi wymaganiami, zastosowanie rozpuszczalników organicznych jest obecnie niezbędne w przypadku
materiałów ściernych do szlifowania na mokro.
4.2 Procesy i techniki stosowane w produkcji materiałów ściernych
4.2.1

Przegląd procesów

Powlekane materiały ścierne produkowane są w następujący sposób:
•
•
•
•
•

powlekanie podłoża materiałami wiążącymi
elektrostatyczne lub mechaniczne powlekanie ścierniwem, co opisano w sekcji 4.1.3
suszenie wstępne
powtórne powlekanie podłoża materiałami wiążącymi
suszenie.

Różnice pomiędzy producentami obejmują rodzaj pieców do suszenia (suszarka podwieszana lub bezkontaktowa),
procedury nakładania oraz utylizacji gazów odlotowych (oczyszczanie biologiczne, spalanie termiczne lub brak).
Powłoki rozpuszczalnikowe są stosowane najczęściej przy produkcji produktów ściernych w postaci rolek jumbo lub
zamkniętych pasów ściernych. Powlekane materiały ścierne o stałej jakości produkowane są w zakładach produkcyjnych
utrzymujących wysoki poziom. Zakłady te składają się zazwyczaj z następujących jednostek:
•
•
•
•
•

nakładanie powłok spodnich (powlekarka)
suszarka wstępna
nakładanie powłok wierzchnich (klejarka)
suszarka
zwijanie.

W pierwszym etapie, lewa strona podłoża zostaje za drukowana wymaganymi informacjami przez tzw. „powlekarkę” (np.
oznaczenia marki i jakości). Następnie powłoka spodnia nakładana jest na prawą stronę podłoża. Następnie jest ona
pokrywana ścierniwem. W drugiej części zakładu - suszarce wstępnej – gorące powietrze suszy lub utwardza spodnią
powłokę. W trzeciej jednostce – tzw. „klejarce” - podłoże pokryte ścierniwem zostaje uzupełnione warstwą wierzchnią. W
czwartej jednostce znajduje się suszarka operująca gorącym powietrzem, w której gotowy materiał ścierny przebywa przez
określony czas. Po zakończeniu tej procedury, suchy i utwardzony materiał opuszcza maszyny, jest zwijany w wielkich
rolkach (tzw. rolki jumbo)
Szereg jednostek elektronicznych i termicznych pomiarów kontroluje całą procedurę i zapewnia odpowiednie limity
tolerancji. Odnosi się to między innymi do powlekania podłożą ścierniwem.
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4.2.2

Poszczególne etapy procesów

Rysunek 4.2 Przedstawia ogólny schemat typowego zakładu.

Fabric with lime starch, phenolic resin or
acrylic polymer
Backing
Paper, vulcanised fibre, non-woven with
latex impregnation or coating
Hide glue, synthetic resins, additives
Make coat (coating)
Grain coating (mechanic or electrostatic)
Pre-drying (50 - 130 °C)
Size coat (coating)
Drying and curing
Humidification
Flexing
Conversion
Possibly solvent relevant process steps

Tkanina z wapnem, skrobią, żywicą fenolową lub
polimerem akrylowym
Podłoże
Papier, wulkanizowane włókna, materiały
nietkane z lateksową impregnacją lub powłoką
Klej skórny, żywice syntetyczne, dodatki
Warstwa spodnia (powlekanie)
Powlekanie ścierniwem (mechaniczne lub
elektrostatyczne)
Suszenie wstępne (50 - 130 °C)
Warstwa wierzchnia (powlekanie)
Suszenie i utwardzanie
Zwilżanie
Napinanie
Kształtowanie
Ewentualne etapy związane z rozpuszczalnikami

Rysunek 4.2: Schematyczny przebieg procesów dla powlekanych materiałów ściernych
[12, UBA Niemcy, 2002]
1.1.1.1 Wstępna obróbka podłoża
W zakładzie w produkcji materiałów ściernych wstępna obróbka podłoża jest procesem opcjonalnym.
Papier
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W zależności od kolejnych procesów powlekania papieru obróbka wstępna jest różna. Przykładowo, podłoże dla
wodoodpornych papierów ściernych jest impregnowane długołańcuchowymi żywicami alkidowymi. Alternatywę
bezrozpuszczalnikową mogą stanowić stosowana niekiedy zawiesina lateksowa w połączeniu z wodnymi żywicami
fenolowymi (dla większej wytrzymałości).
Tkaniny
Jako podłoża stosuje się następujące tkaniny:
•
•
•

bawełna
syntetyki
mieszanki (bawełna i syntetyk).

Modyfikacja materiału wiążącego dla danej tkaniny zależy od wymaganej (mechanicznej) elastyczności produktu.
Typowymi materiałami stosowanymi w tym przypadku są żywice fenolowe, kauczuk (naturalna guma) lub też zawiesiny
syntetyczne.
Włókno wulkanizowane
Włókno wulkanizowane zazwyczaj nie jest poddawane wstępnej obróbce.
4.2.2.2 Powlekanie podłoża materiałami wiążącymi
Podłoża są powlekane materiałem wiążącym w maszynie powlekającej, np. przy pomocy wałka rozprowadzającego
(nakładanie warstwy spodniej).
W zależności od sposobu nakładania stosowanego w materiałach ściernych, różne są materiały wiążące. Oprócz produktów
naturalnych, takich jak klej skórny, skrobia lub żywice (np. epoksydowe, mocznikowe, alkidowe i poliuretanowe),
najczęściej stosuje się żywice fenolowe. Korzyści płynące ze stosowania żywic fenolowych, w porównaniu z innymi
materiałami wiążącymi, to lepsze przywieranie, mniejsza wrażliwość na wilgoć i większa wytrzymałość termiczna. Wodne
żywice fenolowe są często preferowane w porównaniu z nieco bardziej elastycznymi produktami zawierającymi
rozpuszczalnik, ze względu na łatwiejsze zastosowanie.
Proces suszenia i utwardzania ma miejsce w podwieszanej suszarce wstępnej, która ogrzewana jest krążącym powietrzem.
Zapewniony jest więc odpowiedni czas procesu odpowiedni do materiału wiążącego.
Jeśli jest to konieczne, pod koniec suszenia zwój jest rozciągany. Przed ostatecznym przytwierdzeniem ziarna i
wykończeniem (warstwa wierzchnia), może zostać nałożonych wiele warstw wiążących.
Ostatecznie utwardzanie żywic fenolowych przeprowadza się w temperaturze sięgającej od 100 do 140 °C, w zależności od
wiązania i ścierniwa. Procedura ta ma miejsce w kanale suszącym (podobnie jak suszenie wstępne) lub też, po zwinięciu,
w piecu utwardzającym.
4.2.2.3 Powlekanie podłoża ścierniwem
Elektrostatyczne powlekanie ścierniwem
Podłoże przechodzi przez pole elektrostatyczne. Strona pokryta spodnią powłoką jest skierowana do dołu. W tym samym
czasie, ścierniwo przesuwa się na taśmie pod powleczonym podłożem, w pewnej odległości od niego. W momencie, gdy
ścierniwo wchodzi w zakres pola elektrostatycznego, zostaje ono naładowane, i tym samym przyciągnięte przez znajdujące
się powyżej podłoże. Dociera do powleczonego podłoża i przywiera do spodniej powłoki. W trakcie tego procesu ziarna
ustawiają się ostrymi krawędziami pionowo do podłoża. W efekcie, materiał ścierny posiada doskonałe właściwości
ścierne.
Mechaniczne powlekanie ścierniwem
Zanim stosowano elektrostatyczne powlekanie ścierniwem, materiały ścierne były powlekane przy pomocy tzw.
powlekania grawitacyjnego. W wyjątkowych sytuacjach procedura ta jest nadal stosowana. Ścierniwo wypada ze zbiornika
i spada na podłoże pokryte spodnią powłoką. Większość ziaren przywiera do warstwy wiążącej. Nadmiar ścierniwa wpada
do leja zbierającego po zmianie kierunku ruchu podłoża. Ścierniwo może następnie zostać wykorzystane powtórnie.
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Inne metody powlekania
W szczególnych przypadkach, kiedy wymagane są małe rozmiary ziarna, materiały ścierne są powlekane przy użyciu
trzeciej metody – procesu elutriacji. Ścierniwo, proszek polerski lub materiał wypełniający dodawany jest bezpośrednio do
materiału wiążącego. W klejarce, doskonale wymieszana masa przechodzi przez wsteczne wałki i jest nakładana na
podłoże. Nakładanie warstwy spodniej nie jest w tym przypadku potrzebne.

4.2.2.4 Uelastycznianie
Po zwinięciu, rolki tkaniny, papieru lub włókna ściernego (jumbo) muszą zostać poddane dalszej obróbce w celu
zapewnienia jakości produktów w zależności od dalszego zastosowania. Do tego momentu surowa powłoka ścierniwa i
materiału wiążącego, po utwardzaniu i kondycjonowaniu, jest uelastyczniana. W zależności od rodzaju materiału ściernego
stosuje się różne metody uelastyczniania. Można je podzielić na uelastycznianie w 90° oraz krzyżowe. W przypadku
uelastyczniania w 90° niepokryta strona materiału ściernego zostaje przeciągnięta przez wałek uelastyczniający.
Stopień uelastycznienia zależy od promienia wałka uelastyczniającego. Uelastycznianie odbywa się w zależności od
konkretnego zastosowania oraz właściwości każdego z materiałów ściernych. Pękanie warstwy materiału wiążącego i
ścierniwa na skutek silnego zginania prowadzi do spadku zdolności ściernej produktu.

4.2.3

Elementy instalacji i ich charakterystyka

Opisane standardowo przebiegają w instalacjach wyposażonych w elementy wymienione w tabeli 4.6:
Stanowisko do rozpijania posiada szerokość roboczą od 900 do 1650 mm i prędkość od 10
Do 50 m/min.
Zazwyczaj używa się od dwóch do trzech wałków drukujących
Drukowanie
Odbywa się przy pomocy wałka drukarskiego z podajnikiem lub, alternatywnie, przez
Powlekanie wałkiem
(alternatywa: natryskiwanie) natryskiwanie
Punkt nakładania ścierniwa Powlekanie ścierniwem przy pomocy kondensatora (woltaż ok. 30 kV lub więcej) lub
zbiornik zasypowy (posypywanie podłoża)
(elektrostatycznego lub
mechanicznego)
Temperatura 35 to 110 °C (w suszarce obiegowej, powlekany zwój przesuwa się w sposób
Suszarka
ciągły; w suszarce bezkontaktowej zwój transportowany w sposób płaski bez kontaktu z
(Suszarka obiegowa lub
suszarką)
bezkontaktowa)
Zazwyczaj przy końcu suszarki w strefie pary
Nawilżanie
Odbywa się przy pomocy zwijarki walcowej
Zwijanie
Przy użyciu suszarek o niewielkich rozmiarach, zazwyczaj o wydajności odpowiadającej
Suszenie końcowe
pojedynczym rolkom jumbo.
Zastosowanie separatorów pyłu oraz przetwarzania termicznego lub regeneracyjnego po
Utylizacja gazów
spaleniu w 700 °C (lub więcej) z odzyskiem energii, lub bez (w zależności od możliwości
wydechowych
zakładu oraz zapotrzebowania na energie lub ciepło)
Biologiczna oczyszczalnia wody lub bioreaktor
Utylizacja wody
Urządzenia do uelastyczniania obejmujące rozwijanie, rdzenie uelastyczniające (zwój owija
Uelastycznianie
się ostrym kątem spodnią stroną pod wokół rdzenia uelastyczniającego w celu nadania
produktowi elastyczności), zwijanie.
Klejenia pasów ściernych do postaci nachodzących na siebie pasów bezkońcowych, po
Kształtowanie
cięciu na części w specjalnych maszynach, odbywa się pod ciśnieniem i pod wpływem
ciepła w układach ciśnieniowych. Użyte mogą być kleje PU zawierające rozpuszczalnik.
Arkusze, tarcze i rolki wykonuje się przy pomocy rządzeń do cięcia i wykrawania.
Rozwijanie

Tabela 4.6: Elementy instalacji i ich charakterystyka
[12, UBA Niemcy, 2002]
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Zróżnicowanie systemów związane z ochroną przed eksplozjami
Zazwyczaj w układach, w których nakłada się ścierniwo i tam gdzie przebiegają zwoje, niezbędna jest instalacja sprzętu
chroniącego przed eksplozjami. Układy, w których nakłada się ścierniwo i gdzie przebiegają zwoje są wyposażone w
odpowiednio działające układy odsysające. Ma też miejsce monitoring przy pomocy metod odpowiednich do warunków w
danym zakładzie.
Tam, gdzie jest to konieczne, wszelkie urządzenia elektryczne są chronione przed eksplozjami zgodnie z wytycznymi.
Wszelkie urządzenia kierujące linii produkcyjnej są usytuowane poza strefą, w której się ona znajduje. Strefa ta jest
ogrzewana indywidualnie i pośrednio.
Maksymalna prędkość linii produkcyjnej jest kontrolowana pod kątem zachowania dolnego limitu wybuchowości (LEL)
substancji o najniższej temperaturze zapłonu. W celu utrzymania podciśnienia i zapewnienia 50% LEL, do suszarki stale
doprowadzana jest ustalona objętość powietrza wydechowego.
Strumień gazów odlotowych jest gromadzony i wyprowadzany do instalacji utylizującej gazy odlotowe. Przepływ
powietrza jest monitorowany. Pomieszczenie, w którym ma miejsce pokrywanie ścierniwem również wyposażone jest w
układ wyprowadzający i również jest monitorowane.
Maszyny powlekające, łącznie z instalacjami do powlekania elektrostatycznego są chronione przez systemy ochrony
przeciwpożarowe.
Suszarka wstępna i suszarka Głowna są w pełni chronione przez wewnętrzny system przeciwpożarowy (suche przewody
wstępujące).
4.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w produkcji materiałów ściernych
4.3.1 Bilans masy
W Tabeli 4.7, Tabeli 4.8 oraz Tabeli 4.9, przedstawiono bilanse masy dla trzech istniejących zakładów. W tabeli 4.7
przedstawiono bilans masy zakładu produkującego materiały ścierne o typowym zróżnicowaniu produktów o różnych
rodzajach systemów wiążących:
•
•
•

klej skórny (bezrozpuszczalnikowy)
częściowo żywica syntetyczna (bezrozpuszczalnikowy)
żywica syntetyczna (bezrozpuszczalnikowy

Bilans został ustalony na podstawie rzeczywistych wielkości w odniesieniu do 10 kiloton końcowego produktu rocznie.
Wydajność tego zakładu w przybliżeniu odpowiada tej właśnie wielkości. Wielkość wypływów odpowiada średnim
wielkościom na pół godziny.
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Wkład
Surowce (1)
Papier/tkanina
4 701 t/r
Ścierniwo
3 214 t/r
Materiał wiążący łącznie z 2 436 t/r
fenolami i innymi żywicami
syntetycznymi
Rozpuszczalniki (2)
Woda
Rozpuszczalniki
organiczne(3)

827 t/r
275 t/r

Wypływ
Produkt
Odpady do spalenia
Odpady do usunięcia

10 000 t/r
77 t/r
37 t/r

Niebezpieczne odpady

116 t/r

Woda
Niezorganizowana emisja LZO

827 t/r
38 t/r

TOC po dopalaniu termicznym
NOX po dopalaniu termicznym
CO po dopalaniu termicznym
Względna zawartość tlenu w dopalaniu
termicznym lub regeneracyjnym

<20 mg/m3
<100 mg/m3
<100 mg/m3
18 - 21 %

Energy (w kWh/r)
Energia elektryczna
3 007 243
Gaz
21 871 076
Gorąca woda
16 379 075
Uwagi: [76, TWG, 2004]
(1)
Suma wkładu surowców wynosi 10 351 t a wypływ jedynie 10 230 t (bilans masy nie jest
zamknięty)
(2)
Podobnie w przypadku rozpuszczalników organicznych (wkład 1 102 t, wypływ 865 t)
(3)
Róznice w bilansach masy wynikają ze spalania rozpuszczalników i innych dodatków w
systemach utylizacji gazów odlotowych [128, TWG, 2005]
Tabela 4.7: Bilans masy zakładu 1 produkującego materiały ścierne
[12, UBA Niemcy, 2002]

Tabela 4.8 przedstawia bilans masy zakładu 2, w którym przygotowuje się tkaniny poprzez ich konserwację. Produkowane
tkaniny służą jako podłoża do powlekanych materiałów ściernych. Lekka i ciężka bawełna oraz lekki i ciężki poliester są
impregnowane. Przedstawione wielkości dotyczą jedynie konserwacji taknin. Bilans opiera się na rzeczywistych
wielkościach, a wartości swoiste odnoszą się do 10 kiloton gotowego produktu rocznie. Wydajność zakładu wynosi ok. 5
kiloton rocznie. Powiązana produkcja materiałów ściernych ma miejsce w zakładzie 3 opisanym w tabeli 4.9.
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Wkład
Surowce (1)
Surowa tkanina
W odniesieniu do
m2/r
Żywice fenolowe
Lateksy
Klej kostny/skrobia
Dodatki
Rozpuszczalniki (2)
Rozpuszczalniki
organiczne(3)

Dodatki
Water (m3/r)

Wyjście
8 101 t/r
24 261 025

Impregnowana tkanina
W odniesieniu do m2/r

10 000 t/r
24 261 025

1 002 t/r
2 104 t/r
585 t/r
670 t/r

Niebezpieczne odpady
Odpady do usunięcia
Odpady do dalszego przetworzenia
Odpady papierowe

185 t/r
133 t/r
484 t/r
117 t/r

125 t/r

Niezorganizowana emisja LZO

12 t/r

TOC po dopalaniu termicznym
NOX po dopalaniu termicznym
CO po dopalaniu termicznym
Pył
Względna zawartość tlenu w dopalaniu
termicznym lub regeneracyjnym

<20 mg/m3
<100 mg/m3
<100 mg/m3
<10 mg/m3
18 - 21 %

10 1630

Ścieki
Produkcja
Chłodzenie
Para
Dezynfekcja
Czyszczenie

46 750 m3/r
8 794 m3/r
21 752 m3/r
7 692 m3/r
16 639 m3/r

Energia (w kWh/r)
Energia
46 258 325
Uwagi: [76, TWG, 2004]
(1)
Suma wkładu surowców wynosi 12 462 t a wypływ jedynie 10 919 t (bilans masy nie jest
zamknięty)
(2)
Podobnie w przypadku rozpuszczalników organicznych (wkład 125 t, wypływ 12 t).
(3)
Róznice w bilansach masy wynikają ze spalania rozpuszczalników i innych dodatków w
systemach utylizacji gazów odlotowych [128, TWG, 2005]
Tabela 4.8: Bilans masy zakładu impregnującego przy produkcji materiałów ściernych w zakładzie 2
[12, UBA Niemcy, 2002]
Tabela 4.9 przedstawia bilans masy zakładu 3, w którym produkuje suę powlekane materiały ścierne. Składa się on z wielu
urządzeń, jednakże nie ma tu miejsca wstepna obróbka podłoży. Produkcja obejmuje paiery do szlifowania ręcznego,
papiery do szlifowania na sucho, papiery wodoodporne oraz płótna ścierne, produkty na tkaninach lekkich, średnich i
ciężkich, oraz nietkane produkty ścierne. Bilans opiera się na rzeczywistych wielkościach, a wartości swoiste odnoszą się
do 5 000 000 m2/r gotowego produktu. Wydajność zakładu jest nieco wyższa. Wielkość wypływów odpowiada średnim
wielkościom na pół godziny.
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Wkład
Surowce (1)
Impregnowane podłoże 5 000 000 m2/r
Ścierniwo
992 t/r
Rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki
259 t/r
organiczne(2)

Wypływ
Produkt

5 000 000 m2/r

Niezorganizowana emisja LZO

30,1 t/r

TOC po dopalaniu termicznym
NOX po dopalaniu termicznym
CO po dopalaniu termicznym
Pył
Względna zawartość tlenu w dopalaniu
termicznym lub regeneracyjnym

<20 mg/m3
<100 mg/m3
<100 mg/m3
<10 mg/m3
18 - 21 %

Żywice fenolowe i inne 520 t/r
Lateksy
22,2 t/r
Dodatki
Woda
32063 m3/r
Energia
Gaz i prąd
34 831 581 kWh/r
Uwagi: [76, TWG, 2004]
(1)
Bilans masy nie jest zamknięty
(2)
Róznice w bilansach masy wynikają ze spalania rozpuszczalników i innych dodatków w
systemach utylizacji gazów odlotowych [128, TWG, 2005]

4.3.2

Zużycie

Zużycie surowców, rzopuszczalników, wody i energii, patrz sekcja 4.3.1.

4.3.3

Emisja

4.3.3.1 Emisja do powietrza
Ogólne informacje na temat gałęzi przemysłu wykorzystujących kleje
W Dyrektywie SED, produkcja klejów ujęta jest w jednej grupie wraz z innymi gałęziami przemysłu, wykorzystującymi
materiały ścierne. Do innych znaczących gałęzi przemysłu należą:
•
•

opisane w niniejszym dokumencie: produkcja taśm klejących, materiałów ściernych, sektor transportu
(samochody pasażerskie, samochody użytkowe, pojazdy szynowe, samoloty), oraz przemysł materiałów
drzewnych i meblarskich
nieopisane w niniejszym dokumencie: folie kompozytowe, domy mobilne, produkcja butów i wyrobów
skórzanych.

Produkcja materiałów ściernych nie może być traktowana w oderwaniu od następujących danych, ale dostarcza pewnych
podstawowych informacji. W 2000 r, na poziomie UE-25 (w oparciu model RAINS), emisje LZO wyniosły 257,6 kt,
stanowiąc tym samym 2,4 % całkowitej emisji NMLZO/kg klejów, co oznacza, że emisja z tego sektora w UE-25
częściowo została zmodyfikowana (kaźni emisji niezmodyfikowanej wynosi 789 g/kg). EGTEI zakłada możliwą do
osiągnięcia redukcję we wszystkich gałęziach przemysłu wykorzystujących rozpuszczalniki na 76 – 98 %, jednak nie
wiadomo na ile jest to reprezentatywne dla produkcji materiałów ściernych. (W tym kontekście
zmodyfikowane/niezmodyfikowane oznacza nie tylko utylizacje gazów odlotowych, ale także inne metody redukcji emisji
LZO).
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Swoiste dane na temat produkcji materiałów ściernych
Przykładowe emisje z trzech zakładów w Niemczech podano w sekcji 4.3.1.
Po utylizacji gazów odlotowych, osiągnięty poziom emisji wyniósł < 20 mg organicznego węgla/m3, 100 mg CO/m3 oraz
100 mg NOx/m3. Zachowane zostały również maksymalne limity dla fenolu i formaldehydu (20 mg/m3).

4.3.3.2 Emisja do wody
Ścieki powstają w wyniku czyszczenia części maszyn i zazwyczaj zawierają fenol i fluor. Zazwyczaj przed przesłaniem do
miejskiej oczyszczalni stosuje się następujące techniki oczyszczania ścieków:
•
•
•
•

neutralizacja
wytrącanie fluoru
filtracja
oczyszczanie biologiczne.

Wyżej wymienione techniki opisano szczegółowo w dokumentach STM BREF [59, EIPPCB, 2006] oraz BREF CWW [67,
EIPPCB, 2003].
Osiągnięte zostały następujące poziomy emisji, lub niższe:
•
•
•
•
•
•
•

fenol
lotny fenol w parze
fluor
siarczan
żelazo
aluminium
cynk

75 mg/l
20 mg/l
40 mg/l
200 mg/l
1 mg/l
1 mg/l
1 mg/l.

4.3.3.3 Odpady
W zależności od gamy produktów, podczas kształtowania powstaja odpady w postaci ścinków (np. brzegów, skrawków).
W niektórych przypadkach, część z nich może być oddzielana, cięta powtórnie i sprzedawana.
4.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla produkcji materiałów ściernych
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w produkcji materiałów ściernych. W tabeli
4.10 przedstawiono ogólne techniki mające zastosowanie w produkcji materiałów ściernych. Techniki te przeważnie nie są
powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis rodzaju
informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1.
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Czyszczenie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Sekcja nr
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 4.10: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
Streszczenia sporządzone w ramach EGTEI dla produkcji materiałów ściernych (patrz załącznik 24.1.1) dostarczają
niektórych danych na temat zysków finansowych na poziomie europejskim z niektórych technik redukcji emisji LZO.
Jednakże, podejście EGTEI z konieczności musi być ograniczone w swojej złożoności i jedynie kilka technik zostało
podanych, bez uwzględnienia innych czynników BAT, takich jak skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy
komponentami środowiska, lub techniczne charakterystyki poszczególnych instalacji lub produktów.
[133, EGTEI, 2005] [128, TWG, 2005]
4.4.1

Tradycyjne rozpuszczalnikowe materiały wiążące

Opis: Rozpuszczalnikowe materiały więżące stosowane są w przypadku, gdy wyroby i metody zastosowania wymagają
chłodzenia wodą, np. szlifowanie na mokro stali, szkła, ceramiki, naturalnego lub sztucznego kamienia i tworzyw
sztucznych. Wymagania odnośnie wodoodporności papieru ściernego można uzyskać jedynie przy użyciu
rozpuszczalnikowych materiałów wiążących.
Najczęściej stosowaną żywicą jest żywica fenolowa. Inne to żywice epoksydowe, poliuretanowe i mocznikowe. Brak jest
dostępnych informacji na temat zawartości rozpuszczalników organicznych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Utylizacja gazów odlotowych zawierających rozpuszczalnik jest praktyką powszechną.
Zakres zastosowania: Technika ta jest powszechnie stosowana. Rozpuszczalnikowe materiały wiążące są niezbędne do
produkcji materiałów ściernych do szlifowania na mokro.
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Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004]

4.4.2

Zastępowanie rozpuszczalnikowych materiałów wiążących (zamienniki)

4.4.2.1 Bezrozpuszczalnikowe materiały wiążące
Opis: Do bezrozpuszczalnikowych materiałów wiążących należą: sklej skórny i skrobia oraz żywice, częściowo
syntetyczne. W przypadku tkanin, można je zidentyfikować na podstawie szczególnych właściwości produktu. Zazwyczaj
jednak żywice stosuje się, ze względu na lepszą przyczepność, mniejszą wrażliwość na wilgoć i wyższą wytrzymałość
termiczną. Częściej stosuje się wodne żywice fenolowe w porównaniu z nieco bardziej elastycznymi produktami
rozpuszczalnikowymi, z uwagi na łatwiejszą obsługę.
Wymagana od materiałów ściernych wodoodporność może być osiągnięta jedynie przy użyciu materiałów
rozpuszczalnikowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ominięta zostaje emisja rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Do produkcji materiałów ściernych do szlifowania na mokro niezbędne są rozpuszczalnikowe
materiały wiążące. Są one jednak powszechnie stosowane do produkcji materiałów ściernych do szlifowania na sucho.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004]
4.4.3 Suszenie
4.4.3.1 Suszenie konwekcyjne
Ogólna charakterystyka opisana została w sekcji 20.8.1.1. Powszechni stosowany jest obieg bezkontaktowych suszarek o
temperaturze 35 - 110 °C. W suszarkach tych powleczony zwój przesuwa się w sposób zapętlony. W suszarkach
bezkontaktowych zwój przesuwa się płasko, bez kontaktu z suszarką.
[12, UBA Niemcy, 2002]

4.4.3.2 Suszenie elektromagnetyczne
Ogólna charakterystyka opisana została w sekcji 20.8.1.4. Suszenie elektromagnetyczne, tzn. suszenie pod wpływem
promieniowania o wysokich częstotliwości (HF) jest powszechnie stosowane w przypadku powłok wodnych.
[12, UBA Niemcy, 2002]
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4.4.4

Utylizacja gazów odlotowych

4.4.4.1 Zwiększenie wewnętrznego stężenia rozpuszczalnika
Ogólna charakterystyka opisana została w sekcji 20.11.3.1. Metoda ta jest powszechnie stosowana w celu zwiększenia
wydajności systemu utylizacji gazów odlotowych w redukcji rozpuszczalnika. Maksymalna prędkość linii produkcyjnej
wynosi 50 % LEL substancji o najniższej temperaturze zapłonu. Prędkość ta jest zablokowana automatycznie. Żeby
uzyskać podciśnienie i zapewnić 50 % LEL, suszarka jest stale zaopatrywana w określoną ilość powietrza wydechowego.
[12, UBA Niemcy, 2002]
4.4.4.2 Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Ogólna charakterystyka opisana została w sekcji 20.11.2. Gazy odlotowe z miejsc, przez które przebiega nieosłonięty zwój,
jednostki nakładającej materiał wiążący i suszarki są gromadzone i przekazywane do systemu utylizacji gazów
odlotowych. Niezorganizowana emisja rozpuszczalników zostaje zredukowana do poziomy 9,6 – 13,8 % całkowitego
wkładu rozpuszczalnika.
[12, UBA Niemcy, 2002] [128, TWG, 2005]
4.4.4.3 Systemy suchych filtrów
Ogólna charakterystyka opisana została w sekcji 20.11.3.6. Wykorzystuje się wiele rodzajów filtrów workowych.
Uzyskane wielkości emisji zależą od charakterystyki pyłu, konstrukcji filtra oraz samego filtra. Możliwe jest uzyskanie
statycznego stężenia pyłu <10 mg/m3, jednak zazwyczaj jest to 20mg/m3.
[12, UBA Niemcy, 2002]

4.4.4.4 Utlenianie termiczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.4.2. Przy ilości powietrza wydechowego sięgającej 66 000 Nm3/h instalacje pozawalają na
uzyskanie wielkości emisji <20 mg LZO/m3 (średnia wartość na pól godziny)
[12, UBA Niemcy, 2002]

4.4.4.5 Regeneracyjne utlenianie termiczne
Ogólna charakterystyka opisana została w sekcjach 20.11.4.4 i 20.11.4.5. Metoda ta jest powszechnie stosowana do
utylizacji gazów odlotowych z suszarek, obszarów, przez które nieosłonięty zwój przechodzi do jednostek nakładania
materiałów wiążących.
W trakcie produkcji, spalarnia termiczna może zazwyczaj pracować autotermiczne (powyżej 2 - 3 g/m3 rozpuszczalnika
organicznego w gazach odlotowych). Przy powietrzu wydechowym w ilościach sięgających 66 000 Nm3, instalacje
osiągają wielkość emisji <20 mg C/m3, <100 mg CO/m3 oraz 100 mg NOx/m3 (średnie wartości na pól godziny). Poziomy
fenoli i formaldehydu <20 mg/m3 [12, UBA Niemcy, 2002]

4.4.4.6 Oczyszczanie biologiczne
Ogólna charakterystyka opisana została w sekcji 20.11.8. Technika ta jest powszechnie stosowana do utylizacji gazów
odlotowych z pieców do suszenia. [12, UBA Niemcy, 2002]
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4.4.5 Utylizacja gazów odlotowych
Patrz sekcja 4.3.3.2.
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5
PRODUKCJA TAŚMY KLEJĄCEJ
[14, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005] [184, AFERA, 2005]
5.

Ogólne informacje na temat produkcji taśm klejących

Taśmy klejące są stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu, takich jak opakowaniowa, produkcja samochodów,
sprzętu elektrycznego, budownictwie, meblarstwie i papiernictwie, a także na rynku produktów typu zrób – to - sam.
Każda branża posiada szereg różnych wymogów dla zastosowań i cech produktów, które muszą zostać spełnione. Na
przykład w przemyśle samochodowym taśmy klejące są wykorzystywane do mocowania części do powierzchni
zewnętrznych karoserii samochodowych, do ochrony przed ścieraniem, uszczelniania małych otworów, wiązania kabli,
maskowania podczas malowania i do różnych funkcji pomocniczych podczas montażu.
W zależności od zastosowania, należy spełniać różne wymogi dotyczące właściwości produktu, takie jak siła klejenia,
odporność na temperaturę, sztywność mechaniczna, rozciągliwość, przyczepność, itp. Emisja lotnych związków
organicznych przy produkcji taśm klejących zależy od zastosowania systemów adhezyjnych na bazie rozpuszczalników
oraz zastosowania materiałów pomocniczych zawierających rozpuszczalniki takich jak farby gruntujące i abherenty.
Z powodu dużej ilości produktów oraz technik produkcyjnych, zakłady specjalizują się w określonych typach produktów.
Niektóre zakłady specjalizują się w korzystaniu z systemów adhezyjnych na bazie rozpuszczalników. W takich instalacjach
jako rozpuszczalniki są stosowane duże ilości LZO (lotnych związków organicznych), podobnie jak w materiałach
pomocniczych, takich jak abherenty, farby gruntujące i środki czyszczące. W większości przypadków ilość
rozpuszczalników przekracza wartość progową równą 200t/rok.
W roku 2003, 45 zakładów w Europie wyprodukowało 3300 mln m 2 taśm klejących na bazie rozpuszczalników. Ich udział
w całkowitej produkcji taśm klejących w Europie wynosi ok. 40 %.
Resztę europejskiego rynku taśm klejących zajmują grupy produktów przeznaczone do innych celów lub o innych
właściwościach. Są one produkowane w zakładach stosujących środków klejących termotopliwych, dyspersje wodne oraz
UV utwardzalne substancje klejące. Zakłady te nie wykorzystują lub wykorzystują jedynie niewielkie ilości LZO (zwykle
do czyszczenia).
5.1.1

Zastosowanie klejów przylepcowych

Wybór systemów adhezyjnych na bazie rozpuszczalników zależy od technicznego zastosowania taśm klejących. Tabela 5.1
przedstawia różne zastosowania techniczne taśm klejących i najczęściej stosowanych substancji klejących.
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Zastosowanie taśmy
Pakowanie
Przemysł samochodowy

Budownictwo

Medycyna
Przemysł meblowy

Stosowanie
etykiety
samoprzylepne,
taśmy
klejące do pakowania
taśmy klejące transferowe do
mocowania listew dekoracyjnych i
bocznych listew ochronnych, płyt
izolacyjnych, zaczepów na kołpaki i
paneli bocznych nadwozia, taśmy
samoprzylepne do wiązek kabli
nawojowych
uszczelki piankowe do okien,
uszczelnianie złączek i złączy
kompensacyjnych,
taśmy
samoprzylepne do wykładzin, itp.
samoprzylepne taśmy medyczne i
plastry
transferowe taśmy samoprzylepne do
luster, itp.

Substancje przylepcowe na bazie
rozpuszczalników
substancje klejące na bazie gumy
naturalnej (SB)
substancje klejące na bazie gumy
naturalnej, estry kwasu akrylowego i
akrylanów

dyspersje na bazie akrylanów

czyste akrylany, poliakrylany
substancje klejące akrylanowe

Tabela 5.1 Zastosowanie substancji przylepcowych na bazie rozpuszczalników dla taśm klejących [14, DFIU i
IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
5.2 Procesy i techniki stosowane przy produkcji taśm klejących
5.2.1 Budowa taśm klejących
Taśmy klejące na bazie rozpuszczalników składają się z podłoża, substancje spajające, substancji klejącej oraz substancji
uwalniających. Stosowane rodzaje podłoża to: papier (często stosowany), tekstylia, folie PCV, poliester, poliamid i
aluminium. Produkty można klasyfikować jako taśmy klejące transferowe (dwustronne), taśmy klejące do pakowania oraz
do powlekania.
Przy produkcji jednostronnych taśm klejących, substancja klejąca jest aplikowana na podłoże. Przyleganie warstwy
klejącej do podłoża usprawnia się przez odpowiednie przygotowanie powierzchni lub aplikację substancji gruntujących. W
przypadku produkcji dwustronnych taśm klejących, substancja klejąca jest stosowana na obie strony podłoża. Substancja
uwalniająca jest aplikowana na jedną z warstw klejących, tak aby uniknąć kontaktu pomiędzy obiema warstwami
klejącymi.
5.2.2 Materiały do produkcji taśm klejących
Substancje klejące to składniki organiczne o dużej wytrzymałości i wysokiej sile adhezyjnej do różnych powierzchni
jednocześnie. W przeciwieństwie do innych systemów adhezyjnych, plastikowe folie samoprzylepne nadają się również do
użytku w warunkach suchych. Substancja klejąca przejawia zachowania wiskoelastyczne i może być uznawana za płyn o
bardzo wysokiej lepkości. Klasyfikację substancji klejących przedstawiono w Tabeli 5.2.
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Rodzaj substancji klejącej

Klej kauczukowy

Klej akrylanowy

Substancje klejące wykorzystujące rozpuszczalniki przy produkcji
Substancje rozpuszczane w guma naturalna (NR)
czysty akrylan
rozpuszczalnikach
butadien styren (SBR)
poliakrylan
organicznych
kopolimer blokowy styren
izopren styren (SIS)
Substancje klejące nie wykorzystujące rozpuszczalników przy produkcji
Dyspersje wodne
kopolimer blokowy styren czysty akrylen
butadien
styren
(SBS), poliakrylan
karboksylowany kopolimer
styreno-butadienowy (CSBR)
termotopliwe
kopolimer blokowy styren poliakrylan
izopren
styren
(SIS),
kopolimer butadien styren,
kopolimer blokowy styren
butadien styren (SBS)
Systemy o 100% substancji guma naturalna (NR),
czysty akrylen
stałych,
utwardzane kopolimer butadien styren poliakrylan
promieniowaniem
lub (SBR), kopolimer blokowy
system dwuskładnikowy
styren izopren styren (SIS)

Pozostałe substancje
klejące
poliuretan
neopren

octan
poliwinylu,
akrylen,
octan
etylenowo-winylowy
(EVA)
brak zastosowania

poliuretan,
poliester,
poliuretan
dwuskładnikowy

Tabela 5.2: Substancje klejące wykorzystywane do produkcji taśm klejących [14, DFIU i IFARE, 2002]

Kleje i żywice kauczukowe
Kleje kauczukowe przetwarzane technicznie to gumy naturalne (NR) i syntetyczne kleje kauczukowe takie jak
butadien styren (SBR), styren izopren styren (SIS).
Przy produkcji naturalnych systemów kauczukowych, kauczuk jest rozpuszczany w rozpuszczalnikach organicznych
wraz z żywicami wpływającymi na ich spoistość i lepkość (tzw. „lepiszcza”). Dodaje się również pozostałe
substancje pomocnicze, takie jak substancje zapobiegające starzeniu. Kleje te są wykorzystywane przede wszystkim
do przylepców, ale również dwustronnych taśm klejących, taśm klejących opakowaniowych oraz do powlekania.
Kleje akrylanowe
Taśmy klejące są w szczególności powlekane akryle nowymi substancjami klejącymi przy zastosowaniu długoterminowym
lub na zewnątrz. Kleje akrylanowe są najczęściej wykorzystywane przy montażu ze względu na ich wyższą trwałość
termiczną i chemiczną oraz wyższą spoistość w porównaniu z klejami kauczukowymi. Kleje na bazie rozpuszczalników są
rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych (np. benzenie, octanie etylowym lub toluenie). Kleje akrylanowe na
bazie rozpuszczalników charakteryzują się wyższą spoistością, niż wodne.
Pozostałe substancje klejące
Do produkcji taśm klejących do zastosowań specjalnych wykorzystywane są również elastomery termoplastyczne,
poliuretany oraz neopren.
Rozpuszczalniki
Rozpuszczalniki do substancji klejących to rozpuszczalniki aromatyczne i alifatyczne o punkcie wrzenia pomiędzy 60 a
120oC oraz mieszanki tych składników. Udział rozpuszczalnika w substancjach klejących gotowych do użycia waha się od
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60 do 75%. W niektórych przypadkach stosuje się systemy o wysokim udziale substancji stałych z udziałem substancji
stałych ponad 60%.
Substancje klejące inne, niż na bazie rozpuszczalników
(Patrz uwagi w Sekcji 5.1 dotyczące zakładów korzystających ze szczególnych procesów).’
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Kauczuki syntetyczne są stosowane jako kleje termotopliwe bez rozpuszczalników. Przy produkcji kauczuków
syntetycznych, żywice oraz inne materiały pomocnicze są miksowane w piecu do topienia, na przykład w stale pracujących
wytłaczarkach i następnie aplikowane jako materiał termo topliwy. Termotopliwość składnika jest odwracalna.
Substancje klejące akrylanowe mogą być stosowane jako dyspersje wodne, 100% systemy stałe (składniki UV
utwardzalne).
Materiały pomocnicze
Substancje spajające umożliwiają sprawne rozwijanie i ponowne przyklejanie taśmy klejącej poprzez zwiększenie
przyczepności pomiędzy substancją klejącą a podłożem. Spajanie można uzyskać przez nałożenie warstwy gruntu.
Substancje gruntujące są aplikowane w postaci rozpuszczonej w rozpuszczalnikach organicznych. Powszechnie stosowane
techniki niskoemisyjne dla obróbki powierzchniowej to wyładowanie koronowe, promieniowanie i plazmowa obróbka
powierzchniowa pod niskim ciśnieniem.
Substancje uwalniające
Substancje uwalniające są stosowane do uniemożliwienia przyklejenia się substancji klejących do powierzchni taśmy
klejącej. W przypadku klejów akrylanowych i kauczuków syntetycznych jako substancje uwalniające stosowane są
silikony. W przypadku naturalnych klejów kauczukowych stosuje się też systemy zawierające grupy stearynowe.
Większość substancji uwalniających jest stosowana w postaci roztworów.
Substancje impregnujące
Substancje impregnujące są stosowane do obróbki powierzchniowej gładkiego papieru o właściwościach wchłaniających w
celu zwiększenia sztywności mechanicznej i początkowej wytrzymałości skleiny. Na potrzeby procesu stosowane są
polimerowe dyspersje wodne na bazie akrylanu SBR, akrylany oraz naturalne systemy kauczukowe z akrylanem do celów
specjalnych.
Substancje czyszczące
Zwykle do czyszczenia są stosowane te same rozpuszczalniki, co do systemów adhezyjnych, zarówno do czyszczenia
podczas produkcji, jak i do celów konserwacji.
5.2.3 Proces produkcji taśm klejących
[128, TWG, 2005] [184, AFERA, 2005]
Proces produkcyjny można podzielić na trzy główne etapy:
powlekanie: obróbka powierzchniowa podłoża oraz pokrywanie warstwy podłoża substancją klejącą
suszenie (utwardzanie) substancji klejącej
zwijanie

Coating station
Drier
Unwind
Drive and pull station
Drier
Cooling station
Rewind

Powlekarka
Suszarka
Rozwijanie
Wyciągarka
Suszarka
Chłodziarka
Zwijanie

Rys. 5.1 Schemat linii produkcyjnej taśmy klejącej
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[184, AFERA, 2005]
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Ponadto, w (prawie) wszystkich zakładach produkujących kleje na bazie rozpuszczalników, stosuje się następujące procesy
pomocnicze:
przechowywanie składników klejących
miksowanie klejów
przetwarzanie gazów odlotowych (gazu z suszarki)
podział zwiniętej taśmy.
W niniejszej sekcji opisano etapy produkcyjne dla taśmy klejącej, które mogą oddziaływać na środowisko.
Powlekanie
Aplikacja substancji klejącej na bazie rozpuszczalników może się odbywać za pomocą różnych technik. Powszechnie
stosowane są szpatułki lub maszyny do powlekania na odwrotnym biegu przedstawione na Rys. 5.2.

Doctor knife over roll
Reverse roll

szpachla na ruchomych walcach
powlekanie na odwrotnym biegu

Rys. 5.2: Różne rodzaje urządzeń do aplikacji klejów
[184, AFERA, 2005]
Substancja klejąca może być nakładana bezpośrednio na podłoże.
Alternatywną techniką jest technika transferu, w której substancja klejąca jest suszona na uwalnianym materiale i
utwardzana. Następnie, taśma klejąca jest transferowana na podłoże drogą laminacji, w związku z czym podłoże musi być
chronione podczas procesu suszenia przed uszkodzeniem. Laminację można przeprowadzić z powlekaniem bezpośrednio
na przekładkę i laminowaniem podkładki, jak pokazano na Rys. 5.3.

Drier
Laminating station
Rewind
Unwind

Suszarka
Urządzenie laminujące
Zwijanie
Odwijanie

Rys. 5.3: Urządzenie laminujące

[184, AFERA, 2005]
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Skład substancji klejących jest często umieszczany obok sposobu aplikacji. Do różnych rodzajów klejów są stosowane
różne urządzenia miksujące:
gumy granulowane, żywice oraz inne dodatki umieszcza się w zagniatarce z rozpuszczalnikiem. Jest to proces
wolnego przetwarzania wsadowego klejów o wysokiej lepkości
gumy granulowane, żywice oraz inne dodatki umieszcza się w mieszarce o wysokiej prędkości z
rozpuszczalnikiem. Mieszarka jest wyposażona w różne rodzaje mieszadeł. Jest to proces krótkiego przetwarzania
wsadowego dla klejów o niskiej lepkości.
kleje akrylowe są produkowane partiami w polimeryzatorach. Reakcja polimeryzacji bazuje na katalizatorze
znajdującym się w mieszarce i kontrolowana przez temperaturę i ciśnienie.
Uchodzące emisje LZO w powyższych pierwszych krokach produkcji mogą pojawić się na skutek następujących procesów
lub stosowania urządzeń:
przechowywanie rozpuszczalników lub półproduktów zawierających rozpuszczalnik
przygotowanie klejów w mieszarkach
umieszczenie klejów w urządzeniu aplikującym
aplikator farby gruntowej
aplikator klejów
Niektóre emisje uchodzące z tych źródeł są wychwytywane i transferowane do utylizatora gazów odlotowych.
Odpady powstają z wymieszanych, ale używanych klejów oraz z czyszczenia urządzeń mieszających.
Standardowo podczas procesu nie powstają ścieki.
Suszenie
Substancje klejące na bazie rozpuszczalników są suszone termicznie poprzez suszarki konwekcyjne i z promiennikami
podczerwieni. Utwardzanie można przeprowadzić chemicznie lub z użyciem promieniowania UV w celu poprawienia
właściwości technicznych. Powietrze w suszarkach konwekcyjnych jest podgrzewane za pomocą gazu, ropy lub pary przez
wymienniki ciepła.
Główne suszarki dla systemów na bazie rozpuszczalników rozróżnia się pod względem przepływu powietrza i transportu
materiałów:
w suszarkach ze stycznym przepływem powietrza materiał jest transportowany przez walce
w suszarkach jednostronnych z dyszami na walcach materiał jest transportowany przez ruchome walce
w suszarce z taśmociągiem, materiał jest transportowany na taśmie
w suszarkach ze zmiennym przepływem powietrza materiał jest transportowany przez specjalnie zaprojektowane
dysze powietrzne
w suszarkach podwieszanych na masztach zawieszone są długie pętle, przesuwając się powoli w zamkniętym
pomieszczeniu.
Lotne związki organiczne parujące z warstwy kleju podczas suszenia są wychwytywane z częścią strumienia powietrza
wylotowego z suszarki. Ze względów bezpieczeństwa, maksymalne stężenie rozpuszczalnika jest utrzymywane w
powietrzu wylotowym i wyliczane zgodnie z normą EN 1539. Bezpieczny poziom roboczy wynosi 50% dolnej granicy
wybuchowości. Zmniejszenie stężenia rozpuszczalnika w powietrzu suszarki jest kontrolowane przez tempo przepływu
powietrza. W przypadku stosowania gazoszczelnych suszarek na gaz obojętny, możliwe jest wykorzystanie większych
ilości rozpuszczalnika. Ilość ta zależy od rodzaju rozpuszczalnika oraz temperatury suszenia.
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Powietrze wylotowe suszarek jest zwykle oczyszczane w procesie odzyskiwania rozpuszczalnika. Jest on przeprowadzany
poprzez kondensację na wstępnym etapie suszenia (wychwytywanie emisji uchodzących z mieszarek i aplikatorów) oraz
poprzez adsorpcję węgla aktywnego w fazie suszenia. Rozpuszczalniki są wychwytywane poprzez desorpcję i gromadzenie
pary.
W procesach suszenia oraz utylizacji gazu odlotowego nie powstają opady. Niewielkie ilości ścieków powstają na skutek
procesu desorpcji przy utylizacji gazu odlotowego.
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Zwijanie
Przed ponownym zwinięciem, taśma musi zostać schłodzona w chłodziarce za pomocą rolek chłodzących. Chłodzenie jest
przeprowadzane przy użyciu wody chłodzącej.
Po chłodzeniu, taśma jest zwijana ponownie na dużych walcach gotowych do transportu do procesu cięcia.
Proporcje rozpuszczalnika pozostałego w gotowej dwustronnej taśmie klejącej z substancją klejącą na bazie
rozpuszczalnika wahają się od 0,1 do 2% w oparciu o ilość użytego rozpuszczalnika. Ilość rozpuszczalników pozostałych
w produktach ulega powolnemu zmniejszeniu z powodu dyfuzji lub też pozostają one w warstwie klejącej służąc jako
składniki uplastyczniające.
Na tym etapie procesu produkcyjnego powstawanie odpadów może wynikać z zastosowania niewłaściwych ilości
materiałów i przy procesie cięcia. Ilość odpadów pozostaje zwykle na poziomie nie przekraczającym 10% zastosowanych
materiałów wejściowych.
Nie powstają ścieki.
5.3
Aktualne poziomy zużycia i emisji w produkcji taśm klejących
[128, TWG, 2005] [184, AFERA, 2005]
Tło ogólne przedstawiające branże wykorzystujące substancje klejące
W Dyrektywie SED, produkcja taśm klejących została zgrupowana wraz z innymi branżami wykorzystującymi substancje
klejące.
Pozostałe branże, które:
zostały wymienione w dokumencie: produkcja taśm klejących, materiały ścierne, sektor transportu (samochody
osobowe, pojazdy użytkowe, szynowe i lotnicze), sektor wyrobów drewnianych i meblarski
nie zostały wymienione w dokumencie: folie kompozytowe, przyczepy kempingowe, produkcja obuwia i
galanterii skórzanej.
Produkcji taśmy klejącej nie można odseparować od powyższych danych, ale można z nich uzyskać pewne informacje. Na
poziome UE-25 w roku 2000 (według modelu RAINS), emisja NMLZO wynosiła 257,6 kiloton, co stanowi 2,4%
całkowitej emisji NMLZO. Całkowita aktywność wynosiła 680 kt stosowanych substancji klejących, natomiast średni
współczynnik emisji wynosił 378,8 g NMLZO/kg substancji klejących, co oznacza, że emisje w tym sektorze w krajach
UE-25 są częściowo utylizowane* (współczynnik emisji nieutylizowanych* wynosi 780 g/kg). Dane EGTEI szacują
redukcję uzyskaną we wszystkich branżach używających rozpuszczalników na 76 do 98%. Nie wiadomo, w jakim stopniu
jest to reprezentatywne dla produkcji taśm klejących. (*utylizowane/nieutylizowane odnosi się w tym kontekście nie tylko
do utylizacji gazów odlotowych, ale również innych środków redukcji emisji LZO).
Dane szczegółowe dla produkcji taśm klejących
Poniższe tabele i dane liczbowe przedstawiają dane o podstawowym zużyciu oraz bilansie masy nowoczesnego zakładu
produkującego taśmy klejące na bazie rozpuszczalników o wysokiej jakości dla specyficznego użytku przemysłowego.
Czas produkcji
Produkty

20 zmian na tydzień
Ok. 50 mln m2/rok z ok. 75% wagą wiązania

Tabela 5.3: Warunki produkcji dla zakładu produkcyjnego wytwarzającego taśmy klejące na bazie
rozpuszczalników
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Waste-reference plant about 0.1 kg/m2
solvents
mixed (with solvents)
mixed (without solvents)

Odpady – zakład referencyjny ok. 0,1 kg/m2
rozpuszczalniki
mieszane (z rozpuszczalnikami)
mieszane (bez rozpuszczalników)

Rys. 5.4: Wytwarzanie odpadów (2004)
[184, AFERA, 2005]

Energy use – reference plant about 0.5 kWh/m2
steam
electricity
production
abatement technique

Zużycie energii – zakład referencyjny ok. 0,5 kWh/m2
para
elektryczność
produkcja
techniki redukcji

Rysunek. 5.5: Zużycie energii (2004)
[184, AFERA, 2005]
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Solvent flow
Approximate figures are given in kg/m2 (2004)
Stake emissions < 0.0005
Input 0.12
Production 1, 2
Central abatement (adsorption)
Decentral recovery
Fugitive < 0.005
In waste < 0.005
Recycled 0.11

Przepływ rozpuszczalników
przybliżone dane liczbowe podane w kg/m2 (2004)
udział emisji < 0,0005
Emisje na wejściu 0,12
Produkcja 1, 2
Redukcja scentralizowana (adsorpcja)
Odzysk rozproszony
Emisje uchodzące < 0,005
Odpady < 0,005
Recykling 0,11

Rys. 5.6: Przepływ rozpuszczalników (2004)
[184, AFERA, 2005]
Ilość odpadów zostaje zredukowana przez:
optymalizację procesu w drodze analizy ryzyka (proces FMEA: analiza przyczyn i skutków wad) pozwalająca na
uniknięcie problemów jakościowych
stała kontrola procesu w celu uniknięcia niezgodności produktów z normami
optymalizacja mieszania substancji klejących w celu uniknięcia wykorzystywania nadmiernej ilości materiałów o
ograniczonej przydatności
efektywny system odzysku rozpuszczalników.
Redukcja zużycia energii uzyskiwana jest przez:
zastosowanie wymienników ciepła w suszarkach
zoptymalizowaną izolację suszarek.
Specyficzne wartości zużycia i emisji zależą w dużej mierze od rodzaju wytwarzanych taśm (rodzaju rozpuszczalnika,
podłoża, wagi wiązania) i będą zmniejszać się wraz z:
spadkiem liczby różnych produktów wykorzystywanych do produkcji (dłuższe kampanie)
niższy udział taśm dwustronnych w produkcji.
Tabela 5.4 przedstawia specyficzne dane liczbowe dotyczące zużycia dla zakładu referencyjnego w porównaniu z
uśrednionymi danymi dla innych produktów na bazie rozpuszczalników.
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Rozpuszczalnik na kg/m2

Zużycie energii kWh/m2

Wytworzone odpady
kg/m2
0,03
(0,005 – 0,1)

Dane uśrednione
0,04
0,5
(min-max)
(0,02 – 0,12)
(0,25 – 1,1)
(produkcja standardowa)
Zakład referencyjny
0,12
0,5
0,10
(produkcja specjalna)
Uwaga: Tabela w bardzo czytelny sposób pokazuje wyższe specyficzne zużycie przy produkcji specjalistycznej (jak
w zakładzie referencyjnym) w porównaniu do średniego poziomu produktów wytwarzanych w innych zakładach
wykorzystujących rozpuszczalniki.
Tabela. 5.4. Analiza porównawcza zużycia rozpuszczalników i energii oraz ilości wygenerowanych odpadów.
5.3.1
Bilans emisji lotnych związków organicznych LZO zakładu referencyjnego
Bilans LZO dla opisanego zakładu referencyjnego został przedstawiony na Rys. 5.7 poniżej.

Solvent balance – reference plant
in % of solvent input
Stake emissions < 1%
Input 80%
Production 1, 2
Central abatement (adsorption)
Decentral recovery
Fugitive < 4%
In waste < 4%
Recycled > 90%

Bilans rozpuszczalników – zakład referencyjny
w % rozpuszczalników na wejściu
udział emisji < 1%
Emisje na wejściu 80%
Produkcja 1, 2
Redukcja scentralizowana (adsorpcja)
Odzysk rozproszony
Emisje uchodzące < 4%
Odpady < 4%
Recykling > 90%

Rys. 5.7: Bilans LZO zakładu referencyjnego
[184, AFERA, 2005]
Jak widać z bilansu LZO, limity emisji dla takich instalacji są niskie, można też osiągnąć wartości emisji rzędu 5 % wag.
lub niższe. Ważnymi czynnikami przy uzyskaniu korzystnych wartości emisji są:
stosowanie technik innych, niż na bazie rozpuszczalników przy produkcji wybranych produktów (obecnie niższy
obszar jakości dla taśm opakowaniowych i maskujących, a także taśm dwustronnych)
wychwytywania emisji z przechowywania rozpuszczalników i mieszania substancji klejących
osłona całego urządzenia do powlekania i transfer emisji ze wszystkich źródeł emisji niezorganizowanej do
utylizacji gazów odlotowych. Utylizacja gazów odlotowych może być realizowana jako jeden z lub połączenie:
- kondensacji, po wstępnym suszeniu (patrz Sekcja 5.4.5.1 oraz 20.11.5.3 oraz Sekcje 5.4.4.1 i 20.8.1.2)
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- absorpcji z odzyskiem > 90% oraz emisji < 1% (patrz Sekcje 5.4.5.2, 20.11.6.1 i 20.13.7.1)
- dopalania z odzyskiem energii (patrz Sekcje 5.4.5.2, 20.11.6.1 oraz 20.13.7.1)
- dodatkowego wychwytu emisji LZO bezpośrednio z urządzeń do powlekania (patrz Sekcja 20.11.4).
zmniejszenie liczby różnych produktów podczas okresu produkcyjnego (dłuższe kampanie), co pomoże uniknąć
potrzeby oczyszczania wewnętrznego.
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5.4

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla produkcji taśm klejących

W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie przy produkcji taśm klejących. W Tabeli 5.5,
przedstawiono ogólne techniki odpowiednie dla produkcji taśm klejących. Opis technik nie będzie powtarzany w niniejszej
sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis rodzaju informacji rozpatrywanych dla każdej
techniki został przedstawiony w Tabeli 20.1.
Streszczenie EGTEI dla zastosowania substancji klejących w przemyśle (patrz Załącznik 24.1.1) dostarcza danych na
temat analizy kosztów i korzyści na poziomie europejskim dotyczących niektórych technik redukcji emisji LZO. Jednakże
podejście EGTEI musi z konieczności być uproszczone i prezentować jedynie kluczowe techniki, nie uwzględniając
innych czynników BAT, takich jak efekt cross-media lub charakterystyk technicznych wybranych instalacji i produktów
[134, EGTEI, 2005].
Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 5.5: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
5.4.1

Tradycyjne kleje rozpuszczalnikowe

Opis: Kleje na bazie rozpuszczalników należy aplikować, aby uzyskać ich specyficzne właściwości np. zapewnić wysoką
wytrzymałość na rozciąganie. Na rynku nie występują obecnie kleje bez rozpuszczalników wykazujące równoważne
właściwości.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: stosowana w nowych i działających zakładach i instalacjach
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Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: szeroko stosowane
Literatura: [14, DFIU and IFARE, 2002]

5.4.2

Zastępowanie tradycyjnych klejów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

Należy zauważyć, że są to jedyne opcje dla produkcji wybranych rodzajów taśm oraz dla nowych lub zmodernizowanych
zakładów, ponieważ takie zastąpienie wiąże się z całkowitą wymianą sprzętu [128, TWG, 2005]
5.4.2.1

Kleje termotopliwe

Opis: kleje termotopliwe nie zawierają rozpuszczalników
Osiągnięte korzyści dla środowiska: eliminacja emisji rozpuszczalników
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: stosowana w nowych i działających zakładach i instalacjach. W produkcji taśm klejących kleje
termotopliwe nadają się do niższej jakości taśm opakowaniowych i maskujących oraz do taśm dwustronnych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [14, DFIU and IFARE, 2002]

5.4.2.2

Kleje wodne

Opis: kleje wodne nie zawierają rozpuszczalników
Osiągnięte korzyści dla środowiska: suszenie wymaga większej ilości energii
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: stosowana w nowych i działających zakładach i instalacjach. W produkcji taśm klejących kleje wodne
nadają się do niższej jakości taśm opakowaniowych i maskujących oraz do taśm dwustronnych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [14, DFIU and IFARE, 2002]
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5.4.2.3

Kleje utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym (UV)

Opis: kleje utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym nie zawierają rozpuszczalników
Osiągnięte korzyści dla środowiska: eliminacja emisji rozpuszczalników
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: stosowana w nowych i działających zakładach i instalacjach. W produkcji taśm klejących kleje utwardzane
promieniowaniem ultrafioletowym (UV) nadają się do niższej jakości taśm opakowaniowych i maskujących oraz do taśm
dwustronnych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [14, DFIU and IFARE, 2002]

5.4.3

Zastępowanie tradycyjnych klejów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

Opis: Nowy proces produkcyjny wytwarzania technicznych taśm klejących został sprowadzony do pełnej linii
produkcyjnej w jednym zakładzie w Europie. Nowy proces jest oparty na technologii termotopliwej, dostosowanej do
specyficznych potrzeb istniejących produktów na bazie rozpuszczalników do użytku przemysłowego. Stało się to możliwe
dzięki modyfikacjom produktu, przejęcia kampanii produktu oraz intensywnemu wsparciu produktu i zastosowania
produktu dla klientów, tak aby zapewnić przyjęcie nowych produktów oraz przekonać do wygody ich stosowania.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W porównaniu do procesów na bazie rozpuszczalników, emisja rozpuszczalników,
ich zużycie oraz zużycie wody procesowej zostały zredukowane do zera. Zużycie energii pierwotnej zostało zredukowane
do 33%.
Oddziaływanie na środowisko: Technika ta obejmuje utwardzanie polimerów prowadzące do powstania ozonu. Emisja
ozonu zostaje wyeliminowana przez katalizator, co prowadzi do osiągnięcia wartości emisji rzędu 0,05 ppm.
Dane operacyjne: Szereg produktów można wytwarzać przy aplikacji substancji klejących rzędu 30 – 110 g/m2.
Zintegrowany i w pełni zautomatyzowany proces zapewnia wysoką efektywność wykorzystania materiałów. Tabela 5.6
przedstawia porównanie procesów wykorzystania gum naturalnych z użyciem rozpuszczalników i bez użycia
rozpuszczalników dla jednego zakładu. Rzeczywiste dane liczbowe będą się różnić w zależności od rodzaju wytwarzanych
produktów.
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Energia
Para (t) do odzysku węgla aktywowanego (kWh)
odpowiadająca zużyciu oleju napędowego

Proces na bazie
rozpuszczalników
25145
14,75 mln
ok. 1700
6,71 mln
ok. 1650
ok. 25000
21,46 mln
ok.3350

Elektryczność (kWh)
odpowiadająca zużyciu oleju napędowego (t)
Zużycie wody procesowej (m3)
Całkowite zużycie energii (kWh)
Całkowity równoważnik zużycia oleju napędowego
(t)
Uwaga: Zużycie energii odnosi się do produkcji rzędu 100 mln m2

Proces bez użycia
rozpuszczalników
0
0
0
4.5 mln
ok. 1100
0
4,5 mln
ok. 1100

Tabela 5.6: Porównanie procesów wykorzystania gum naturalnych z użyciem rozpuszczalników i bez użycia
rozpuszczalników
Zastosowanie: nie wszystkie produkty istniejące mogą być wyprodukowane przy użyciu nowej instalacji. W przypadku
zalecanej zmiany na tą technikę, należy na nowo zdefiniować specyfikację produktu oraz klienta.
Zastosowanie nowej techniki wymaga fundamentalnych zmian wszystkich elementów instalacji. Jest to opcja jedynie dla
nowych instalacji lub też dla instalacji przechodzących kompleksową modernizację.
Uzyskanie opisywanych korzyści w zakresie efektywności wymaga jednorodnego portfela produkcji.
Ekonomika: Inwestycje kapitałowe w nową instalację wyniosły 13,4 mln euro. Oszczędności na energii wynoszą ok. 66%.
Brak wydatków na utylizację gazów odlotowych, monitoring oraz zachowanie zgodności z zasadami kontroli emisji, itp.
ponieważ w tym przypadku nie mają one zastosowania.
Ekonomiczność technologii można uzyskać wyłącznie przy instalacjach wielkoskalowych.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych.
Przyjęcie nowej technologii w odpowiedzi na bieżące i nowe wymogi rynkowe.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Tesa AG, Hamburg, Niemcy
Literatura: [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005] [184, AFERA, 2005]
5.4.4
5.4.4.1

Suszenie
Suszenie konwekcyjne gazem obojętnym

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz sekcja 20.8.1.2. Technika ta jest powszechnie stosowana jako etap
suszenia wstępnego przy produkcji taśm klejących.
[14, DFIU i IFARE, 2002]
5.4.4.2

Utwardzanie promieniowaniem podczerwonym

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz sekcja 20.8.1.2. Technika ta jest powszechnie stosowana przy produkcji
taśm klejących i jest odpowiednia dla dyspersji i substancji klejących na bazie rozpuszczalników, jeżeli niezbędna jest
ochrona przeciwwybuchowa.
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[13, DFIU i IFARE, 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002]

5.4.4.3

Utwardzanie promieniowaniem ultrafioletowym (UV)

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz sekcja 20.8.2.3. Utwardzanie promieniami UV jest coraz częściej
stosowane w produkcji taśm klejących, zwłaszcza przy klejach akrylanowych termotopliwych nowej generacji. Technika te
jest również stosowana to klejów utwardzanych promieniowaniem, których ostateczne usieciowanie i dostosowanie
lepkości i spoistości wynikające z wymogów technicznych jest inicjowane promieniowaniem ultrafioletowym.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002]
5.4.4.4

Utwardzanie wiązką elektronów (EB)

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz sekcja 20.8.2.4. Utwardzanie wiązką elektronów jest coraz częściej
stosowane w produkcji taśm klejących, jednak rzadziej, niż utwardzanie promieniowaniem ultrafioletowym (patrz Sekcja
5.4.4.2) z powodu wyższych kosztów inwestycyjnych. W porównaniu do utwardzania UV, zmiany w właściwościach
podłoża są również możliwe.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002]
5.4.5
5.4.5.1

Utylizacja gazów odlotowych
Kondensacja (chłodzenie)

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz sekcja 20.11.5.3. Zużyte rozpuszczalniki można odzyskać dzięki
kondensacji w rekuperacyjnym urządzeniu do wymiany ciepła i chłodzeniu (5 do -30oC) w kompresorze chłodniczym. W
produkcji taśm klejących kondensacja jest stosowana po wstępnym suszeniu z użyciem gazowej suszarki dyszowej (patrz
Sekcje 5.4.4.1 i 20.8.1.2) i przed głównym procesem suszenia. Następnie przeprowadzana jest adsorpcja gazu odlotowego.
[14, DFIU and IFARE, 2002]
5.4.5.2

Adsorpcja do węgla aktywowanego i odzysk na miejscu

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz sekcja 20.11.6.1 i 20.13.7.1. Gaz odlotowy powstały z rozpuszczalników
przepływa przez adsorbery mające postać kilku połączonych równolegle zbiorników. Zbiorniki są wypełnione węglem
aktywowanym. W przypadku saturacji jednego adsorbera, gaz odlotowy jest kierowany do przylegającego. Aby odzyskać
rozpuszczalnik, zaadsorbowane rozpuszczalniki są w pierwszej kolejności desorbowane z powodu wzrostu temperatury
spowodowanej parą wodną. Powstała mieszanka woda – rozpuszczalnik jest następnie kondensowana i poddana separacji
faz. Stężenie osiągane w gazie oczyszczonym wynosi 70 – 90 mg/m3.
[14, DFIU i IFARE, 2002]
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6. POWLEKANIE SAMOCHODÓW
[13, DFIU and IFARE, 2002, 68, ACEA, 2004] [117, ACEA, 2005] [128, TWG, 2005]
6.1 Ogólne informacje na temat przemysłu samochodowego
6.1.1 Wielkość produkcji i sprzedaży
Niniejszy rozdział omawia wielkoskalowe powlekanie samochodów osobowych kategorii M1 (wg Dyrektywy
70/156/EWG) oraz stosowane zintegrowane środki ochrony środowiska. Niektóre pojazdy kategorii N1 (furgonetki),
produkowane w tych samych zakładach, mogą być oparte o samochody osobowe i korzystać z podobnych technik
produkcyjnych.
Przemysł samochodowy jest jednym z głównych przemysłów produkcyjnych w Europie. W roku 2005 w całej Europie
(włącznie z Rosją) wyprodukowano 20,8 mln samochodów, co czyni Europę największym producentem na świecie
posiadającym 39,6% udziałów w skali globalnej. Kraje Europy Zachodniej (EU-14 + EFTA) wyprodukowały w roku
2005 16,5 mln samochodów, co stanowiło 32% produkcji światowej. W przemyśle samochodowym jest bezpośrednio
zatrudnionych 1,2 mln osób ora 0,8 mln przy produkcji części samochodowych (branże ujęte w Rozdziale 13 i 16), o
stanowi 7% przemysłu produkcyjnego w krajach UE 15 (2003). Wartość przemysłu samochodowego w Europie w
bilansie handlowym UE to 33 500 mld euro.
Kraje Europy Zachodniej produkują 14,3 mln samochodów osobowych, z czego członkowie ACEA 5 produkują 12,9
mln i generują obroty w wysokości 452 000 mln euro na poziomie europejskim. W całej Europie zlokalizowane są 154
fabryki samochodów (członkowie ACEA: 106). W krajach UE 25, fabryki samochodów zlokalizowane są w 18 z nich.
Państwa europejskie, w których produkowana jest największa liczba samochodów, zostały przedstawione w Tabeli 6.1.
Mimo wysokiej dynamiki, przemysł ten charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, przy czym nadwyżka
wydajności i produkcja przenoszą się do Europy Wschodniej (w tym do nowych Państw Członkowskich UE) oraz do
Azji. W niektórych krajach fabryki są zamykane, lub też ograniczają produkcję (patrz Tabela 6.1 i uwagi) [152, ACEA,
2006].

1
2
3
4
5
6
7
8
5

Możliwości produkcyjne dla samochodów w tys. sztuk
Niemcy
Francja
Hiszpania 2
Wielka Brytania 1
Rosja
Włochy
Belgia
Turcja

2004
6190
4356
3329
2632
1874
1803
1133
1003

Szacunki na 2009
6398
4500
3318
2613
2113
1802
1222
1105

ACEA: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów
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9
Polska 1
847
654
10
Czechy 1
534
854
Uwagi:
(1) Zmiany do roku 2009: Polska spada poniżej wiodącej 10tki; Czechy zyskują pozycję 9, Słowacja 10 z
produkcją 811 000 pojazdów
(2) Od momentu opracowania tabeli, w roku 2005 w Wielkiej Brytanii zamknięto jedną dużą fabrykę, a kolejna
zostanie zamknięta w roku 2007. Pozostałe fabryki ograniczą produkcję. Jedna fabryka w Hiszpanii zmniejszy
produkcję w roku 2007.
Tabela 6.1” Najwięksi producenci samochodów w Europie
(Automotive News Europe, 19 listopada, 2004 r.)
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Kluczowym czynnikiem dla producentów samochodów są cykle inwestycyjne. Optymalny czas na dokonywanie inwestycji
w ochronę środowiska w normalnym cyklu inwestycyjnym to moment wymiany sprzętu na nowy. Ogólnie rzecz biorąc, w
istniejące instalacje nie dokonuje się dużych inwestycji, za wyjątkiem sytuacji, w których występuje możliwość istotnej
modyfikacji w lakierniach. Możliwości te pojawiają się po zakończeniu standardowego okresu użytkowania lakierni
(pomiędzy 20 a 40 lat), lub istotnej zmiany ilościowej w produkcji pojazdów, często związanej z pojawieniem się nowego
produktu.
Możliwości inwestycyjne dla istniejących instalacji są ograniczone z powodu bardzo wysokiego niezbędnego kapitału
inwestycyjnego, rzędu ok. 100 – 500 mln euro dla całej lakierni lub dla (przy ograniczeniach czasowych, przestrzennych
itp.) zastąpienia jednej komory natryskowej, rzędu 15 - 35 mln euro. Okres amortyzacji inwestycji trwa zwykle ponad 20
lat.
Moment inwestycji będzie zależeć od wielu czynników, takich jak:
program dla nowego modelu
wiek i konstrukcja obecnie wykorzystywanego sprzętu
dostępność czasu oraz/lub przestrzeni niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji
wielkości inwestycji
poprzednich inwestycji.
Średni wiek samochodu w Europie wynosi 8 lat, a liczba przejechanych kilometrów to 15 000 km rocznie. Wytrzymałość
karoserii samochodu ma tu kluczowe znaczenie, a usprawnienia karoserii oraz jej elementów w ostatnich 20 latach
odgrywały istotną rolę w wydłużeniu okresu użytkowania samochodu z ok. 5 lat, korzystnie wpływając na długość
zrównoważonego okresu użytkowania.
Produkcja samochodów stanowi istotny element ich zużycia i produkowanych emisji w okresie użytkowania. Zużycie
energii może wynosić od 5 do 15% (wg różnych źródeł). Emisja rozpuszczalników w latach siedemdziesiątych wynosiła
ok. 300 g/m2 i od tego momentu była stale redukowana poprzez techniki opisane w niniejszym rozdziale.
6.2 Procesy i techniki stosowane w przemyśle samochodowym

6.2.1

Wymagania jakościowe

Powlekane karoserie i tym samym lakiery muszą spełniać następujące wymogi:
wieloletniej ochrony przed korozją, warunkami atmosferycznymi, substancjami chemicznymi
(odchodami ptaków, kwaśnymi deszczami), ochrony przed odpryskami, działaniem słońca, ścieraniem
na myjniach, itp.
idealnych wizualnych właściwości powierzchni: połysku, głębi koloru, jednorodności, równomierności i
związanej z tym jednorodności procesu produkcyjnego i spójności technik barwienia i zastosowania
efektów (takich jak lakierowanie metaliczne, itp.)
Powyższe wysokie wymogi można uzyskać jedynie dzięki nakładaniu przynajmniej trzech, a często czterech lub nawet
pięciu warstw lakieru, mających tworzyć efekt całościowych. Są one nakładane na elementy karoserii wytłaczane i
montowane ze wstępnie obrabianej stali tak, aby zwiększyć odporność na korozję [59, EIPPCB, 2006]. W Europie stosuje
się głównie następującą strukturę lakierowania warstwowego:
obróbka wstępna tworzyw i metalowych elementów karoserii (np. elementy stalowe często są poddawane obróbce
fosforanami w celu zwiększenia odporności na korozję)
powlekania gruntowego metodą elektropowlekania katodowego
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ochrony podwozia / uszczelniania
nakładanie gruntu
nakładanie powłok wierzchnich (np. lakieru bazowego i bezbarwnego)
zabezpieczeniu szczelin i, w razie konieczności, zabezpieczenia na czas transportu.
Obróbka wstępna usuwa, w pierwszej kolejności, brud i olej z wytłaczanych elementów i obejmuje nakładanie fosforanu o
działaniu antykorozyjnym, zwiększającym również adhezję lakieru. Elektropowlekanie katodowe zapewnia ochronę przed
korozją od wewnątrz i od zewnątrz, w tym ochronę wszystkich szczelin, elementów nakładających się i złącz. Warstwa
gruntowa poprawia właściwości wizualne (podkład maskujący, gradient), zapewnia zabezpieczenie przed odpryskami i
reguluje przyczepność. Warstwa wierzchnia może składać się z jednej lub dwóch warstw (lakieru bazowego i
bezbarwnego), np. metalicznego, z dodanymi efektami (np. perłowy), lub jednobarwnych. Warstwa wierzchnia nadaje
karoserii właściwości wizualne (połysk, kolor, jaskrawość) i zapewnia główną ochronę przed chemicznym i fizycznym
oddziaływaniem środowiska (promieniowanie UV, deszcze, substancje chemiczne, paliwa, mycie, zniszczenia
mechaniczne) [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005].
6.2.2

Powlekanie seryjne

Mimo tego, że procesy powlekania seryjnego są różne dla różnych fabryk (nawet u tego samego producenta), można
wymienić kilka wspólnych cech. Główne etapy obejmują wstępne oczyszczanie, fosfatyzację, pasywację, powlekanie
gruntowe zanurzeniowe, konserwację podwozia i uszczelnianie, nakładanie gruntu, suszenie gruntu, nakładanie warstwy
wierzchniej i przeważnie lakieru bezbarwnego (jednej lub dwóch warstw), suszenie warstwy wierzchniej, konwersację
szczelin, jeśli niezbędne – zabezpieczenie na czas transportu i naprawę możliwych uszkodzeń lakieru przed montażem. W
całej Europie stosuje się ogólnie warstwę wierzchnią dwuwarstwową, składającą się z lakieru bazowego i bezbarwnego,
zamiast jednowarstwowej. Ogólny przebieg procesu ilustruje Rys. 6.1.

Redukcja ilości
fosfororanu

Karoseria
niepowleczona (biała)

Realizacja systemu
Elektropowlekanie

Utwardzanie

Realizacja systemu

Zabezpieczenie podwozia i uszczelnianie

Dostarczenie i
składowanie surowców
Suszenie/utwardzanie

Realizacja systemu

Gruntowanie

Utwardzanie

Realizacja systemu

Warstwa wierzchnia (baza i lakier bezbarwny)
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Wykończenie

Karoseria powleczona

Rys. 6.1: Schemat typowego procesu lakierowania karoserii
[68, ACEA, 2004]
6.2.3

Stosowane powłoki

Powłoki zostały opisane w procesie powlekania, patrz Sekcje 6.2.4, 6.4.1 oraz 20.7.
6.2.4

Procesy powlekania

6.2.4.1 Techniki nakładania powłok

Seryjne malowanie karoserii na biało (BIW) 6 obejmuje elektropowlekanie (zanurzanie katodowe), uszczelnianie,
nakładanie gruntu, nakładanie warstwy wierzchniej i woskowanie. Proces nakładania gruntu i warstwy wierzchniej
wykorzystują techniki lakierowania natryskowego (zwykle elektrostatyczne dla powierzchni zewnętrznych), mające
miejsce w specjalnie zaprojektowanych komorach lakierniczych, z kontrolowaną ilością pyłów w powietrzu, temperaturą i
wilgotnością. Komory lakiernicze przeznaczone do nakładania warstwy wierzchniej są zwykle konstruowane ze strefami
odparowania rozpuszczalnika, w celu optymalizacji procesu lakierowania. Pierwsze odparowanie ma miejsce pomiędzy
nakładaniem warstwy bazowej i lakieru bezbarwnego (dla lakierów na bazie wody, proces ten jest zwykle przyspieszany
działaniem gorącego powietrza oraz/lub promienników podczerwieni – „wymuszone odparowanie”), natomiast drugie po
nałożeniu lakieru bezbarwnego i przed umieszczeniem elementów w piecu do termoutwardzania. Nadmierne ilości lakieru
są utylizowane poprzez starannie mieszanie powietrza wylotowego z komory z wodą (lub alternatywnym roztworem) w
oczyszczalniku zwężki Venturi’ego poza obszarem kraty komory [76, TWG, 2004,128, TWG, 2005].
Najważniejsze techniki rozpylania lakieru obejmują [76, TWG, 2004]:
rozpylanie lakieru pod ciśnieniem (dla efektów metalik i wnętrz)
rozpylanie lakieru z użyciem elektrostatycznego rozpylacza wysokoobrotowego
rozpylanie mechaniczne (roboty)
rozpylanie elektrostatyczne pod ciśnieniem
rozpylanie na gorąco
rozpylanie rotacyjne
rozpylanie bezpowietrzne.
6.2.4.2 Opis etapów procesu

Ze względu intensywnych badań i rozwoju prowadzonych (obecnie) przez branżę motoryzacyjną, w całej Europie
stosowane są różne zaawansowane techniki powlekania. Zostały one opisane w poniższych paragrafach [76, TWG, 2004].
6.2.4.2.1 Obróbka wstępna
6

BIW jest terminem standardowym w branży, odnoszącym się do niepowleczonej karoserii samochodu przed
odtłuszczeniem, zanurzaniem i lakierowaniem.
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Techniki obróbki wstępnej dla odtłuszczania, fosfatyzacji oraz innych rodzajów powlekania konwersyjnego, wraz z
płukaniem oraz innymi technikami powiązanymi zostały omówione w STM BREF [59, EIPPCB, 2006].
W pierwszej kolejności BIW są odtłuszczane i starannie płukane. Odtłuszczanie usuwa olej, smary, mydła, brud,
pozostałości piaskowania, substancje oraz inne zanieczyszczenia. Działanie jest przeprowadzane w temperaturze ok. 50 –
60oC przy użyciu zasadowych wodnych środków czyszczących, które mogą zawierać fosforany i środki powierzchniowo
czynne.

Następnie przeprowadzana jest fosfatyzacja, tworząca bazę pod ochronę przeciwkorozyjną i zapewniająca dobrą
przyczepność lakieru. Warstwa fosforanowa o grubości ok. 1,5 µm uzyskiwana jest poprzez rozpylanie lub zanurzanie w
roztworze wodnym. Może zawierać inne metale, np. szeroko stosowane systemy trój-metalowe zawierające cynk, mangan i
nikiel, a także wapń, kwas fosforowy i utleniacze, np. azotany, azotyny, chlorany, nadtlenek wodoru i sól hydroksylaminy
jako katalizator. Po kolejnym płukaniu, warstwa fosforanowa może być poddana dodatkowej pasywacji (roztworem Cr(VI)
lub Cr(III)). Następnie przeprowadza się kolejne płukanie z użyciem wody demineralizowanej. Część poddana fosfatyzacji
jest zwykle suszona w temperaturze ok. 50 – 60oC i bezzwłocznie przenoszona do strefy elektropowlekania (patrz Sekcja
6.2.4.2.2).
Ścieki można utylizować w typowych oczyszczalniach (więcej informacji znajduje się w STM BREF [59, EIPPCB, 2006]).
Osady ściekowe powstałe podczas procesu powstawania roztworów wymagają usunięcia w ramach utrzymania roztworu i
są utylizowane jako odpady [76, TWG, 2004].
6.2.4.2.2 Elektropowlekanie

Elektropowlekanie nazywane jest również: e-powlekaniem, zanurzaniem katodowym, lakierowaniem elektroforetycznym,
itp. Obecnie, elektropowlekanie jest w zasadzie uniwersalną techniką stosowaną w całej Europie jako powlekanie
gruntowe przy produkcji samochodów osobowych, ze względu na spełnianie wysokich wymogów jakościowych dla
ochrony przeciwkorozyjnej. Lakier wodny jest aplikowany poprzez imersję i zawierają ogólnie ok. 14 – 22% substancji
stałych i ok., 2 – 6% rozpuszczalników (wagowo), barwniki są bezołowiowe. Substancje stałe to zwykle polimery
lateksowe rozpuszczone w kwasie octowym (zwane ultrafiltratami, patrz poniżej), stosowane w procesie podobnym do
elektrogalwanizacji.
Cząsteczki lakieru, które nie zostały naniesione elektrycznie, zostają usunięte za pomocą płukania z użyciem ultrafiltratu.
W celu zminimalizowania strat lakieru, stosuje się systemy płukania wielokrotnego (kaskadowego), a także substancji
stałych i płynów odzyskanych w wyniku ultrafiltracji. Duży odsetek substancji stałych jest zawracany do kąpieli
zanurzeniowej tworząc obieg zamknięty (dodatkowe informacje znajdują się w STM BREF [59, EIPPCB, 2006]).
Elektropowlekanie wymaga utwardzania, np. w temperaturze 150 – 180oC. Obecnie trwają prace nad materiałami
wyżarzanymi niskotemperaturowo. Za wyjątkiem usuwania niewielkich niedoskonałości, warstwa gruntowa nie jest
piaskowana.
Ścieki z płukania można utylizować w typowych oczyszczalniach (więcej informacji znajduje się w STM BREF [59,
EIPPCB, 2006]).
6.2.4.2.3 Uszczelnianie i ochrona podwozia
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Przed nałożeniem warstwy gruntującej należy uszczelnić spawy i złącza. Proces ten jest przeprowadzany częściowo
ręcznie, a częściowo automatycznie, zwykle przy użyciu różnych materiałów PCV aplikowanych za pomocą specjalnych
pistoletów. Również ochrona podwozia jest oparta o plastizole PCV (100 – 1200 µm) lub poliuretan. Ogólnie są one
aplikowane automatycznie przy użyciu technik bezpowietrznych. Na obszary krytyczne nakładana jest za pomocą
bezpowietrznych rozpylaczy ostro-krawędziowych dodatkowa warstwa chroniąca przed odpryskiwaniem. W niektórych
fabrykach, materiały do ochrony podwozia i ochrony przed odpryskami oraz do uszczelniania szwów i szczelin są
nakładane na późniejszych etapach produkcji, czasem po nałożeniu warstwy wierzchniej w końcowej sekcji montażowej.
W fabryce w Niemczech, nakładanie zabezpieczenia podwozia jest przeprowadzane automatycznie i częściowo na
obróconych nadwoziach. Technikę tą można stosować wyłącznie w przypadku odpowiedniej struktury podwozia oraz
stabilnych dźwigarach wzdłużnych. Korzyści to redukcja rozpylania lakieru poza miejscem docelowym spowodowana
niższym ciśnieniem oraz jednorodne, powtarzalne powlekanie. Ponadto, technologia ta w przypadku powtarzalnych
operacji przeprowadzanych ręcznie, posiada pewne korzyści ergonomiczne (Volkswagen AG, Wolfsburg).

Materiały do uszczelniania i ochrony podwozia są w niektórych przypadkach suszone/utwardzane przed dalszą obróbką.
Jednakże, utwardzanie jest coraz częściej przeprowadzane w piecach do utwardzania warstwy gruntującej, co przyczynia
się do oszczędzenia energii.
Przed nałożeniem warstwy gruntującej nadwozie jest czyszczone ściereczką do kurzu, zjonizowanym powietrzem lub
coraz częściej walcami z piór strusi emu, ponieważ cząsteczki kurzu mogą mieć szkodliwy wpływ na warstwę wierzchnią
lakieru.
6.2.4.2.4 Nakładanie gruntu

Warstwa gruntująca pełni następujące funkcje:
wypełnianie drobnych nierówności podkładu oraz przygotowanie do nałożenia warstwy wierzchniej
zapewnienie dobrej przyczepności i grubości warstwy wymaganej do uzyskania pożądanej jakości
ochrona przez odpryskiwaniem
ochrona UV dla warstw nakładanych przez elektrozanurzenie.
Poza tradycyjnymi farbami gruntującymi zawierającymi rozpuszczalniki stosuje się także wodne farby gruntujące. W
sektorze farb gruntujących, powierzchnie zewnętrzne są przede wszystkim powlekane elektrostatycznie poprzez rozpylacze
wysokoobrotowe; w razie konieczności, w niektórych miejscach farba gruntująca jest aplikowana ręcznie (np. w sekcjach
wewnętrznych). Po transporcie do strefy odparowania w celu wyeliminowania rozpuszczalników, karoserie pokryte farbą
gruntującą są przenoszone do suszarki (do 140 – 160oC; koniecznie mniej niż temperatura elektropowlekania).
Mniejsze zużycie nakładanej w następnej kolejności warstwy bazowej można osiągnąć poprzez dostosowanie koloru
gruntu do koloru warstwy bazowej. W niektórych przypadkach warstwy bazowej nie stosuje się do wnętrz.
Przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych i Austrii do gruntowania stosowano powłoki proszkowe (DaimlerChrysler,
Graz). Jednakże wieloletnie doświadczenia wykazały, że w ten sposób uzyskanie wymaganej jakości powierzchni było
niemożliwe (między innymi z powodu dużej grubości warstwy) oraz wysokiego zużycia materiału. Jednakże, powłoki
proszkowe są wykorzystywane do gruntowania w jednej fabryce w Europie, i to w pięciu – sześciu kolorach. Powłoki
proszkowe tworzące zawiesinę w wodzie (zawiesiny proszkowe) przetwarzane jak farby płynne są wciąż na etapie
doskonalenia. Obecnie są one wykorzystywana do powlekania wierzchniego (patrz Sekcja 6.4) [76, TWG, 2004].
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6.2.4.2.5 Czyszczenie

Przed nałożeniem warstwy wierzchniej, niezbędne jest przeprowadzenie kompleksowego czyszczenia. Wykorzystywane są
następujące procesy: powietrze zjonizowane, dmuchawa, odkurzanie piórami, kompleksowe czyszczenie nadwozia, w tym
suszenie i chłodzenie [76, TWG, 2004].
6.2.4.2.6 Rodzaje powłok wierzchnich i ich zastosowanie

Powłoka wierzchnia może składać się z jednej, dwóch lub większej liczby warstw.
Powłoka jednowarstwowa
Procedura nakładania powłoki jednowarstwowej jest obecnie stosowana jedynie w specjalnych przypadkach do warstw
jednokolorowych, a nawet w tych przypadkach, z powodu trwałości oraz wizualnej jakości powierzchni, częściej stosuje
się powlekanie dwuwarstwowe i wyższe. Powlekanie jednowarstwowe jest wciąż powszechne przy powlekaniu lekkich
pojazdów komercyjnych, ponieważ klienci często żądają zastosowania specjalnych kolorów.
Powłoki jednowarstwowe obejmują klasyczne powłoki alkilowe, poliestrowe lub akrylanowe wypalane, utwardzane farby
jedno lub dwuskładnikowe, często z utwardzaniem izocyjanianowym.

Systemy te stosuje się zarówno dla lakierów rozpuszczalnych w wodzie, jak i zawierających rozpuszczalniki. Jako
barwniki stosowane są wyłącznie składniki o bardzo wysokiej odporności na światło i warunki atmosferyczne.
Materiał stosowany do powłoki wierzchniej jest aplikowany głównie za pomocą automatycznych, elektrostatycznych
rozpylaczy wysokoobrotowych, co pozwala na szybkie zmiany kolorów w przeciągu zaledwie kilku sekund. Wstępne lub
końcowe nakładanie powłoki za pomocą rozpylania trudno dostępnych części odbywa się ręcznie (pneumatycznie).
Wymaganą grubość suchej powłoki (pokrycie jednowarstwowe) rzędu 35 – 50 µm uzyskuje się w jednym lub dwóch
etapach, jeśli potrzeba z etapem odparowywania. Następnie powłoka jest wypalana w temperaturze ok. 130 – 140oC (w
zależności od czynnika wiążącego) w suszarce.
Powłoka dwuwarstwowa lub trzywarstwowa
W przypadku powłoki dwuwarstwowej, kolorowa warstwa bazowa jest aplikowana, a następnie przykrywana warstwą
lakieru bezbarwnego. Farby jednokolorowe są więc bardziej atrakcyjne, ponieważ umożliwiają uzyskanie głębi optycznej;
powłoka jest o wiele trwalsza. Powłoki specjalne lub metaliczne są nakładane w dwóch etapach; najpierw z użyciem
elektrostatycznych dzwonów wysokoobrotowych; po drugie pneumatycznie lub elektro-pneumatycznie.
Warstwa bazowa jest nakładana tak, aby jej grubość wynosiła jedynie 12 – 35 µm. Grubość zależy od właściwości
maskujących nakładanej kolorowej warstwy. W celu zwiększenia jakości maskowania można stosować różne kolory
warstwy gruntowej. Perłowe powłoki bazowe zawierające błyszczyki lub inne pigmenty specjalne, ponieważ barwniki
podstawowe zwykle nie mają właściwości maskujących i dlatego też wymagają dodatkowej warstwy powłoki bazowej
jako podkładu. Jest to zwykle powłoka biała, ale do celów podkreślenia efektu przenikania stosuje się także ciemne
podkłady (powłoki trzywarstwowe). Nowe techniki specjalne, jak kolorowanie powłok bazowych lub lakierów
bezbarwnych za pomocą rozpuszczalnych barwników lub stosowanie lakierów bezbarwnych z fluorem (silny środek
przeciw zabrudzeniom) zostały jedynie pokrótce wspomniane.
W przeciwieństwie do farb gruntujących i powłok bazowych, dla tradycyjnych lakierów bezbarwnych nie ma powszechnie
stosowanych powłok alternatywnych na bazie wody. Proporcje rozpuszczalników w tradycyjnych lakierach bezbarwnych
waha się od 53 do 57%. Wersje z wysokim udziałem substancji stałych charakteryzują się zawartością LZO rzędu 37 –
42%. Wielu producentów stosuje dwuskładnikowe lakiery bezbarwne na bazie rozpuszczalników z wyższą zawartością
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związków nielotnych rzędu 60 – 75% (z wysoką zawartością substancji stałych). Warstwa ta ma z początku kolor mleczny,
ale traci zabarwienie w procesie suszenia, kiedy to pojawia się barwa końcowa. Zmodyfikowane substancje wiążące oraz
systemy utwardzania, a także nowe technologie mieszania składników umożliwiające stosowanie dwuskładnikowych
lakierów bezbarwnych są w trakcie opracowywania. Mają one na celu redukcję emisji z lakierów bezbarwnych.
W pierwszej kolejności malowane są ręcznie lub automatycznie wnętrza drzwi, elementy silnika, klapy bagażników oraz
inne powierzchnie wewnętrzne. Po jednokolorowej warstwie bazowej nakładane są lakiery bezbarwne i specjalne (w tym
ostatnim przypadku jedynie za pomocą rozpylacza), przeważnie za pomocą elektrostatycznych urządzeń
wysokoobrotowych lub pistoletów pneumatycznych. Podczas używania sprzętu elektrostatycznego do nakładania powłoki
metalicznej lub perłowej, konieczne jest kolejne powlekanie metodą pneumatyczną.
Podczas stosowania wodnych lakierów bazowych, między nakładaniem warstw niezbędne jest suszenie. W przypadku
tradycyjnych powłok bazowych wystarcza krótkie suszenie z cyrkulacją powietrza (tzw. technika „mokre na mokre”).
Powłoki kolorowe (głównie bazowe) wymagają zmiany koloru. Bloki kolorów wystarczają średnio na pokrycie mniej niż
dwóch samochodów. Nawet przy wdrożeniu najlepszych możliwych technik odzysku, czyszczenie/płukanie dzwonów i
pistoletów przyczynia się do znacznego wzrostu emisji, zwłaszcza przy stosowaniu farb rozpuszczalnikowych. W
przypadku powłok wodnych, środki czyszczące na bazie wody składają się zwykle z 90% wody [76, TWG, 2004].
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6.2.4.2.7 Suszenie i utwardzanie

Suszenie przyspiesza parowanie rozpuszczalników z aplikowanej warstwy farby i obejmuje utwardzanie warstwy farby w
drodze reakcji chemicznych. Wyróżnia się trzy rodzaje suszenia:
suszenie fizyczne: materiał powłokowy jest nakładany w stanie płynnym i utwardzany poprzez parowanie
rozpuszczalników
utwardzanie chemiczne: powłoka jest już utwardzona po schnięciu fizycznym i dodatkowo utwardzana za
pomocą reakcji chemicznych. Reakcje te występują w wyższych temperaturach, dlatego też wymajają użycia
ciepła. Dodatkowe źródło ciepła może przyspieszyć reakcję w określonym zakresie.
utwardzanie poprzez suszenie aktywne: przez lub podczas aplikacji miesza się dwa lub większą liczbę składników
aktywnych w uprzednio ustalonych proporcjach. W drodze reakcji chemicznych powstaje trwała powłoka.
Systemy mogą być na bazie rozpuszczalników lub nie. Zwykle reakcja rozpoczyna się w temperaturze pokojowej.
Można ją również przyspieszyć poprzez zastosowanie źródła ciepła.
W praktyce stosuje się suszarki konwekcyjne, promienniki lub oba rodzaje, w zależności od wymogów jakościowych dla
powlekania. Karoserie, podgrzewane w trakcie procesu suszenia, muszą być zwykle wychładzane przed dalszą obróbką. Są
one chłodzone powietrzem w strefach chłodzenia.
6.2.4.2.8 Zabezpieczanie szczelin przed korozją

Zabezpieczenie przed korozją obejmuje nałożenie warstwy wosku do szczelin (obecnych z przyczyn konstrukcyjnych)
dźwigarów i drzwi karoserii. Można je przeprowadzać stosując następujące techniki:
rozpylanie: dla każdej szczeliny przewidziany jest przynajmniej jeden otwór aplikacyjny (45 – 50 otworów w
nadwoziu). Powtarzalne dozowanie uzyskuje się poprzez uprzednie zaprogramowanie aplikowanej objętości
farby. Przy rozpylaniu stosuje się zwykle materiał o 60 – 70% zawartości wosku, zawartego np. w emulsji
wodnej. Rozpylanie odbywa się w temperaturze pokojowej i za pomocą wosku rozgrzanego uprzednio w piecu
tak, aby uzyskał postać płynną i mógł być aplikowany do wszystkich powierzchni.
zalewanie gorącym woskiem nie zawierającym rozpuszczalników: przez automatycznie ustawiane dysze
przepuszczany jest gorący wosk (parafina o temperaturze 120 oC). Otwory są wypełnianie wg specyfikacji. Po
procesie zalewania, nadmiar wosku wypływa przez otwory z powrotem do zbiornika i jest ponownie stosowany w
ramach przepływu zamkniętego. Przed zalewaniem nadwozie jest podgrzewane (50 – 80oC) w celu uzyskania
możliwie jak najcieńszej warstwy. Technika ta nie zakłada wykorzystania rozpuszczalnika.
6.2.4.2.9 Poprawki

Mimo wszystkich opisanych środków, całkowite uniknięcie problemów z pyłami, defektami powłok (pył w wysuszonej
powłoce, uszkodzenia mechaniczne, substancje zakłócające namaczanie) nie jest możliwe. Wady można usunąć poprzez
natychmiastowe piaskowanie wadliwych miejsc oraz ich całkowite lub częściowe przykrycie, w zależności od wielkości
wady.
6.2.4.2.10

Ochrona podczas transportu

Do ochrony pojazdu podczas transportu stosuje się wiele metod. Większość producentów nakłada ochronną warstwę
woskową na bazie wody lub rozpuszczalników. Zawartość rozpuszczalnika (ok. 70%) zależy ogólnie od wymaganej
ochrony antykorozyjnej oraz w pewnym stopniu od wieku dostępnych urządzeń aplikacyjnych. Urządzenia do aplikacji
wosku nie stanowią integralnej części linii lakierniczej i mogą być stosowane po zakończeniu montażu pojazdu. W
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przypadku stosowania wosków wodnych, wymagane jest wymuszone suszenie. Coraz częściej do ochrony podczas
transportu używane są folie, lub też ochronę taką pomija się całkowicie [76, TWG, 2004].

6.3

Aktualne poziomy zużycia i emisji w przemyśle samochodowym

Dane od producentów samochodów dotyczące emisji LZO z indywidualnych lakierni są, ogólnie rzecz ujmując,
porównywalne dla całej Europy ze względu na harmonizację z normami określonymi w Dyrektywie SED. Jednakże, dane
z takich źródeł, jak od dostawców materiałów/sprzętu lub spoza UE mogą nie być porównywalne z powodu różnic
technicznych (np. zmian koloru, rozpuszczalników czyszczących). Inne poziomy zużycia i emisji nie są od razu
porównywalne z powodu odmiennych różnic w „instalacjach” Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania
Zanieczyszczeń IPPC w Państwach Członkowskich. Pomimo to, zintegrowane podejście do IPPC jest niezwykle istotne, a
oddziaływanie każdej z technik na inne emisje oraz emisje do innych elementów środowiska powinny być rozpatrywane
szczegółowo.
6.3.1

Bilans masy

Brak informacji.
6.3.2

Zużycie

6.3.2.1 Materiały

Tabela 6.2 przedstawia zużycie farby w gramach na pomalowany m2 powierzchni nadwozia, przy czym emisja LZO i
powierzchnia są mierzone wg technik opisanych szczegółowo w Załączniku 24.5. Zużycie zależy od różnych systemów
lakierowania i aplikacji, itp. Należy pamiętać, że niniejsze dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą
stanowić listy kontrolnej umożliwiającej wybór systemu malowania wyłącznie w oparciu o stopień zużycia. Proces
malowania w każdej fabryce jest wysoce złożony i w pełni zintegrowany, a także obejmuje wiele zintegrowanych etapów;
każdy z nich oddziałuje na inne. Ponadto, do każdego etapu mają zastosowanie różne dane liczbowe, w zależności od
techniki aplikacji. Decyzje dotyczące najlepszej opcji nie mogą być więc podejmowane w oparciu o wybór każdego kroku
z osobna.
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Materiał do powlekania (4)

Zużycie materiału (g
farby/m2) (1) (6)
za wyjątkiem (3)
70 – 80

Elektropowlekanie: 5% wodne rozpuszczalniki organiczne, zawartość substancji
stałych 14 – 18%
Farba gruntująca: rozpuszczalnikowe 45% rozpuszczalniki organiczne, rozpylanie
10 – 15
elektrostatyczne
Farba gruntująca: 8% wodne rozpuszczalniki organiczne, zawartość substancji stałych
10 - 20
50 -55%, rozpylanie elektrostatyczne
Powlekanie jednowarstwowe: rozpuszczalnikowe 45% rozpuszczalniki organiczne,
35 - 60
rozpylanie elektrostatyczne
Lakier bazowy: rozpuszczalnikowe 75% rozpuszczalniki organiczne (5), rozpylanie
45 – 55 (2)
elektrostatyczne (60%) oraz powietrzem skompresowanym (40%)
Lakier bazowy: 13% wodne rozpuszczalniki organiczne, zawartość substancji stałych
45 – 60 (2)
17 – 35%, rozpylanie elektrostatyczne (60%) oraz powietrzem skompresowanym
(40%)
Lakier bezbarwny: rozpuszczalnikowe 45% rozpuszczalniki organiczne, rozpylanie
20 – 30
elektrostatyczne
Lakier bezbarwny: 14% wodne rozpuszczalniki organiczne, zawartość substancji
35 – 45
stałych 42 - 49%, rozpylanie elektrostatyczne
Lakier bezbarwny: zawiesina proszkowa, ok. 1% rozpuszczalniki organiczne,
42 – 46
zawartość substancji stałych 38%, rozpylanie elektrostatyczne
Lakier bezbarwny: proszkowy, bez rozpuszczalników, rozpylanie elektrostatyczne
100 - 110
Ochrona podwozia i uszczelnianie
6 – 12 kg/nadwozie (3)
Ochrona podczas transportu i dostawy
6
(1) Obszar poddany elektropowlekaniu zgodnie z definicją podaną w Dyrektywie SED. Jednostka ta obowiązuje dla
wszystkich cytowanych systemów powlekania, za wyjątkiem ochrony podwozia i uszczelniania; dla tego ostatniego
nie występuje jednostka obszarowa
(2) dla lakierów bazowych z zawartością substancji stałych rzędu 20 – 25% podczas przetwarzania
(3) kg/nadwozie nie g/m2
(4) rozpylanie elektrostatyczne może mieć wyższy współczynnik aplikacji, a pneumatyczny – niższy
(5) wartość procentowa odnosi się do proporcji grubości warstwy uzyskiwanej dzięki aplikacji lakieru bazowego:
60% odnosi się do użycia dzwonów wysokoobrotowych wspomaganych elektrostatycznie (np. 9 µ) vs. 40% przy
aplikacji pneumatycznej (np. 6 µ). Naprawy przy pomocy rozpylania pneumatycznego wykazują istotne różnice przy
wykończeniach metalicznych nakładanych techniką elektrostatyczną – powlekanie seryjne przy użyciu rozpylania
pneumatycznego upraszcza naprawy
(6) pomierzone wg technik opisanych szczegółowo w Załączniku 24.5.
Tabela 6.2: Zużycie farb dla kilku systemów powlekania
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
6.3.2.2 Woda
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Główne obszary zużycia wody to:
obróbka wstępna (odtłuszczanie)
powlekanie konwersyjne (fosfatyzacja i pasywacja)
elektropokrywanie
ograniczanie emisji z powietrza wylotowego z komory natryskowej
Woda jest przede wszystkim stosowana do płukania materiałów przed rozpoczęciem kolejnego procesu: niewielka ilość
wody jest stosowana do uzupełniania wody odparowanej i tworzenia nowych roztworów. Zarządzanie wodą i techniki
oszczędzania wody zostały opisane szczegółowo w STM BREF [59, EIPPCB, 2006]. Obejmują one płukanie
wieloetapowe, techniki minimalizujące zużycie wody, odzysk wody i surowców i odnoszą się w równym stopniu do
elektropokrywania. Zużycie wody wynikłe z zastosowania BAT w STM BREF to: 3 – 20 l/m2/etap płukania.
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Departament ds. malowania jednej z wiodących niemieckich firm zmniejszył zużycie wody o ok. 70% do poziomu 3 l/m2
dzięki zastosowaniu wszystkich możliwych technik oszczędzania wody, takich jak obieg zamknięty i wieloetapowe
systemy kaskadowe w strefach płukania obróbki wstępnej oraz instalacjach elektropowlekania farbą gruntującą. Zakłada to
zainstalowanie nowego urządzenia do fosfatyzacji. Uwzględniając trzy etapy płukania (dla odtłuszczania, fosfatyzacji i
elektropokrywania), zużycie wody wynikłe z zastosowania BAT w STM BREF wynosi 9 – 60 l/m2.
Komory natryskowe stosują kurtynę wody ograniczającą natrysk na niechciane powierzchnie. Jest to zwykle zamknięty
obieg wody krążącej w komorze, z opcją koagulacji farby. Ścieki mają postać koagulatu osadowego, a ilość ścieków
płynnych jest niewielka. Komory wymagają opróżnienia od czasu do czasu do celów oczyszczania i niewielką ilość wody
uzupełniającej wodę odparowaną.
Wody można używać do chłodzenia, co zostało omówione w CV BREF [126, EIPPCB].
6.3.2.3 Energia

Standardowe zużycie energii lakierni samochodowych
200 000 samochodów rocznie
Wypełniacze i lakiery bazowe wodne,
rozpuszczalnikowe lakiery bezbarwne
Przedział jednostek
Zużycie energii przez lakiernię
380 000 – 580 000 MWh
Całkowite zużycie energii (fabryka)
Zużycie energii przez lakiernię (60% gaz)
160 000 – 240 000 MWh
Lakiernia jako % całkowitej energii zużywanej przez
38 – 52%
fabrykę
Zdolność produkcyjna
System powlekania

Zużycie energii w procesie malowania
Przedział
Obróbka wstępna
7 – 11%
Elektropowlekanie
10 – 15%
Uszczelnianie/ochrona podwozia
12 – 18%
Wypełniacz
12 – 18%
Lakier bazowy
15 – 22%
Lakier bezbarwny
22 – 33%
Uszczelnianie szczelin
2- 2%
Razem
80 -120%
Źródła: Ökobilanz Lackierprozess (2003) (Krinke), Pers. Mittl. Hr. Engelmann, Oct 2005, ACEA 2005
Tabela 6.3: Standardowe zużycie energii lakierni samochodowych
[128, TWG, 2005]
Proces malowania jest jednym z najbardziej energochłonnych etapów i prawdopodobnie o największym oddziaływaniu dla
środowiska w produkcji pojazdów po uwzględnieniu użycia rozpuszczalników i emisji. Tabela 6.3 przedstawia
standardowe wartości dla lakierni, wykazując zużycie energii na poziomie 38 – 52% zużycia energii dla całej fabryki
montażowej 9za wyjątkiem innych czynności produkcyjnych, zlokalizowanych czasami w tej samej fabryce, takich jak
odlewnie, produkcja kadłubów silnika i produkcja innych elementów). Dane szczegółowe dotyczące zużycia energii dla
poszczególnych sekwencji procesów oraz poszczególnych kroków procesu zależą od rodzaju procesów oraz wydajności
poszczególnych linii produkcyjnych. Z tego powodu dane te są często nieporównywalne, nawet w odniesieniu do różnych
linii produkcyjnych w tym samym zakładzie. Dane szczegółowe często nie są opracowywane lub nie są publikowane.
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6.3.3 Emisja

6.3.3.1 Emisja do powietrza

W produkcji samochodów LZO stanowią najistotniejsze źródło emisji. Produkcja powoduje emisję NMLZO z komór
natryskowych, pieców do suszenia oraz czyszczenia sprzętu do aplikowania farb. Emisja NMLZO w tym sektorze może się
istotnie różnić w zależności od kraju. Na poziomie EU25 na rok 2000 (wg modelu RAINS), emisja NMLZO wynosiła 74,2
kiloton, co stanowi 0,7% całkowitej emisji NMLZO. Całkowita ilość to 18367150 powleczonych samochodów, a średni
współczynnik emisji wynosił 4 kg NMLZO/pojazd. Pokazuje to, że emisje w tym sektorze w krajach EU25 są już
częściowo utylizowane* (współczynnik emisji niezutylizowanych* zależy od kraju, ale może dochodzić nawet do 10 kg/
pojazd). Dane te są równe ze średnią UE25 rzędu 40 – 67g LZO/m2, w porównaniu do emisji niezutylizowanych – 100 –
167 g LZO/m2 (oba przedziały zależą od wielkości modelu). Branża dokonała znaczących inwestycji w redukcję
rozpuszczalników. Przed wprowadzeniem środków redukcyjnych (np. w latach siedemdziesiątych), typowy poziom emisji
osiągał 200 – 300 g/m2 (mierzony wg Dyrektywy SED) [117, ACEA, 2005]. (*Utylizowane/niezutylizowane oznacza w
tym kontekście nie tylko utylizację gazu odlotowego, ale również inne środki redukcji emisji LZO). Emisje i powierzchnie
obliczono na podstawie Załącznika 24.5
Dyrektywa SED ustala limit masy emisji LZO dla instalacji powlekających pojazdy na 60 g/m2 dla instalacji istniejących
oraz 45 g/m2 dla nowych instalacji. Termin ostateczny osiągnięcia limitu masy emisji dla istniejących fabryk upływa 31
października, 2007 r. Na początku 2005 r., 27 fabryk w Europie wytwarzało emisje powyżej limitu 60 g/m 2 i wdrożyło
programy modernizacji w celu osiągnięcia limitu w wymaganym terminie [117, ACEA, 2005].
Większość Państw Członkowskich stosuje limity Dyrektywy SED, ale w niektórych z nich wdrożono niższe limity emisji.
Przykładowo Niemcy posiadają wieloletnią tradycję we wdrażaniu przepisów dotyczących LZO, nakładających na branżę
obowiązek redukcji emisji w przeciągu 20 lat z poziomu 60 na 35 g/m 3 dla lakierów jednolitych. Podobne przepisy
obowiązują w Austrii i Czechach [128, TWG, 2005].
Zwykle nakładanie i suszenie farby gruntującej i lakieru bazowego/bezbarwnego generują ok. 80% emisji LZO w sektorze
lakierniczym dla produkcji pojazdów. Wykończenie warstwy wierzchniej (rektyfikacja), czyszczenie oraz źródła
dodatkowe (np. powlekanie małych elementów, ochrona podwozia) odpowiadają za pozostałe 20% emisji. Ok. 70 – 90%
całkowitej emisji LZO generowanej podczas procesu aplikacji i suszenia pochodzi z komory lakierniczej; pozostałe 10 –
30% z suszarki. Wskazane wartości procentowe zależą ogólnie od rodzajów stosowanych rozpuszczalników, systemów
malowania oraz współczynnika wydajności nakładania dla danej techniki. Powietrze odpadowe z suszarki zawierające
LZO jest przekazywane do termicznego systemu ograniczania emisji z gazów odlotowych.
Dane liczbowe przedstawione w niniejszej sekcji odnoszą się do elektropowlekania nadwozia (patrz Załącznik 24.5), gdzie
całkowita powierzchnia wynosi zwykle 65 – 95 m2 (samochód rodzinny w wersji mini lub medium), gdzie farba
gruntująca, lakier bazowy i bezbarwny są nakładane na ok. 10 – 15 m2 powlekanej powierzchni. Obecnie, średnie emisje
lotnych związków organicznych dla niemieckiego przemysłu samochodowego wynoszą ok. 35 – 45 g/m2 powierzchni
poddanej elektropowlekaniu. Oznacza to średnie zużycie rozpuszczalników na poziomie 2,5 do 4 kg na pojazd (w
zależności od modelu i wymogów indywidualnych). Szacowana emisja LZO w Austrii wynosi 21 – 27 g/m2 i ok. 1,8 kg na
pojazd, emisją tlenków azotu na poziomie 40 – 80 mg/nm3, tlenku węgla 25 – 80 mg/nm3, TPB na poziomie < 3 mg/nm3.
Podobnie, w europejskim przemyśle samochodowym poziom emisji waha się pomiędzy 35 i 45 g/m2, w szczególności w
Szwecji i Holandii, a także w niektórych fabrykach w Belgii, Zjednoczonym Królestwie, Francji, Włoszech, Portugalii i
Czechach. Jednakże poziom ten jest nadal przekraczany w wielu fabrykach w Europie, w których emisja LZO osiąga
wartość 60 – 120 g/m2. Rys. 6.2 pokazuje przedział emisji LZO w 65 lakierniach w Europie.
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W przypadku dwóch dużych firm (w Szwecji i w Niemczech), emisje są o wiele niższe, na poziomie 10 g/m 2 lub niższe. Są
to nowe (lub ostatnio zbudowane) fabryki, powstałe na terenach niezabudowanych lub całkowicie zmodernizowane,
stosujące nowoczesne, zielone technologie oraz/lub technologie dające rezultaty niespełniające wymogów jakościowych
innych producentów odnośnie wykończenia, trwałości, wytrzymałości chemicznej, itp. [128, TWG, 2005].
Poza emisją LZO, należy również uwzględnić cząsteczki lakieru (zawierające prawdopodobnie metale ciężkie). Emisja
cząsteczek przy nadmiernym natrysku osiąga wartość poniżej 5 mg/nm 3, dzięki użyciu mokrych i suchych separatorów w
komorach natryskowych.
Skuteczność eliminacji emisji LZO zależy od stosowanych technik, zakładających efektywność aplikacji, zawartość LZO
w lakierze, wychwycie oparów oraz utylizacji gazów odlotowych, patrz Sekcja 20.11.4. Po obróbce cieplnej, zwykłe
stężenie gazu oczyszczonego to 10 mg C/m3. Względnie wysoką efektywność kosztową osiąga się w pierwszej części
emisji LZO, co prowadzi do redukcji w drugiej. Efektywność dopalania cieplnego wynosi 90% dla pieców do suszenia. W
połączeniu z absorpcją węgla, wynosi ona 80% dla nakładania farby gruntującej, 70% dla lakieru bazowego oraz 75% dla
bezbarwnego [68, ACEA, 2004, 128, TWG, 2005]. W przypadku utylizacji gazów odlotowych w Niemczech (spalanie),
emisja wynosi znacznie poniżej 10 mg C/Nm3, natomiast dla tlenków azotu i tlenku węgla ok. 100 mg/m3, pomimo tego, że
temperatura spalania została obniżona z 730 na 700oC i redukcji zużycia energii.
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LZO Emissions (units g/m2)
Car paint shop

Emisja LZO (jedn. g/m2)
Lakiernie samochodowe

Rys. 6.2 Przedział emisji LZO z 65 lakierni samochodowych w Europie
[65, ACEA, 2004]
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6.3.3.2 Emisja do wody

Ścieki z obróbki wstępnej oraz zanurzeniowego powlekania farbą gruntującą
Ścieki pochodzą z obróbki wstępnej nadwozia obejmującej odtłuszczanie, fosfatyzację, pasywację oraz z procesu
elektropowlekania farbą gruntującą. Ścieki pochodzą przede wszystkim z płukania nadwozia pomiędzy procesami,
usuwającego materiały z poprzedniego procesu. Elementy obróbki wstępnej (odtłuszczania), powlekania konwersyjnego i
pasywacji, a także zarządzanie wodą i techniki oszczędzania dla wszystkich procesów opisanych w STM BREF [59,
EIPPCB, 2006]. Obejmują one wieloetapowe płukanie, techniki minimalizacji zużycia wody, odzysk wody i surowców i w
równym stopniu odnoszą się do elektropowlekania.
Przy elektropowlekaniu stosuje się płukania wielokrotne (kaskadowe), separację i odzysk substancji stałych i płynnych z
lakierów (ultrafiltracja) zwracanych do płukania. Mimo że w przypadku substancji stałych w farbie jest to zwykle obieg
zamknięty, część wody wykorzystywanej do płukania może zostać utracona (zawierająca ślady farby, rozpuszczalników
wodnych, itp.), w związku z czym pojawia się potrzeba okresowego czyszczenia. Obecnie dobrą praktyką jest
wykorzystywanie bezołowiowej farby do elektropowlekania zanurzeniowego. Jednakże, w związku z zastosowaniem
produktów bezołowiowych pojawiają się nowe materiały wysokiego ryzyka, np. związki cynoorganiczne, które mogą
stworzyć problemy przy oczyszczaniu ścieków.
Ścieki są utylizowane w oczyszczalni ścieków, a następnie przekazywane do komunalnych oczyszczalni ścieków celem
dalszej utylizacji, opisanej szczegółowo w STM BREF [59, EIPPCB, 2006], wraz z wartościami emisji dla BAT.
Ścieki z procesów powlekania
Ogólnie rzecz ujmując, przy czyszczeniu na mokro nadmiernego lakieru powstają odmienne ścieki, takie jak:
mieszanka farby, wody i pozostałości koagulantów
mieszanka farby, wody i rozpuszczalników powstała przy czyszczeniu nebulizatorów oraz kanałów
doprowadzających farbę
mieszanka farby i wody powstała podczas czyszczenia komór lakierniczych.
Podczas natryskiwania lakieru w lakierniach często dochodzi no natryskiwania nadmiernej ilości lakieru,
wychwytywanych w oczyszczalnikach mokrych, których zadaniem jest minimalizacja emisji z lakieru. Woda ze skruberów
przepływa w obiegu zamkniętym, a osady z farby są oddzielanie i okresowo usuwane. Te same metody są stosowane przy
separacji farb rozpuszczalnikowych i wodnych.
Rozpuszczalniki organiczne zawarte w farbach rozpuszczalnikowych są zwykle bardzo lotne i słabo rozpuszczalne w
wodzie. Farby wodne charakteryzują się o wiele niższą zawartością rozpuszczalnika, który z kolei jest prawie całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Jeśli rozpuszczalniki te mają niskie ciśnienie pary, mogą akumulować się w wodzie.
Rozpuszczalniki dla farb wodnych akumulują się w wodzie krążąc w komorze natryskowej jedynie do stanu równowagi
(zwykle stężenie wynosi ok. 0,5%). Woda wykorzystywana do płukania w komorze natryskowej jest utrzymywana w
obiegu zamkniętym i okresowo wymieniana, np. dwa razy w roku lub rzadziej. Ponadto, ścieki są wytwarzane przy
czyszczeniu wymienników ciepła wykorzystujących powietrze wylotowe z komory natryskowej oraz wirniki ciepła oraz
nawilżanie powietrza wlotowego dostarczanego do komory natryskowej [76, TWG, 2004].
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6.3.3.3 Odpady

Znaczne ilości odpadów powstałych w wyniku procesów obróbki wstępnej katodowego powlekania zanurzeniowego farbą
gruntującą oraz malowania nadwozi obejmują:
odpady rozpuszczalnikowe: głównym źródłem odpadów rozpuszczalnikowych są odzyskane rozpuszczalniki,
stare rozpuszczalniki lub ich pozostałości, zużyte i zanieczyszczone środki czyszczące powstałe, między innymi,
na skutek czyszczenia i przygotowywania systemów farb rozpuszczalnikowych, czyszczenie narzędzi, urządzeń
lub komory natryskowej, a ponadto z oczyszczania gazów odlotowych powstałych przy malowaniu i suszeniu
pozostałości farb i stare farby: z powody zmienionej charakterystyki fizycznej oraz/lub chemicznej, pozostałości
farb i stare farby, niezdatne do użytku, muszą być utylizowane jak odpady. Ponadto jako odpady traktuje się
partie niespełniające wymogów specyfikacji, nadwyżki i wyschłe farby. Można rozróżnić pozostałości farb
nieutwardzonych zawierających rozpuszczalniki oraz utwardzone stare lakiery/pozostałości farb nie zawierające
rozpuszczalników. Nie uwzględnia się farb wodnych i powłok proszkowych.
osady z farb: podczas natryskiwania, nadmierna ilość farby jest wychwytywana w wodzie, a skoagulowane
cząsteczki lakieru są usuwane z wody. Do wody są dodawane koagulanty, umożliwiające oddzielenie i szybsze
czyszczenie, co powoduje jednak powstanie osadów.
stosowane czynniki adsorpcyjne: jeżeli stosuje się metody oczyszczania gazów odlotowych, takich jak adsorpcja
do węgla drzewnego, powstaje węgiel drzewny nasycony rozpuszczalnikami, który należy zutylizować.
osady z fosfatyzacji powstałe na skutek obróbki wstępnej
odpady PCV powstałe na skutek konserwacji podwozia
filtry i wkłady do filtrów
stosowane ściereczki celulozowe i czyszczące; celuloza i ściereczki czyszczące nasycone rozpuszczalnikiem
powstają przy czyszczeniu urządzeń do aplikacji farby. Są one częściowo zanieczyszczone farbą.
6.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania samochodów

W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla przemysłu samochodowego, dla kategorii
M1 i N1. W Sekcji 20.7 omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania dla
samochodów. W Tabeli 6.3 przedstawiono ogólne techniki dla samochodów, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7.
Techniki te nie będą przytaczane w niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis
rodzaju informacji uwzględnianych dla każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
Streszczenie EGTEI dla powlekania samochodów (patrz Załącznik 24.1.1) dostarcza danych na temat analizy kosztów i
korzyści na poziomie europejskim dotyczących niektórych technik redukcji emisji LZO. Jednakże podejście EGTEI musi z
konieczności być uproszczone i prezentować jedynie kluczowe techniki, nie uwzględniając innych czynników BAT, takich
jak efekt cross-media lub charakterystyk technicznych wybranych instalacji i produktów [135, EGTEI, 2005].
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 6.4: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
6.4.1 Systemy powlekania

Proces malowania w przemyśle samochodowym jest wysoce złożony i stanowi w pełni zintegrowaną operację składającą
się z wielu niezależnych kroków. Każdy krok oddziałuje na wszystkie inne, natomiast decyzje dotyczące jednego kroku
mogą mieć wpływ na wszystkie lub na część procesu. Podobnie, niektóre połączenia technik mogą być niezgodne z
innymi. Również istniejący system aplikacji może ograniczać wybór powłok. Dlatego też, przy rozpatrywaniu technik dla
określenia BAT, nie należy wybierać każdego kroku z osobna.
Na przykład, różne przykłady połączenia technik przedstawiono w Tabeli 6.5 poniżej. Konfiguracje te mają charakter
informacyjny i nie mogą być postrzegane jako jedyne dostępne opcje:
Przykład
A

B
C

D

Farba gruntująca
Lakier bazowy
rozpuszczalnikowa
wodny
wodna
brak
farba
gruntująca
proszkowa
wodny
wodny
rozpuszczalnikowy
rozpuszczalnikowy
rozpuszczalnikowy z
wodny
komorą
powietrzną
rozpuszczalnikowy z
ograniczającą emisję
komorą
powietrzną
wodny
ograniczającą emisję
SB – rozpuszczalnikowy, WB - wodny

Lakier bezbarwny
rozpuszczalnikowy
proszkowy
zawiesina proszkowa

rozpuszczalnikowy
rozpuszczalnikowy
rozpuszczalnikowy z
komorą
powietrzną
ograniczającą emisję

Tabela 6.5: Przykłady połączeń technik powlekania dla samochodów
[117, ACEA, 2005]
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6.4.2 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe

Opis: Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe mają następującą zawartość wagową rozpuszczalnika: 35 – 45% dla farb
gruntujących, 40 – 50% dla lakierów bazowych oraz 30 – 34% dla warstw wierzchnich z wysoką zawartością substancji
stałych, 70-80% dla lakierów bazowych oraz 5- -55% dla lakierów bezbarwnych. Rozpuszczalniki (głównie LZO)
zapewniają lepkość, ułatwiają tworzenie warstwy oraz obniżają energię ewaporacji.
Aplikacja polega na dostarczeniu farby w systemie zamkniętym do aplikatora. Aplikacja może być manualna lub
automatyczna (lub taka i taka) i przeprowadzana za pomocą specjalnie skonstruowanej komory natryskowej z odciągiem i
wentylacją wylotową.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W porównaniu do systemów farb wodnych, bezpośrednie wymogi energetyczne dla
każdego samochodu są o 15% niższe (990 MJ/samochód w porównaniu z 1100 MJ/samochód w przypadku powłok
wodnych) z powodu lepszej klimatyzacji i przyspieszonego odparowywania systemów rozpuszczalnikowych. Jednakże nie
obejmuje to zużycia energii na ograniczanie emisji z powietrza wylotowego z komory natryskowej, czyli ok. 200 – 400
MJ/samochód. Patrz Sekcja 6.3.2.3 oraz Tabela 6.3.
Oddziaływanie na środowisko: 20 – 30 lat temu, wszystkie rozpuszczalniki nie poddawane kontroli emitowały ok. 100 –
300 g/m2 LZO. Nowoczesne systemy generują 43 – 72 g/m2 w przypadku farb gruntujących/lakierów bazowych/lakierów
bezbarwnych,
Zwykle rozpuszczalniki w gazach odlotowych z pieców są spalane, ponieważ stanowią ok. 15% całkowitej emisji LZO z
fabryki stosującej tradycyjne systemy malowania. Gdzie jest to tylko możliwe, prowadzony jest odzysk energii cieplnej,
np. do podgrzewania suszarek. Jednakże, aby uzyskać niskie poziomy emisji, obróbka termiczna wymaga dodatkowego
źródła paliwa, patrz Sekcja 20.11.4.
Dane operacyjne: Czasy utwardzania są krótsze niż dla systemów wodnych, dlatego też można uzyskać większą prędkość
linii na małych obszarach, podyktowaną skróconym czasem przebywania w piecu. Systemy rozpuszczalnikowe mogą
również być stosowane w większym przedziale temperatur i wilgotności. Nie jest wymagane oprzyrządowanie ze stali
chirurgicznej.
Modyfikacje operacji z użyciem systemów rozpuszczalnikowych w celu uzyskania niższego poziomu emisji LZO można
zrealizować z krótszymi czasami przestojów (w przeciwieństwie do przywrócenia gotowości systemu niezbędnego przy
zmianie materiału).
Technika ta nie spełnia niższych wymogów emisji niezbędnych w niektórych krajach europejskich, a wyniki jej
zastosowania nie będą plasować się w granicach średniej tj. jak wskazano na Rys. 6.2.
Zastosowanie: Systemy rozpuszczalnikowe mogą być stosowane we wszystkich fazach malowania (farby gruntujące,
warstwa wierzchnia z udziałem substancji stałych, lakier bazowy, bezbarwny i naprawy), i może być stosowany na
powierzchniach metalowych i z tworzyw sztucznych. Farby te można stosować w nowych i istniejących lakierniach o
ograniczonej powierzchni oraz wtedy, gdy zmiany farb nie są technicznie możliwe.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: ograniczenia ekonomiczne i techniczne dotyczące istniejących lakierni mogą sprawić, że
tradycyjne technologie rozpuszczalnikowe okażą się dla niektórych fabryk opcją pierwszego wyboru.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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6.4.3 Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
6.4.3.1

Systemy farb wodnych

Opis: W celu zapoznania się z ogólnym opisem systemów farb wodnych patrz Sekcja 20.7.2.3. W przypadku
elektropowlekania, aplikacja farb rozpuszczalnych w wodzie zakłada użycie materiałów o zawartości rozpuszczalnika od 1
– 6%, zwykle 1 – 2%.
Materiały do elektropowlekania są dostarczane w systemie zamkniętym i stosowane przy użyciu technik zanurzeniowych.
W przypadku farb gruntowych i lakierów bazowych, farby wodne zawierają rozpuszczalne w wodzie środki umożliwiające
tworzenie powłoki (żywicę alkilową, poliester, akrylen, melaminę i żywicę epoksydową). Farby gruntujące i lakiery
bazowe są dostarczane w systemie zamkniętym i aplikowane przy użyciu natrysków. Tradycyjne systemy wodne zawierają
rozpuszczalniki w następującym ujęciu wagowym: 5 – 10% dla farb gruntujących oraz 10 – 15% dla lakierów bazowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: typowe współczynniki emisji LZO dla malowania lakierami wodnymi w lakierni to
1 – 2 g/m2 dla farb gruntujących, 6 – 8 g/m2 dla lakieru bazowego (7 – 9% dla produktów o niższym czasie odparowania,
patrz Sekcja 20.7.2.4 oraz farb dwuskładnikowych) przy braku kontroli emisji.
Oddziaływanie na środowisko: Bezpośrednie wymogi energetyczne dla samochodu to ok. 13 – 17% więcej, niż w
przypadku rozpuszczalników, częściowo z powodu wymogu suszenia każdej warstwy pomiędzy powlekarniami
(odparowanie pomiędzy powlekarniami).
Następuje utrata energii z niektórych systemów spalania rozpuszczalników.
Zużycie materiałów dla materiałów wodnych jest porównywalne z farbami rozpuszczalnikowymi (0 – 11%) dla farb
gruntujących i wyższe (0 – 25%) dla lakierów gruntowych.
Zużycie wody jest również wyższe, a oddzielanie osadów przy oczyszczaniu ścieków jest bardziej skomplikowane.
Dane operacyjne: Wymogi energetyczne to zwykle 1100 MJ na samochód. W celu uzyskania danych dotyczących
określonych procesów, patrz Sekcja 6.2.3.2 oraz Tabela 6.3. Wpływ na działania: zdolność produkcyjną, lokalne warunki
atmosferyczne, stosowane techniki ograniczania emisji, wymogi dotyczące objętości powietrza, długość komór, kryteria
działania komór, takie jak temperatura i techniki nakładania farb.
Zastosowanie: Materiały wodne mogą być stosowane do elektropowlekania, jako farby gruntujące, lakiery bazowe oraz do
przeprowadzania niektórych napraw. Mogą być stosowane na powierzchnie metalowe i z tworzyw sztucznych. Jednakże
nie mogą być używane z jednowarstwowymi, jednokrotnie wypiekanymi kolorami jednolitymi, ponieważ wymagałyby
uszczelnienia lakierem bezbarwnym. Materiały wodne zostały również opracowane dla zastosowań jako lakiery
bezbarwne, ale nie są one powszechnie stosowane do malowania samochodów z powodu słabej jakości i wyglądu.
Jednakże, należy zauważyć, że ograniczenia w wyglądzie i jakości warstwy wierzchniej są niezależne od tego, czy
zastosowano materiał rozpuszczalnikowy, czy wodny, ale zależą od technologii żywicy (alkilowa lub akrylowa) i
stabilności barwnika związanej z oddziaływaniem promieniowania UV (np. rozpuszczalnikowe wierzchnie warstwy
alkilowe charakteryzują się słabym wyglądem).
Kolorowe, jednorodne wodne warstwy wierzchnie są używane do celów komercyjnych od lat, w szczególności do
malowania samochodów i kabin kierowców. Odnotowano tylko jeden przypadek pomalowania lekkiego pojazdu
komercyjnego jedną warstwą farby wodnej bez dodatkowego pokrycia lakierem bezbarwnym.
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Przy modernizacji systemów wodnych na tradycyjne lakiernie rozpuszczalnikowe pojawiają się trudności spowodowane
ograniczeniami kosztowymi i fizycznymi. Potrzeba montażu większych pieców ze strefami odparowania pomiędzy
powlekarniami, aby spełnić dodatkowe wymogi dotyczące utwardzania, oznacza, że lakiernie zaprojektowane i zbudowane
dla systemów rozpuszczalnikowych mogą nie posiadać wystarczającej przestrzeni, aby zainstalować system wodny. Inne
wymogi zakładają, że rury i systemy dostarczania farby muszą być zbudowane ze stali nierdzewnej. Dodatkowe koszty
związane z wymogami operacyjnymi, instalacją materiałów i sprzętu oznaczają, że systemy wodne są często ograniczane
do nowych lakierni, lub fabryk już wyposażonych w niezbędne systemy. Komory wodne muszą działać przy bardziej
restrykcyjnych kontrolach temperatury i wilgotności. Ponieważ w przypadku systemów wodnych czasy utwardzania są
dłuższe, prędkość linii jest zwykle niższa, niż dla innych systemów.
Ekonomika: Koszy farb wodnych są do 20% wyższe w porównaniu z farbami rozpuszczalnikowymi, w zależności od
ekonomii skali. W jednej z fabryk referencyjnych (poniżej), nie zaobserwowano różnicy w kosztach. Związane z procesem
koszty energii są wyższe, niż w przypadku materiałów rozpuszczalnikowych ze względu na wyższe wymogi dotyczące
suszenia. Technologii wodnych nie można zastosować do tradycyjnych lakierni bez znacznych inwestycji w instalację
sprzętu i konstrukcji. Na przykład, w dużych lakierniach (ponad 100 000 samochodów rocznie), typowe koszty całkowite
zainstalowania nowej komory natryskowej wynosiłyby od 15 mln euro do 35 mln euro; koszty komór natryskowych
wodnych mogą być o 10 – 20% wyższe. Dane te nie zawierają kosztów budowy, które mogą być znaczne, w zależności od
warunków lokalnych. To, w połączeniu z ograniczeniami technicznymi, oznacza, że technologie wodne mogą być
instalowane wyłącznie podczas dużych modernizacji lub w nowych lakierniach. Od roku 1994 większość nowych lakierni
w krajach UE zostało zaprojektowanych dla wodnych lakierów bazowych. Nowe produkty mają postać powłok bazowych
o zredukowanym czasie odparowania (patrz Sekcja 20.7.2.4).
Koszty ogólne, przy uwzględnieniu niższych kosztów ograniczania emisji, są zwykle niższe dla powłok wodnych.
Przyczyny zastosowania: Redukcja emisji LZO do atmosfery.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Volkswagen, Wolfsburg, Niemcy; Renault, Flins sur Seine, Francja; GM,
Eisenach, Niemcy; Opel, Eisenach, Niemcy
Literatura: [68, ACEA, 2004] [13, DFIU and IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
6.4.3.2

Powlekanie proszkowe

Opis: Powłoki proszkowe to systemy bezrozpuszczalnikowe wymagające aplikacji elektrostatycznej, odpowiednie przede
wszystkim dla powierzchni metalowych. Powłoki proszkowe są zwykle na bazie żywic akry licznych zawierających kwas
lub anhydryt. Mogą być stosowane w aplikacjach farb gruntowych lub lakierów bezbarwnych. Powlekanie proszkowe jest
stosowane w celowych komorach natryskowych z odciąganiem i wentylacją wydechową i może odbywać się ręcznie lub
automatycznie. Patrz również Sekcja 20.7.2.6.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Technologie powlekania proszkowego charakteryzuje się zerową emisją LZO i nie
wymagają użycia wody do ograniczania emisji. Stosowanie odzyskanego proszku umożliwia ponowne użycie materiału do
97%. Wymogi energetyczne są niższe niż w przypadku materiałów wodnych i porównywalne z technologiami
rozpuszczalnikowymi. Suszenie poprzez połączenie technologii suszenia z wykorzystaniem podczerwieni i cyrkulacji
powietrza redukuje zużycie energii.
Oddziaływanie na środowisko: Nie występuje generowanie energii spowodowane spalaniem rozpuszczalników.

251

Dane operacyjne: Techniki malowania proszkowego umożliwiają na zmniejszone ponowne przetwarzanie powietrza w
komorach w porównaniu z instalacjami konwencjonalnymi. Powstały jednak problemy z żółtawym zabarwieniem warstwy
lakieru bezbarwnego na produkcie końcowym. Głównym problemem jest kontrola grubości warstwy: często powstaje
grubsza warstwa, niż jest to konieczne (ok. 65 µm), co przynosi efekt w postaci wyższego zużycia farby; jednakże, coraz
częściej uzyskuje się cieńsze warstwy lakieru (ok. 55 µm).
Zastosowanie: Technologie powlekania proszkowego są dostępnie stosowane dla farb gruntowych i lakierów
bezbarwnych, Proszkowe farby gruntowe są obecne i stosowane w jednej fabryce w Europie (pięć do sześciu kolorowych
farb gruntowych). Proszkowe lakiery bezbarwne są stosowane w Europie przez jednego producenta samochodów.
Ekonomika: Podczas zmiany technologii z rozpuszczalnikowej na proszkową, niezbędne są wysokie koszty kapitałowe,
ponieważ technologia proszkowa jest całkowicie odmienną technologią i wymaga całkowitej modernizacji urządzeń,
sprzętu i materiałów. Jednakże można zaobserwować redukcję kosztów operacyjnych; obecne szacunki wskazują na co
najmniej 12% redukcję kosztów energii w porównaniu do kosztów ograniczania emisji przy technologiach wodnych lub
rozpuszczalnikowych.
Przyczyny zastosowania: redukcja emisji LZO
Przykłady zakładów produkcyjnych: BMW AG w Dingolfing, Niemcy
Literatura: [68, ACEA, 2004] [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005].
6.4.3.3

Powlekanie zawiesiną proszkową

Opis: Zawiesiny proszkowe są rozpraszane i stabilizowane w wodzie i stosowane przy użyciu tradycyjnego sprzętu dla
farb płynnych,. Mogą być stosowane do aplikacji lakierów bezbarwnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: znaczna redukcja emisji LZO. Znaczna oszczędność energii dzięki zastąpieniu
tradycyjnego dwuskładnikowego lakieru bezbarwnego przez lakier bezbarwny na bazie zawiesiny proszkowej aplikowany
metodą mokry na mokre. Przy takiej aplikacji można pominąć pośredni etap suszenia.
Oddziaływanie na środowisko: Nie występuje generowanie energii spowodowane spalaniem rozpuszczalników.
Dane operacyjne: Aby spełnić kryteria jakościowe, komora natryskowa musi działać w ściśle określonej temperaturze (20
– 24oC) i wilgotności (65 – 75%). W porównaniu z powlekaniem proszkowym na sucho można uzyskać cieńszą warstwę
(45 µm).
Lakier bezbarwny na bazie zawiesiny proszkowej, stosowany w DaimlerChrysler AG od roku 1997, praktycznie nie
zawiera rozpuszczalników i jest stosowany przez użycie techniki aplikacji mokry na mokre.
Zastosowanie: Zawiesiny proszkowe nie są stosowane w ogólnych procesach przemysłowych do powlekania
samochodów, mimo że dwóch wiodących dostawców oferuje takie systemy. Zawiesiny proszkowe wymagają aplikacji
lakieru kolorowego o dostosowanym kolorze, aby zapewnić kompatybilność przy metodzie mokry na mokre. Przed
wypiekaniem zawiesiny proszkowej, należy odparować wodę z mokrej powłoki, dlatego też wymagane jest odparowanie
wymuszone. Jest ono stosowane w dwóch fabrykach w Europie.
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Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: redukcja emisji LZO.
Przykłady zakładów produkcyjnych: DaimlerChrysler AG (Austria) i Rastatt (Niemcy).
Literatura: [68, ACEA, 2004] [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004].
6.4.4 Techniki i sprzęt do nakładania farby

Do użytku komercyjnego dopuszczone są następujące techniki i sprzęt do nakładania farby:
nakładanie farby poprzez zanurzenie, patrz Sekcja 20.7.3.4 i Sekcja 6.4.4.1 w celu uzyskania informacji
szczegółowych
tradycyjne natryskiwanie pod niskim i wysokim ciśnieniem, patrz Sekcja 20.7.3.8
wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP), patrz Sekcja 20.7.3.9
procesy rozpylania elektrostatycznego, patrz Sekcja 20.7.3.14
dzwony wysokoobrotowe wspomagane elektrostatycznie, patrz Sekcja 20.7.3.15
elektrostatyczne natryskiwanie przy pomocy sprzężonego powietrza, bezpowietrzne i powietrzne, patrz Sekcja
20.7.3.17
powlekanie proszkowe – natryskiwanie elektrostatyczne, patrz Sekcja 20.7.3.18.
6.4.4.1

Nakładanie farby przez zanurzenie

Opis: Poddane wstępnej obróbce nadwozia są ładowane elektrycznie podczas przechodzenia prze kąpiel elektropowlekania
zanurzeniowego. Powłoki są zwykle powłokami wodnymi, rozpuszczanymi w wodzie zdejonizowanej. Zawartość
rozpuszczalnika to zwykle 2 – 6%, najczęściej 1-2%.
Proces elektropowlekania zanurzeniowego obejmuje wszystkie powierzchnie wnętrza i zewnętrza pojazdu. Wyliczona
powierzchnia elektropowlekania to zwykle 60 – 100 m2 na pojazd, w zależności od wielkości i projektu (patrz Załącznik
24.5). Patrz również Sekcja 20.7.3.4.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Z powodu niskiej zawartości rozpuszczalników w niniejszym materiale oraz faktu,
ze nie jest on rozpylany, poziom emisji LZO jest bardzo niski. Typowy poziom emisji to < 0,2 kg LZO/pojazd, co jest
równe 2 – 4 g LZO/m2, w zależności od powierzchni samochodu poddanej elektropowlekaniu. Przy redukcji emisji z
gazów odpadowych z pieca, można osiągnąć poziom > 1 g LZO/m2.
Poza niskim zużyciem farby, generowana jest także niewielka ilość odpadów. Powlekanie zanurzeniowe charakteryzuje się
bardzo wysoką efektywnością aplikacji, i ze względu na niskie zużycie materiału generuje niewielką ilość odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Aplikacja ma miejsce w specjalnie zbudowanych pomieszczeniach z wentylacją wydechową. Przed
nałożeniem kolejnych warstw pokryte gruntem nadwozia muszą być poddane obróbce w piecu.
Zastosowanie: Technika te może być stosowana do całych nadwozi, elementów metalowych, w tym powierzchni
trudnodostępnych. Obecnie technika zanurzeniowa jest szeroko stosowana, ale jedynie do nakładania farb gruntowych
(nakładanie kataforetyczne). Jakość wizualna lakieru jest bardzo ważna w produkcji samochodu, dlatego też do nakładania
wypełniaczy i warstwy wierzchniej stosowane jest wyłącznie rozpylanie.
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Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: Jakość i ochrona antykorozyjna.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [68, ACEA, 2004] [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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6.4.5

Komory natryskowe

Powszechnie stosowane są następujące techniki:
komory natryskowe z separacją mokrą, patrz Sekcja 20.7.4.1
techniki nakładania emulsji wodnych w komorach natryskowych, patrz Sekcja 20.7.4.3.
6.4.6 Minimalizacja zużycia surowców

Powszechnie stosowane są następujące techniki:
malowanie partii/grupowanie kolorów, patrz Sekcja 20.6.3.6
systemów przetykania przewodów rurowych, patrz Sekcja 20.6.3.7.
6.4.6.1

Odzysk zużytych rozpuszczalników

Opis: Patrz Sekcja 20.13.1. Nowoczesny sprzęt do dostarczania farby, w tym odzysku oczyszczonych rozpuszczalników,
powszechnie stosowany. Odzysk odbywa się poprzez dostarczenie rurami środków czyszczących ze sprzętu aplikacyjnego
do zbiorników.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: zwykle możliwy jest odzysk do ponownego użytku 80 – 90% oczyszczonych
rozpuszczalników, na miejscu lub poza nim.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych.
Ekonomika: Instalacja zwykłego systemu odzysku rozpuszczalników kosztuje 0,4 mln euro na komorę natryskową.
Oszczędności powstają w wyniku zredukowanego zużycia rozpuszczalników oraz mniejszej ilości odpadów
niebezpiecznych. W dużych fabrykach oszczędności są większe od kosztów inwestycji.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: Ford, Europa.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [13, DFIU i IFARE, 2002] [62, CITEPA, 2003] [68, ACEA, 2004, 76, TWG, 2004]
6.4.7

Techniki suszenia

Powszechnie stosowane są następujące techniki:
suszenie poprzez cyrkulację powietrza z lub bez odwilżenia, patrz Sekcja 20.8.1.1
utwardzanie promieniowaniem podczerwonym, patrz Sekcja 20.8.2.1.
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6.4.8 Utylizacja gazów odlotowych
Powszechnie stosowane są następujące techniki:
system venturi, patrz Sekcja 20.11.3.5
skruber, patrz Sekcja 20.11.3.6
systemy suchych filtrów, patrz Sekcja 20.11.3.8
filtr elektrostatyczny, patrz Sekcja 20.11.3.7
wewnętrzne stężenie rozpuszczalnika jako wstępna procedura utylizacji gazów odlotowych, patrz Sekcja
20.11.3.1
zewnętrzne stężenie rozpuszczalnika jako wstępna procedura utylizacji gazów odlotowych, patrz Sekcja 20.11.3.2
dedykowany system utylizacji gazów odlotowych zintegrowany suszarce, patrz Sekcja 20.11.1.6
adsorpcja: adsorpcja w warstwie stałej, adsorpcja w warstwie płynnej, adsorpcja obrotowa, patrz Sekcja 20.11.6
dopalanie: rekuperacyjne, katalityczne i regeneracyjne, patrz Sekcja 20.11.4
6.4.9 Utylizacja ścieków
Powszechnie stosowane są następujące techniki:
płukanie kaskadowe, patrz Sekcja 20.7.5.1
używanie wymiennika jonowy, patrz Sekcja 20.7.5.2
ultrafiltracja i nanofiltracja, patrz Sekcja 20.12.6
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7.
POWLEKANIE FURGONETEK, SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I KABIN SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
[13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005] [118, ACEA, 2005] [181, ACEA, 2003]
Proces malowania powłok furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin samochodów ciężarowych wykazuje istotne
odchylenia w porównaniu z powlekaniem seryjnym samochodów z powodu użycia odmiennych materiałów do
powlekania, procesów, technik aplikacji oraz struktury warstw. Mimo że jakość wizualna powierzchni jest tak samo
ważna, jak w przypadku samochodów, ochrona przeciwkorozyjna jest tu bardziej istotna, niż w innych sektorach.
Niniejszy rozdział odnosi się do zintegrowanych środków ochrony środowiska stosowanych w malowaniu kabin
samochodów ciężarowych i podwozi ciężarówek kategorii N2 i N3 (zgodnie z Dyrektywą 70/156/EWG). Kabiny
kierowców ciężarówek zostały zdefiniowane jako kabiny i obejmują miejsca (obudowy) na sprzęt techniczny.

7.1
Ogólne informacje na temat powlekania furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin samochodów
ciężarowych
W celu uzyskania ogólnych informacji na temat wielkości, obrotów, itp. przemysłu samochodowego, patrz Sekcja 6.1. W
roku 205 w UE wyprodukowano 1640769 lekkich samochodów komercyjnych oraz 549468 ciężarówek, generując
przychody wysokości prawie 70000 mln euro i zatrudniając 250 000 osób. Samochody komercyjne produkowane są w
prawie 109 fabrykach w całej Europie (w tym Rosji) [152, ACEA, 2006].
7.2
Procesy i techniki stosowane w powlekaniu furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin samochodów
ciężarowych
7.2.1
Kabiny kierowców i lekkie samochody użytkowe
[185, May i in., 2006]
Podobnie jak przy powlekaniu seryjnym samochodów osobowych, aplikowane systemy powlekania mogą się różnić w
zależności od fabryki. Producenci samochodów komercyjnych korzystają zarówno z systemów powlekania seryjnego (z
temperaturą suszenia ok. 140oC) lub farb dwuskładnikowych do celów reparacyjnych (z temperaturą suszenia 80 oC); często
łączy się oba systemy.
Wstępna obróbka kabin obejmuje czyszczenie, odtłuszczanie z płukaniem, fosfatyzację cynkową z płukaniem, a następnie
pasywację z płukaniem wodą zdemineralizowaną. Stosuje się bezołowiowe elektropowlekanie zanurzeniowe. Po dwóch
cyklach płukania w ultrafiltracji i wodą zdemineralizowaną, kabiny są suszone w suszarce wyposażonej w jednostkach
dopalania gazów. Następnie ma miejsce konserwacja podwozia, aplikacja materiałów przeciwhałasowych i uszczelnianie.
Nadwozie jest przygotowane do nałożenia farby poprzez opcjonalne wypełnienie i czyszczenie.
Następnie na wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię kabiny stosowany jest wypełniacz, suszony w suszarce. Grubość
warstwy różni się od 25 do 30 µm. Następnie farba jest aplikowana na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, zarówno
manualnie, jak i automatycznie (pneumatycznie i elektrostatycznie). Grubość warstwy różni się od 25 do 35 µm. Lakiernie
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są wyposażone w oddzielacz mokry do usuwania nadmiernego natrysku; komory reparacyjne mogą być wyposażone w
oddzielacz suchy. Suszenie jest przeprowadzane w piecu.
Grubość warstwy powłoki bazowej wynosi 10 – 20 µm, natomiast kolejno aplikowanego lakieru bezbarwnego ok. 40 ±5
µm, powłoki jednowarstwowe mają grubość 30 – 40 µm.
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Bieżąca produkcja kabin ciężarówek składa się w ponad 90% z aplikacji wykończeniowych powłok jednokolorowych oraz
wykończenia metalicznego pozostałych powierzchni: w przypadku furgonetek, produkcja składa się w 85% z aplikacji
wykończeniowych powłok jednokolorowych i wykończenia metalicznego pozostałych powierzchni. Pojedyncza warstwa
wierzchnia z farby wodnej została dopuszczona do stosowania i jest aplikowana w DaimlerChrysler Düsseldorf, Niemcy
oraz Ludwigsfelde, Niemcy, MAN Steyr, Austria i Monachium, Niemcy, Volvo Umea, Szwecja, Fiat Sevel, Włochy
(jednoskładnikowe farby piecowe wysokotemperaturowe lub dwuskładnikowe niskotemperaturowe). Najprawdopodobniej
zyskają one akceptację.
Powszechnie stosowane lub konwencjonalne systemy powlekania kabin to:
[8, IFARE i CITEPA, 2002]
elektropowlekanie: wodne (8% zawartości rozpuszczalnika)
farba gruntowa: rozpuszczalnikowa (50% zawartości rozpuszczalnika)
warstwa wierzchnia: rozpuszczalnikowa powłoka jednokolorowa (45% zawartości rozpuszczalnika);
rozpuszczalnikowy lakier bazowy (75% zawartości rozpuszczalnika); oraz rozpuszczalnikowy lakier bezbarwny
(45% zawartości rozpuszczalnika).
Alternatywne systemy to:
elektropowlekanie: wodne (8% zawartości rozpuszczalnika)
farba gruntowa: wodna (15% zawartości rozpuszczalnika)
warstwa wierzchnia: rozpuszczalnikowa powłoka o wysokiej zawartości substancji stałych (40% zawartości
rozpuszczalnika); rozpuszczalnikowy lakier bazowy o wysokiej zawartości substancji stałych (65% zawartości
rozpuszczalnika), oraz rozpuszczalnikowy lakier bezbarwny o wysokiej zawartości substancji stałych (40%
zawartości rozpuszczalnika); aplikacja elektrostatyczna
oraz:
elektropowlekanie: wodne (8% zawartości rozpuszczalnika)
farba gruntowa: wodna (15% zawartości rozpuszczalnika)
warstwa wierzchnia: wodna powłoka o wysokiej zawartości substancji stałych (15% zawartości rozpuszczalnika)
i rozpuszczalnikowa powłoka o wysokiej zawartości substancji stałych (40% zawartości rozpuszczalnika); wodny
lakier bazowy (15% zawartości rozpuszczalnika), oraz rozpuszczalnikowy lakier bezbarwny o wysokiej
zawartości substancji stałych (40% zawartości rozpuszczalnika) [152, ACEA, 2006].
7.2.2
Powlekanie podwozi samochodów ciężarowych
[185, May, i in., 2006]
Podwozia samochodów ciężarowych są montowane z profili i części (jak osie i zbiorniki powietrzne), poddane
elektropowlekaniu lub malowane tradycyjną farbą gruntową. Materiał wodny o zawartości rozpuszczalników rzędu 5 –
10% stosowany jest do farb zanurzeniowych (elektropowlekanie). Tradycyjne farby gruntowe można stosować z
powłokami proszkowymi, wodnymi (zawartość rozpuszczalnika 10 – 15%) oraz rozpuszczalnikowymi farbami
gruntowymi (45 0 55% rozpuszczalnika).
Po wstępnym montażu podwozia, sprawdzana jest jakość powierzchni, a niedoskonałości są miejscowo naprawiane za
pomocą powłoki gruntowej. Niektóre obszary są maskowane. Lokalnie stosuje się ręcznie środki czyszczące na bazie wody
lub rozpuszczalników w celu usunięcia zabrudzeń, oleju lub innych substancji. Następnie nakładana jest jednowarstwowa
powłoka wierzchnia, tak więc nadwozie jest automatycznie transportowane przez instalację za pomocą systemu
przenośników. Nadwozie jest malowane ręcznie z powodu znacznych różnic w wielkości i strukturze. Po pierwsze farba
jest nakładana na spód, a następnie na wierzch. Najczęściej są stosowane wodne dwuskładnikowe powłoki wierzchnie –
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dla 95% nadwozi. W zakresie kolorów specjalnych, stosowane są dwuskładnikowe rozpuszczalnikowe farby akrylanowe.
Grubość warstwy waha się od 40 do 60 µm.

Materiał jest nakładany przy pomocy HVLP, tradycyjnych, powietrznych lub bezpowietrznych pistoletów rozpylających.
Nadmierne natryskiwanie jest wychwytywane poprzez odpylacz mokry z funkcją automatycznego usuwania osadów z
farby. Do celów suszenia, powleczone nadwozie jest najpierw transportowane do strefy odparowania o maksymalnej
temperaturze 40oC i niskiej prędkości powietrza. Następnie farba jest suszona w suszarce powietrznej o temperaturze
powietrza 85 - 90oC. Po suszeniu nadwozie jest chłodzone do temperatury pokojowej i demaskowane.
Powszechnie stosowane lub tradycyjne systemy powlekania nadwozi samochodów ciężarowych to:
[152, ACEA, 2006]
elektropowlekanie: wodne (5 – 10% zawartości rozpuszczalników)
farba gruntowa: rozpuszczalnikowa (45 – 55% zawartości rozpuszczalników): aplikacja elektrostatyczna
warstwa wierzchnia: powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych (45 – 55% zawartości rozpuszczalników):
aplikacja elektrostatyczna
Alternatywne systemy to:
elektropowlekanie: wodne (5 – 10% zawartości rozpuszczalników)
farba gruntowa naprawcza: rozpuszczalnikowa (45 – 55% zawartości rozpuszczalników)
warstwa wierzchnia: powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych (45 – 55% zawartości rozpuszczalników)
oraz:
elektropowlekanie: wodne (5 – 10% zawartości rozpuszczalników)
farba gruntowa naprawcza: wodna (8 - 13% zawartości rozpuszczalników)
warstwa wierzchnia: powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych (45 – 55% zawartości rozpuszczalników)
oraz:
elektropowlekanie: wodne (5 – 10% zawartości rozpuszczalników)
farba gruntowa: wodna (8 - 13% zawartości rozpuszczalników)
warstwa wierzchnia: powłoki wodne o wysokiej zawartości substancji stałych (8 - 13% zawartości
rozpuszczalników), aplikacja HVLP, powietrzna lub bezpowietrzna
7.2.3

Malowanie osi

(Patrz Rozdział 13). Osie ciężarówek i pojazdów komercyjnych są zwykle pokrywane farbami wodnymi. W tym miejscu
emisja aplikowanych rozpuszczalników jest największa, ponieważ nie są wdrażane środki redukcji emisji lub do jednostki
dopalania gazów podłączona jest tylko suszarka.
7.3
Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin
samochodów ciężarowych
7.3.1

Bilans mas

Brak danych.
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7.3.2

Zużycie

7.3.2.1 Materiały
Przegląd szczegółowych wartości zużycia farb do malowania nowych kabin kierowców przedstawiono w Tabeli 7.1.
Zużycie zależy od różnych systemów farb i aplikacji, itp. Należy pamiętać, że niniejsza tabela ma wyłącznie charakter
informacyjny i nie może stanowić „listy wyboru” dla systemów farb w oparciu wyłącznie o efektywność zużycia. Proces
malowania w każdej instalacji jest wysoce złożony i w pełni zintegrowany, składający się z wielu połączonych ze sobą
etapów: każdy etap wpływa na inne. Dla różnych technik aplikacji mają zastosowanie różne dane liczbowe. Decyzji o
najlepszych opcjach nie można więc podejmować wyłącznie w oparciu o wybór każdego etapu z osobna.
Materiał powłokowy
Zużycie materiału (g
farby/m2)
Kabiny
Furgonetki
ciężarówek
Elektropowlekanie: wodne (5% zawartości rozpuszczalnika)
128
128
Farba gruntująca: rozpuszczalnikowa (50% zawartości rozpuszczalnika)
20
24
Farba gruntująca: wodna (15% zawartości rozpuszczalnika)
20
24
Warstwa wierzchnia: powłoka rozpuszczalnikowa o dużej zawartości substancji stałych
134
160
(45% zawartości rozpuszczalnika)
Warstwa wierzchnia: powłoka rozpuszczalnikowa o dużej zawartości substancji stałych
117
140
(40% zawartości rozpuszczalnika)
Warstwa wierzchnia: powłoka wodna o dużej zawartości substancji stałych (15%
134
160
zawartości rozpuszczalnika)
Warstwa wierzchnia: lakier bazowy rozpuszczalnikowy o dużej zawartości substancji
122
146
stałych (75% zawartości rozpuszczalnika)
Warstwa wierzchnia: lakier bazowy rozpuszczalnikowy o bardzo dużej zawartości
116
139
substancji stałych (65% zawartości rozpuszczalnika)
Warstwa wierzchnia: lakier bazowy wodny (15% zawartości rozpuszczalnika)
122
146
Warstwa wierzchnia: lakier bezbarwny rozpuszczalnikowy (45% zawartości
72
86
rozpuszczalnika)
Warstwa wierzchnia: lakier bezbarwny rozpuszczalnikowy o dużej zawartości substancji
63
76
stałych (40% zawartości rozpuszczalnika)
Tabela 7.1: Specyficzne wartości zużycia farb do powlekania nowych kabin kierowców
[185, May i in., 2006]
7.3.2.2 Woda
Podobnie jak w przypadku powlekania samochodów, główne obszary zużycia wody przy malowaniu kabin ciężarówek i
furgonetek to:
obróbka wstępna (odtłuszczanie)
powlekanie konwersyjne (fosfatyzacja i pasywacja)
elektropokrywanie.
Woda jest przede wszystkim zużywana przy płukaniu; mniej wody jest tracone przez ewaporację i przygotowywanie
nowych roztworów. Zarządzanie wodą i techniki jej oszczędzania opisano szczegółowo w Rozdziale 20. Techniki te
obejmują płukanie wieloetapowe, techniki minimalizacji zużycia wody, odzysk wody i surowców. Zużycie wody dla
malowania kabin ciężarówek lub furgonetek waha się od 35 do 80l/m2 [185, May, i in., 2006].
7.3.2.3 Energia
Tabela 7.2. przedstawia przegląd zużycia gazu przy malowaniu furgonetek, nadwozi ciężarówek i kabin kierowców.

Zużycie gazu

Malowanie kabin ciężarówek i
furgonetek
0,7 – 1 nm3/m2 pomalowanej

Malowanie nadwozia
0,7 – 1 nm3/m2 pomalowanej
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powierzchni
powierzchni
Tabela 7.2: Przegląd zużycia gazu dla malowania podwozi, kabin kierowców i ciężarówek
[185, May i in., 2006]
7.3.3
Emisja
7.3.3.1 Emisja do powietrza
Emisje LZO z malowania furgonetek, ciężarówek i kabin ciężarówek stanowią 9,4% całkowitej emisji dla branży
samochodowej [118, ACEA, 2005] i są wyższe na metr kwadratowy od emisji z powlekania samochodów osobowych z
następujących przyczyn:
niższych wielkości produkcyjnych niż w przypadku samochodów (zwykle 150000 do 300000 sztuk), tak więc
koszty inwestycji w redukcję emisji LZO stają się relatywnie wyższe, co skutkuje wyższymi kosztami na tonę
zredukowanych LZO w porównaniu z sektorem samochodów osobowych (M1)
niższej automatyzacji z powodu relatywnie wysokich kosztów inwestycyjnych w porównaniu do produkcji
rocznej, większej powierzchni wymagającej powleczenia oraz większego zasięgu wymaganego do pokrycia całej
powierzchni. Powyższe, wraz ze skomplikowaną geometrią i wielkościami, skutkuje niższą efektywnością niż w
przypadku M1 i wyższą emisją
większy rozmiar pojazdów wymaga większych komór natryskowych i pieców, a także większych ilości
powietrza, które jest następnie oczyszczane. Sprawia to, że redukcja emisji jest mniej ekonomiczna
techniki dostępne dla samochodów osobowych są często niedostępne lub wymagają dostosowania po wysokich
kosztach z powodu dużych rozmiarów powlekanych pojazdów i niskiej produkcji
większy zakres kolorów (300 – 800 różnych kolorów, wymogi flot korporacyjnych):
- systemy wodne są niedostępne dla pojazdów wielokolorowych oraz dla wielu różnych kolorów; lub też nie
spełniają specyfikacji klienta
- częstsze płukanie z powodu stosowania dużej ilości kolorów
- częstsze czyszczenie spowodowane niemożnością stosowania malowania partii
- stosowanie małych partii farby, rzadko, powodująca konieczność utylizacji pozostałego materiału
- niektóre kolory wymagają grubszej powłoki z powodu częstych zmian, dlatego też wymagane jest użycie
wielokolorowych farb gruntowych lub podwójne powlekanie
- wielokolorowe pojazdy oznaczają większą ilość powłok i tym samym większą emisję
większe powierzchnie są bardziej podatne na usterki i zniszczenia, co powoduje konieczność częstszych napraw
większe zapotrzebowanie na farby metaliczne zwiększa emisję LZO (farby metaliczne to farby
rozpuszczalnikowe)
większe ograniczenia technologiczne spowodowane różnymi rodzajami materiałów/dodatków nakładanych w
ramach tej samej linii
większa ilość powierzchni wewnętrznych do malowania (rzadsze powlekanie paneli w porównaniu do
samochodów osobowych).
Rys. 7.1 przedstawia wybrane wartości dla emisji LZO z fabryk montażowych furgonetek, ciężarówek i kabin ciężarówek
w Europie. Powierzchnie i emisje zostały pomierzone zgodnie z Załącznikiem 24.5.
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Rys. 7.1: Emisje LZO dla kilku fabryk montażowych furgonetek, ciężarówek i kabin w Europie [118, ACEA, 2005]
Emisje z oczyszczania można zredukować do poziomu < 20 g/m2 poprzez stosowanie dobrych praktyk dla sprzątania,
czyszczenia i technik substytucji, takich jak techniki, o których mowa w Sekcjach 20.2.2, 20.9 oraz 20.10 [122, Dupont i
May, 2005].
7.3.3.2 Emisja do wody
Informacje dotyczące emisji z procesów na bazie wody, takich jak obróbka wstępna, eleketropowlekanie, systemy
mokrego skrubera dla komór natryskowych, itp., zostały przedstawione w Sekcji 6.3.3.2. Brak danych dotyczących
furgonetek, ciężarówek i kabin ciężarówek.
7.3.3.3 Odpady
Podczas obróbki wstępnej, elektroforetycznego powlekania zanurzeniowego oraz malowania nadwozi i kabin kierowców
powstają następujące odpady:
pojemniki po farbach
zlewane osady po farbach
zanieczyszczone rozpuszczalniki organiczne
zużyte farby
papier maskujący (jedynie z malowania nadwozia)
woda z materiałem do powlekania.
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7.4
Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania furgonetek, samochodów
ciężarowych i kabin samochodów ciężarowych
W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla powlekania ciężarówek i pojazdów
komercyjnych. W Sekcji 20.7 omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania
dla powlekania ciężarówek i samochodów komercyjnych. W Tabeli 7.3 przedstawiono ogólne techniki dla powlekania
ciężarówek i pojazdów komercyjnych, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7. Techniki te nie będą przytaczane w
niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis rodzaju informacji uwzględnianych dla
każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
Streszczenie EGTEI dla powlekania furgonetek, ciężarówek i kabin ciężarówek (patrz Załącznik 24.1.1) dostarcza danych
na temat analizy kosztów i korzyści na poziomie europejskim dotyczących niektórych technik redukcji emisji LZO.
Jednakże podejście EGTEI musi z konieczności być uproszczone i prezentować jedynie kluczowe techniki, nie
uwzględniając innych czynników BAT, takich jak efekt cross-media lub charakterystyk technicznych wybranych instalacji
i produktów [135, EGTEI, 2005].
Proces malowania w każdej instalacji jest wysoce złożony i w pełni zintegrowany, składający się z wielu połączonych ze
sobą etapów: każdy etap wpływa na inne. Dla różnych technik aplikacji mają zastosowanie różne dane liczbowe. Decyzji o
najlepszych opcjach nie można więc podejmować wyłącznie w oparciu o wybór każdego etapu z osobna. Podobnie,
niektóre kombinacje technik mogą być ze sobą niezgodne, a istniejący system aplikacji może ograniczać wybór powłok.
Dlatego też, podczas wybierania technik na potrzeby określenia BAT, nie należy wybierać każdego etapu z osobna.
Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 7.3: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
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7.4.1

Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe

Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.1. Systemy rozpuszczalnikowe są nakładane na
kabiny kierowców jako:
wypełniacze: 50% zawartość rozpuszczalników
powłoki jednowarstwowe: 45% zawartość rozpuszczalników
lakiery bazowe: 75% zawartość rozpuszczalników
lakiery przezroczyste: 45% zawartość rozpuszczalników.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Ten system powlekania charakteryzuje się zakresem emisji LZO przed oczyszczaniem
rzędu 193 – 233 LZO/m2.
Dane operacyjne: W przypadku farb metalicznych, lakier bazowy i bezbarwny są zawsze lakierami rozpuszczalnikowymi.
Grubość warstwy lakieru bazowego wynosi 10 – 20 µm, natomiast kolejno aplikowanej warstwy lakieru bezbarwnego ok.
40 ± 5µm. Grubość powłok jednowarstwowych wynosi 30 – 40 µm.
W przypadku kabin, gazy odlotowe z suszarek są zwykle podłączone do jednostek dopalania gazów, ale gaz odlotowy z
komór natryskowych nie jest zwykle oczyszczany (jedynie w jednej fabryce).
Jednakże, po malowaniu osi, największa część nakładanego rozpuszczalnika jest emitowana bez oczyszczania, ponieważ
środki ograniczania emisji nie są wdrażane, lub suszarka jest podłączona do jednostki dopalania gazów.
Zastosowanie: brak danych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: Volvo w Umea (Szwecja) łączy spalanie z filtracją zeolitową w celu odzysku
rozpuszczalników. Emisje nie przekraczają 1 kg na kabinę.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005] [185, May i in., 2006]
7.4.2

Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

7.4.2.1 Systemy farb wodnych
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.3. Systemy wodne są nakładane na kabiny kierowców
jako:
elektropowlekanie: 8% zawartość rozpuszczalników
wypełniacze/farby gruntowe: 15% zawartość rozpuszczalników
lakiery bazowe: 15% zawartość rozpuszczalników
Całkowite emisje LZO dla powłok wahają się od 31 do 36 g LZO/m2 bez warstwy wierzchniej i przed redukcją emisji. Do
ok. 95% nadwozi stosowane jest ok. 25 różnych wodnych powłok wierzchnich (dwuskładnikowych).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
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Oddziaływanie na środowisko: Ponieważ farby wodne powodują mniejszą efektywność aplikacji, należy uwzględnić
wyższe zużycie farby. Zaraportowano, że:
zużycie farb gruntowych dla powłok wodnych jest ok. 5% wyższe, niż w przypadku tradycyjnych farb
gruntowych rozpuszczalnikowych
zużycie lakierów bazowych dla powłok wodnych jest ok. 10% wyższe, niż w przypadku tradycyjnych lakierów
bazowych rozpuszczalnikowych.
Dane operacyjne: Fabryka DaimlerChrysler AG w Kassel, Niemcy, uruchomiła w roku 1998 instalację wykorzystującą
farby wodne do powlekania osi. Środki te wygenerowały oszczędność rzędu 160000 litrów rozpuszczalników/rok.
Zastosowanie: Zastąpienie rozpuszczalnikowych farb gruntowych i emalii powoduje zmiany komór natryskowych i
automatycznych systemów natrysku; koszty te różnią się w zależności od struktury fabryki. W wielu przypadkach, z
powodu koniecznej, dodatkowej przestrzeni na wydłużenie komór natryskowych, należy wybudować nowy zakład w
nowym budynku.
Ekonomika: Koszty zastąpienia jednej komory natryskowej o prostej konstrukcji i powiązanych urządzeń do
automatycznego natrysku (tj. komór natryskowych dla farb gruntujących) waha się od 13 mln do 25 mln euro. Koszty
budowy nowego zakładu w nowym budynku wahają się, w zależności od wielkości fabryki, od 60 mln euro dla fabryki
produkującej 25 000 kabin rocznie do 140 mln euro dla fabryki produkującej 50 000 furgonetek rocznie.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: jednowarstwowe wodne powłoki wierzchnie MAN (Monachium, Niemcy) oraz
DaimlerChrysler AG (Kassel, Niemcy).
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [8, IFARE i CITEPA, 2002] [128,TWG, 2005] [185, May, i in., 2006]

7.4.3

Techniki i sprzęt do nakładania farby

7.4.3.1 Elektropowlekanie
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.3.4. Wszystkie materiały używane do elektropowlekania są na
bazie wody; zawartość rozpuszczalników organicznych wynosi zwykle 8%. Nie zawierają ołowiu. Nadwozia ciężarówek
są montowane z profili, poddanych wcześniej procesowi elektropowlekania zanurzeniowego. Obecnie technika
zanurzeniowa jest szeroko stosowana dla elektropowlekania, które zakłada jednak wysokie koszty inwestycyjne i
rzeczowe.
[13, DFIU i IFARE, 2002].
7.4.3.2

Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.3.9. Farba gruntowa jest aplikowana na powierzchnie
wewnętrzne i zewnętrzne kabiny kierowcy poprzez ręczne pistolety natryskowe HVLP.
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W przypadku nadwozi ciężarówek, materiał wodny jest aplikowany przy użyciu pistoletów natryskowych HVLP. Grubość
warstwy wynosi od 40 do 60 µm. Nadmierne natryskiwanie jest usuwane przez system skruberów mokrych z
automatyczną utylizacją osadów z farby do dekantera.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
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7.4.3.3 Procesy rozpylania elektrostatycznego
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.3.14. Powłoki wierzchnie jednowarstwowe: 45% zawartość
rozpuszczalników z emisją LZO rzędu 60 – 72 g LZO/m2 przy aplikacji za pomocą natryskiwania elektrostatycznego.
7.4.3.4 Wysokoobrotowe dzwony natryskowe wspomagane elektrostatycznie
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.3.15. Po nałożeniu wypełniacza/farby gruntującej, na
powierzchnię zewnętrzną nakładana jest druga warstwa przy pomocy automatycznego natrysku elektrostatycznego z
użyciem dzwonów wysokoobrotowych. Grubość warstwy wynosi 25 – 35 µm. Ręczne malowanie jest wykonywane
wyłącznie w przypadku zamówień specjalnych.
Lakiery bazowe rozpuszczalnikowe są zwykle aplikowane poprzez automatyczny natrysk elektrostatyczny (50%) oraz
natryskiwanie regularne (50%). Lakier bezbarwny jest aplikowany przy pomocy natryskiwania elektrostatycznego.
W przypadku farb metalicznych, lakier bazowy i bezbarwny są na bazie rozpuszczalników. Warstwa lakieru bazowego ma
grubość ok. 10 – 20 µm, natomiast pokrywająca ją warstwa lakieru bezbarwnego 40 ± 5 µm. Jednowarstwowe powłoki
wierzchnie maj grubość rzędu 30 – 40 µm.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
7.4.3.5 Komory natryskowe z mokrą separacją
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.4.1. Są one powszechnie stosowane.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
7.4.4

Utylizacja gazów odlotowych

7.4.4.1 Dopalanie
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.4. Po płukaniu pod koniec procesu elektropowlekania,
furgonetki, ciężarówki, kabiny i nadwozia są suszone w suszarce wyposażonej zwykle w utleniacz.
W momencie aplikacji farb wodnych, suszarki nad komorami natryskowymi są zwykle wyposażone w utleniacz. Jednakże
komory natryskowe mogą być też wyposażone w system adsorpcji węgla aktywowanego połączony z utleniaczem.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [8, IFARE i CITEPA, 2002]
Inwestycje w powyższe środki redukcji emisji zależą od wielkości fabryki.
Dla lakierni kabin ciężarówek o przepustowości rzędu 25000 jednostek rocznie, inwestycje w instalację jednostek
dopalania gazu w suszarkach wynoszą ok. 3 ml euro, które odpowiadają ok. 12 euro na pomalowany pojazd. Ponadto,
generowane są także koszty energii ok. 300000 euro rocznie, które odpowiadają ok. 12 euro na pomalowany pojazd.
W przypadku lakierni furgonetek o przepustowości rzędu 50000 jednostek rocznie, inwestycje w instalację jednostek
dopalania gazu w suszarkach wynoszą ok. 4 ml euro, które odpowiadają ok. 8 euro na pomalowany pojazd. Ponadto,
generowane są także koszty energii ok. 400000 euro rocznie, które odpowiadają ok. 8 euro na pomalowany pojazd.
[185, May i in., 2006].
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7.4.4.2 Adsorpcja do węgla aktywowanego
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.6. W przypadku nakładania farb rozpuszczalnikowych,
można wstępnie utylizować gazy odlotowe z komór natryskowych i suszarek, np. w kole adsorpcyjnym z jednostką
dopalania gazów.
W przypadku lakierni kabin ciężarówki o przepustowości rzędu 25000 jednostek rocznie, inwestycja w instalację
urządzenia adsorpcyjnego oraz ewentualnej jednostki dopalania gazów dla częściowej utylizacji emisji LZO z komór
natryskowych wynosi ok. 12 mln euro, które odpowiadają ok. 60 euro na pomalowany pojazd. Ponadto generowane są
także koszty energii ok. 650000 euro rocznie, które odpowiadają ok. 26 euro na pomalowany pojazd.
W przypadku lakierni furgonetek o przepustowości rzędu 5-000 jednostek rocznie, inwestycje w instalację jednostek
dopalania gazu w suszarkach wynoszą ok. 15 ml euro, które odpowiadają ok. 30 euro na pomalowany pojazd. Ponadto,
generowane są także koszty energii ok. 1,2 mln euro rocznie, które odpowiadają ok. 24 euro na pomalowany pojazd.
[185, May i in., 2006].
7.4.5

Utylizacja ścieków

Powszechnie stosowane są następujące techniki:
ultrafiltracja i nanofiltracja są powszechnie stosowane w kąpielach zanurzeniowych dla elektropowlekania, patrz
Sekcja 20.12.6
płukanie kaskadowe, patrz Sekcja 20.7.5.1
korzystanie z wymiennika jonowego, patrz Sekcja 20.7.5.2
stała utylizacja osadów z farby, patrz Sekcja 20.7.5.6
system dekantacji, patrz Sekcja 20.7.5.7
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8.
POWLEKANIE AUTOBUSÓW
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [118, ACEA, 2005] [186, May i in., 2006]
8.1

Ogólne informacje na temat powlekania autobusów

Niniejszy rozdział odnosi się do zintegrowanych środków ochrony środowiska stosowanych w malowaniu karoserii i
nadwozi autobusów kategorii M2 i M3 (zgodnie z Dyrektywą 70/156/EWG). W roku 2005 w UE skonstruowano 30514
autobusów i autokarów. W całej Europie (w tym w Rosji) funkcjonuje ok. 46 fabryk. Obroty dotyczące autobusów
uwzględnia się w obrocie generowanym dla furgonetek i ciężarówek, z których wszystkie są określane jako pojazdy
komercyjne. Dodatkowe informacje znajdują się w Sekcji 6.1 i dotyczą produkcji samochodów oraz w Sekcji 7.1 i dotyczą
pojazdów komercyjnych [152, ACEA, 2006].
8.2

Procesy i techniki stosowane w powlekaniu autobusów

8.2.1

Obróbka wstępna

Przed malowaniem, nadwozia są ogólnie poddawane tradycyjnym procesom obróbki wstępnej, takim jak odtłuszczanie i
fosfatyzacja. Po zakończeniu obróbki wstępnej, farba gruntowa nakładana jest metodą natryskową lub zanurzeniową.
8.2.2

Powlekanie podkładowe/Powlekanie zanurzeniowe

Jedna z niemieckich fabryk produkcyjnych korzysta z kataforycznego powlekania zanurzeniowego do powlekania
podkładowego nadwozi. Aby usunąć olej, smar, pozostałości szlifowania i inne zanieczyszczenia, profile nadwozia są
uprzednio czyszczone za pomocą środków wodno-alkalicznych (w temperaturze 60oC). Następnie odbywa się płukanie.
Aby przygotować powierzchnię do fosfatyzacji, należy przeprowadzić aktywację. Nałożenie warstwy konwersyjnej na
nadwozie (w temperaturze 50 – 55oC) zapewnia ochronę antykorozyjną oraz odpowiednie przyleganie powłoki nakładanej
na późniejszym etapie. Aby uszczelnić warstwę fosfatową, powierzchnia wozu jest poddawana pasywacji. Nadwozia są
kilkakrotnie płukane w temperaturze pokojowej wodą zdemineralizowaną, a następnie nakłada się kataforyczną powłokę
zanurzeniową. Stosuje się w tym celu materiał wodny z zawartością rozpuszczalników organicznych rzędu 3%. Następnie
nadwodzia pokryte farbą gruntową są płukane automatycznie i ręcznie wodą zdemineralizowaną i suszone w temperaturze
175oC (temperatura podłoża) w suszarek wyposażonej w jednostkę dopalania gazów odlotowych i chłodzone.
Emisję LZO można zredukować o 60% poprzez wdrożenie kataforycznego powlekania zanurzeniowego. Proces ten
wprowadzono w roku 1990. Poza powlekaniem zanurzeniowym materiałami wodnymi, powszechne jest też nakładanie
natryskowe dwuskładnikowych rozpuszczalnikowych materiałów epoksydowych. Materiały te zawierają ok. 40 - 50%
rozpuszczalników i są nakładane w drodze natrysku ręcznego.
8.2.3

Uszczelnianie szczelin i ochrona podwozia

Po oczyszczeniu nadwozi autobusów, uszczelnia się elementy zewnętrzne, wewnętrzne i podwozie. Ochrona podwozia ma
miejsce wyłącznie po uszczelnieniu. Materiały do ochrony podwozia to dwuskładnikowe poliuretany lub lakier
rozpuszczalny w wodzie. Uszczelnianie i konserwacja podwozia są przeprowadzane ręcznie.
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8.2.4

Nakładanie gruntu

Farba gruntująca przygotowuje powierzchnię do nałożenia powłoki wykończeniowej. Następnie wypełniane są
nierówności i niedoskonałości warstwy gruntującej, tak aby zapewnić przyczepność i ochronę antykorozyjną. Farba
gruntująca zwiększa również odporność mechaniczną powierzchni autobusu.
Obecnie do powlekania autobusów w Niemczech stosowane są wyłącznie farby gruntowe rozpuszczalnikowe. Aplikację
przeprowadza się ręcznie, a następnie suszy nałożoną powłokę. W Fabryce DaimlerChrysler Neu-Ulm (Niemcy), farba
gruntowa jest nakładana automatycznie za pomocą dzwonów wysokoobrotowych i robotów. W tym przypadku można
używać kolorowych farb gruntujących, aby uniknąć konieczności nakładania dwóch warstw powłoki wierzchniej dla
kolorów o niskich właściwościach kryjących.
8.2.5

Nakładanie powłoki wierzchniej

Z powodu indywidualnych projektów kolorystycznych w produkcji autobusów, stosowane są różne koncepcje nakładania
warstw. Mimo aplikacji różnych etykiet lub motywów na późniejszym etapie, wszystkie autobusy są malowane w ten sam
sposób. Każda warstwa wierzchnia (powłoki wierzchnie jednowarstwowe) lub dwuwarstwowe powłoki wierzchnie
składają się z powłoki wierzchniej i bezbarwnej. Dla kolorów o niskich właściwościach kryjących (takich jak żółty lub
czerwony), stosuje się dwie warstwy, a warstwy wierzchnie są nakładane ręcznie. Nie jest to wymagane przy stosowaniu
kolorowych farb gruntujących.
Ponieważ nie wszystkie kolory są dostępne jako farby wodne, obecnie stosowane są wyłącznie powłoki wierzchnie
rozpuszczalnikowe. Do aplikacji etykiet lub innych motywów stosowane są powłoki foliowe. Nawet jeśli powłoki foliowe
zmniejszają zużycie farby, nie zmniejszają one istotnie emisji LZO, ponieważ stosowane są substancje klejące zawierające
rozpuszczalniki. Malowanie autobusów jest przeprowadzane ręcznie, co ogranicza użycie powłok proszkowych.
8.2.6

Uszczelnianie szczelin

W celu zapewnienia ochrony antykorozyjnej, powierzchnie nadwozia zawierające szczeliny należy uszczelnić woskiem.
Jako uszczelniacz stosowany jest wosk rozpuszczalnikowy o zawartości ok. 60%.
8.2.7

Systemy alternatywne i techniki ograniczania zanieczyszczeń

W niektórych przypadkach, nakładane są farby wodne do pokrywania autobusów (kataforyczne powlekanie zanurzeniowe i
ochrona podwozia). Z jednym wyjątkiem farby wodne nie są nakładane jako warstwy wierzchnie. W jednej fabryce
autobusy miejskie są całkowicie powlekane farbami wodnymi. Powłoki proszkowe nie są wykorzystywane do seryjnego
powlekania autobusów. Wdrożenie podstawowych środków redukcji emisji w malowaniu autobusów jest wciąż bardzo
ograniczone (ze względu na aplikację ręczną, niską liczbę jednostek i specyficzne wymogi klienta).
W celu zredukowania emisji wdrażane są rozwiązania „końca rury”, takie jak jednostki dopalania gazów odlotowych z
suszarek, tak więc jedynie mała ilość emisji LZO jest gromadzona i utylizowana. Nie zaraportowano żadnych doświadczeń
z bardziej efektywnymi środkami redukcji emisji, takimi jak połączenie adsorpcji do węgla aktywowanego oraz jednostek
dopalania gazów odlotowych z komór natryskowych i suszarek.
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8.2.8

Przykłady instalacji powlekających dla autobusów

Przykładami instalacji powlekających dla autobusów są fabryki DaimlerChrysler AG w Mannheim i Neu-Ulm, Niemcy.
Wydajność produkcyjna instalacji wynosi ok. 2500 – 3000 autobusów na rok. W Mannheim produkuje się i karoserie
autobusów i autokarów, pokrywane następnie farbą gruntową metodą kataforycznego powlekania zanurzeniowego.
Autokary po powlekaniu zanurzeniowym są następnie transportowane do Neu-Ulm i czyszczone gorącą wodą i suszone, po
czym nakładana jest powłoka. Elementy malowania są podobne w obu instalacjach. Przede wszystkim przeprowadzane jest
natryskiwanie. W celu ochrony podwozia nakładana jest wodna dwuskładnikowa żywica epoksydowa. Aby uzyskać gładką
powierzchnię, nadwozia są wypełniane i gruntowane po zamontowaniu klap. Następnie aplikowana jest wodna lub
rozpuszczalnikowa farba gruntowa (dwuskładnikowa epoksydowa) i ponownie farba gruntowa.
W komorach natryskowych nadwozie jest malowane akrylową farbą gruntującą. Materiał jest suszony w temperaturze
90oC. Po procesie szlifowania, nakładana jest warstwa wierzchnia (materiał dwuskładnikowy) i lakier bezbarwny. Lakiery
bazowe są dostępne w ponad 6000 różnych kolorach. Autobusy są kierowane przez komory natryskowe i suszarki do 15
razy, do momentu nałożenia wszystkich etykiet i motywów. Elementy graficzne i etykiety są aplikowane natryskowo lub
nawet pędzlem powietrznym, a także za pomocą powłoki foliowej.
Istnieją sytuacje, w których nie są stosowane środki drugorzędowe ograniczenia emisji, niemniej jednak najczęściej
używanym środkiem jest dopalanie gazu odlotowego z pieców do suszenia.
Specjalnością fabryki DaimlerChrysler AG w Mannheim jest stosowanie poliuretanu do redukcji hałasu maszynowego.
Materiał ten jest używany zamiast mat tłumiących hałas z PCV, które są przymocowywane rozpuszczalnikowymi
substancjami klejącymi o średniej zawartości rozpuszczalników rzędu 65%. Poliuretan jest nakładany na karoserię na
grubość 3 – 8 mm. Wdrożenie tej technologii przyczynia się również do zwiększenia BHP ze względu na mniejszą liczbę
wypadków i brak emisji LZO.
Materiał zapewniający ochronę przed hałasem jest przetwarzany wewnątrz autobusów. Następnie aplikowany jest
dwuskładnikowy materiał poliuretanowy, będący alternatywną powłoką podłogową. Ogólnie rzecz ujmując, pokrycie
podłóg materiałem PCV jest powszechnie wykorzystywane w autobusach miejskich. Materiał jest przykrawany do
odpowiednich rozmiarów i mocowany rozpuszczalnikowymi substancjami klejącymi. Alternatywnym rozwiązaniem jest
aplikacja poliuretanu bezrozpuszczalnikowego przez natryskiwanie bezpowietrzne. Technikę tą zastosowano już dla 145
autobusów (2002). W przeciwieństwie do poprzednich pokryć podłogowych PCV, nawierzchnia ta nie posiada
nieszczelnych szczelin i dlatego nie występuje ryzyko korozji nadwozia.
Do autokarów stosowane są inne materiały do pokrycia podłogi; materiały te są częściowo mocowane klejami
dyspersyjnymi. Stosowane są również dwustronne folie samoprzylepne.
Podsumowując, najczęściej stosowane techniki to [8, IFARE i CITEPA, 2002] [138, EGTEI, 2005]:
elektropowlekanie: wodne (5% zawartość rozpuszczalników)
farba gruntująca: rozpuszczalnikowa (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja elektrostatyczna
warstwa wierzchnia: powłoka o dużej zawartości substancji stałych (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja
elektrostatyczna, lakier bazowy rozpuszczalnikowy (75% zawartość rozpuszczalników); aplikacja pneumatyczna
(50%) oraz elektrostatyczna (50%), lakier bezbarwny rozpuszczalnikowy (45% zawartość rozpuszczalników);
aplikacja elektrostatyczna
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Alternatywne systemy, rzadziej stosowane, to:
elektropowlekanie: wodne (5% zawartość rozpuszczalników)
farba gruntująca: wodna (8% zawartość rozpuszczalników); aplikacja elektrostatyczna
warstwa wierzchnia: powłoka o dużej zawartości substancji stałych (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja
pneumatyczna, lakier bazowy rozpuszczalnikowy (75% zawartość rozpuszczalników); aplikacja pneumatyczna,
lakier bezbarwny rozpuszczalnikowy (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja pneumatyczna,
oraz:
elektropowlekanie: wodne (5% zawartość rozpuszczalników)
farba gruntująca: rozpuszczalnikowa (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja elektrostatyczna
warstwa wierzchnia: powłoka o dużej zawartości substancji stałych (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja
pneumatyczna, lakier bazowy wodny (13% zawartość rozpuszczalników); aplikacja pneumatyczna, lakier
bezbarwny rozpuszczalnikowy (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja pneumatyczna,
oraz:
elektropowlekanie: wodne (5% zawartość rozpuszczalników)
farba gruntująca: wodna (8% zawartość rozpuszczalników); aplikacja elektrostatyczna
warstwa wierzchnia: powłoka o dużej zawartości substancji stałych (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja
pneumatyczna, lakier bazowy wodny (13% zawartość rozpuszczalników); aplikacja pneumatyczna, lakier
bezbarwny rozpuszczalnikowy (45% zawartość rozpuszczalników); aplikacja pneumatyczna
Alternatywnie, emisje są redukowane poprzez malowanie natryskowe pod zmniejszonym ciśnieniem. Aplikacja
elektrostatyczna jest sodowana jedynie do nakładania farb gruntujących.
8.3
Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu autobusów
[13, DFIU i IFARE, 2002]
8.3.1
Bilans masy
Brak danych.
8.3.2
Zużycie
8.3.2.1 Materiały
Zwykle pokrywana jest powierzchnia ok. 200 m2. Tabela 8.1. przedstawia zużycie materiałów dla poszczególnych warstw
powłok.
Materiał (%)
Zużycie materiałów (g
farby/m2)
Kataforyczne powlekanie zanurzeniowe, materiał wodny, 3- 4% rozpuszczalników
120 – 135
organicznych
Uszczelnianie szczelin i ochrona podwozia (mat. wodny, aplikacja ręczna)
brak danych
Farba gruntująca (rozpuszczalnikowa, 45% rozpuszczalników organicznych, aplikacja
18 -22
ręczna
Farba gruntująca (wodna, 8% rozpuszczalników organicznych, aplikacja ręczna)
22 – 26
Jednowarstwowa powłoka wierzchnia rozpuszczalnikowa: 45% rozpuszczalników
10 – 14
organicznych, aplikacja ręczna
Lakier bazowy (rozpuszczalnikowy; 75% rozpuszczalników organicznych, aplikacja
90 – 100
ręczna)
Lakier bazowy (wodny: 13% rozpuszczalników organicznych, aplikacja ręczna)
100 – 110
Lakier bezbarwny (rozpuszczalnikowy: 45% rozpuszczalników organicznych, aplikacja
50 65
ręczna)
Tabela 8.1 Zużycie materiałów dla różnych warstw

274

{57, Rentz, i in. 1999]
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8.3.2.2

Woda

Podobnie jak w przypadku samochodów, furgonetek, ciężarówek i kabin, główne obszary zużycia wody dla autobusów to:
obróbka wstępna (odtłuszczanie)
powlekanie konwersyjne (fosfatyzacja i pasywacja)
elektropokrywanie.
Woda jest przede wszystkim zużywana przy płukaniu; mniej wody jest tracone przez ewaporację i przygotowywanie
nowych roztworów. Zarządzanie wodą i techniki jej oszczędzania opisano szczegółowo w Rozdziale 20. Techniki te
obejmują płukanie wieloetapowe, techniki minimalizacji zużycia wody, odzysk wody i surowców.
8.3.2.3

Energia

Podobnie do powlekania seryjnego samochodów osobowych, najwyższe zapotrzebowanie na energię jest spowodowane
podgrzewaniem lakierni i suszarek. Danych dotyczących zapotrzebowania na energię nie dostarczono.
Zużycie ciepła przez komory natryskowe po zainstalowaniu: 1200 do 1400 kW, zasilanie 150 – 170kW.
Piec: pojemność cieplna 500 do 700 kW, zasilanie 45 kW.
8.3.3

Emisja

8.3.3.1

Emisja do powietrza

Emisje LZO z malowania autobusów stanowią 0,6% całkowitej emisji LZO dla branży samochodowej [118, ACEA, 2005]
i są najwyższe na metr kwadratowy w porównaniu z seryjnym powlekaniem samochodów osobowych oraz dla ciężarówek,
patrz Sekcja 7.3.3.1.
W fabrykach opisanych w Sekcji 8.2.8, emisje LZO wynoszą ok. 225 g/m2 bez uwzględnienia środków redukcji emisji
gazów odlotowych z suszarek. Emisja LZO dla kilku fabryk autobusów w Europie została przedstawiona w Tabeli 8.1.

LZO g/m2 e-coat area
Buses
Numbers refer to sites in original data

LZO w g/m2 powlekanej powierzchni
autobusy
Dane liczbowe odnoszą się do oryginalnych danych z
fabryk

Rys. 8.1. Emisje LZO dla kilku fabryk montażowych w Europie
[118, ACEA, 2005]
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Emisje z oczyszczania można zredukować do < 20 g/m2 dzięki korzystaniu z dobrych praktyk dla sprzątania, czyszczenia
oraz technik zastępczych, np. omówionych w Sekcjach 20.2.2, 20.9 oraz 20.10 [122, Dupont i May, 2005].
Emisje pyłów z nadmiernego natryskiwania są zwykle niższe niż 3 mg/m3.
8.3.3.2

Emisja do wody

Do utylizacji nadmiernego natrysku, komory lakiernicze są zwykle wyposażane w maszyny myjące Venturi. Powstały osad
z farb jest stosowany do odzysku energii.
8.3.3.3

Odpady

Osady z farb powstałe w wyniku nadmiernego natrysku są utylizowane i mogą być spalane na potrzeby odzysku energii.
Rozpuszczalniki organiczne używane do czyszczenia narzędzi i komór lakierniczych są ogólnie (zewnętrznie) poddawane
recyklingowi lub utylizowane i spalane na potrzeby odzysku energii.
8.4

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania autobusów

W rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie do pokrywania autobusów. W Sekcji 20.7
omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania dla powlekania autobusów. W
Tabeli 8.2 przedstawiono ogólne techniki dla powlekania autobusów, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7.
Techniki te nie będą przytaczane w niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis
rodzaju informacji uwzględnianych dla każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
Streszczenie EGTEI dla powlekania autobusów (patrz Załącznik 24.1.1) dostarcza danych na temat analizy kosztów i
korzyści na poziomie europejskim dotyczących niektórych technik redukcji emisji LZO. Jednakże podejście EGTEI musi z
konieczności być uproszczone i prezentować jedynie kluczowe techniki, nie uwzględniając innych czynników BAT, takich
jak efekt cross-media lub charakterystyk technicznych wybranych instalacji i produktów [138, EGTEI, 2005].
Proces malowania w każdej instalacji jest wysoce złożony i w pełni zintegrowany, składający się z wielu połączonych ze
sobą etapów: każdy etap wpływa na inne. Dla różnych technik aplikacji mają zastosowanie różne dane liczbowe. Decyzji o
najlepszych opcjach nie można więc podejmować wyłącznie w oparciu o wybór każdego etapu z osobna. Podobnie,
niektóre kombinacje technik mogą być ze sobą niezgodne, a istniejący system aplikacji może ograniczać wybór powłok.
Dlatego też, podczas wybierania technik na potrzeby określenia BAT, nie należy wybierać każdego etapu z osobna.
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 8.2: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
8.4.1

Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe

Opis: Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe charakteryzują się następującą zawartością rozpuszczalników: 45% dla farb
gruntowych, 45 dla powłok wierzchnich jednowarstwowych, 75% dla lakierów bazowych i 45% dla lakierów
bezbarwnych. Aplikacja jest przeprowadzana ręcznie za pomocą pistoletu. Zwykle emisja rozpuszczalników w gazach
odlotowych z suszarek jest redukowana, lub rozpuszczalniki są niszczone (patrz Sekcja 20.11), w zależności od
przepustowości instalacji i poziomu emisji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W porównaniu do systemów farb wodnych, bezpośrednie wymogi energetyczne są
niższe z powodu lepszej klimatyzacji i przyspieszonego odparowania systemów rozpuszczalnikowych. jednakże, nie
obejmuje to zużycia energii na redukcję emisji rozpuszczalników w gazach odlotowych.
Oddziaływanie na środowisko: W fabrykach opisanych w Sekcji 8.2.8, emisje LZO wynoszą ok. 225 g/m2 bez
uwzględniania środków redukcji emisji gazów odlotowych z suszarek.
Dane operacyjne: Czasy utwardzania są krótsze, niż wymagane dla systemów wodnych, dlaczego można uzyskać większą
prędkość linii na mniejszych przestrzeniach ze względu na skrócony czas przebywania elementów w piecu. Systemy
rozpuszczalnikowe mogą być również obrabiane w szerszym zakresie temperatur i wilgotności. Nie jest wymagany sprzęt
ze stali chirurgicznej.
Zastosowanie: Farby rozpuszczalnikowe mogą być stosowane we wszystkich fazach malowania (nakładanie gruntu,
warstwy wierzchniej o dużej ilości substancji stałych, lakieru bazowego, bezbarwnego i przy naprawach), a także do metali
i tworzyw sztucznych. Mogą być aplikowane w nowych i istniejących lakierniach, w których dostępna przestrzeń i koszty
nie pozwalają na alternatywne rozwiązania, i w których zmiany materiałów są technicznie niemożliwe.
Ekonomika: brak danych
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Przyczyny zastosowania: Ograniczenia ekonomiczne i techniczne dotyczące istniejących lakierni oraz nowych lakierni
sprawiają, że materiały rozpuszczalnikowe stanowią preferowaną opcję dla niektórych zakładów. Rosnące cele jakościowe
również przyczyniają się do stosowania materiałów rozpuszczalnikowych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: DaimlerChrysler Mannheim, DaimlerChrysler Neu-Ulm – oba w Niemczech.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [186,May, i in., 2006]
8.4.2

Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

8.4.2.1

Systemy farb wodnych

Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.3. Do powlekania autobusów stosuje się następujące
systemy farb wodnych:
elektropowlekanie: 3 – 4%
farby gruntowe: 8% zawartości rozpuszczalników
lakiery bazowe: 13% zawartości rozpuszczalników.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Można osiągnąć istotną redukcję wykorzystania i emisji LZO. Dzięki zastosowaniu
elektropowlekania można pominąć nakładanie farby gruntowej, co prowadzi do redukcji emisji rozpuszczalników o 90 do
130 g/m2.
Oddziaływanie na środowisko: Nie należy stosować elektropowlekania z wykorzystaniem ołowiu ze względu na emisję
pyłu podczas szlifowania.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Z jednym wyjątkiem, farby wodne nie są stosowane jako warstwy wierzchnie. Tylko w jednej instalacji
autobusy miejskie są w całości powlekane farbami wodnymi.
Ekonomika: Proces elektropowlekania jest opłacalny ekonomicznie jedynie w instalacjach o bardzo wysokiej
przepustowości (> 5000 autobusów).
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: Daimler Chrysler, Mannheim, Niemcy; Iveco Włochy.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [186, May, i in., 2006]
8.4.2.2

Farby o wysokiej zawartości substancji stałych

Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.2. Farby o wysokiej zawartości substancji stałych są
stosowany wyłącznie w jednowarstwowych powłokach wierzchnich i zawierają ok. 40% rozpuszczalników. Różnica
pomiędzy nimi, a standardowymi powłokami wierzchnimi o 45% zawartości rozpuszczalników jest marginalna.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
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Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002, 76, TWG, 2004] [186, May, i in., 2006]
8.4.3

Techniki i sprzęt do nakładania farby

Malowanie autobusów metodą natryskiwania jest wykonywane ręcznie technikami natryskiwania pneumatycznego i
elektrostatycznego. Natryskiwanie elektrostatyczne jest stosowane wyłącznie do farb gruntujących. Jednakże, brak jest
informacji dotyczących materiałów, dla których stosowane są poniższe techniki natrysku i sprzętu:
tradycyjne natryskiwanie pod niskim i wysokim ciśnieniem, patrz Sekcja 20.7.3.8
wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP), patrz Sekcja 20.7.3.9
procesy rozpylania elektrostatycznego, patrz Sekcja 20.7.3.14
dzwony wysokoobrotowe wspomagane elektrostatycznie, patrz Sekcja 20.7.3.15
elektrostatyczne natryskiwanie przy pomocy sprzężonego powietrza, bezpowietrzne i powietrzne, patrz Sekcja
20.7.3.17
komory natryskowe z separacją mokrą, patrz Sekcja 20.7.4.1
techniki nakładania emulsji wodnych w komorach natryskowych, patrz Sekcja 20.7.4.3.
8.4.3.1 Elektropowlekanie (e-coat)
Opis: Patrz Sekcja 20.7.3.4. Wszystkie powłoki używane do elektropowlekania są powłokami wodnymi; zawartość
rozpuszczalników organicznych wynosi zwykle 3 – 4%.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zwykle emisje LZO mieszczą się w zakresie 6 – 7 g LZO/m2, w zależności od
powierzchni nadwozia.
Oddziaływanie na środowisko: brak
Dane operacyjne: Korzyści płynące z elektropowlekania to jednorodne i pełne pokrycie (również szczelin), brak
niedoskonałości lakieru na krawędziach, wysoka wydajność i możliwość pełnej automatyzacji procesu. Wady to wysokie
wymogi konserwacyjne dla zbiorników z farbą oraz zapewnienia jakości.
Zastosowanie: Obecnie, elektropowlekanie jest powszechnie stosowane w powlekaniu samochodów, furgonetek i
ciężarówek, ale wykonywane w niewielu fabrykach montażowych autobusów.
Ekonomika: Elektropowlekanie zakłada wysokie koszty inwestycyjne i wyższe koszty materiałów.
Przyczyny zastosowania: brak danych
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Daimler Chrysler Mannheim, Niemcy; Iveco, Włochy.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [186, May, i in., 2006]
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9.

POWLEKANIE POCIĄGÓW

[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
9.1

Ogólne informacje na temat powlekania pociągów

Poza wysoką jakością wizualną farby, dla pojazdów szynowych niezbędna jest także wysoka ochrona antykorozyjna.
Aplikowany system pokrywania musi być odporny na warunki atmosferyczne, silne środki czyszczące (stosowane do
usuwania graffiti) oraz ścieraniem przy przesuwaniu. Lokomotywy German Deutsche Bahn AG są przemalowywane co
osiem lat.
9.2

Procesy i techniki stosowane w powlekaniu pociągów

Wyboru systemu powlekania, materiałów, koloru i grubości warstwy dokonuje klient. Ze względu na dużą przepustowość i
brak ciągłości działań, w małych instalacjach nie stosuje się oczyszczania gazów odlotowych. Jednakże, w niektórych
dużych instalacjach utylizacja gazów odlotowych z suszarek jest powszechnie stosowaną praktyką.
Procesy pokrywania pojazdów szynowych można podzielić na pokrywanie nowych pojazdów i czynności konserwujące.
Systemy powlekania są identyczne dla obu procesów. Oba mają zwykle miejsce podczas produkcji pojazdów szynowych.
Charakterystyka czynności konserwujących oddziaływujących na środowisko została przedstawiona poniżej i odnosi się
także do nowo budowanych konstrukcji:
odnowienie farb w dziale wykończeń lub podczas konserwacji. Farba jest częściowo piaskowana i odnawiana
pełne wykończenie lakierem starych pojazdów szynowych: w ramach poprawy stanu lakieru, jest on piaskowany
aż do warstwy gruntowej lub całkowicie usuwany poprzez obróbkę ścierną
usuwanie farby i nakładanie nowego wykończenia. Po rekonstrukcji pojazdów szynowych, stara farba jest
usuwana poprzez ścieranie lub piaskowanie do warstwy gruntowej. Następnie nakładana jest nowa powłoka.
Ogólnie rzecz ujmując, farbę usuwa się ręcznie za pomocą śrutowania. Do usuwania farby z aluminium i stali
nierdzewnej (np. nadbudówek), do piaskowania stosuje się korund. W przypadku normalnej stali, sama stal jest
wykorzystywana jako czynnik piaskujący. Po piaskowaniu, pył jest usuwany z powierzchni za pomocą
sprzężonego powietrza. Zwykle wszystkie materiały pozostałe po piaskowaniu są poddawane recyklingowi.
Proces budowy i malowania nowych pojazdów szynowych został opisany bardziej szczegółowo poniżej. Ponieważ
zastosowane procesy malowania dla budowy i konserwacji są identyczne, będą się one odnosić również do utrzymania.
Tabela 9.1. pokazuje systemy powlekania stosowane do nadwozi pociągu, zgodnie z regulacjami Deutsche Bahn AG jako
przykładowe struktury warstw.
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Obszar
Całkowite
nadwozie
pojazdu szynowego
Powierzchnie zewnętrzne:
Ściany przednie i boczne,
w tym obudowa drzwi i
okien, dach i przednia
część kabiny maszynisty z
włókna szklanego

Struktura warstwy
Obróbka wstępna
Farba gruntująca
Szpachlówka
Grunt
Warstwa wierzchnia

Dach

Warstwa gruntująca
Warstwa wierzchnia

Rama wagonu, podłoga,
podwozie

Warstwa gruntująca
Warstwa wierzchnia

Wózek

Warstwa gruntująca

Warstwa wierzchnia

Powierzchnie wewnętrzne:
podłogi, dach, ścianki
przednie i boczne

elementy DIN
Warstwa gruntująca

Warstwa wierzchnia

Uszczelniacz
Izolacja akustyczna

Materiał (1)

Grubość
warstwy suchego
materiału (µm)

Piaskowanie
epoksydowy, wodny
rozpuszczalnikowy
Poliuretan lub epoksydowy, wodny
Poliuretan lub wodny (alternatywa)
Poliuretan, rozpuszczalnikowy
Poliuretan, wodny
Lakier bazowy, wodny
Poliuretan, wodny i farba anty-graffiti,
rozpuszczalnikowa
epoksydowy, wodny
epoksydowy, wodny, gruba warstwa
epoksydowy, rozpuszczalnikowy, gruba
warstwa
epoksydowy, wodny
epoksydowy, wodny, gruba warstwa
epoksydowy, rozpuszczalnikowy, gruba
warstwa lub jednoskładnikowa ochrona
podwozia (alternatywa)
epoksydowy, wodny
epoksydowy,
rozpuszczalnikowy
(alternatywa)
epoksydowy, wodny, gruba warstwa
epoksydowy, rozpuszczalnikowy, gruba
warstwa (alternatywa)
wosk antykorozyjny
epoksydowy, wodny

60
60
60
40
40
20 – 30
40
40
40
80
140
60
140
140 - 200

60
60
140
140

epoksydowy, wodny, gruba warstwa
epoksydowy, rozpuszczalnikowy, gruba
warstwa (alternatywa
środek uszczelniający
żywice sztuczne, wodne

Tabela 9.1L Struktura warstw dla pojazdów szynowych zgodnie z regulacjami Deutsche Bahn AG
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Obróbka wstępna nadwozi wagonów
Opcjonalne odtłuszczanie wodno – alkalicznymi środkami czyszczącymi po montażu (zwłaszcza dla aluminium).
Następnie powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne są czyszczone poprzez piaskowanie. Środek piaskujący jest częściowo
odzyskiwany.
Nakładanie warstwy gruntującej (na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne)
Warstwa gruntowa jest nakładana na cały wagon. Aplikacja farby jest przeprowadzana ręcznie za pomocą pistoletu
bezpowietrznego. Poza farbami tradycyjnymi, stosuje się również wodne, dwuskładnikowe, niezawierające chromianów
farby na bazie żywic epoksydowych. Zawartość rozpuszczalników w takich materiałach waha się od 3 do 5%. Na dach
nakładana jest warstwa o grubości ok. 60 – 100 µm, natomiast na ścianki boczne 200 µm. Elementy w rodzaju półek
bagażowych są pokrywane farbami rozpuszczalnikowymi lub powłokami proszkowymi.
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Wypełnianie
Po wyschnięciu powłoki gruntowej, za pomocą szpachelek nakłada się wypełniacz. Zawartość rozpuszczalników to ok.
16% (z których 8% jest aktywnych i niepodlegających emisji). Po utwardzeniu materiału piaskuje się ścianki boczne. Pył
ze szlifowania jest usuwany za pomocą dmuchawy pod sprzężonym powietrzem i środków czyszczących. Zwykle materiał
wypełniający jest nakładany na spawy (minimalna aplikacja wypełniacza).
Aplikacja warstwy gruntowej (ogólnie tylko na powierzchnie zewnętrzne)
Warstwa gruntowa jest aplikowana na ścianki boczne pistoletem powietrznym. Jako farbę gruntową wykorzystuje się
dwuskładnikową utwardzaną aminami, wodną żywicę epoksydową (zawierającą 3% rozpuszczalników organicznych) lub
poliuretan rozpuszczalnikowy (zawierający 35% rozpuszczalników organicznych). Grubość warstwy wynosi ok. 60 µm.
Czas schnięcia wynosi od 2 do 3 godzin. W przypadku korzystania z suszarki (80oC), suszenie zajmuje ok. 45 minut.
Temperatura podłoża nie może przekraczać 45oC dla całych wagonów ze względu na obecność wyposażenia
elektronicznego.
Aplikacja warstwy wierzchniej (ogólnie tylko na powierzchnie zewnętrzne)
W zależności od rodzaju wagonu, nakłada się kilka warstw wierzchnich (patrz Tabela 9.1). W Deutsche Bahn AG do
wagonów miejskich stosowane jest sześć różnych kolorów. Trzy kolory są nakładane na ścianki boczne, jeden na dach,
jeden na podwozie i jeden na wózek. Lakier jest nakładany pistoletem natryskowym powietrznym. Pomiędzy aplikacjami
farby ma miejsce parowanie (godzina). Po nałożeniu ostatniej warstwy farba jest suszona w temperaturze 50 – 60oC. Po
dwóch godzinach, wykończone powierzchnie są maskowane i nakładana jest kolejna warstwa. Grubość warstwy farby
nakładanej na ścianki boczne wynosi do 40 µm. Może wynosić do 120 µm w zależności od ilości warstw. Ok. 120 µm
farby jest aplikowane na dach.
Wykorzystuje się przede wszystkim powłoki wierzchnie rozpuszczalnikowe i lakiery bezbarwne. Klienci często ich nie
akceptują. Systemy powłok muszą być trwałe. Jest to ważne zwłaszcza przy pociągach szybkobieżnych (300 km/h), przy
regularnym czyszczeniu i usuwaniu graffiti. Mimo że dostępne są materiały wodne, z powyższych powodów powłoki
rozpuszczalnikowe są wciąż preferowane, a czasami rekomendowane w specyfikacjach.
Ochrona podwozia
Podwozie jest powlekane farbą wodną za pomocą pistoletu natryskowego bezpowietrznego. Minimalna grubość warstwy
to 120 – 200 µm.
9.3

Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu pociągów

9.3.1

Bilans masy

Brak danych.
9.3.2

Zużycie

9.3.2.1

Materiały

W Tabeli 9.2. przedstawiono zużycie materiałów dla poszczególnych warstw. Całkowite zużycie rozpuszczalników (od
rozcieńczalników, przez środki czyszczące do farb) poddanych kontroli instalacji w roku 1999 wynosiło 177,6 ton. Danych
dla poszczególnych warstw farb nie określono.
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Farba/podłoże
Farby gruntujące
Grunty
Warstwy wierzchnie:
dachy
okna
oploty, listwy dekoracyjne
ścianki boczne pod oknami
ochrona podwozia

Zużycie (kg)
200
35 – 40
35
35
5
15
150 - 200

Tabela 9.2: Zużycie materiału na pokryty wagon
[13 DFIU i IFARE, 2002]
9.3.2.2

Woda

Brak danych
9.3.2.3

Energia

Ze względu na przestoje instalacji oraz odmienną geometrię pojazdów szynowych, zapotrzebowanie na energię na
pokrywane powierzchnie nie może zostać określone.
9.3.3

Emisja

9.3.3.1

Emisja do powietrza

Utylizuje się jedynie pył z nadmiernego natrysku i piaskowania. Wartość emisji nie przekracza 3 mg/m3. LZO z procesów
powlekania są emitowane do atmosfery jako emisje bezpośrednie lub niezorganizowana. W niektórych instalacjach
podlegających zezwoleniom, do oczyszczania gazów odlotowych z suszarek stosowane jest dopalanie termiczne. Uzyskuje
się wartości emisji nieprzekraczające 50 mg/m3.
W przypadku stosowania standardowego rozpuszczalnikowego systemu farb bez oczyszczania gazów odlotowych,
emitowane jest ok. 326 LZO/m2. A całkowitej ilości rozpuszczalników rzędu 187,6 ton w poddanej kontroli fabryce,
134,08 tony zostało wyemitowane, a 53,52 tony zutylizowane jako odpad (nie zainstalowano jednostki dopalania gazów).

287

Poprzez wdrożenie poniższych środków, można uzyskać wartość emisji < 100 g LZO / m2:
Techniki materiałowe:
aplikacja wodnych powłok gruntowych, gruntów i warstw wierzchni
wyłącznie dla dwuwarstwowych wykończeń lakierowych, aplikacja tradycyjnego lakieru bezbarwnego
grunty wodne i ochrona podwozia w połączeniu z grubymi warstwami materiałów
wodne grunty i wypełniacze
minimalne wykorzystanie masy szpachlowej i stosowanie wypełniaczy o niskiej zawartości styrenu
przetwarzanie wstępnie nałożonych materiałów (powlekanie zwojów) dla nowych pojazdów szynowych
Techniki procesowe:
redukcja malowanych powierzchni, na przykład poprzez korzystanie z folii samoprzylepnych do projektów
dekoracyjnych lub jako ochrona przed graffiti
wydajne urządzenia do aplikacji: HVLP, bezpowietrzne lub wspomagane powietrzem natryskiwanie
bezpowietrzne
recykling środków czyszczących poprzez destylację rozpuszczalników zawierających odpady z farb i osady z farb
stosowanie automatycznego dostarczania koagulantów do wytrącania na mokro w celu zapewnienia dłuższego
wykorzystywania wody.
9.3.3.2

Emisja do wody

Ścieki są generowane podczas wytrącania na mokro nadmiernego natrysku oraz czyszczenia urządzeń do nakładania farb.
Nie można określić bardziej szczegółowych danych.
9.3.3.3

Odpady

Podczas malowania pojazdów szynowych powstają m.in. następujące odpady:
osady z farb
filtry powietrzne
środki czyszczące
papier maskujący
odpady farb
pojemniki do farb
środki do piaskowania
9.4

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania pociągów

W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla powlekania pociągów. W Sekcji 20.7
omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania dla powlekania pociągów. W
Tabeli 9.3 przedstawiono ogólne techniki dla powlekania pociągów, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7. Techniki
te nie będą przytaczane w niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis rodzaju
informacji uwzględnianych dla każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 9.3: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
9.4.1

Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe

Opis: Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe: wypełniacz (na bazie poliuretanu), grunt, powłoki wierzchnie i lakiery
bezbarwne.
Standardowo rozpuszczalniki w gazach odlotowych z suszarek i komór natryskowych nie są oczyszczane. W niektórych
przypadkach gazy odlotowe z suszarek są utylizowane poprzez dopalanie termiczne.
Zaraportowany współczynnik emisji LZO podczas stosowania systemów rozpuszczalnikowych (bez kontroli emisji)
wynosi 326 g/m2.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: nie zaraportowano.
Oddziaływanie na środowisko: wyższe emisje LZO, niż w przypadku innych systemów powlekania.
Dane operacyjne: Czas utwardzania jest krótszy niż w przypadku systemów opartych na wodzie. Systemy
rozpuszczalnikowe mogą być również obrabiane w szerszym zakresie temperatur i wilgotności. Nie jest wymagany sprzęt
ze stali chirurgicznej.
Zastosowanie: Farby rozpuszczalnikowe mogą być stosowane we wszystkich fazach malowania (nakładanie gruntu,
warstwy wierzchniej o dużej ilości substancji stałych, lakieru bazowego, bezbarwnego i przy naprawach), a także do metali
i tworzyw sztucznych. Mogą być aplikowane w nowych i istniejących lakierniach, w których dostępna przestrzeń i koszty
nie pozwalają na alternatywne rozwiązania, i w których zmiany materiałów są technicznie niemożliwe.
Ekonomika: brak danych
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Przyczyny zastosowania: Ograniczenia ekonomiczne i techniczne dotyczące istniejących lakierni oraz nowych lakierni
sprawiają, że materiały rozpuszczalnikowe stanowią preferowaną opcję dla niektórych zakładów. Rosnące cele jakościowe
również przyczyniają się do stosowania materiałów rozpuszczalnikowych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
9.4.2

Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

9.4.2.1 Farby wodne
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.3. Do powlekania pociągów stosowane są następujące
systemy farb wodnych:
powłoki gruntowe: 2 – 5% rozpuszczalników organicznych, dwuskładnikowe niezawierające chromianów na
bazie żywicy epoksydowej
wypełniacz: 3% rozpuszczalników organicznych, dwuskładnikowy na bazie żywicy epoksydowej
warstwa wierzchnia
warstwa ochrony podwozia
Osiągnięte korzyści dla środowiska: redukcja emisji LZO
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
.
Zastosowanie: Farby wodne nie są zwykle aplikowane jako warstwy wierzchnie. Jednakże Deutsche Bahn AG stosuje
wodne powłoki gruntowe, wypełniacze i powłoki wierzchnie do celów konserwacyjnych.
Mimo dostępności wodnych powłok wierzchnich (jednowarstwowych i metalicznych powłok wierzchnich) o podobnych
właściwościach, wciąż nie zostały one zaakceptowane przez klientów i w związku z tym stosowane są one jedynie
sporadycznie
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: Deutsche Bahn, AG, Niemcy
Literatura: [13 DFIU i IFARE, 2002]
9.4.2.2 Farby o wysokiej zawartości części stałych
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.2.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: redukcja emisji LZO
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Farby o wysokiej zawartości substancji stałych są stosowane wyłącznie jako jednowarstwowe powłoki
wierzchnie, a zawartość rozpuszczalników wynosi 45%.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
9.4.2.3 Materiały powlekane techniką powlekania zwojów
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.8. Materiały powlekane techniką powlekania zwojów
można nakładać na elementy zamiast natryskiwania.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: znaczna redukcja emisji LZO zależna od natryskiwania zastąpionego nakładaniem
materiałów powlekanych techniką powlekania zwojów.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Materiały powlekane techniką powlekania zwojów są stosowane w coraz większym stopniu do produkcji
pociągów i wagonów.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
9.4.3

Techniki i sprzęt do nakładania farby

9.4.3.1

Tradycyjne natryskiwanie pod wysokim i niskim ciśnieniem

W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.7.3.8. Ta technika aplikacji farby jest powszechnie stosowana.
9.4.3.2

Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)

W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.7.3.9. Ta technika aplikacji farby jest powszechnie stosowana.
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9.4.3.3

Natryskiwanie bezpowietrzne

W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.7.3.11. Ta technika aplikacji farby jest powszechnie stosowana.
9.4.3.4 Natryskiwanie sprężonym powietrzem wspomagane elektrostatycznie, bezpowietrzne i wspomagane
powietrzem
W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.7.3.17. Ta technika aplikacji farby jest powszechnie stosowana.
9.4.3.5 Komory lakiernicze do oddzielania na mokro
W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.7.4.1.
9.4.4

Minimalizacja zużycia surowców

Stosowane są automatyczne systemy mieszania, tj. mieszanie online dla produktów dwuskładnikowych. W celu zapoznania
się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.6.3.1
9.4.5

Obróbka ścieków

9.4.5.1 Ultra i nanofiltracja
W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.12.6. Stosowana jest ultrafiltracja i nanofiltracja. [13, DFIU i
IFARE, 2002]
9.4.6

Obróbka gazów odlotowych

9.4.6.1

Separacja cząsteczek metodą Venturiego

W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 12.4.5.1. Systemy Venturi są stosowane do poprawienia wydajności
sprzętu do adsorpcji (patrz Sekcja 8.4.6.2.) [13, DFIU i IFARE, 2002]
9.4.6.2

Płuczka

W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.11.3.8. Stosowane są komory natryskowe, patrz Sekcja 20.7.4.1.
Brak informacji na temat oczyszczania gazów odlotowych. Zaraportowana wielkość emisji z komór natryskowych to < 3
mg/m3 pyłu. [13, DFIU i IFARE, 2002]
9.4.6.3

Systemy suchych filtrów

W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.11.3.6. Zaraportowana wielkość emisji z komór natryskowych to
< 3 mg/m3 pyłu. [13, DFIU i IFARE, 2002]
9.4.6.4

Filtr elektrostatyczny

W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.11.3.7. Zaraportowana wielkość emisji z komór natryskowych to
< 3 mg/m3 pyłu. [13, DFIU i IFARE, 2002]
9.4.6.5

Utlenianie termiczne
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W celu zapoznania się z opisem ogólnym patrz Sekcja 20.11.4.2. W niektórych instalacjach do utylizacji gazu odlotowego
z suszarek stosowane są jednostki utleniania termicznego. Jednakże z suszarek jest emitowane jedynie 20% całkowitej
ilości rozpuszczalników. Pozostałe 80% rozpuszczalników jest emitowane jako emisja niezorganizowana lub trafia do
odpadów. Gaz odlotowy z komór natryskowych nie jest utylizowany. [13, DFIU i IFARE, 2002]
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10.
POWLEKANIE SPRZĘTU ROLNICZEGO I BUDOWLANEGO
[13, DFIU i IFARE, 2002] [87, ISACOAT, 2004] [128, TWG, 2005]
10.1

Ogólne informacje na temat sprzętu rolniczego i budowlanego

Sprzęt produkowany w tej branży to pojazdy (np. traktory, maszyny do robót ziemnych, itp.) lub sprzęt wykorzystywany
do określonych celów, mobilny lub nie (np. przesiewacze lub sita). Aby objąć pełen zakres działań, stosuje się termin
sprzęt rolniczy i budowlany. Większość firm produkuje sprzęt przez cały rok i sprzedaje głównie wiosną. Z powodu
znacznych fluktuacji sezonowych branży, maszyny są umieszczane na zewnątrz i narażone na wpływ promieniowania UV,
deszczu, klimatu morskiego, czasami przez cały rok pomiędzy produkcją, a sprzedażą, tak więc utrzymanie połysku i
koloru, przylegania lakieru i ochrona antykorozyjna są tu kwestiami kluczowymi. Jednakże, głównym zadaniem jest
zapobieganie korozji. Podczas użytkowania powłoka musi wytrzymać silne działanie czynników mechanicznych i
chemicznych. Korozja chemiczna jest spowodowana używaniem silnie inwazyjnych płynów spowodowanych specyfiką
użytkowania (np. kontaktem z ziemniakami, nawozem) i wilgocią. Cykl życia powłoki jest zwykle krótszy niż
użytkowania pojazdu. Wizualna jakość powierzchni jest tu mniej ważna, niż w przypadku samochodów.
Duże przedsiębiorstwa są zwykle firmami produkującymi pojazdy samojezdne. Ze względu na relatywnie wysokie wymogi
technologiczne i wizualne, proces wstępnej obróbki i procesy powlekania są dość zaawansowane. Zużycie farby
przekracza 50 ton rocznie, co wiąże się ze zużyciem rozpuszczalników rzędu 5 – 50 ton rocznie.
10.2

Procesy i techniki stosowane w powlekaniu sprzętu rolniczego i budowlanego

Wspólne aspekty dla wszystkich rodzajów powłok sprzętu rolniczego i pozostałego sprzętu:
kompleksowe i duże obiekty trójwymiarowe
relatywnie cienkie arkusze metalu przetwarzane poprzez cięcie laserem, spawanie, itp.
konieczność obróbki wstępnej z powodu przetwarzania ostrych krawędzi, pozostałości, rdzy i oleju na
powierzchniach metalowych
wiele podłoży (stal, żeliwo, drewno, termoplastik, duroplastik, włókno szklane, części wstępnie zmontowane)
możliwa aplikacja pneumatyczna, powietrzna lub bezpowietrzna, elektrostatycznie wspomagana, zanurzanie
oraz/lub elektropowlekania
ograniczone spiekanie z powodu masy lub wstępnie zmontowanych części termowrażliwych
jeden główny kolor warstwy wierzchniej o dużej ilości substancji stałych (typowy dla marki) oraz kilka kolorów
dodatkowych (projekt)
system jedno- lub dwuwarstwowy (grunt plus warstwa wierzchnia na widocznych powierzchniach zewnętrznych,
lub pokrycie wierzchnie jednowarstwowe)
wysokiej jakości wykończenie pod względem ochrony antykorozyjnej (krawędzie), utrzymanie połysku i koloru,
odporność chemiczna, przyleganie, itp.
Typowy proces w Europie Środkowej dla dużych maszyn samojezdnych (żniwiarki, sadzarko/żniwiarki do ziemniaków)
obejmuje elektropowlekanie (jedna warstwa anodowa lub farba gruntowa katodowa) oraz aplikację powłoki wierzchniej na
gruncie (dwuskładnikowa farba rozpuszczalnikowa o wysokiej zawartości substancji stałych, natryskiwana na część
powierzchni zewnętrznych, lub wodna, nakładana przez zanurzanie). Jednakże powszechne są wciąż technologie
tradycyjne, zwłaszcza dla mniejszych maszyn.
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Farba gruntowa i powłoki wierzchnie jednowarstwowe muszą być aplikowane na wszystkie części urządzenia. Ze względu
na złożoną konstrukcję obiektów preferowaną opcją jest zanurzanie elementów przed montażem, które może być
zautomatyzowane. Jeśli instalacje takie nie są dostępne ze względu na niską wydajność nie uzasadniającą inwestycji,
można zastosować natryskiwanie, które jednak charakteryzuje się niższą jakością. W celu uzyskania dostępu do
wewnętrznych powierzchni maszyny, należy stosować natryskiwanie powietrzne. Do powierzchni zewnętrznych
powszechnie stosowane i dopuszczalne jest wspomaganie elektrostatyczne.
Technologie tradycyjne
Farby gruntowe: na bazie poliwinylu butyralu (PVB) lub alkidu utwardzanego kwasem (fosforowym) do natryskiwania;
lub zanurzanie w materiałach rozpuszczalnikowych (rozpuszczalnikach organicznych lub węglowodorach chlorowanych
na bazie żywic alkilowych).
Jednowarstwowe powłoki wierzchnie: powszechnie stosowane jest zanurzanie w materiałach rozpuszczalnikowych;
powłoki alkidowe zawierają rozpuszczalniki organiczne, a nawet węglowodory chlorowane.
Powłoka wierzchnia: tradycyjne poliestry/alkidy rozpuszczalnikowe
Nowe technologie
Farby gruntowe: dwuskładnikowe epoksydowe, rozpuszczalnikowe lub wolne, do natryskiwania; lub powłoki wodne do
aplikacji tradycyjnej i elektropowlekania; żywice, zwykle polibutadieny (elektropowlekanie anodowe) lub epoksydowe.
Jednowarstwowe powłoki wierzchnie: powłoki wodne dostępne do powlekania tradycyjnego i elektropowlekania: żywice
głównie akrylowe ze względu na wysoką odporność na działanie promieniowania UV.
Powłoka wierzchnia: akrylan/poliester utwardzany izocyjanianem (średnia, wysoka zawartość substancji stałych lub
wodny) lub jednoskładnikowe akryle (wodne, spiekane w wysokiej temperaturze) do natryskiwania; poliestrowe lub
akrylowe powłoki (wodne) do zanurzania konwencjonalnego. Z powodzeniem stosowane są powłoki proszkowe.
Zazwyczaj stosuje się jednokolorowy grunt i maksymalnie cztery kolory do powłok wierzchnich płynnych. W przypadku
epoksydowych farb gruntujących i powłok wierzchnich utwardzanych izocyjanianem stosuje się dwuskładnikowe maszyny
mieszające.
10.3

Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu sprzętu rolniczego i budowlanego

10.3.1

Bilans masy

Brak danych.
10.3.2

Zużycie

10.3.2.1 Materiały
Brak danych.
10.3.2.2 Woda
Brak danych.
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10.3.2.3 Energia
Brak danych.
10.3.3

Emisja

Branża została sklasyfikowana w Dyrektywie SED jako „inne powłoki” [123, EC, 1999], (patrz Załącznik 24.6).
10.3.3.1 Emisja do powietrza
Gaz odlotowy z komór natryskowych i suszarkach jest oczyszczany przez jednostki dopalania gazów; osiągane jest
stężenie poniżej 20 mg C/m3. Dlatego też emisje LZO powstają przede wszystkim na skutek dyfuzji, np. w strefach
parowania przed suszarkami.
10.3.3.2 Emisja do wody
Zbiorniki do płukania stosowane do wstępnej obróbki elementów powodują powstanie ścieków. W instalacji powstaje 18 –
20 m3 ścieków dziennie. Wielkość tą można zmniejszyć o połowę poprzez wdrożenie płukania kaskadowego. Dzięki
jednostce ultrafiltracji instalacje powlekania zanurzeniowego nie generują ścieków.
10.3.3.3 Odpady
Do recyklingu materiału powłok zanurzeniowych ze zbiorników do płukania można użyć ultrafiltracji. Liczbę odpadowych
pojemników na farby można zmniejszyć poprzez zastosowanie dużych pojemników zwrotnych dla standardowych powłok
wierzchnich.
10.4
Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania sprzętu rolniczego i
budowlanego
W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla powlekania sprzętu rolniczego i
budowlanego. W Sekcji 20.7 omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania
dla powlekania sprzętu rolniczego i budowlanego. W Tabeli 10.1 przedstawiono ogólne techniki dla powlekania sprzętu
rolniczego i budowlanego, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7. Techniki te nie będą przytaczane w niniejszej
sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis rodzaju informacji uwzględnianych dla każdej
techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 10.1: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
10.4.1

Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe

Opis: Tradycyjne powłoki rozpuszczalnikowe do natryskiwania mogą być alkidami utwardzanymi kwasem, poliestrami,
PVB, jednowarstwowymi lub dwuwarstwowymi powłokami wierzchnimi (50% rozpuszczalników organicznych). Do
zanurzania używa się wciąż węglowodorów chlorowanych lub rozpuszczalników niechlorowanych z żywicami
alkidowymi. Patrz Sekcja 20.7.2.1..
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: Węglowodory chlorowane ze stopniem ryzyka R45, R46, R49, R60 i R61 stanowią
zagrożenie dla zdrowia człowieka. Węglowodory chlorowane ze stopniem ryzyka R59 są substancjami o negatywnym
wpływie na dziurę ozonową.
Dane operacyjne: Zanurzanie jest wciąż powszechnie stosowane. Natryskiwanie manualne z elektrostatycznymi
pistoletami HVLP pozwala uzyskać grubość powłoki rzędu ok. 25 µm. Nadmierny natrysk jest utylizowany na sucho.
Suszenie ma miejsce w tradycyjnej suszarce, w której gazy odlotowe są utylizowane przez jednostkę dopalania.
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: Koszty tradycyjnych materiałów powłokowych (chlorowane powłoki zanurzeniowe, powłoki na bazie PVB)
są zwykle niewydajne wagowo (kg lub l) w porównaniu do alternatyw w rodzaju farb gruntowych epoksydowych lub
elektropokrywania. Mimo to, w kategoriach kosztów na metr kwadratowy lub powlekany obiekt, całkowite koszty procesu
dla nowych technologii są konkurencyjne (w tym zużycie materiału, koszty kapitałowe i amortyzacja, siła robocza, koszty
energii i pozostałe koszty procesowe). Odnosi się to zwłaszcza do sytuacji, w których osiąga się wymaganą przepustowość.
Przyczyny zastosowania: brak danych
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Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002, 76, TWG, 2004] [87, ISACOAT, 2004], [128, TWG, 2005]
10.4.2

Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

10.4.2.1 Systemy farb wodnych
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.3. Farby wodne są stosowane do:
elektropowlekania: 2 – 6% zawartość rozpuszczalników
jednowarstwowych powłok wierzchnich: 11% zawartość rozpuszczalników
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Farby wodne są powszechnie stosowane do elektropowlekania i jednowarstwowych powłok wierzchnich.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
10.4.2.2 Powlekanie proszkowe
Opis: Patrz Sekcja 20.7.2.6. Jeden z producentów zastąpił tradycyjny proces powlekania wierzchniego proszkowymi
powłokami rozpuszczalnikowymi. Innowacyjna nowa kąpiel i system płukania jest stosowany wraz z czyszczeniem
wodnym przed dalszą obróbką powierzchniową. Przed obróbką wstępną elementy są powlekane wodną powłoką
zanurzeniową, a następnie powłoką proszkową.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zredukowane emisje LZO oraz zużycie rozpuszczalników i energii. Tabela 10.2
przedstawia dane dotyczące zużycia rozpuszczalników i energii dla dwóch instalacji, tj. starej i nowej.

Zużycie rozpuszczalników
Całkowite zużycie energii
Zużycie energii na suszenie

Stara instalacja
41 g/m2
49,97 MWh/rok
6.84 kWh/m2

Nowa instalacja
13,6 g/m2
27,73 MWh/rok
5,48 kWh/m2

Tabela 10.2: Dane dotyczące zużycia rozpuszczalników i energii dla dwóch instalacji, nowej i starej.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
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Dane operacyjne: Powierzchnia jest powlekana przed montażem pojazdu. Gaz odlotowy z przeprowadzonego wcześniej
powlekania farbą gruntową metodą zanurzenia katodowego oraz suszenia po nałożeniu farby gruntowej i powłoki
proszkowej są transferowane do utleniacza odzyskującego. Osiąga się wartość emisji poniżej 20 mg C/m3.
Zastosowanie: dla nowych instalacji.
Ekonomika: Inwestycje kapitałowe dla nowych instalacji wykorzystujących powłoki proszkowe to 1,35 mln euro. Proces
jest wysoce ekonomiczny.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa IPPC, Dyrektywa SED 199913/EWG
Przykłady zakładów produkcyjnych: CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, Niemcy
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [104, UBA - DE, 2004]
10.4.2.3 Materiały powlekane techniką powlekania zwojów
Patrz Sekcja 20.7.2.8. Niektórzy producenci stosują elektropowlekanie i powlekanie powierzchniowe przed montażem:
można tu zastosować materiały powlekane techniką powlekania zwojów.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
10.4.3

Techniki i sprzęt do nakładania farby

Natryskiwanie sprzętu rolniczego i budowlanego jest realizowane ręcznie, poprzez zanurzanie, użycie tradycyjnego
natryskiwania pneumatycznego i elektrostatycznego HVLP, patrz Sekcja 20.7.2.8 oraz Sekcja 20.7.3.9, odpowiednio.
Jednakże, brak jest informacji dotyczących materiałów, dla których stosowane są poniższe techniki natrysku i sprzętu:
procesy rozpylania elektrostatycznego, patrz Sekcja 20.7.3.14
dzwony wysokoobrotowe wspomagane elektrostatycznie, patrz Sekcja 20.7.3.15
elektrostatyczne natryskiwanie przy pomocy sprzężonego powietrza, bezpowietrzne i powietrzne, patrz Sekcja
20.7.3.17
powlekanie proszkowe – natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie, patrz Sekcja 20.7.3.18
komory natryskowe z separacją mokrą, patrz Sekcja 20.7.4.1
techniki nakładania emulsji wodnych w komorach natryskowych, patrz Sekcja 20.7.4.3.

10.4.3.1 Tradycyjne zanurzanie
Opis: Patrz Sekcja 20.7.3.3. Dla jednowarstwowych powłok wierzchnich metodą zanurzeniową uzyskuje się warstwy
rzędu 85 µm.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: W porównaniu do natryskiwania uzyskuje się grubsze warstwy, co może przełożyć się na
wyższe zużycie surowców, nawet przy niskiej efektywności związanej z natryskiwaniem. Przy zanurzaniu osiąga się
warstwy o grubości 85 µm, a przy natryskiwaniu HVLP grubość rzędu 50 µm.
Dane operacyjne: Niektórzy producenci nakładają warstwy wierzchnie (również metodą elektropowlekania) na elementy
przed montażem. Poza innymi korzyściami, można stosować bardziej zautomatyzowane procesy. Jednakże zanurzanie
wymaga pewnej minimalnej przepustowości (pokrywanej powierzchni) w odniesieniu do pojemności zbiornika, aby
uniknąć całkowitej wymiany zawartości zbiornika w przeciągu więcej niż roku.
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Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002, 87, ISACOAT, 2004]

10.4.3.2 Elektropowlekanie (e-coat)
Opis: Patrz Sekcja 20.7.3.4. Wszystkie materiały użyte do elektropowlekania to materiały wodne; zawartość
rozpuszczalników wynosi zwykle 2 – 6%, nie zawierają ołowiu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: można osiągnąć wydajność rzędu 98%.
Oddziaływanie na środowisko: przy pokrywaniu sprzętu rolniczego i budowlanego wykazano, że zapotrzebowanie
energii na fosfatyzację i nałożenie gruntu metodą powlekania zanurzeniowego było o wiele wyższe, niż w przypadku
tradycyjnej obróbki wstępnej i malowania. Dlatego też emisje dwutlenku węgla są odpowiednio wyższe.
Dane operacyjne: niektórzy producenci stosują powlekanie zanurzeniowe (i wierzchnie) na elementach przed montażem.
Poza innymi korzyściami, proces ten można zautomatyzować.
Zastosowanie: Obecnie elektropowlekanie jest szeroko stosowane do powlekania.
Ekonomika: Elektropowlekanie narzuca wysokie koszty inwestycyjne i materiałowe. Można wprowadzić oszczędności
płacowe poprzez automatyzację procesu.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
10.4.3.3 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)
Opis: Patrz Sekcja 20.7.3.9. Zastąpienie powlekania zanurzeniowego natryskiwaniem dla warstw wierzchnich pokazuje, że
możliwa jest redukcja czasu cyklu, co przekłada się na redukcję kosztów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
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Zastosowanie: Użycie pistoletów HVLP jest wciąż bardzo ograniczone. Należy się spodziewać wydajności nakładania
rzędu ponad 50%.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002].
10.4.4

Szkolenie

Opis: Nowe systemy powlekania (takie jak wodne lub o wysokiej zawartości substancji stałych) wymagają wdrożenia
nowych metod aplikacji, w przeciwnym razie nakładane warstwy są zbyt grube. Ogólnie rzecz ujmując, nowe materiały
opakowaniowe często mają ograniczony zakres stosowania; dlatego też należy usprawnić stan instalacji technicznych i
umiejętności operatorów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [87, ISACOAT, 2004]
10.4.5

Malowanie seryjne/grupowanie kolorów

Technika ta jest powszechnie stosowana, ponieważ liczba nakładanych kolorów jest zwykle ograniczona, patrz Sekcja
20.6.3.6.
10.4.6

Utylizacja gazów odlotowych

Powszechnie stosowane są następujące techniki:
rozpuszczalniki w gazie odlotowym z suszarek są wyprowadzane, redukowane lub niszczone (patrz Sekcja
20.11.2.5), w zależności od przepustowości instalacji i poziomu emisji
stosuje się systemy filtrów suchych, patrz Sekcja 20.11.3.6 „Usuwanie na sucho” cząsteczek farb
stosuje się filtry elektrostatyczne, patrz Sekcja 20.11.3.7 „Usuwanie na sucho” cząsteczek farb
10.4.7. Utylizacja ścieków
Powszechnie stosowane są następujące techniki:
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do kąpieli zanurzeniowych w ramach elektropowlekania powszechnie stosowana jest ultra- i nanofiltracja, patrz
Sekcja 20.12.6.
płukanie kaskadowe, patrz Sekcja 20.7.5.1
stosowanie wymiennika jonowego, patrz Sekcja 20.7.5.2.
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11. POWLEKANIE STATKÓW I JACHTÓW
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
11.1

Ogólne informacje na temat statków i jachtów

Statki są w dużej mierze budowane ze stali okrętowej, natomiast jachty są budowane ze stali okrętowej i aluminium
oraz włókna szklanego. Materiały te, jeżeli nie są konserwowane, korodują lub niszczeją, i dlatego też należy je
chronić za pomocą systemów antykorozyjnych. Niezbędne koszty w przypadku budowy statków wynoszą od 3 do 7%
całkowitych kosztów budowy. Ochrona antykorozyjna zwiększa bezpieczeństwo statku podczas rejsów, utrzymuje
wartość statku i zmniejsza koszty konserwacji. Różne części statku, np. kadłub (powyżej i poniżej poziomu wody),
pokłady zewnętrzne, ładownia i zbiorniki są narażone w różnym stopniu na korozję, tak więc stosuje się różne
systemy antykorozyjne. Ważne również jest zapobieganie osadom poprzez stosowanie środków antyporostowych.
Odporność na działanie mechaniczne powierzchni statku i pokładów oraz jakość wizualna różnych powierzchni to
kluczowe czynniki przy określaniu rodzaju powłoki.
Wymogi dla powlekania statków i jachtów są odmienne. W przypadku malowania statków handlowych, przyleganie
powłok, ochrona antykorozyjna oraz zapobieganie osadom mają kluczowe znaczenie. W przypadku powlekania
jachtów, kluczową rolę odgrywa również wygląd, tak więc powlekanie statków handlowych i jachtów zostało opisane
osobno. Ze względu na różnice konstrukcyjne, powlekanie i obróbka wstępna, malowanie nowych statków, a także
naprawy i konserwacja również zostały opisane osobno. Nie przedstawiono informacji na temat malowania okrętów
wojennych.
W roku 2004, stocznie europejskie wybudowały 360 statków, co stanowi ponad 4 mln CTG (skompensowane tony
brutto), 17% udziałów w rynku światowym w ujęciu rzeczowym, o wartości przekraczającej 10000 mln euro – ok.
30% obrotu światowego. Z całkowitej wartości w CGT, 26% stanowią kontenerowce, 24% statki pasażerskie, a 12%
statki transportowe przewożące towary i produkty chemiczne. W roku 2004, działania naprawcze przemysłu
stoczniowego w Europie przyniosły obrót całkowity rzędu 1900 mln euro.
Branża rekreacyjnych jednostek pływających w UE gromadzi 37200 przedsiębiorstw, zatrudniających bezpośrednio
prawie 272 000 pracowników i przynosząc dochód w regionie w wysokości 23400 mln euro. Budowa i naprawa
jachtów jest prowadzona zarówno przez rzemieślników, jak i dużych producentów, tj. różni się w wielkości
produkcyjnej lub wielkości jachtów, przy czym ok. 98% przedsiębiorstw stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa.
Powyższe dane liczbowe obejmują również producentów silników do jednostek pływających, producentów farb
okrętowych i jachtowych, firmy z branży elektroniki hi-tech oraz producentów sprzętu.
11.2

Procesy i techniki stosowane w powlekaniu statków i jachtów

Systemy powlekania składają się z jednej lub większej liczby powłok rozpuszczalnikowych, o niskiej zawartości
rozpuszczalników lub bezrozpuszczalnikowych. Spoiwa to przede wszystkim żywice epoksydowe (zwykle
dwuskładnikowe), poliuretan, akrylany, żywice alkilowe i guma chlorowana. Całkowita grubość warstwy waha się
między 200 a 1000 µm. Grubsza warstwa specjalnych powłok wierzchnich jest zwykle aplikowana na rampy i obszary
robocze. Powłoki nakłada się zwykle poprzez natryskiwanie bezpowietrzne, umożliwiające wykorzystanie produktów
o niskiej zawartości rozpuszczalników i bezrozpuszczalnikowe. Aplikacja wałkami i pędzlami jest powszechnie
stosowana do powlekania jachtów. Wałki są ponadto używane do wstępnego powlekania statków pasażerskich. Nie są
one często stosowane w innych przypadkach (za wyjątkiem powlekania małych powierzchni).
Przy budowie nowych statków i jachtów, konserwacji i naprawach jachtów, przygotowanie i powlekanie są zwykle
uzgadniane przez stocznię i klienta. Specyfikacja obejmuje wymaganą ochronę antykorozyjną i fizyczną, wygląd i
zapobieganie osadom oraz wymogi gwarancyjne. W dokach naprawczych klient ma większy wpływ na wybór
powłoki i może zakupić odpowiednie materiały bezpośrednio.
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11.2.1

Budowa nowych statków i jachtów

Powlekanie statków jest zwykle przeprowadzane przez wykonawców specjalizujących się w ochronie antykorozyjnej
w sektorze budownictwa statków. W nowoczesnym przemyśle budownictwa statków, blachy są zwykle dzielone na
sekcje lub bloki (w przeszłości statki budowano w dokach od stępki). Następnie, po obróbce wstępnej powierzchni, są
powlekane z użyciem systemu powlekania określonego w specyfikacji. Wielokrotne powlekanie elementów statku ma
miejsce na świeżym powietrzu, w dużych halach stoczniowych (zwykle krytych suchych dokach lub pochylniach) lub
w specjalnie wyposażonych warsztatach specjalizujących się w piaskowaniu i powlekaniu. Powierzchnie niepokryte i
pozostawione do spawania są wykańczane po wybudowaniu kadłuba w halach produkcyjnych lub w doku. W
mniejszych stoczniach kadłub jest całkowicie pokrywany po montażu w halach produkcyjnych lub w doku.
Ochrona antykorozyjna rozpoczyna się od obróbki wstępnej powierzchni zgodnie ze standardową specyfikacją
dotyczącą stopnia przygotowania. Wszystkie płyty i elementy stalowe używane przy budowie statku są całkowicie
sczyszczane z zgorzeliny, rdzy i innych zanieczyszczeń poprzez piaskowanie automatyczne. Daje to powierzchniom
stalowym specyficzną szorstkość zapewniającą dobre przyleganie powłok. Następnie natryskiwana jest fabryczna
farba gruntowa (wodna lub rozpuszczalnikowa), co chroni stal do momentu nałożenia kolejnej warstwy. Płyty i
elementy stalowe są często pokrywane fabryczną farbą gruntową przez producenta. Obróbka powierzchniowa
montowanych odcinków płyt stalowych lub całego kadłuba, jest przeprowadzana przez częściowe piaskowanie na
sucho lub mokro lub poprzez szlifowanie kątowe. Usuwa to korozję i inne zanieczyszczenia ze spawów i nadaje
powierzchni szorstkość. W dużych stoczniach, elementy są obrabiane w dedykowanych warsztatach specjalizujących
się w piaskowaniu i powlekaniu.
W zamkniętych pomieszczeniach stosowane są systemy wentylacyjne do redukcji emisji pyłów i LZO. Możliwe jest
także gromadzenie pozostałości z oczyszczania strumieniowo-ściernego i utylizowanie ich do powtórnego użytku
oraz/lub recykling.
Powlekanie jachtów jest wykonywane przez specjalistyczny zespół w stoczniach lub przez specjalistów –
wykonawców, którzy mogą uzyskać jakość wykończenia wymaganą dla jachtów. Coraz częściej do jachtów
stalowych i aluminiowych używane są wodne farby gruntowe.
11.2.2

Naprawa i konserwacja statków

Naprawa i konserwacja (w tym malowanie) kadłuba jest przeprowadzana podczas suchego dokowania w dokach
suchych (betonowych) lub pływających (stalowych). W zależności od stanu powierzchni, zniszczone powierzchnie są
czyszczone i ponownie powlekane, lub też farba zostaje całkowicie usunięta z kadłuba i nałożona ponownie.
Czyszczenie powierzchni może odbywać się na sucho lub mokro lub poprzez piaskowanie zawiesiną lub
wysokociśnieniowe natryskiwanie wodą.
Farby są określane przez właścicieli statków. Duże stocznie remontowe mogą naprawiać cztery lub więcej statków
jednocześnie farbami od różnych dostawców.
11.2.3

Powlekanie statków

Przygotowanie do malowania i aplikacja powłok nowo budowanych statków i powlekanie konserwacyjne odbywa się
zwykle w miejscach ze stałym dostępem powietrza z zewnątrz.
Ochrona antykorozyjna kadłuba
Powlekanie jest wykonywane zgodnie z cyklem życia powłoki antyporostowej, wymaganą ochroną antykorozyjną i
kolorem. Powlekana powierzchnia jest odtłuszczana. Następnie nakładane są warstwy żywicy alkilowej, poliuretanu
lub żywicy ary licznej. W kluczowych obszarach, takich jak cała powierzchnia zewnętrzna, ładownia i zbiorniki
wodne, stosowane są zwykle jedno- lub wielowarstwowe żywice epoksydowe (dwuskładnikowe). Powłoki z gumy
chlorowanej są rzadko stosowane, ponieważ stosowanie rozpuszczalników chlorowanych podlega kontroli
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postanowieniami UE. Powłoki spełniają wymogi wizualne, takie jak kolor i połysk, oraz wymogi odporności na
działania mechaniczne i korozyjne. Materiały powłokowe są dostarczane zwykle w 20 l wiadrach, mimo że do
aplikacji wielkoskalowych stosuje się 1000 l pojemniki wielokrotnego użytku (IBC).
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Powlekanie poprawiające przyczepność (kadłub)
Jako powłokę poprawiającą przyczepność (wiążącą) pomiędzy warstwą antykorozyjną oraz wierzchnią powłoką
antyporostową stosuje się rozpuszczalnikową jedno- lub dwuskładnikową żywicę winylową lub epoksydową. W
niektórych systemach malowania warstwa wiążąca nie jest konieczna, o ile aplikacja farby antyporostowej odbywa się
w przeciągu 36 godzin po nałożeniu materiału antykorozyjnego, mimo że ta technika (mokry na mokre) jest
stosowana sporadycznie. Warstwa wiążąca jest również nakładana za pomocą techniki napowietrzania
bezpowietrznego. Grubość warstwy wynosi ok. 75 – 100 µm.
Powłoka antyporostowa (kadłub)
[128, TWG, 2005] [175, Kiil, i in., 2006/07]
Farby antyporostowe są nakładane na kadłuby statków w celu zapobieżeniu osadzaniu się i wzrostowi gatunków
obrastających (bakterii, alg i zwierząt). Osadzanie się zwiększa szorstkość powierzchni, co prowadzi do większego
oporu tarcia, co z kolei prowadzi do większego zużycia paliwa niezbędnego do utrzymania tej samej prędkości lub
zmniejsza prędkość dla tego samego zużycia paliwa. Na 1 m2 powierzchni może osadzić się do 150 kg organizmów w
przeciągu sześciu miesięcy. Większy opór tarcia może zwiększyć zużycie paliwa bunkrowego o ok. 40%. Przynosi to
efekt w postaci wyższych kosztów paliwa dla statków lub wyższych wydatków z powodu utraconych zarobków lub
opóźnień czasowych. Osadzanie się organizmów na kadłubie okrętu zmniejsza również manewrowalność statku
zwiększa ryzyko przedwczesnej korozji. Ponadto, nałożenie farby antyporostowej powoduje zmniejszenie potencjału
transmigracji organizmów.
Powłoki antyporostowe stosowane najczęściej zawierają organiczne i nieorganiczne środki biobójcze w spoiwie.
Biocydy są uwalniane z farby w sposób kontrolowany, tworząc na powierzchni kadłuba mikrowarstwę o
wystarczającym stężeniu, aby zapobiec osadzaniu się organizmów. Do roku 2003, większość farb antyporostowych
zawierała jako biocydy samonabłyszczającego spoiwa związki cynoorganiczne. Ze względu na rosnące problemy
związane z raportowanymi efektami ubocznymi na środowisko morskie (np. na niektóre gatunki ślimaków lub ostryg),
Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), organ ONZ, w latach dziewięćdziesiątych umieściła TBT (skrót od ang.
Tributyltin - związki cynoorganiczne) w programie roboczym. W październiku 2001 roku, IMO przyjęła
Międzynarodową Konwencję dotyczącą nadzoru nad systemami ochrony przed korozją i porastaniem statków
zakazującą stosowania farb antyporostowych zawierających związki cynoorganiczne a także inne substancje
toksyczne obowiązującą od stycznia 2003 r. Od dnia 1 stycznia, 2008 r., stosowanie czynnych farb zawierających
TBT jest zabronione, co oznacza, że do tego dnia wszystkie farby zawierające TBT muszą być usunięte z kadłubów
statków. W UE zakaz ten wyegzekwowano poprzez zmianę Dyrektywy w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, natomiast stosowanie do statków unijnych
farb zawierających cynę zostało zakazane z dniem 1 stycznia, 2003 r. Ponadto zostało wprowadzone Rozporządzenie
UE, które w zasadzie wdraża z dniem 1 czerwca, 2003 Konwencję IMO we wszystkich krajach UE. Na dzień
dzisiejszy, wszyscy główni producenci farb antyporostowych wycofali z oferty farby zawierające związki
cynoorganiczne.
Biocydy organiczne stosowane w obecnie stosowanych farbach antyporostowych zgodnych z wymogami IMO (1 –
10% zawartości) są szybko degradowane po uwolnieniu z nałożonej farby. Prawie wszystkie farby antyporostowe
zawierają do 50% miedzi, będącej głównym środkiem biobójczym. Miedź jest metalem niepodlegającym
biodegradacji, ale większość rozpuszczalnej miedzi wiąże się z materią organiczną i cząstkami stałymi w wodzie, tak
więc jej dostępność dla organizmów jest znacznie zredukowana lub całkowicie uniemożliwiona. Dzięki sedymentacji
związana miedź gromadzi się w warstwie dennej, gdzie wiąże się z materią organiczną i związkami nieorganicznymi.
Co dwa do pięciu lat powłoka antyporostowa kadłuba statku jest odnawiana w suchym doku w zależności od rodzaju
powłoki oraz czasu eksploatacji statku. Pozostałości zużytej farby są zwykle usuwane poprzez piaskowanie (w
niektórych przypadkach poprzez szlifowanie lub ścieranie), a następnie naprawia się powłokę antykorozyjną. W
następnej kolejności cały kadłub jest pokrywany rozpuszczalnikową farbą antyporostową w drodze natryskiwania
bezpowietrznego, przy czym grubość suchej warstwy wynosi 150 – 500 mikronów na warstwę, w zależności od
specyfikacji. Nadmiar natryskiwanej farby jest częściowo emitowany do środowiska przez wiatr, spływ
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powierzchniowy z opadów lub zalewanie suchego doku, lub też zbierany, w zależności od podjętych środków
kontroli.
Grubość suchej warstwy całkowitego systemu powłok kadłuba, w tym powłoki antykorozyjnej, wiążącej i
antyporostowej wynosi ok. 500 – 1000 mikronów (0,5 – 1 mm).
Powlekanie nadbudówki i wolnych burt
Na warstwę gruntową stosuje się rozpuszczalnikową, dwuskładnikową poliuretanową farbę bazową. Można też
stosować inne systemy. Zwykle nakłada się 2 warstwy, każda o grubości 60 µm. Na warstwę gruntową nakłada się
dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy materiał poliuretanowy, w dwóch warstwach. Każda z warstw ma grubość 40
µm. Grubość warstwy całkowitej powłoki wynosi ok. 250 – 300 µm dla nadbudówki. Można też zastosować system
dwuwarstwowy z żywicą epoksydową 170 mikronów, oraz elastyczną poliuretanową warstwę wierzchnią o wysokiej
zawartości substancji stałych o grubości 80 mikronów.
11.2.4

Naprawa, konserwacja i powlekanie jachtów

Jachty to statki rekreacyjne o długości do 180 m, mimo że ostatnio są budowane jachty o długości 190 i 200 m. Jachty
przed montażem są częściowo malowane. W zależności od wymogów klienta, nakładane systemy powlekania różnią
się między sobą, w związku z czym poniżej opisano tylko jedną z opcji.
Jachty są zbudowane ze stali okrętowej i aluminium, mimo że większość jachtów (małe statki) są zbudowane z
włókna szklanego. Części lub całość jachtu lub wyłącznie nadbudówka może być zbudowana z aluminium. W
zależności od materiału stosuje się różną obróbkę wstępną i farbę gruntową. Coraz częściej stosuje się materiały
wodne.
Mimo że coraz częściej jest stosowane natryskiwanie powierzchniowe, wciąż używa się rolek i pędzli, w zależności
od wymaganej jakości.
Obróbka wstępna i nakładanie farby gruntowej na stal okrętową
W pierwszej kolejności przeprowadzane jest oczyszczanie strumieniowo ścierne kadłuba i nadbudówki, a następnie
nakładany jest wypełniacz na bazie fosforanu cynku lub bezchromowa i bezcynkowa farba gruntowa, aby uzyskać
prawidłowy profil i wykończenie (np. pokrywanie niedoskonałości po spawaniu). Oba materiały to rozpuszczalnikowe
żywice epoksydowe. Grubość warstwy wynosi od 40 do 60 µm.
Obróbka wstępna i nakładanie farby gruntowej na aluminium
W celu odtłuszczenia i usunięcia warstw oksydowanych, powierzchnie aluminiowe są myte środkami czyszczącymi.
Następnie nakładana jest dwuskładnikowa, epoksydowa farba gruntowa, lub jednoskładnikowa farba gruntowa PCV.
Podobnie, jak w przypadku powlekania statków, farba antykorozyjna natryskiwana jest na warstwę gruntową. Ten
rozpuszczalnikowy materiał epoksydowy jest natryskiwany bezpowietrznie w dwóch – czterech warstwach, przy
czym grubość każdej warstwy wynosi ok. 120 µm. Farba antyporostowa jest zwykle nakładana bezpośrednio na
warstwę epoksydową. W przypadku stosowania warstwy wiążącej, jest to rozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa farba
winylowa, natryskiwana bezpowietrznie. Grubość warstwy to ok. 40 µm.
Następnie natryskuje się bezpowietrznie (lub używa się wałka) dwie warstwy rozpuszczalnikowego materiału
antyporostowego. Grubość warstwy powłoki antyporostowej wynosi ok. 100 µm dla każdej warstwy. Zwykle jest to
samo nabłyszczająca powłoka antyporostowa na bazie miedzi. Jednakże farby te mogą zawierać inne biocydy.
Powlekanie nadbudówki
Podobnie jak w przypadku kadłuba, nadbudówka jest zbudowana ze stali okrętowej lub aluminium i jest również
powlekana dwoma warstwami rozpuszczalnikowej (jedno- lub dwuskładnikowej epoksydowej lub poliuretanowej)
farby antykorozyjnej. Jest ona natryskiwana bezpowietrznie. Grubość warstwy wynosi ok. 120 µm.
Po wyschnięciu farby antykorozyjnej, na aluminium i stal okrętową nadbudówki aplikowany jest wypełniacz w celu
uzyskania prawidłowego profilu i gładkiego wykończenia (np. pokrycia obszaru spawów). Materiał jest aplikowany
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kielnią, szalówkami, szpachelkami lub szpatułkami. Mogą być to materiały rozpuszczalnikowe lub zawierające ok. 80
g/l alkoholu benzylowego. Pomiędzy procesami przeprowadzane jest piaskowanie.
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Po wypełnieniu nakładany jest rozpuszczalnikowy dwuskładnikowy wypełniacz poliuretanowy lub
rozpuszczalnikowy wypełniacz epoksydowy za pomocą natryskiwania bezpowietrznego. Grubość warstwy wynosi od
50 do 100 µm. Na wypełniacz nakładana jest farba gruntowa/lakier bazowy.
Po wyschnięciu odpowiednich powłok (może być to farba gruntowa) jacht podlega próbie na morzu. Po
przeprowadzeniu prób, jacht jest czyszczony świeżą wodą i piaskowany. Następnie nakładana jest końcowa warstwa
wierzchnia.
Warstwa wierzchnia jest natryskiwana metodą mokry na mokre. Nakładane są dwie lub trzy warstwy. Stosowany
materiał to rozpuszczalnikowe, dwuskładnikowe lakiery poliuretanowe. Całkowita grubość warstwy to ok. 100 µm.
W kilku Państwach Członkowskich, w których jachty są naprawiane lub konserwowane, usuwanie warstwy
antyporostowej z jachtów jest wykonywane przy użyciu technik zbierania i utylizacji usuniętej powłoki, tak aby
zapobiec zanieczyszczeniu wody.
11.3

Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu statków i jachtów

11.3.1

Bilans masy

Brak danych.
11.3.2

Zużycie

1.3.2.1 Materiały
[128, TWG, 2005]
Do powlekania statków stosuje się farby rozpuszczalnikowe. W zależności od używanego materiału, zawartość
rozpuszczalników wynosi od 20 do 40% wag. Ze względu na warunki procesowe (wilgotność, temperatura, ciąg
powietrza, itp.) oraz warunki powierzchniowe, farby wodne stosowane są w ograniczonym zakresie (częściowo
wykorzystywane do wnętrz i elementów prefabrykowanych). Zużycie materiałów będzie zależeć od wielkości statku,
specyfikacji, itp.
Zużycie materiałów w dokach remontowych dla średnich statków (> 15 000 GT) wynosi ok. 20 ton na powleczony
statek handlowy (w oparciu o dane z Portugalii, Grecji, Malty i Włoch). Odpowiadające zużycie LZO wynosi ok. 6
ton. Duże doki remontowe mogą naprawić od 60 do 150 statków o średniej wielkości rzędu 40 000 GT rocznie.
W nowo wybudowanych stoczniach, zużycie materiału dla powleczenia całkowitego jednego statku o wielkości
40 000 GT wynosi ok. 68 ton. WDW Kiel w Niemczech przetwarza do 59 ton rozpuszczalników rocznie na
maksymalnie pięć statków na rok. Blohm + Voss Repair GmbH w Hamburgu, Niemczech, przetwarza ok. 60 ton
rozpuszczalników organicznych rocznie.
11.3.2.2

Woda

W dokach remontowych, zużycie świeżej wody do czyszczenia wysokociśnieniowego (200 bar) całego kadłuba
wynosi ok. 500 ton dla statków średnich ( 15 000 ton GRT - ton rejestrowych brutto).
11.3.2.3

Energia

Brak danych.
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11.3.3

Emisja

11.3.3.1
Emisja do powietrza
[128, TWG, 2005]
Procesy mające miejsce w stoczniach są zwykle przeprowadzane na zewnątrz, w suchych dokach, w otwartych
warsztatach lub kejach. Dlatego też zanieczyszczenia generowane poprzez szlifowanie i piaskowanie lub malowanie
są emitowane bezpośrednio do środowiska. Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie emisje LZO z procesów malowania są
emitowane jako emisje niezorganizowane. Poza LZO, wpływ na środowisko ma także pył ze ścierania (silikaty, spieki
stalowe lub miedziane), cząsteczki metalu oraz nadmierny natrysk. Podczas natryskiwania, i w zależności od
warunków aplikacji, nadmierne natryskiwanie może stanowić do ok. 30% zużycia materiału. W zależności od
warunków pogodowych, cząsteczki ze ścierania i nadmiernego natryskiwania mogą być transportowane przez
kilkanaście kilometrów.
Emisje z materiałów niebezpiecznych dla środowiska z procesów powlekania nowobudowanych statków można
skutecznie zredukować poprzez wykorzystanie zamkniętych warsztatów do malowania i ścierania. Można ich również
użyć do budowy modułów konstrukcyjnych – elementów nowych lub modernizowanych statków, prefabrykowanych i
przenoszonych na miejsce. Zamknięte warsztaty mogą posiadać system wentylacji z filtrami pyłu oraz/lub
jednostkami redukcji emisji gazów odlotowych dostosowanych do redukcji LZO.
Inną opcją jest redukcja emitowanych pyłów poprzez użycie wody lub piaskowanie zawiesiną.
W jednej ze stoczni ilość nadmiernego natrysku na otwartym powietrzu została zredukowana do 5% poprzez użycie
mobilnych urządzeń do aplikacji z zintegrowanym systemem wyprowadzania. Ponadto dalsze emisje z nadmiernego
natrysku można zredukować poprzez zamknięcie granic doków za pomocą sieci (w celu zmniejszenia przepływu
powietrza - wiatru).
W dokach remontowych przeznaczonych dla średnich statków (> 15 000 GRT, średnio 70 000 GRT), używane farby
zawierają średnio 30 – 40% rozpuszczalników organicznych. Z każdego pomalowanego metra kwadratowego
emitowane jest ok. 150 g LZO, ponieważ powłoki antyporostowe stanowią największy odsetek nakładanych farb. W
Niemczech zaraportowano, że używane farby zawierają średnio 20 – 25% wag. rozpuszczalników organicznych. Na
pomalowany metr kwadratowy emitowane jest ok. 100 g LZO.
Nowe konstrukcje jachtowe są zwykle budowane w zamkniętych pomieszczeniach. Używa się wałków i pędzli, o
wysokiej skuteczności nakładania, nie powodujących nadmiernego natrysku. Przy dużych (super i mega) jachtach,
zależy to od specyfikacji klienta. Naprawy i konserwacja super i mega jachtów mogą odbywać się w dokach, ale
najczęściej w zamkniętych pomieszczeniach.
11.3.3.2

Emisja do wody

Działania konserwacyjne powodują powstanie zanieczyszczonych pozostałości po piaskowaniu, farby, zużytych
pojemników i nadmiernym natrysku. Mogą również pojawić się inne pozostałości po pracach konserwacyjnych, takie
jak pozostałości oleju (zawierającego węglowodory), szlam, starty materiał, itp. Po zakończeniu prac
konserwacyjnych, dok jest czyszczony w celu zredukowania emisji do środowiska.
Jeśli do uniknięcia emisji pyłów ze ścierania używane jest piaskowane zawiesiną lub wodne, woda procesowa jest
utylizowana w zintegrowanych urządzeniach lub w oczyszczalni. Wodę można wykorzystać ponownie.
W przypadku skażenia ścieków, można zastosować kilka technik redukcji emisji. Oczyszczona woda jest utylizowana
jako ścieki lub wykorzystywana ponownie. Oba procesy zostały opisane w Sekcji 11.4.9.
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11.3.3.3

Odpady

Odpady z konserwacji statków obejmują m. in.:
rozpuszczalniki organiczne
osady/pozostałości farb
skażone pojemniki, pędzle i wałki
zużyte/skażone materiały ścierne
filtry
pozostałości oleju (zawierającego węglowodory)
szlam
starte materiały
wodę po czyszczeniu suchego doku przed zalaniem.
Zastosowanie dużych pojemników wielokrotnego użytku (IBC, 1000 litrów) zamiast 10 lub 20 litrowych pojemników
jednokrotnego użytku, prowadzi do redukcji ilości zużytych (odpadowych) pojemników oraz ilość farb odpadowych
jednego typu lub koloru farby. Jednakże ma to zastosowanie do dużych statków oraz/lub do dużych ilości jednego rodzaju
lub koloru farby. W przypadku dostarczania w IBC farb dwuskładnikowych, mieszanie farb odbywa się z użyciem
precyzyjnego systemu dozowania ze stałym monitoringiem współczynnika mieszania. W przypadkach konserwacji kilku
statków jednocześnie, o różnych specyfikacjach i ilościach, lub w przypadku jachtów, pojemniki są zbyt duże w
porównaniu do zużycia. Ponadto pojawiają się problemy z przechowywaniem farb w tak dużych zbiornikach.
Podczas malowania statków, zwłaszcza w przypadku konserwacji, powstają duże ilości zanieczyszczonych materiałów
ściernych. Materiały ciężkie oraz TBT z pyłu powstałego podczas ścierania i szlifowania mają istotny wpływ na
środowisko. Ścieranie wodą generuje jedynie 1,5% ilości odpadów w porównaniu do tradycyjnego oczyszczania ściernego.
11.4

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania statków i jachtów

W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla powlekania statków i jachtów. W Sekcji 20.7
omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania dla powlekania statków i
jachtów. W Tabeli 11.1 przedstawiono ogólne techniki dla powlekania statków i jachtów, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub
Sekcji 20.7. Techniki te nie będą przytaczane w niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej
branży. Opis rodzaju informacji uwzględnianych dla każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 11.1: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
11.4.1

Systemy zarządzania – dyscyplina w doku

Opis: Jest to specyficzny system zarządzania definiujący różne podmioty odpowiedzialne za realizację prac w suchych
dokach i pochylniach, w tym przygotowanie do dokowania, karenażu i wyprowadzaniu statków z doku. Obejmuje on
również konserwację, naprawy lub elementy budowy przeprowadzane w suchych dokach i pochylniach, takich jak obróbka
powierzchniowa (czyszczenie, usuwanie starej farby i nakładanie powłoki antyporostowej, itp.). Kontroluje zbieranie
odpadów oraz ich przekazywanie odbiorcom posiadającym zezwolenie do dalszego postępowania oraz/lub utylizacji.
Dyscyplina w doku obejmuje również inne kwestie wspierające redukcję zanieczyszczeń, np. kiedy i gdzie przeprowadzać
czynności powodujące zanieczyszczenie. Na przykład, opisuje, w jakich warunkach wiatrowych może być stosowane
oczyszczanie ścierne i natryskiwanie na otwartym powietrzu, nakłada wymóg przeprowadzania tych działań w dole doku
lub pochylni oraz stosowanie urządzeń przenośnych (takich jak sieci, kurtyny wodne, itp.).
Może zawierać część, lub wszystkie wymogi SZŚ 7(patrz Sekcja 20.1).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Opisuje procedury minimalizacji wpływu instalacji na środowisko.
Oddziaływanie na środowisko: brak
Dane operacyjne: Patrz opis powyżej.
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
7

SZŚ – System Zarządzania Środowiskowego
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Przyczyny zastosowania: spełnienie warunków legislacyjnych BHP oraz wymogów środowiskowych dla zanieczyszczeń
powietrza, wody i gospodarki odpadami, w szczególności w odniesieniu do portów, przystani i wód zamkniętych, itp.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane w branży.
Literatura: [128, TWG, 2005], [173, Portugalia, 2006]
11.4.2

Techniki izolowania

11.4.2.1 Otwarte przestrzenie
Opis: Procesy w stoczniach są zwykle przeprowadzane na zewnątrz, w suchych dokach, w otwartych warsztatach oraz na
kejach. Prace naprawcze i konserwacyjne (w tym malowanie) kadłubów są prowadzone podczas suchego dokowania w
dokach remontowych (betonowych) lub pływających (stalowych).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak
Oddziaływanie na środowisko: Ogólnie rzecz ujmując, wszystkie emisje LZO z procesów malowania są emitowane jako
emisje niezorganizowane. Poza LZO, wpływ na środowisko ma także pył ze ścierania (silikaty, spieki stalowe lub
miedziane), cząsteczki metalu oraz nadmierny natrysk. Podczas natryskiwania, i w zależności od warunków aplikacji,
nadmierne natryskiwanie może stanowić do ok. 30% zużycia materiału. W zależności od warunków pogodowych,
cząsteczki ze ścierania i nadmiernego natryskiwania mogą być transportowane przez kilkanaście kilometrów
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Standardowe czynności robocze.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: koszty.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005] [174, CEPE, 2006]

11.4.2.2 Przestrzenie częściowo zamknięte, osłony od wiatru, kurtyny natryskowe itp.
Opis: Do osłon od wiatru można używać takich technik jak sieci lub namioty (opisane w Sekcji 11.4.2.3) oraz kurtyny
natryskowe wokół obszarów wykorzystywanych do oczyszczania ściernego itp. Mogą mieć charakter stały lub
tymczasowy.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja cząsteczek dryfujących z oczyszczania ściernego i natryskiwania, poprzez
redukcję siły wiatru lub wychwytywanie cząsteczek.
Oddziaływanie na środowisko: Moc dla pomp do natryskiwania lub kurtyn wodnych oraz możliwa utylizacja ścieków.
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Dane operacyjne: Istnieją raporty dotyczące praktycznych trudności przy korzystaniu z sieci. Im większy statek w
stosunku do suchego doku, tym większe trudności w ich korzystaniu. Nie mogą być one stosowane w dokach naprawczych
dla średnich statków (> 15 000 GRT) w dużych suchych dokach. Poniżej przedstawiono następujące przykładowe
problemy:
różnice w wielkości i rodzajach statków, statki mogą nawisać z końców doku, itp.
interferencje z dźwigami i innym sprzętem oraz
problemy z dostępem przy innych czynnościach operacyjnych.
W porównaniu z kosztami obudowania doku uzyskano niekorzystne wyniki. Podczas stosowania sieci są zwykle
umieszczane w jednym lub obu końcach doku, wokół mniejszych doków lub pomiędzy statkiem i obszarami
przylegającymi do doku.
Zastosowanie: Patrz dane operacyjne powyżej.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: koszty.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [174, CEPE, 2006]
11.4.2.3 Obszary w pełni zamknięte
Opis: Obszary zamknięte są używane do kontroli lokalnego środowiska pracy, umożliwiając kontrolę temperatury i
wilgotności przy pracy i obróbce powierzchni, ochronie przed deszczem, itp. Obszary zamknięte posiadają zwykle, z
powodów BHP, system wentylacji, który może być stosowany w połączeniu z oczyszczaniem gazów odlotowych do
kontroli emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Sprzęt może być wykorzystywany do oczyszczania pyłów oraz/lub
wraz z jednostką oczyszczania gazów odlotowych, w szczególności LZO.
Niektóre obszary, takie jak pochylnie lub małe doki, mogą być tymczasowo (lub częściowo, np. z użyciem konstrukcji lub
namiotów przenośnych ustawianych na miejscu przez długi okres czasu) zamykane lub okrywane namiotem. Wspiera to
kontrolę emisji pyłu ze ścierania i nadmiernego natrysku, ale o ile osłonięcie nie jest wystarczające, może być wymagane
dodatkowe oczyszczanie gazu odlotowego z pyłów i redukcja LZO, co wiąże się z dużym zużyciem energii.
Osłanianie namiotem może być również stosowane w obszarach pomiędzy statkiem a obszarem przylegającym do doku, co
pomaga zapobiegać dryftowi pyłu oraz nadmiernego natrysku oraz osłania przed deszczem świeżo obrobione i powleczone
powierzchnie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: wychwycenie cząsteczek ze ścierania i natryskiwania. Usunięcie pyłu oraz/lub LZO
ze strumieni wyprowadzanego powietrza poprzez utylizację gazów odlotowych.
Oddziaływanie na środowisko: energia użyta do wyprowadzania powietrza.
Dane operacyjne: Lepsza kontrola jakości procesów i środowiska pracy. Możliwe zwiększenie dostępnego czasu pracy w
ciągu dnia oraz/lub roku.
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Zastosowanie: Stałe warsztaty mogą być wykorzystywane do przygotowania płyt stalowych, elementów i bloków do
nowych konstrukcji. W niektórych przypadkach można zamknąć cały dok. Doki remontowe i do konserwacji statków nie
są zamykane (w szczególności te używane do mega jachtów).
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W przypadku jachtów, obszary przygotowania i powlekania są zwykle zamknięte, stale lub częściowo, zarówno dla
nowych konstrukcji, jak i naprawy i konserwacji.
Ekonomika: koszty kapitałowe budowy warsztatu. Koszty kapitałowe i bieżące sprzętu do redukcji emisji.
Przyczyny zastosowania: Lepsza jakość kontroli procesu powlekania i klimatu wewnętrznego (tj. ochrona przed
warunkami atmosferycznymi) umożliwiająca całoroczną pracę. SED. Przepisy BHP i dotyczące pyłów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: HDW Kiel, Niemcy.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005] [174, CEPE, 2006]
11.4.3

Przygotowanie powierzchni

W nowych konstrukcjach i w przypadku nowych materiałów powierzchnie wymagają obróbki wstępnej zapewniającej
odpowiednią przyczepność. W przypadku napraw i konserwacji stare warstwy farby i materiału antyporostowego są
usuwane, w szczególności w odniesieniu do odprysków i zniszczonych powierzchni. Przygotowanie i technika są opisane
w uzgodnionej specyfikacji, w zależności od systemu powlekania oraz gwarancji roboczej oraz/lub na powlekanie. Na
przykład szorstkość powierzchni przy użyciu oczyszczania pneumatycznego szorstkość powierzchni może wynosić do 20
µm, a dla oczyszczania ściernego od 75 do 100 µm. Ponadto nie wszystkie techniki mogą być stosowane do wszystkich
powierzchni statku, np. piaskowanie zawiesiną do zbiorników z podwójnym dnem, ścieranie wodne do odnawiania
zbiorników ładunkowych.
Usuwanie starej farby oraz powłok antyporostowych spowoduje powstanie odpadów zawierających te materiały, oraz
związanych z tym zagrożeń, np. materiały antyporostowe zawierają środki biobójcze, a starsze zawierają TBT, stare
warstwy farby mogą zawierać ołów i chromiany, itp.
W przypadku niektórych technik powstają duże ilości pyłu. Niektóre techniki stosują środki ścierne do usuwania powłok,
odzyskiwanych i powtórnie wykorzystywanych lub utylizowanych jako odpady, w zależności od techniki. Przy wszystkich
technikach, dobrą praktyką jest usuwanie pozostałości z suchych doków przed zalaniem.
11.4.3.1 Piaskowanie na sucho – system otwarty
Opis: Piaskowanie przy użyciu skompresowanego powietrza oraz wysoce ściernych środków, takich jak piasek stalowy,
krzem, śrut, itp..
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Tworzy pył z usuniętej farby i materiałów ściernych.
Przy naprawie i konserwacji, zużycie piasku na statek wynosi ok. 200 ton dla statku średniego (>15 000 ton GRT)
Dane operacyjne: Zwykle najszybsza i najtańsza technika na m2.
Zastosowanie: Najczęściej stosowana technika w dokach remontowych dla statków średnich (> 15 000 ton GRT). Może
być stosowana do usuwania rdzy i starych warstw farby z podłóg i burt bocznych, usuwania powłoki antyporostowej z
kadłuba i odpryskującej farby.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: koszty.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowana
Literatura: [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
11.4.3.2 Piaskowanie na sucho – system zamknięty, piaskowanie bezpowietrzne lub pod osłoną
Opis: Jest to piaskowanie na sucho w systemach zamkniętych, takich jak z głowicą zasysającą oraz odśrodkowym
piaskowaniem przy użyciu piasku stalowego w systemach zamkniętych z niskim poziomem emisji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: niska emisja pyłu. Środek ścierający jest odzyskiwany do ponownego użytku,
dlatego wytwarzana jest mniejsza ilość odpadów. Usunięte farby antyporostowe i inne farby są odzyskiwane ze środka
ściernego i oddzielane do odzysku.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Mechaniczny sprzęt do piaskowania jest operowany ręcznie lub przymocowywany do ramion nośników
narzędzi i transportowany do piaskowanego obszaru za pomocą systemu zdalnej kontroli.
Typowy system dla nowo budowanych konstrukcji to np. piasek żeliwny w systemie zamkniętym i pod ciśnieniem ok. 5
barów.
Zastosowanie: Może być stosowana do usuwania rdzy i starych warstw farby z podłóg i burt bocznych, usuwania powłoki
antyporostowej z kadłuba i odpryskującej farby.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: Kontrola emisji pyłów oraz przepisy BHP w miejscu pracy. Mniejsze koszty gospodarki
odpadami.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane w stoczniach i innych branżach.
Literatura: [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [174, CEPE, 2006]
11.4.3.3 Wysokociśnieniowe czyszczenie wodą lub piaskowanie
Opis: Istnieje kilka technik sklasyfikowanych wg używanego ciśnienia wody. Wysokociśnieniowe czyszczenie wodą jest
wykonywane w ciśnieniu powyżej 700 barów, a ultra wysokociśnieniowe czyszczenie wodą do 20 000 barów. Poprzez
zróżnicowanie ciśnienia wody, można usuwać pojedyncze warstwy farby lub całą powłokę.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Technika ta unika tworzenia emisji pyłów oraz zanieczyszczonych czynników
ścierających wymagających utylizacji. Wykorzystywaną wodę można odzyskać i poddać recyklingowi, jeżeli potrzebne
jest oczyszczanie.
Oddziaływanie na środowisko: Odpady z farb, które mogą zawierać usunięty materiał antyporostowy, pigmenty
ołowiowe lub chromowe ze starszych powłok wymagają zebrania i kontrolowanej utylizacji.
W dokach remontowych zużycie świeżej wody do czyszczenia wysokociśnieniowego (200 barów) całego kadłuba wynosi
ok. 500 ton dla statków średnich (> 15 000 ton GRT)
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Dane operacyjne: W przypadku technik wysokociśnieniowego czyszczenia wodą, ścieki mogą być gromadzone w doku,
przepompowywane do zbiorników i utylizowane (np. poprzez osadzanie) przed emisją.
Zastosowanie: Materiały powlekane techniką powlekania zwojów są stosowane w coraz większym stopniu do produkcji
pociągów i wagonów.
Mogą być stosowane do usuwania rdzy i starych powłok farb z podłóg i burt zewnętrznych. Do usunięcia warstwy
antyporostowej i odpryskującej farby, można użyć wysokociśnieniowego oczyszczania wodą.
Wysokociśnieniowe oczyszczanie wodą nie może być używane do nowych powierzchni, ponieważ nie tworzy szorstkości
powierzchni materiału, który ma zostać powleczony.
Wykorzystanie ultra wysokociśnieniowego oczyszczania wodą nie jest powszechną praktyką przy naprawach i konserwacji
ze względu na pewne problemy techniczne; zaraportowano trudności przy piaskowaniu miejscowym – ponad 50%
powierzchni podlegających piaskowaniu to „pojedyncze miejsca”.
Technika ta jest również stosowana w obróbce jachtów. Jeśli jest przeprowadzana w połączeniu z odzyskiem i separacją
odpadów, zapobiega uwalnianiu się metali ciężkich i TBT ze starych powłok antyporostowych (należy zauważyć, że
stosowanie TBT do małych jachtów jest zabronione od 13 lat).
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: przepisy kontrolujące emisję pyłu do środowiska oraz przepisy BHP w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [174, CEPE, 2006]
11.4.3.4 Piaskowanie na mokro lub zawiesiną
Opis: Jest to piaskowanie z użyciem wody zawierającej drobny materiał ścierny, taki jak drobny żużel (np. żużel
miedziowy) lub krzem.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: technika ta pozwala na uniknięcie powstawania emisji pyłów.
Oddziaływanie na środowisko: większa ilość odpadów ściernych.
Dane operacyjne: przy technikach piaskowania na mokro, wodę po procesie można zebrać w doku, przepompować do
zbiorników i zutylizować (np. poprzez osadzanie) przed emisją. Można zapewnić integrację ze sprzętem do piaskowania
zawiesiną. Wodę i materiał ścierny można wykorzystać ponownie.
Zastosowanie: brak danych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowana metoda w stoczniach i innych branżach.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [174, CEPE, 2006]

322

11.4.3.5 Inne zabiegi powierzchniowe
Opis: Szlifowanie jest stosowane do spawów i innych specyficznych powierzchni. Stosowane jest również szczotkowanie,
np. przy użyciu szczotek drucianych. Pomiędzy nakładaniem powłok na jachtach stosuje się piaskowanie.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: wymogi techniczne
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [174, CEPE, 2006]
11.4.4

Materiały powłokowe

Ogólnie rzecz ujmując, stosowane systemy malowania są zwykle określane przez klienta, zwłaszcza w przypadku napraw i
konserwacji statków i budowy, napraw i konserwacji jachtów. Na specyfikację mają również wpływ warunki gwarancyjne
farby.
1.4.4.1 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.1. Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe nakładane na
statki zawierają średnio 20 – 40% rozpuszczalników organicznych. Farby są zwykle natryskiwane bezpowietrznie, ręcznie.
W dokach remontowych przeznaczonych dla średnich statków (> 15 000 GRT, średnio 70 000 GRT), używane farby
zawierają średnio 30 – 40% rozpuszczalników organicznych. Na pomalowany metr kwadratowy emitowane jest ok. 150 g
LZO, ponieważ powłoki antyporostowe stanowią największy odsetek nakładanych farb. W Niemczech zaraportowano, że
używane farby zawierają średnio 20 – 25% rozpuszczalników organicznych. Na pomalowany metr kwadratowy emitowane
jest ok. 100 g LZO.
Podczas nakładania systemów rozpuszczalnikowych, raportowany współczynnik emisji LZO wynosi ok. 100 – 150 g
LZO/m2 pomalowanej powierzchni (bez redukcji emisji).
Zwykle procesy przeprowadzane w stoczniach są realizowane na zewnątrz w dokach suchych, w otwartych warsztatach lub
na kejach. W tym okolicznościach LZO z farb są emitowane bez jakiejkolwiek redukcji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Czasy utwardzania krótsze niż wymagane dla systemów wodnych. Oczyszczanie gazów odlotowych
zawierających rozpuszczalniki jest powszechną praktyką.
Zastosowanie: Farby rozpuszczalnikowe mogą być używane we wszystkich fazach malowania. W przypadku kilku
aplikacji dostępne są metody alternatywne. Jednakże, warstwa wiążąca jest zawsze rozpuszczalnikowa, a wymagana
zawartość rozpuszczalnika to przynajmniej 270 g LZO/l.
Ekonomika: brak danych
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Przyczyny zastosowania: koszty. Farby rozpuszczalnikowe były używane od dawna, co wiąże się z dużym
doświadczeniem w ich stosowaniu.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [27, InfoMil, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
1.4.4.2 Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)
1.4.4.2. Farby wodne
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.3.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: dodatkowa energia w przypadku zastosowania wymuszonej wentylacji lub ogrzewania.
Dane operacyjne: Wymagane są dłuższe czasy suszenia, mimo że można je za pomocą dobrej wentylacji i w niektórych
przypadkach ogrzewania. Pojawiają się problemy z zamrażaniem i topnieniem. Ogólnie rzecz biorąc, grubość suchej
warstwy jest niższa w momencie aplikacji.
Zastosowanie: Obecnie jedyną zasadną alternatywną redukcji LZO we wnętrzach i dla farb gruntowych są farby wodne.
W fińskich dokach powszechnie stosowane są uniwersalne wodne farby gruntujące. Farby wodne nadają się do kilku
aplikacji, ale są stosowane przy niewielu. Farby gruntujące rozpuszczalnikowe są stosowane jedynie zimą, do aplikacji na
zewnątrz.
Nie mają one zastosowania na powierzchniach narażonych na surowe atmosferyczne warunki morskie, np. ciepło, słońce,
deszcze i sól. Do produkcji statków i jachtów wykorzystuje się następujące farby wodne:
farby gruntujące: wodne silikaty cynkowe, ale stosowane sporadycznie. Dostępne są również wodne farby
epoksydowe i zmodyfikowane alkidy, ale nie są one powszechnie stosowane.
zewnętrzne powierzchnie statków: wodne alkidy, farby epoksydowe i akrylanowe, stosowane sporadycznie,
podobnie jak wodne akrylany/alkidy i wodne silikaty cynkowe.
wnętrza statków: dostępne są systemy wodne, powodujące jednak trudności przy schnięciu w przypadku aplikacji
w małych i zamkniętych powierzchniach – są one stosowane sporadycznie. Nie są one nakładane w
powierzchniach magazynowych, ze względu na niewystarczającą odporność na ścieranie.
dla jachtów dostępne są farby wodne, stosowane coraz częściej jako farby gruntujące i farby gruntujące do
wnętrz. Jakość wykończenia ogranicza ich zastosowanie jako powłok wierzchnich.
Dostępne są wodne farby antyporostowe, ale jedynie na rynku detalicznym.
Ekonomika: Koszty systemu malowania dla nowo budowanych statków są niskie. W przypadku napraw i konserwacji
statków, niezgodność ze starymi warstwami farb może wymagać ich usunięcia poprzez piaskowanie, co znacznie
podwyższa koszty.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane w dokach fińskich. W coraz większym stopniu stosowane
dla jachtów.
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Literatura: [27, InfoMil, 2003] [13, DFIU and IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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1.4.4.2.2

Farby o wysokiej zawartości części stałych

Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.2. Obecnie stosowane farby o wysokiej zawartości
części stałych zawierają 250 g LZO/l lub więcej, np. 450 g/l substancji epoksydowych do powierzchni podwodnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Do produkcji statków i jachtów wykorzystuje się następujące farby:
farby gruntujące: farby o wysokiej zawartości substancji stałych nie są stosowane ze względu na zbyt dużą
grubość powłoki (wymagane jedynie 20 µm)
zewnętrzne i podwodne powierzchnie statków: powszechnie stosowane są powłoki epoksydowe o wysokiej
zawartości substancji stałych. Zawartość LZO w farbach aplikowanych na części poniżej linii wody to zwykle
450 g/l.
zewnętrze i nadwodne powierzchnie statków: stosowane są powłoki epoksydowe o wysokiej zawartości
substancji stałych, a także elastyczne powłoki poliuretanowe o wysokiej zawartości substancji stałych. Nie są
stosowane powłoki alkidowe o wysokiej zawartości substancji stałych.
wnętrza statków: dostępne są powłoki alkilowe i epoksydowe o wysokiej zawartości substancji stałych.
jachty: można stosować farby o wysokiej zawartości substancji stałych, ale są one stosowane rzadko. Można je
stosować poniżej linii wody. Farby o wysokiej zawartości substancji stałych są czasem stosowane do wnętrz.
Elastyczne powłoki poliuretanowe o dużej tolerancji powierzchni częściowo zastępują systemy wierzchnich powłok
epoksy-mastyksowych / akrylowych dla nowo budowanych statków i do celów konserwacyjnych. Mogą one być nakładane
na prawie każdy rodzaj starej farby.
Powszechnie stosowane są jedno- i wielowarstwowe dwuskładnikowe żywice epoksydowe. Przykładowo, na
powierzchniach o wysokim zużyciu statków handlowych, takich jak cała powierzchnia zewnętrzna, w ładowniach i
zbiornikach wodnych. Farby te są również stosowane do powlekania jachtów.
Ekonomika: Koszty systemu malowania dla nowo budowanych statków są niskie. W przypadku napraw i konserwacji
statków, niezgodność ze starymi warstwami farb może wymagać ich usunięcia poprzez piaskowanie, co znacznie
podwyższa koszty.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane
Literatura: [27, InfoMil, 2003] [13, DFIU and IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
11.4.5

Dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna – ochrona katodowa

Opis: Zanurzone powierzchnie statków mogą być chronione przez korozją poprzez nałożenie ochronnej warstwy
katodowej. Jest ona również stosowana do ochrony powierzchni zbiorników wewnątrz statków. Nie jest to alternatywa dla
powłok antyporostowych..
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ochrona katodowa stanowi dodatkowy mechanizm antykorozyjny i nie zastępuje
systemu powlekania. Pomaga wydłużyć okresy pomiędzy naprawami powłok i tym samym przyczynia się do redukcji
natryskiwania i emisji LZO. Nie są stosowane anody protektorowe, tak więc metale ciężkie nie są emitowane.
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Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Statki sąsiadujące w porcie, o niewielkich uszkodzeniach, mogą być podatne na przyspieszoną korozję.
Zastosowanie: Stosowane na całym świecie do wszystkich rodzajów statków, zarówno do celów biznesowych i (rzadziej)
rekreacyjnych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane
Literatura: [27, InfoMil, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005].
11.4.6

Techniki i sprzęt do nakładania farby

11.4.6.1 Natryskiwanie bezpowietrzne
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.3.11. Do budowy i konserwacji wszystkich nowych statków
powszechnie stosuje się natryskiwanie bezpowietrzne prawie wszystkich warstw farb. Ilość nadmiernego natrysku wynosi
ok. 30% zużycia materiału.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [27, InfoMil, 2003] [128, TWG, 2005]
11.4.6.2 Natryskiwanie na gorąco
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.3.10. Na statkach dwuskładnikowe farby
rozpuszczalnikowe mogą być nakładane za pomocą natryskiwania bezpowietrznego na gorąco. Grubość warstwy to 300 –
1000 mikronów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: uniknięcie emisji LZO i, w porównaniu do tradycyjnego natryskiwania
powierzchniowego (patrz Sekcja 11.4.6.1), redukcja liczby warstw.
Oddziaływanie na środowisko: Energia wykorzystywana do ogrzewania.
Dane operacyjne: Skomputeryzowane mieszanie on-line w celu uzyskania właściwego współczynnika mieszania. Czas
roboczy jest krótki, a uzyskanie przydatności farby do nakładania zajmuje tylko 10 minut. Te rodzaje powłok tworzą
bardzo twardą, pozbawioną porów i gładką powierzchnię, i dlatego też są bardo odporne na korozję spowodowaną
działaniem wody morskiej, produktów zawierających olej i substancji chemicznych. Są również odporne na ścieranie, np.
na skutek działania kry lodowej podczas nawigacji. Jednakże wykończenie może być słabej jakości, a zakres produktów,
do których mogą one być stosowane, jest bardzo ograniczony. Sprzęt stosowany do natryskiwania na gorąco jest trudny w
naprawie.
Zastosowanie: Technika ta może mieć zastosowanie do powlekania dużych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych
statku.
Ekonomika: Koszty powłok są wyższe w porównaniu do powłok tradycyjnych, krótszy jest jednak czas schnięcia i czas
pracy. Oszczędności są generowane z niższego zużycia energii do natryskiwania oraz redukcji kosztów konserwacji.
Koszty sprzętu do natryskiwania na gorąco są wyższe.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [[27, InfoMil, 2003] [128, TWG, 2005]
11.4.6.3 Zintegrowane wyprowadzanie powietrza w miejscu nakładania
Opis: Przenośna głowica do aplikacji farby z zintegrowanym systemem wyprowadzania nadmiernego natrysku,
ekstrahującym powietrze w punkcie natryskiwania. Jest to rozwiązanie analogiczne do natryskiwania automatycznego
(patrz Sekcja 20.2.3).
Zaraportowano, że technika ta nie jest już stosowana.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ze względu na zwiększoną wydajność, następuje istotna redukcja zużycia materiału,
emisji LZO i emisji z nadmiernego natryskiwania, które można zmniejszyć do 5% ilości materiału.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Jednostek do aplikacji farby można używać wyłącznie do równych, pionowych powierzchni, nie do np.
zakrzywionych sekcji dziobu i rufy lub płaskiego dna.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: BHP.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Blohm + Voss Repair GmbH, Hamburg, Niemcy, HDW Kiel, Niemcy
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
11.4.7

Alternatywy dla farb antyporostowych na bazie biocydów

W celu uzyskania informacji na temat wpływu farb antyporostowych na bazie biocydów na środowisk, patrz Sekcja 11.2.3.
11.4.7.1 Powłoki uwalniające organizmy obrastające na bazie silikonów
Opis: Farby silikonowe charakteryzują się niskim napięciem powierzchniowym (brak przyczepności), co skutkuje tym, że
organizm obrastający nie może przyczepić się do powleczonej powierzchni. Organizmy obrastające mogą przyczepiać się
do powierzchni w okresach przestoju, ale prądy wokół powierzchni farby wytwarzające się podczas rejsu z prędkością
większą od minimalnej powodują oczyszczenie powierzchni. Farby silikonowe są natryskiwane bezpowietrznie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Powłoki uwalniające organizmy obrastające nie zawierają biocydów. Dają efekt
bardzo gładkiej powierzchni, co skutkuje potencjalnie niższą odpornością tarciową. Może to zmniejszyć zużycie paliwa lub
zwiększyć prędkość w porównaniu z samonabłyszczającymi farbami zawierającymi biocydy.
Powłoki uwalniające organizmy obrastające nie erodują lub nie wygładzają się z czasem i jako takie pozostają
nienaruszone w okresie użytkowania.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
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Dane operacyjne: Podczas aplikacji powłok silikonowych, należy zapobiec nadmiernemu natryskowi na powlekane
powierzchnie powlekane innymi rodzajami farby, ze względu na późniejsze problemy z przyczepnością. Aplikacja i
naprawa farb silikonowych musi odbywać się dokładnie wg określonej procedury.
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Zastosowanie: Organizmy obrastające mogą przyczepić się do farb silikonowych podczas okresów przestoju. W celu
uzyskania efektu oczyszczania w okresie żeglugi, należy uzyskać stosowną prędkość. Na chwilę obecną, technologia ta
może być stosowana dla statków o krótkich okresach przestoju i minimalnej prędkości 15 – 17 węzłów. Farby silikonowe
nie nadają się dla statków narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Dlatego też powłoki uwalniające organizmy
obrastające są wciąż postrzegane jako produkt niszowy dla specjalnych rodzajów statków.
Ekonomika: Koszty farb silikonowych są znacznie wyższe w porównaniu z farbami antyporostowymi zawierającymi
biocydy.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Przepisy i polityki dotyczące zanieczyszczania wody.
Przykłady zakładów produkcyjnych: stosowane na całym świecie.
Literatura: [128, TWG, 2005]
11.4.7.2 Metody mechaniczne
Opis: Szczotkowanie i zdzieranie organizmów obrastających w krótkich odstępach czasu i używanie twardych, odpornych
materiałów powłokowych stanowią rozwiązanie alternatywne dla powłok antyporostowych. Istnieje wiele urządzeń ze
szczotkami obrotowymi, zdolnych do usunięcia organizmów obrastających w krótkim okresie czasu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Metoda antyporostowa nie wykorzystuje metali ciężkich lub biocydów.
Oddziaływanie na środowisko: Metoda nie zmniejsza ryzyka wprowadzenia nowych gatunków z wód morskich.
Szczotkowanie podwodne generuje niekontrolowane ryzyko zanieczyszczenia wody podczas procesu.
Dane operacyjne: Wady procedury to krótkie odstępy czasu pomiędzy czyszczeniami.
Zastosowanie: Proces może być stosowany dla statków pływających po wodach słonawych lub słodkich o niskich
temperaturach.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Przepisy i polityki dotyczące zanieczyszczania wody.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [69, Watermann, et al., 2003] [128, TWG, 2005]
11.4.7.3 Procesy elektrochemiczne
Opis: Powierzchnia jest chroniona przez napięcie powodujące elektrolizę. Wytwarzane są toksyczne związki chloru (w
wodach słonych) oraz/lub zmienia się wartość pH na powierzchni, co zapobiega osiadaniu organizmów obrastających.
Technika ta zmniejsza korozję.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: System antyporostowy nie zawiera biocydów.
Oddziaływanie na środowisko: Elektrody mogą zawierać miedź, co przyczynia się do emisji jonów miedzi, toksycznych
dla organizmów obrastających. Wytwarzane są toksyczne związki chloru.
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Dane operacyjne: Ilość uwalnianej miedzi jest porównywalna z antyporostowymi powłokami miedziowymi. Wykazano
skuteczność antyporostową metody.
Zastosowanie: brak danych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Przepisy i polityki dotyczące zanieczyszczania wody.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [69, Watermann, et al., 2003] [128, TWG, 2005]
11.4.8

Utylizacja gazów odlotowych

Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.
Emisje z malowania i piaskowania można skutecznie zmniejszyć poprzez prowadzenie działań w warsztatach zamkniętych
(patrz Sekcja 11.4.2.3 i 20.11.2.1). Mogą być one wyposażone w techniki oczyszczania gazu odlotowego, jak opisano w
Sekcji 20.11.
Na przykład, gazy odlotowe z natryskiwania zawierające LZO można adsorbować do węgla aktywowanego (patrz Sekcja
20.11.6.1). Alternatywnie, rozpuszczalniki organiczne można utylizować w utleniaczu termicznym (patrz Sekcja
20.11.4.4). Jeśli stężenie LZO na to pozwoli, rozpuszczalnik można odzyskać z absorpcji, lub też funkcję taką może pełnić
utleniacz termiczny, pozwalający na odzyskanie ciepła z procesu utleniania.
Cząsteczki pyłu i pochodzące z nadmiernego natrysku można utylizować za pomocą technik opisanych w Sekcji 20.11.3.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: znaczna redukcja emisji LZO oraz/lub pyłu.
W przykładowej fabryce, stosuje się instalację do utylizacji gazów odlotowych o przepustowości 300000 m 3/godz. Emisje
LZO ulegają redukcji o 75% i uzyskuje się średnie stężenie gazu rzędu 23 mg/m3. Efektywna wentylacja i systemy redukcji
pyłów umożliwiają pięciokrotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny. W oczyszczonym powietrzu stężenie pyłu nie
przekracza 5 mg/m3.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii do oczyszczania gazów odlotowych
Dane operacyjne: Może wystąpić konieczność redukcji poziomu pyłu przed redukcją emisji LZO.
Zastosowanie: Technika ma zastosowanie przy modernizacji stoczni.
Ekonomika: Wysokie koszty.
Koszty inwestycji dla przykładowej fabryki wyniosły ok. 21 mln euro. Roczne koszty operacyjne wynoszą ok. 1 mln euro,
czyli nieco mniej niż w przypadku kosztów operacyjnych dla tradycyjnego procesu. Koszty obejmują systemy filtrów do
oczyszczania ściernego.
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Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: HDW Kiel, Niemcy
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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11.4.9

Utylizacja ścieków

Opis: Ścieki można oczyszczać przed zrzutem, zarówno u źródła (np. podczas piaskowania zawiesiną) lub zbierać i
przesyłać do oczyszczalni ścieków, na miejscu lub poza nim. Oczyszczanie będzie zależeć od substancji obecnych w
ściekach i punktu zrzutu (do wód powierzchniowych, takich jak przystań, lub do komunalnego kolektora ściekowego). W
sekcji 20.12 omówiono kilka technik oczyszczania ścieków i przedstawiono inne źródła informacji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: redukcja zanieczyszczeń wody, w szczególności w zamkniętych przystaniach lub
obszarach estuariów.
Oddziaływanie na środowisko: Energia i substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania.
Dane operacyjne: Przykładowo:
(i) podczas stosowania technik piaskowania na mokro, ścieki można gromadzić w doku, w zbiornikach i przekazać do
oczyszczalni ścieków (patrz Sekcja 11.3.2.2).
(ii) W jednej instalacji, oczyszczanie ścieków składa się z kilku kroków, obejmujących wytrącanie i flokulację (poprzez
użycie chlorku żelaza 3+), a następnie separacji i filtracji. Aby zmniejszyć objętość i masę produkowanych odpadów, osad
jest odsączany w prasie przed utylizacją. Oczyszczone ścieki są ponownie wykorzystywane lub, w przypadku nadwyżki
wody, zrzucane jako odpady. W tym systemie można uzyskać poziom emisji dla substancji filtrowalnych rzędu 10 mg/l.
Zastosowanie: chętnie stosowana.
Ekonomika: Koszty zależą od wielkości instalacji. W podanym powyżej przykładzie (ii), koszty całkowitego zakładu i
instalacji w Niemczech wynosiły ok. 100 000 euro (w roku 2000).
Koszty instalacji do oczyszczania ścieków w dokach remontowych dla statków średnich (> 15 000 GT) przekraczają 2 mln
euro.
Przyczyny zastosowania: przepisy dotyczące zanieczyszczeń wody, w portach i przystaniach.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Flender-Werfft, Lückbeck, Niemcy
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
11.4.10 Gospodarka odpadami
Opis: Gromadzone są następujące pozostałości, których utylizacja odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami i
procedurami. Jest to szczególnie istotne przed zalaniem suchego doku:
pozostałości usuniętej farby
pozostałości farb oraz zużyte pojemniki
nadmierny natrysk
zużyte i zanieczyszczone materiały ścierne
środki czyszczące
szlam, pozostałości olejów oraz innych startych lub usuniętych materiałów.
Niektóre materiały, takie jak zużyte materiały ścierne można zebrać osobno, aby umożliwić ich recykling i ponowne
wykorzystanie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: zapobiegnięcie zanieczyszczeniu środowiska wodnego.
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Oddziaływanie na środowisko: brak
Dane operacyjne: patrz dyscyplina dla doku suchego, Sekcja 11.4.1.
Zastosowanie: mające zastosowanie we wszystkich przypadkach.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: spełnienie przepisów dotyczących zanieczyszczenia wody oraz gospodarki odpadami w portach
i przystaniach.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002][173, Portugalia, 2006]
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12.
POWLEKANIE SAMOLOTÓW
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
12.1

Ogólne informacje na temat powlekania samolotów

W niniejszej sekcji omówiono malowanie samolotów cywilnych na więcej niż 50 miejsc. Ze względu na różnice
procesowe sekcję tą podzielono na budowę i konserwację.
W przypadku konserwacji powłoka jest reperowana lub też nakłada się całkowicie nową, a cały proces powlekania
przeprowadzany jest ręcznie. Wybór systemu powlekania zależy od rekomendacji producenta, regulacji
międzynarodowych i wymogów klienta. Przedstawione w niniejszej sekcji dane dotyczące konserwacji samolotów
zgromadzono w Lufthansa Technik AG, zlokalizowanej w Hamburgu, w Niemczech.
Procesy i techniki stosowane do nowych konstrukcji uzyskano z AIRBUS Deutschland GmbH w Hamburgu, Niemcy.
AIRBUS jest jedynym konstruktorem dużych samolotów cywilnych w krajach EU-25, natomiast inne firmy budują
mniejsze samoloty, samoloty wojskowe lub elementy fabryczne (takie jak fragmenty skrzydeł). Główni przewoźnicy
posiadają również obiekty konserwacyjne, w których można przeprowadzić powlekanie. Ponadto w niektórych krajach
istnieją również komercyjne obiekty konserwujące, a także zakłady wojskowe, które także realizują powlekanie. Ponieważ
powlekanie całego samolotu, kadłuba i dużych sekcji jest przeprowadzane ręcznie i partiami, współczynnik zużycia
rozpuszczalnika na godzinę może być bardziej dokładny niż roczne zużycie [190, Humberstone. S].
12.2

Procesy i techniki stosowane w powlekaniu samolotów

12.2.1

Konstrukcja

Ponieważ ochrona antykorozyjna ma gwarancję producenta na 25 lat, można wykorzystywać jedynie określone systemy
farb. Podobnie, przy konserwacji samolotów należy uwzględnić wymogi klienta.
12.2.1.1 Malowanie części
Części są częściowo malowane przed montażem. Są one powlekane farbą gruntową, a następnie powłoką wierzchnią.
Reaktywna farba gruntowa jest nakładana w wyjątkowych przypadkach. Co raz częściej natryskiwanie powierzchni jest
zautomatyzowane. Do malowania części stosowane są także suszarki tradycyjne i na podczerwień. Powierzchnia części jest
ok. 4 razy większa, niż powierzchnia zewnętrzna samolotu. Części dostarczane przez producentów zewnętrznych są już
powleczone farbami gruntowymi zawierającymi chromiany.
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12.2.1.2 Malowanie powierzchni zewnętrznych
Powierzchnie zewnętrzne samolotu są powlekane ręcznie. Ponieważ końcowe pokrycie lakierem ma miejsce po pierwszym
locie, stosowane są wyłącznie powłoki utwardzające się w temperaturze pokojowej. Obecnie używa się głównie farb
rozpuszczalnikowych (o zawartości rozpuszczalników rzędu 55 – 65%). Jednakże coraz częściej stosowane są farby o
wysokiej zawartości substancji stałych (o zawartości rozpuszczalników pomiędzy 30 i 40%). Podobnie jak w przypadku
konserwacji, powlekanie nowych samolotów jest przeprowadzane w zamkniętych w warsztatach. Nałożone powłoki
utwardzają się w temperaturze pokojowej. Po pierwsze, powlekany i całkowicie suszony jest kadłub. Następnie jest on
maskowany papierem pakownym i malowane są skrzydła. Warstwy farby są nakładane techniką mokre na mokre. Proces
malowania dzieli się na obróbkę wstępną, nakładanie reaktywnej farby gruntowej, nakładanie gruntu oraz powłoki
wierzchniej.
Obróbka wstępna
Przed pomalowaniem powierzchni zewnętrznych usuwane są zanieczyszczenia, np. nafta oczyszczona, oleje i smar.
Kadłub jest czyszczony środkami czyszczącymi; całkowite zużycie na samolot wynosi ok. 200 litrów. Następnie
przeprowadza się anodyzację kwasem chromowym. Celem anodyzacji jest uzyskanie grubszej warstwy tlenku
zwiększającej ochronę przed korozją. Warstwa gruntowa zawierająca chromiany jest piaskowana na sucho. Następnie
kadłub jest ponownie czyszczony przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
Aplikacja reaktywnej farby gruntowej
Po obróbce wstępnej, nakłada się ręcznie reaktywną farbę gruntową za pomocą elektrostatycznego natryskiwania.
Reaktywna farba gruntowa to rozpuszczalnik i chromian zawierający materiały na bazie poliuretanu lub żywic
epoksydowych lub też PVB. Zawartość rozpuszczalnika wynosi ok. 70 – 90%. W celu zwiększenia ochrony
antykorozyjnej, niezbędny jest stront i chromian cynku. Grubość warstwy wynosi od 8 do 10 µm. Po aplikacji,
rozpuszczalnik odparowuje w temperaturze pokojowej.
Aplikacja farby gruntowej
Po nałożeniu reaktywnej farby gruntowej nakładana jest farba gruntowa rozpuszczalnikowa na bazie żywicy epoksydowej
lub poliuretanu. Aplikacja jest ręczna przy użyciu natryskiwania elektrostatycznego. Zawartość rozpuszczalnika wynosi
50-65%. Zawartość strontu lub chromianu cynku wynosi 10 – 20%. Średnia grubość nałożonej warstwy to ok. 15 – 25 µm.
Materiał utwardza się w temperaturze pokojowej.
Aplikacja powłoki wierzchniej
Powłoka wierzchnia może różnić się w zależności od wymogów klienta. Stosowane są wyłącznie dwuskładnikowe farby
rozpuszczalnikowe o zawartości rozpuszczalnika 55 – 65%. Powłoka wierzchnia aplikowana jest w kilku warstwach (od
dwóch do czterech wg koloru) natryskiwaniem elektrostatycznym. W zależności od aplikowanego koloru, grubość
warstwy wynosi od 60 do 100 µm. Po nałożeniu pierwszej warstwy ma miejsce szybkie odparowanie, a przed nałożeniem
drugiej kolejne, zajmujące ok. godziny. Następnie wszystkie trzy warstwy są suszone. Kolejnym etapem jest nałożenie
elementów wykończeniowo/dekoracyjnych natryskiwaniem lub też naklejenie folii samoprzylepnych. Do malowania
powierzchni zewnętrznych można stosować farby tradycyjne i farby o wysokiej zawartości substancji stałych rzędu ok.
70%. Na żądanie klienta, na powłokę wierzchnią można nałożyć lakier bezbarwny.
12.2.1.3 Tymczasowa ochrona przed korozją
Tzw. „tymczasowa ochrona przed korozją” uzyskiwana jest poprzez aplikację powłok wodoodpornych na wewnętrznych
powierzchniach samolotu. Materiał pozostaje na stałe. Główne powierzchnie to, np. drzwi, wlewu, komory podwozia
chowanego oraz przestrzeni ładunkowej. Materiały do tymczasowej ochrony przed korozją to substancje
rozpuszczalnikowe, woskopodobne. Aplikacja odbywa się pędzlem lub przez natryskiwanie. Zawartość rozpuszczalnika
wynosi ok. 40 – 60%. Zużycie na samolot wynosi 60 -80 litrów.
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12.2.2

Konserwacja

Aplikację farby przeprowadza się w zamkniętym warsztacie o możliwości regulacji temperatury i wilgotności powietrza.
Do celów utylizacji nadmiernego natrysku ze strumieni powietrza wylotowego stosowane są odpylacze mokre. Farby
schną w temperaturze pokojowej.
12.2.2.1 Usuwanie farby
W kontekście konserwacji, powłoka gruntowa i powłoki wierzchnie są usuwane co sześć – osiem lat. W przypadku zmiany
spółki lotniczej, farba jest usuwana wcześniej. Jest to częsty przypadek wśród firm leasingowych. Usunięcie farby (oraz
nowe nałożenie) przeprowadzane jest z powodów wizualnych i w celu zbadania struktury samolotu pod względem zużycia
i korozji. Usuwanie farby odbywa się chemicznie. Piaskowanie na mokro, faworyzowane z przyczyn środowiskowych, nie
jest już stosowane z powodu nadmiernego stresu mechanicznego. Samolot jest czyszczony wodnymi, alkalicznymi
środkami czyszczącymi. Po wyschnięciu okien, układu jezdnego oraz części z włókna szklanego, materiały kompozytowe
są maskowane. Następnie farbę usuwa się poprzez czyszczenie kwasem lub piaskowanie mechaniczne. W przypadku
czyszczenia kwasem, stosuje się kwas mrówkowy na bazie alkoholu benzylowego metodą natryskiwania bezpowietrznego.
Uszczelniacze spawów są usuwane ręcznie. W przypadku materiałów kompozytowych oraz częściowo dla powierzchni
metalowych stosuje się obróbkę wstępną pod postacią piaskowania.
12.2.2.2 Czyszczenie
Powłoki macerowane są usuwane wodnie. Następnie ma miejsce neutralizacja wodno – alkaliczna i czyszczenie. Przed
nałożeniem farby, powierzchnie są czyszczone ręcznie z użyciem rozpuszczalników organicznych i ściereczek. Zwykle
jako rozpuszczalnika używa się octanu butylu i alkoholu butylowego.
12.2.2.3 Obróbka wstępna
Przed nałożeniem farby gruntowej na powierzchnie metalowe nakładana jest reaktywna rozpuszczalnikowa farba
gruntowa. Materiał ten zawiera 76% rozpuszczalników organicznych i ok. 14% chromianu cynku (w substancji stałej). Do
teraz nie stosuje się materiałów niezawierających cynku. Materiał jest aplikowany poprzez natryskiwanie elektrostatyczne.
Reaktywna farba gruntowa nie jest aplikowana na materiały kompozytowe.
12.2.2.4 Grunt
Jako farby gruntujące stosowane są dwa różne materiały:
farba gruntująca na bazie poliuretanu lub substancji epoksydowej o zawartości rozpuszczalnika 70%,
niezawierająca chromianów oraz
farba gruntująca z chromianem strontu (ok. 20% w substancji stałej) oraz zawartości rozpuszczalników
organicznych ok. 67%.
Farby gruntujące zawierające chromiany są stosowane w celu uzyskania większej ochrony antykorozyjnej przed
warunkami atmosferycznymi charakteryzującymi się wysoką wilgotnością oraz zasoleniem atmosfery oraz na żądanie
klienta. Aplikację przeprowadza się ręcznie natryskiwaniem wspomaganym elektrostatycznie.
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12.2.2.5 Powłoka wierzchnia
Jako powłoki wierzchnie używane są tradycyjne farby dwuskładnikowe o zawartości rozpuszczalników ok. 61% i
trójskładnikowe farby o wysokiej zawartości substancji stałych o zawartości rozpuszczalnika rzędu ok. 43%. Obie farby
nie zawierają chromianów i ołowiu. Aplikację przeprowadza się ręcznie natryskiwaniem wspomaganym elektrostatycznie.
12.2.2.6 Powłoka bezbarwna
Tradycyjne powłoki wierzchnie są nakładane wraz z warstwą bezbarwną. W przypadku nakładania powłok wierzchnich o
wysokiej zawartości substancji stałych, dodatkowa powłoka bezbarwna jest zbędna. Jest aplikowana wyłącznie na życzenie
klienta. Stosuje się tą samą metodę, co do nakładania powłok wierzchnich.
12.3

Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu samolotów

12.3.1

Konstrukcja

12.3.1.1 Zużycie materiałów
W celu określenia zużycia materiałów, należy pomierzyć powierzchnię samolotu. Poza powierzchniami zewnętrznymi
należy również uwzględnić powierzchnię powlekanych komponentów. Powlekanie powierzchni zewnętrznej zajmuje do 8
dni. Większość czasu jest potrzebna na maskowanie i wykończenie. Największą ilość farby pochłania powlekanie
komponentów. Powierzchnia komponentów jest ok. 4 razy większa niż powierzchni zewnętrznej całego samolotu. Tabela
12.1. przedstawia zużycie materiałów dla samolotu A320 (150 miejsc).
Powlekana powierzchnia
Komponenty
Powierzchnie zewnętrzne
Wnętrza
Konserwacja łbów nitów

Powierzchnia
(m2)
3600
1200
500
10000
(metry bieżące)

Warstwy
1-2
2-4
2
1-2

Tabela 12.1: Powierzchnie powlekane dla A320
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Do powleczenia A321 (ok. 180 pasażerów), całkowita powierzchnia komponentów i wnętrz wynosi ok. 3600 m 2, natomiast
całkowita powierzchnia zewnętrzna gotowego samolotu to ok. 945 m2. Całkowita masa nałożonego materiału suchego to
380 kg. Dla przeciętnego systemu powlekania (składającego się z reaktywnej farby gruntowej, gruntu i powłoki
wierzchniej), nakładane jest ok. 0,9 kg/m2 materiału. Brak danych dla malowania komponentów lub pojedynczych warstw
farb. Dane dotyczące zużycia farb przedstawiono w Tabeli 12.2.
Warstwa farby lub etap procesu
Obróbka wstępna
Reaktywna farba gruntująca
Grunt
Powłoka wierzchnia

Zużycie materiału
200 l rozpuszczalników (30% izobutanolu i 70% octanu butylu) na 600 m 2
75 kg mokrego lakieru (na kadłub); nadmierny natrysk ok. 20%
100 kg mokrego lakieru (na kadłub); nadmierny natrysk ok. 20%
200 kg mokrego lakieru (na kadłub)

Tabela 1.2.2; Zużycie materiałów dla malowania powierzchni zewnętrznych samolotów
[13, DFIU i IFARE, 2002]
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12.3.1.2 Zużycie wody
Brak danych.
12.3.1.3 Zużycie energii
Brak danych
12.3.1.4 Emisja do powietrza
[128, TWG, 2005]
Przy średnim zużyciu materiałów rzędu ok. 0,9 kg/m2 emitowane jest ok. 600 g LZO/m2. Emitowany nadmierny natrysk
nie przekracza 1 mg/m3. W przypadku malowania powierzchni zewnętrznych, całkowita emisja LZO na samolot wynosi
do 450 kg. W zakładzie o wydajności produkcyjnej rzędu 60 samolotów na rok, z powlekania powierzchni zewnętrznych
emitowane jest ok. 27 ton LZO.
Ponieważ powierzchnie wewnętrzne są ok. 4 razy większe niż zewnętrzne, całą emisję dla zakładu można oszacować na
ok. 100 ton rocznie. Malowanie komponentów jest zwykle realizowane w innych lokalizacjach. W roku 2000, w fabryce
Airbus Deutschland GmbH w Nordenhamm w Niemczech, całkowite zużycie rozpuszczalników wynosiło ok. 131 ton
rocznie. W fabryce Airbus w Hamburgu, w Niemczech, można przetworzyć (zgodne z zezwoleniem) 69 ton LZO rocznie.
W roku 2001 wyprodukowano tam 70 samolotów.
Ze względu na trudności wynikłe z malowania dużych elementów w pomieszczeniach zamkniętych (całe samoloty,
kadłuby, skrzydła i inne duże elementy) wyprowadzane są duże ilości powietrza. Dlatego też kluczową techniką redukcji
emisji LZO jest redukcja ilości LZO w stosowanych powłokach, np. poprzez stosowanie farb o wysokiej ilości substancji
stałych oraz/lub dwuskładnikowych.
12.3.1.5 Emisja do wody
Wraz z osadami z farb, z utylizacji nadmiernego natryskiwania na mokro powstają ścieki. Oczyszczanie ścieków jest
podobne do procesu stosowanego przy seryjnym malowaniu samochodów osobowych.
12.3.1.6 Odpady
Malowanie samolotów powoduje powstanie następujących odpadów:
osady z farb (odpad niebezpieczny)
filtry
ściereczki do czyszczenia
rozpuszczalniki organiczne (poddane recyklingowi)
papier opakowaniowy (poddany recyklingowi)
folie
pył ze szlifowania
puste pojemniki po farbach
12.3.2

Konserwacja

Ze względu na odmienną geometrię samolotów, wartości zużycia materiałów i emisji podano dla B 747 – 400 (patrz
Tabela 12.3). W tego typu samolotach pokrywa się powierzchnię ok. 2780 m 2. Dane pochodzą z Lufthansa Technik,
Niemcy z roku 2001.
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Proces
Usunięcie farby
Obróbka wstępna

Czyszczenie
Powłoka
wierzchnia

Materiał
chemiczny środek usuwający farbę
reaktywna farba gruntowa na bazie
PVB zawierająca chromian
farba
gruntująca
zawierająca
chromian
farba gruntująca niezawierająca
chromianu
Octan butylu, alkohol butylowy
o wysokiej zawartości substancji
stałych
rozpuszczalnikowa
rozpuszczalnikowa

Zużycie
materiału
(kg)
3000
240

Zawartość
rozpuszczalnika
(%)
76

brak LZO 1
182

450

67

301

450

71

319

200
1200

100
43

200
516

Emisja LZO (kg
na B 747)

1300
61
793
1200
65
780
Lakier bezbarwny
Uwagi:
1
Brak emisji LZO wg definicji zawartej w Dyrektywie 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków
organicznych
Tabela 12.3: Zużycie materiałów na przykładzie B 747 – 400, dane Lufthansa Technik
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Zgodnie z wykorzystywanym systemem malowania, emisje LZO wynoszą 1,2 – 2,3 tony na powlekany B 747 – 400. Jeżeli
używane są powłoki wierzchnie o wysokiej ilości substancji stałych, emisje LZO wynoszą ok. tony mniej w porównaniu z
tradycyjnymi powłokami wierzchnimi oraz dodatkową warstwą bezbarwną. Sprzęt do oczyszczania gazów odlotowych,
np. utleniacze nie są instalowane ze względu na duże objętości gazów (ok. 450000 m3/h) oraz niskie stężenia LZO.
Różne rodzaje samolotów są całkowicie lub częściowo powlekane w zakładzie. Jako wskaźnik odniesienia do obliczania
emisji LZO na rok uznawane jest powlekanie 150 samolotów A 300 rocznie. Dla roku 2000 obliczono, że wyemitowano 67
ton LZO. Okresowo przekraczano wartość emisji 150 kg/h w przypadku niektórych procesów powlekania, ze względu na
jednoczesne nakładanie farby przez kilku pracowników (np. do 12).
12.4

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania samolotów

W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla powlekania samolotów. W Sekcji 20.7
omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania dla powlekania samolotów. W
Tabeli 12.4 przedstawiono ogólne techniki dla powlekania samolotów, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7.
Techniki te nie będą przytaczane w niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis
rodzaju informacji uwzględnianych dla każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 12.4: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
12.4.1

Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe

Opis: Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe zawierają następującą ilość rozpuszczalnika:
reaktywna farba gruntująca: 70-90% rozpuszczalnika zawierającego chromian, na bazie PVB lub żywicy
epoksydowej lub poliuretanowej
farba gruntująca: 50-67% rozpuszczalnika zawierającego 10 – 12% chromian, na bazie żywicy poliuretanowej lub
epoksydowej
farba gruntująca: 71% rozpuszczalnika, nie zawierającego chromianu
powłoka wierzchnia: 55-65% rozpuszczalnika.
powłoka bezbarwna: 65% rozpuszczalnika.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Wybór system lakierowania zależy od wymogów producenta, regulacji międzynarodowych i wymogów
klienta. Jest to powszechnie stosowana praktyka oczyszczania gazów odpadowych zawierających rozpuszczalnik.
Zaraportowany zakres emisji LZO podczas nakładania tradycyjnych powłok rozpuszczalnikowych do malowania
zewnętrza Boeinga 747 – 400 (bez kontroli emisji) wynosi 430 – 830 g/m2, w zależności od wykorzystywanego systemu
malowania. Przy powlekaniu zewnętrza nowego Airbusa 321 emitowane jest ok. 480 g LZO/m2. Powierzchnia
komponentów jest ok. 4 razy większa niż zewnętrze samolotu, tj. całkowita powlekana powierzchnia elementów dla
Airbusa 320 wynosi ok. 3600 m2.
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Do powlekania wnętrz, w tym komponentów Airbusa 321, raportowany jest szacowany współczynnik emisji rzędu 300 g
LZO/m2.
Zastosowanie: Farby rozpuszczalnikowe można stosować we wszystkich fazach malowania (reaktywna farba gruntująca,
farba gruntująca, powłoka wierzchnia, bezbarwna i naprawy), także do metali i tworzyw sztucznych. Ponieważ gwarancja
producenta na ochronę antykolizyjną wynosi 25 lat, można stosować jedynie wybrane systemy malowania.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: Lufthansa Technik AG, Hamburg, Germany. AIRBUS Deutschland GmbH,
Hamburg, Niemcy.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
12.4.2

Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

12.4.2.1 Farby o wysokiej zawartości części stałych
Opis: W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.2.2. Zamiast tradycyjnego systemu trójwarstwowego
(reaktywna farba gruntująca, grunt i powłoka wierzchnia), można zastosować system farby gruntowej epoksydowej oraz
powłoki wierzchniej o wysokiej zawartości części stałych. Farby dwuskładnikowe są stosowane w powłoce wierzchniej i
zawierają 30 – 43% rozpuszczalnika.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W porównaniu do tradycyjnych systemów farb, emisje LZO można zmniejszyć
nawet o 30%, co generuje emisję LZO na poziomie 200 – 320 g LZO/m2 w porównaniu do systemów tradycyjnych, patrz
Sekcja 12.4.1.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Wizualna jakość powierzchni oraz właściwości techniczne powłok o wysokiej zawartości substancji
stałych są równe lub lepsze w porównaniu do farb tradycyjnych.
Zastosowanie: Stosowane do konstrukcji i konserwacji nowych samolotów.
Ekonomika: Koszty materiałów oraz koszty usuwania farb przy konserwacji są wyższe.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane. Lufthansa Technik AG, Hamburg, Niemcy. AIRBUS,
Deutschland GmbH, Hamburg, Niemcy.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
12.4.3

Zastępowanie chromu sześciowartościowego (zamienniki)

Aplikacja i stosowanie chromu sześciowartościowego oraz jego zastąpienie innymi opcjami zostały opisane w STM BREF
[59, EIPPCB, 2006].
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Farby gruntujące i reaktywne farby gruntujące zawierające chromiany są stosowane w celu uzyskania większej ochrony
antykorozyjnej przed warunkami atmosferycznymi charakteryzującymi się wysoką wilgotnością oraz zasoleniem
atmosfery oraz na żądanie klienta. Aplikację przeprowadza się ręcznie natryskiwaniem wspomaganym elektrostatycznie.
Farba gruntująca niezawierająca chromianów może być stosowana jeśli samolot jest używany w stałych warunkach
klimatycznych. Jednakże z powodów bezpieczeństwa nie można stosować reaktywnej farby gruntującej zawierającej
chromiany [13, DFIU i IFARE, 2002].
Dostępne są farby gruntujące nie zawierające rozpuszczalników, które mogą zastąpić oddzielną aplikację reaktywnych farb
gruntujących i farb gruntujących do zapewnienia odporności antykorozyjnej [128, TWG, 2005].
12.4.4

Techniki i sprzęt do nakładania farby

12.4.4.1 Natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcje 20.7.3.15 oraz 20.7.3.17. Techniki te są powszechnie stosowane.
12.4.4.2 Komory lakiernicze z mokrą separacją
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.7.4.1. Technika ta jest coraz częściej stosowana do
automatycznego powlekania komponentów samolotów.
12.4.4.3 Malowanie części – izolowanie i aplikacja automatyczna
Opis: Komponenty są coraz częściej malowane automatycznie w zamkniętych komorach natryskowych wyposażonych w
sprzęt do oczyszczania gazów odlotowych (patrz Sekcje 20.2.3 i 20.11.2.1).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszenie ogólnej emisji LZO na samolot, ponieważ powierzchnia
komponentów jest ok. 4 razy większa niż zewnętrze samolotu, tj. całkowita powlekana powierzchnia elementów dla
Airbusa 320 wynosi ok. 3600 m2.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: AIRBUS France, Nantes, Francja
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [162, Eurocar, 2005]
12.4.5

Utylizacja gazów odlotowych

12.4.5.1 Separacja cząsteczek metodą Venturiego
Systemy Venturiego są stosowane do poprawy efektywności odpylaczy mokrych (patrz Sekcja 12.4.5.2.). W celu
zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.3.5.
[13, DFIU i IFARE, 2002].
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12.4.5.2 Płuczka
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.3.8. W celu utylizacji nadmiernego natrysku, stosuje się
odpylacze. Raportowany poziom emisji pyłu z natryskiwania wynosi < 1 mg/m3.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
12.4.5.3 Utylizacja gazów odlotowych z malowania kadłuba
Aplikacja farb na samolot odbywa się w warsztatach zamkniętych (patrz Sekcja 20.11.2.1), w całości ręcznie za pomocą
pistoletu natryskowego. Oczyszczanie gazów odlotowych nie ma miejsca ze względu na duże objętości gazów (ok. 450000
m3/h) oraz niskie stężenia LZO.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
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13.

POWLEKANIE INNYCH POWIERZCHNI METALOWYCH

13.1

Ogólne informacje na temat pokrywania innych powierzchni metalowych

Wiele powierzchni metalowych jest powlekane w celu zabezpieczenia przed korozją oraz/lub do celów dekoracyjnych.
Mogą być one stosowane do produktów gotowych (takich jak urządzenia do czyszczenia) lub w elementach montażowych
będących częścią innych produktów, takich jak bloki cylindrów w pojazdach. Praktyki te nie zostały opisane szczegółowo,
ale podawane są przykładowe dane. Pokrywanie innych powierzchni metalowych może odnosić się do:
mebli stalowych, np.
- mebli i akcesoriów do użytku komercyjnego, w szpitalach, itp.
sprzętu gospodarstwa domowego np.
- artykułów AGD: lodówek, pralek, itp.
inżynierii mechanicznej, elementów, szafek
- np. rozdzielnic wysokiego napięcia
części samochodowych, np.:
- bloków cylindrów
- części do wycieraczek szyby przedniej
- chłodnicy
- klocków hamulcowych
- felg aluminiowych
elementów konstrukcyjnych np.:
- paneli fasadowych
- ram okiennych i drzwiowych
- paneli grzewczych, kaloryferów.
Jest to grupa czynności sklasyfikowanych jako „inne rodzaje powlekania” w Dyrektywie SED [123, WE, 1999]. Dane
EGTEI dla przemysłowych zastosowań farb uwzględniają te trzy podgrupy [142, EGTEI, 2005]:
ogólne zastosowanie w przemyśle: powlekarka przemysłowa, inżynieria ogólna, przemysłowa, sprzęt, sprzęt
oryginalny, przemysł ciężki oraz ACE (patrz Rozdział 10), przemysł lotniczy (patrz Rozdział 12)
procesy stałe: meble, opakowania metalowe, pojemniki metalowe (patrz części Rozdziału 15)
powłoki z tworzyw sztucznych: części plastikowe i części samochodowe od wytwórców części oryginalnych
(patrz Rozdział 16).
13.2

Stosowane procesy i techniki

Można stosować wszystkie techniki opisane w Rozdziale 20.
13.3

Aktualne poziomy zużycia i emisji

Opisywana tu grupa czynności powoduje emisję NMLZO ze stosowania farb zawierających rozpuszczalniki,
rozcieńczalniki i rozpuszczalniki czyszczące. Emisje NMLZO w tym sektorze mogą różnić się w zależności od kraju. na
poziomie EU 25 na rok 2000 (wg modelu RAINS), emisje NMLZO wynosiły 543,8 kt, co stanowi 5,9% całkowitej emisji
NMLZO. Całkowita aktywność to 1601 kt zużytych farb, natomiast średni współczynnik emisji wynosi ok. 339.6 NMLZO
/kg zużytej farby, co oznacza, że emisje z tego sektora są w krajach EU 25 częściowo redukowane (współczynniki emisji
niezredukowanej to 690 – 750 g/kg farby dla podsektorów). [142, EGTEI, 2005].
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Ze względu na kompleksowość tej grupy przemysłu, przedstawienie danych na temat zużycia i emisji nie jest możliwe.
Będą one zależeć od:
rodzaju zastosowanego procesu
oczyszczania „końca rury”
produktów
wielkości produkcji.
Informacje ogólne na temat stosownych technik znajdują się w Rozdziale 20.
13.4
Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla seryjnego pokrywania innych powierzchni
metalowych
W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla malowania seryjnego innych powierzchni
metalowych. W Sekcji 20.7 omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania dla
malowania seryjnego innych powierzchni metalowych. W Tabeli 13.1 przedstawiono ogólne techniki dla malowania
seryjnego innych powierzchni metalowych, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7. Techniki te nie będą przytaczane
w niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis rodzaju informacji uwzględnianych
dla każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
Streszczenie EGTEI dla przemysłowego zastosowania farb (patrz Załącznik 24.1.1) dostarcza danych na temat analizy
kosztów i korzyści na poziomie europejskim dotyczących niektórych technik redukcji emisji LZO. Jednakże podejście
EGTEI musi z konieczności być uproszczone i prezentować jedynie kluczowe techniki, nie uwzględniając innych
czynników BAT, takich jak efekt cross-media lub charakterystyk technicznych wybranych instalacji i produktów [135,
EGTEI, 2005].
Technika
Nr sekcji
Narzędzia zarządzania środowiskiem
20.1.1
Bieżąca poprawa stanu środowiska
20.1.2
Analiza porównawcza
20.1.3
Projekt instalacji, budowa i działanie
20.2
Monitoring
20.3
Bilans masy rozpuszczalników
20.3.1
Zarządzanie zasobami wodnymi
20.4
Zarządzanie zasobami energetycznymi
20.5
Zarządzanie surowcami
20.6
Suszenie
20.8
Oczyszczanie
20.9
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
20.10
Utylizacja gazów odlotowych
20.11
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
20.11.2
Dopalanie
20.11.4
Kondensacja
20.11.5
Adsorpcja
20.11.6
Utylizacja ścieków
20.12
Minimalizacja i utylizacja odpadów
20.13
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
20.13.1
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
20.13.7.1
Redukcja odorów
20.15
Redukcja hałasu
20.16
Tabela 13.1: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
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13.4.1

Nowe systemy wielokrotnego malowania felg aluminiowych

Opis: Nowa fabryka produkcyjna felg aluminiowych uzyskała:
zastąpienie chromu (VI) systemem obróbki wstępnej wolnym od metali ciężkich
zastąpienie farby rozpuszczalnikowej powlekaniem proszkowym (żywica akrylowa)
zastąpienie metalicznej farby rozpuszczalnikowej wodną farbą metaliczną w celu redukcji emisji LZO.
Jednocześnie wybrane procesy spełniają wysokie wymogi techniczne oraz normy jakości klientów i powinny być
ekonomicznie zoptymalizowane.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Technika ta daje następujące korzyści (patrz Rys. 13.1):
mniejsze wykorzystanie chromu (VI)
stosowanie farby wodnej do metalicznej powłoki bazowej poprzez połączenie dzwonów wysokoobrotowych oraz
zastosowania HVLP, co prowadzi do zwiększenia wydajności do 80%
powlekanie proszkowe warstw bazowych o wydajności aplikacji rzędu 98%
dla powłoki końcowej nakładanej metodą akrylowego powlekania proszkowego osiągnięto wydajność aplikacji
rzędu 98%.
emisja LZO została zredukowana o ok. 94%.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Patrz Tabela 13.2 i Tabela 13.3.

Powłoka/warstwa
bazowa

Metaliczna
powłoka bazowa

Lakier
bezbarwny

Proszkowa
powłoka bazowa
Wydajność
aplikacji
Rozpuszczalnikowa
farba mokra
Wodna farba mokra
Wydajność
aplikacji
Lakier
rozpuszczalnikowy
Powłoka
proszkowa
Wydajność
aplikacji

Proces tradycyjny
Zużycie farby
Aplikacja
substancji
stałych
80 – 100 g

Nowy proces
Zużycie farby
Aplikacja
substancji
stałych
80 – 100 g

98%
< 60 g

98%
ok. 12, 5 g

-

-

35 gram

50 – 60%

< 10 gram
80%

< 60 g

15 g

-

50 – 60%

-

-

45 g
98%

Tabela 13.2: Zużycie zasobów na powlekaną felgę aluminiową
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Proces tradycyjny
Powłoka / warstwa bazowa
Proszek odpadowy < 2,5 t/rok
Warstwa bazowa metaliczna
LZO
37 t/rok (ok.)
Substancje stałe w 8 t/rok (ok.)
ściekach
Lakier bezbarwny
LZO
29 t/rok (ok.)
Substancje stałe w 20 t/rok (ok.)
ściekach
Proszek odpadowy

Nowy proces

Uwagi

< 2,5 t/rok

Brak łańcucha produkcyjnego, ponieważ
korzysta się z tego samego etapu procesu

4 t/rok (ok.)
2 t/rok (ok.)

Redukcja zużycia powłoki wodnej o ok. 90%
Redukcja
i
zastąpienie
substancji
niebezpiecznych, Cr (VI)

0 t/rok
-

Redukcja o ok. 100%
Redukcja o ok. 100%

1 t/rok (ok.)

Nowe odpady

Tabela 13.3: Emisja na 1 mln felg rocznie
Zastosowanie: Ma zastosowanie w nowych instalacjach.
Ekonomika: Inwestycje kapitałowe dla nowych instalacji: 3,975 euro. Proces jest ekonomiczny, w szczególności ze
względu na wysoki poziom automatyzacji oraz kontrolowaną, minimalną grubość warstwy.

Energy (air cycle, water, paint sludge, waste air)
Cleaning, maintenance
Chemicals
Waste
Water/waste water
Solvent based clear coat
Powder clear coat

Energia (cykl powietrza, woda, osady z farby, powietrze
odpadowe)
Czyszczenie, konserwacja
Substancje chemiczne
Odpady
Woda/ścieki
Lakier bezbarwny, rozpuszczalnikowy
Lakier bezbarwny, proszkowy

Rys. 13.1.: Porównanie zużycia powłoki bezbarwnej rozpuszczalnikowej i proszkowej.
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Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED 1999/13/EWG
Przykłady zakładów produkcyjnych: BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Niemcy
Literatura: [105, UBA – DE, 2002]
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14.
PRZEMYSŁ POWLEKANIA ZWOJÓW
[58, ECCA, 2004, 76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]
14.1

Ogólne informacje na temat powlekania zwojów

Definicja procesu powlekania zwojów wg EN-10169-1:1996 jest następująca: „Metoda, w której powłoka organiczna jest
nakładana na taśmę metalową podczas stałego procesu. Proces ten obejmuje czyszczenie oraz wstępną obróbkę chemiczną
powierzchni metalowej oraz jednostronne, dwustronne, jedno – lub wielokrotne nakładanie (płynnej) farby lub powłoki
proszkowej, która podlega następnie utwardzaniu lub laminowaniu za pomocą folii z tworzyw sztucznych”.
Podłożem jest zwykle walcowana na zimno stal powlekana cynkiem lub stopem cynku (75%) lub aluminium (25%),
pełniące rolę powierzchni. 95% powłok składa się z farb, natomiast 5% to laminat z tworzyw sztucznych. Ten ostatni
rodzaj powłoki jest obecnie coraz częściej stosowany, w szczególności jako połączenie wstępnego malowania i
laminowania.
Proces powlekania zwojów jest stosowany dla szerokiej palety kolorystycznej, nabłyszczenia oraz tekstur powierzchni.
Zwój może mieć postać zwoju, może być nacinany lub też mieć postać odcinków; następnie może być on zginany,
profilowany, głęboko tłoczony, mocowany, itp., bez uszczerbku dla powłoki powierzchni. Wszystkie etapy procesu są pod
stałą kontrolą, np. stężenie i temperatura kąpieli chemicznej, grubość powłoki, kolor, połysk, przyleganie oraz jakość
mechaniczna powłoki.
14.1.1

Wielkość przemysłu powlekania zwojów

Większość przedsiębiorstw zajmujących się powlekaniem zwojów w Europie to firmy zintegrowane w duże grupy
produkcji stali lub aluminium, dostarczające zwykle duże ilości wstępnie pokrytego metalu. Niektóre przedsiębiorstwa, np.
powlekające wąskie taśmy, to specjalistyczne centra usługowe (coraz częstsze) dostarczające klientowi mniejsze ilości
robione na zamówienie.
Obecnie, na całym świecie funkcjonuje ok. 390 linii produkcyjnych (poza Ameryką Północną i Południową) w 50 krajach.
Powstają także nowe, co wskazuje na rosnące zapotrzebowanie.
Tabela 14.1 przedstawia liczbę linii produkcyjnych na kraj w Europie oraz roczną produkcję wstępnie powleczonej stali i
aluminium. Nie wiadomo, czy wszystkie z nich podlegają IPPCD.
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Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Holandia
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Wielka Brytania
Czechy
Węgry
Polska
Słowacja
Razem

Wstępne malowanie zwojów na rok
Stal (kt/rok)
Aluminium (kt/rok)
375
670
8
20
10
270
*
1415
45
1469
382
60
50
0
0
1225
197
0
0
170
55
40
*
428
68
350
*
510
10
40
90
*
200
10
80
5
7412
840
8252

Liczba linii
produkcyjnych
2
7
3
2
17
24
4
0
34
0
15
2
18
13
9
1
1
4
2
158

Uwaga:
*Dane dotyczące stali i aluminium nie są rozdzielane, tak więc liczba całkowita dotyczy stali.
Tabela 14.1: Liczba linii produkcyjnych oraz roczna produkcja wstępnie powleczonej stali i aluminium w
niektórych krajach europejskich [58, ECCA, 2004}
Wstępnie powleczone produkty z blachy są powszechnie stosowane w przemyśle np. w budowlanym, produktach
konsumenckich, samochodowym, meblarskim, oświetleniowym, opakowań technicznych itp. Skala wykorzystania
wstępnie powleczonych produktów została przedstawiona w Tabeli 14.2, gdzie wymieniono dane na rok 2002 dla wstępnie
powleczonej stali i aluminium.
Stal
(kt)
4674
4179
6064
14917

Aluminium
(%)
31,3
28
40,7
100

(kt)
344
558
53
955

ECCA (1)
NCCA (2)
Reszta świata
Razem
Uwagi:
ECCA – Europejskie Stowarzyszenie przedsiębiorstw z dziedziny powlekania zwojów
NCCA – Narodowe Stowarzyszenie przedsiębiorstw z dziedziny powlekania zwojów (USA)

(%)
36
58,4
5,6
100

Tabela 14.2 Dane statystyczne dotyczące powlekania zwojów na rok 2002
[58, ECCA, 2004]
14.2
Procesy i techniki stosowane w powlekaniu zwojów
[58, ECCA, 2004], [71, BSTSA], [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]
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Linia produkcyjna powlekania zwojów powleka taśmy metaliczne farbą lub laminatem. Są one zwykle nakładane na
nakładane na walcowaną na zimno, powlekaną ogniowo lub elektrogalwanizowaną stal lub aluminium; stopy miedzi, stal
nierdzewna i inne podłoża metalowe również mogą być powlekane.

14.2.1

Opis typowego procesu powlekania zwojów

Zwykła linia produkcyjna do organicznego powlekania zwojów składa się z rozwijarek, akumulatora wejściowego,
czyszczenia, powlekania konwersyjnego, powlekania farbą gruntującą, powlekania wykończeniowego oraz akumulatora na
wyjściu i zwijarek. Konfiguracja ta umożliwia nieprzerwaną pracę linii na wysokich prędkościach przez siedem dni w
tygodniu i 24 h/dobę, w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Wszystkie parametry procesu są kontrolowane, aby
zapewnić wydajne działanie.
Tabela 14.3 pokazuje typowe parametry operacyjne linii produkcyjnej do organicznego powlekania zwojów, natomiast
Rys. 14.1 przedstawia schemat linii produkcyjnej.
Wartość
30 – 180
0,1 – 2
150 - > 1600
1 - 200

Parametr
Prędkość operacyjna (m/min)
Pomiar (mm)
Szerokość (mm)
Grubość powłoki (µm dla każdej strony)

Tabela 14.3: Standardowe parametry operacyjne linii do organicznego powlekania zwojów
[58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004]

Entry end
Preclean
Accumulator
Pretreatment
Coaters
Curing ovens
Accumulator
Exit end

wlot
wstępne czyszczenie
akumulator
obróbka wstępna
powlekarki
piece utwardzające
akumulator
wylot

Rys. 14.1: Standardowy schemat linii do powlekania zwojów
W poniższych sekcjach wyjaśniono w sposób bardziej szczegółowy kolejne elementy linii do powlekania zwojów.
14.2.1.1 Wlot
Powleczona zwojowo taśma jest wprowadzana do linii poprzez wlot platformy do powlekania zwojów i walcę rozwijającą.
Zwój jest mierzony, aby zapewnić zgodność ze standardami jakości, a następnie przechodzi proces ścinania usuwający
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zniszczony materiał z krawędzi wiodącej. Pomiędzy krawędzią wiodącą nowego zwoju oraz końcem zwoju już
przetworzonego w linii tworzony jest szew lub spaw, aby umożliwić stały przepływ materiału przez wszystkie etapy
procesu przetwarzania. Następnie taśma przechodzi przez narzędzie do wstępnego cięcia taśmy, co umożliwia przejście
szwów przez całą linię do powlekania zwojów.
14.2.1.2 Prostownica
Do zapewnienia dobrej płaskości stosowane jest prostowane przez naciąganie. Umożliwia to przejście materiału przez
powlekarki walcowe i piece i spełnienie wymogów klienta. Niewłaściwy kształt taśmy może spowodować nierówne
nałożenie farby i powstanie rys.

14.2.1.3 Akumulator
Po prostowaniu taśma jest umieszczana w akumulatorze wejściowym, który zwykle działa na pełnej mocy, ale uwalnia
taśmę w sposób umożliwiający sekcji wlotowej zatrzymanie się i połączenie zwojów za pomocą szwów lub spawów.
14.2.1.4 Sekcja czyszcząca
Zwój jest czyszczony chemicznie i odtłuszczany w wodnym roztworze czyszczącym, zarówno poprzez zanurzanie oraz/lub
natryskiwanie. Kluczowe jest, aby powierzchnia taśmy była niezabrudzona takimi substancjami jak olej, smar lub starty
pył metalowy, tak aby mogła być ona w pełni pokryta za pomocą powlekania konwersyjnego, zapewniając optymalny
wygląd produktu końcowego. Po czyszczeniu następuje płukanie gorącą i zimną wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości
chemikaliów. Aby zapewnić wolny ruch w sekcji odtłuszczania, stosuje się system wałków gumowych. Przed
akumulatorem wejściowym, w przypadku silnie zanieczyszczonych podłoży, można zainstalować sekcję „wstępnego
oczyszczania”.
14.2.1.5 Powlekanie konwersyjne (obróbka wstępna)
Przed powlekaniem konwersyjnym taśma jest suszona. Powłoka zawiera zwykle sole chromu lub bezchromowe i nadaje
aktywowaną powierzchnię umożliwiającą dobre przyleganie farby organicznej do metalowej powierzchni taśmy. Do metali
takich jak stal walcowana na gorąco i zimno oraz dla różnych stali galwanizowanych można zamiast tego zastosować
powłokę z fosforanu żelaza lub cynku. Do zwiększenia przyczepności powłoki do różnych metali oraz poprawy
wydajności procesu stosuje się również specjalne domieszki. Obecność powlekania konwersyjnego poprawia przyczepność
farby i odporność na wilgotność, a tym samym zapewnia długoterminową odporność na korozję produktu gotowego.
Powłokę można nakładać chemiczną powlekarką walcową („chemopowlekarka”, nie wymagająca płukania) lub poprzez
natryskiwanie/zanurzanie i wałki gumowe. Niektóre powłoki wymagają finalnego płukania w celu usunięcia pozostałości z
taśmy. Następnie element jest suszony w piecu przed wprowadzeniem do sekcji powlekania.
14.2.1.6 Nakładanie warstwy gruntującej
Proces malowania składa się z dwóch etapów, czyli 1) nakładania farby gruntującej oraz 2) nakładania warstwy
wykończeniowej. W pierwszym etapie taśma przechodzi przez powlekarkę walcową, która nakłada farbę gruntującą po jej
obu stronach. Powlekarka walcowa może być regulowana, aby dostosować ilość farby nakładaną na powierzchnię taśmy.
Powlekanie jest przeprowadzane w zamkniętym pomieszczeniu z zakazem palenia i odpowiednio wentylowanym, aby
zapewnić bezpieczeństwo pracy personelu na mocy prawodawstwa lokalnego i europejskiego.
Po nałożeniu farby gruntującej, taśma jest przesuwana do pieca, którego temperatura i czas utwardzania jest kontrolowany
tak, aby zapewnić usunięcie wszystkich związków lotnych oraz poprawne utwardzenie taśmy. Będzie to zależeć od
nałożonego systemu farb oraz powierzchni przekroju poprzecznego taśmy. Po utwardzeniu w piecu taśma jest chłodzona
wodą lub powietrzem, w niektórych przypadkach przez obydwa czynniki.
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14.2.1.7 Nakładanie warstwy wykończeniowej
Po wysuszeniu taśma przechodzi przez drugą powlekarkę, nakładającą warstwę wykończeniową na jedną lub obie
powierzchnie. Na spodniej stronie zwoju może być nałożona taka sama lub inna powłoka. Ponownie, grubość farby
nakładanej na każdą stronę taśmy może podlegać kontroli. Następnie taśma przechodzi przez piec ustawiony na
odpowiednią temperaturę tak, aby zapewnić usunięcie wszystkich związków lotnych oraz poprawne utwardzenie taśmy. Po
utwardzeniu w piecu taśma jest chłodzona wodą lub powietrzem, w niektórych przypadkach przez obydwa czynniki.
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Do produkcji produktów z plastizolu, przed chłodzeniem szybkim można zastosować walec wytłaczający do wytłoczenia
wzoru na powierzchni pokrytej farbą na gorąco.
Substancję klejącą wymaganą do produkcji materiałów laminowanych można nałożyć za pomocą głowic powlekarki
walcowej. Substancja jest następnie utwardzana w piecu, a następnie laminowana.
Powlekanie jest zwykle przeprowadzane w zamkniętym pomieszczeniu z zakazem palenia i odpowiednio wentylowanym,
aby zapewnić bezpieczeństwo pracy personelu.
14.2.1.8 Wytłaczarka/laminator
Walce wytłaczarki stosowane są do wytłaczania wzorów lub tekstur na grubszych powłokach. Wytłaczanie poprzedza
chłodzenie szybkie i suszenie.
Do produkcji materiałów laminowanych na taśmę jest nakładana rolka cienkiej folii polimerowej, z lub bez osobno
nakładanej substancji klejącej. Folia jest nakładana na gorąco walcami. Następnie przeprowadza się chłodzenie szybkie i
suszenie powłoki.
14.2.1.9 Systemy chłodzące
W celu zminimalizowania zużycia wody, można, zgodnie z wymogami jakościowymi dla produktu, użyć chłodni
kominowej lub wieży chłodniczej wyparnej do chłodzenia taśmy w systemie zamkniętym.
14.2.1.10 Wylot
Po chłodzeniu, taśma przechodzi przez akumulator wyjściowy i gilotynę / nożyce. Akumulator umożliwia stałą pracę linii
przy spowolnieniu lub zatrzymaniu sekcji wylotowej w celu usunięcia gotowego zwoju. Taśma jest badana i kontrolowana,
aby upewnić się, że spełnia normy jakości, a następnie zwijana na szpuli nawijającej. Gotowy zwój jest usuwany i owijany.
Następnie jest oznaczany i przenoszony do obszaru pakowania, gdzie jest pakowany zgodnie z wymogami klienta.
14.2.2

Rodzaje powłok

Ponieważ linia do powlekania zwojów ma możliwość nakładania farby lub laminatu na podłoże, można dzięki niej
wyprodukować wiele różnych produktów. Zwykle stosowane powłoki to poliestry, PVF2, poliuretany, plastizole, powłoki
epoksydowe i epoksydowo – fenolowe, farby gruntujące, podklejki i laminaty, o grubości od 1 do 200 mikronów.
Na wstępnie obrobioną blachę jest nakładana elastyczna antykorozyjna farba gruntowa, aby zapewnić dobrą przyczepność
i wytrzymałość, a następnie powłoka wierzchnia. Dla każdego produktu powłoka składa się z kilku warstw. Typowy
przykład materiału do powlekania stali został przedstawiony na Rys. 14.2.
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powłoka wierzchnia lub laminat
farba gruntująca oraz/lub substancja klejąca
obróbka wstępna
powłoka metaliczna, jeśli ma zastosowanie
stal
powłoka metaliczna, jeśli ma zastosowanie
obróbka wstępna
farba gruntująca oraz/lub substancja klejąca
powłoka wierzchnia lub laminat

topcoat or film laminate
primer and/or adhesive
pretreatment
metallic coating if applicable
steel
metallic coating if applicable
pretreatment
primer and/or adhesive
topcoat or film laminate

Rys. 14.2.: Standardowe warstwy produktu stalowego, powlekanego
[58, ECCA, 2004]
Tabela 1.4.4. Lista niektórych typowych rodzajów powłok organicznych stosowanych w sektorze powlekania zwojów
Powłoka

Farby
gruntujące
tradycyjne

Farby
gruntujące
o
wysokiej
zawartości
substancji
stałych
Powłoki
spodnie
Powłoki
wierzchnie
Poliester

Grubość
warstwy
suchej
(µm)
4-9

12 - 25

Rodzaj żywicy

epoksydowa/mocznikowa
epoksydowa/melaminowa
poliestrowa/melaminowa
poliuretanowa
akrylowa
poliestrowa/melaminowa

Zawart
ość
rozpusz
czalnik
a (%)
50 -70

Rodzaj rozpuszczalnika

wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne; alkohole, etery
glikolowe/estry
glikolowe;
wysokowrzące estry

Temperatu
ra
utwardzani
a
(oC)
210-230

40-50

wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne; alkohole, etery
glikolowe/estry
glikolowe;
wysokowrzące estry

210-230

4 - 15

poliestrowa/melaminowa
epoksydowa/melaminowa
epoksydowa/fenolowa
alkilowa/melaminowa

50 - 70

wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne; alkohole, etery
glikolowe/estry glikolowe;

180 - 250

18 - 25

poliestry
nasycone
usieciowione z żywicami
melaminowo
formaldehydowymi

35 - 55

wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne;
etery
glikolowe/estry
glikolowe;
wysokowrzące estry / alkohole

210 - 230
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j.w.

j.w.
za
wyjątkiem
modyfikacji silikonem w
żywicy poliestrowej

45 - 55

Poliuretan

20 - 30

poliestry
nasycone
usieciowione z uretanem

30 - 50

PVDF, PVF2

20 - 25

difluorek poliwinylidenu +
polimer akrylowy

40 - 65

plastizol PCV

100 - 200

SMP (polimer
modyfikowany
silikonem)

produkty
wodne
(zawierające
farby
gruntujące
i
powłoki
spodnie)
nieprzylepne
powłoki
spiekane
Powłoki
laminowane
Powłoki
proszkowe

10 - 25

12 – 15
(dwuwarst
wowa
powłoka
7+7)
15 - 220

35 - 100

polichlorek
zmiękczacze

winylu

+

< 10

wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne;
etery
glikolowe/estry
glikolowe;
wysokowrzące estry
wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne;
etery
glikolowe/estry
glikolowe;
wysokowrzące estry
wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne;
etery
glikolowe/estry
glikolowe;
wysokowrzące ketony
wysokowrzące
estry,
wysokowrzące
węglowodory
alifatyczne
wysokowrzące estry; estry/etery
glikolowe

akrylowe / melaminowe

5 - 15

Politetrafluoroetylen PTFE
polieter sulfon

65 - 80

n-metylopyrolidon
butyrolakton
wysokowrzące
węglowodory
aromatyczne

polichlorek winylu, PCV
polichlorek fluoru, PFV
tereftalan polietylenu PET
akrylowa, polipropylenowa
poliestrowe/epoksydowe
poliuretanowe

0

brak w powłokach, ale stosowane
w
farbach
gruntujących
/
substancjach klejących

0

210 - 230

220 - 240

240 - 260

190 - 210

220 - 230

laminacja w
temp. 180 230
200 - 250

Tabela 14.4: Rodzaje powłok organicznych stosowane w sektorze powlekania zwojów
[58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004]
14.3
Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu zwojów
[13, DFIU i IFARE, 2002], [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]
14.3.1 Bilans masy
Ogólne dane dotyczące emisji i zużycia z procesów powlekania zwojów znajdują się w sekcjach poniżej. Ponadto w
sekcjach tych znajdują się także dane dotyczące zużycia i emisji z kilku zakładów.
14.3.2 Zużycie
[13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
14.3.2.1 Materiały
[128, TWG, 2005]
Tabela 14.5 przedstawia zużycie powłok organicznych w latach 1993 i 2002.
Rodzaj powłoki
Farby gruntujące
Powłoki spodnie

Zużycie względne (%)
1993
2002
16,5
20
13,2
16,6

Powłoki wierzchnie
poliester
SMP (poliester modyfikowany silikonem)

36,1
3,4

39
0,2
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poliuretan
PVdF (difluorek poliwinylidenu)
plastizol PCCV
wodne
powłoki laminowane
proszkowe
akrylowe (rozpuszczalnikowe) - historyczne
pozostałe
Zużycie na Europę razem

nieznane
2,7
19,9
0,4
6
nieznane
0,3
7,5
95000 t/rok

6,2
2,2
14,2
0,2
6
-0,5
0,002
1
158000 t/rok

Tabela 14.5: Zużycie powłok organicznych w latach 1993 i 2002
[58, ECCA, 2004]
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W procesach powlekania zwojów substancjami organicznymi stosowane są następujące materiały:
podłoża metalowe
farby
rozpuszczalniki
środki chemiczne do usuwania farby czyszczące i do obróbki wstępnej
oleje przemysłowe
woda (zdemineralizowana) (ok. 0,3 l/m2 zwoju)
pozostałe: środki biobójcze, smar, materiały czyszczące.
Tabela 14.6 przedstawia materiały używane w procesie powlekania zwojów, sposób ich użytkowania oraz postępowanie z
nimi po zużyciu
Substancja
Sposób użytkowania
Postępowanie po zużyciu
Produkty w postaci stałej
taśma metalowa (zwój)
podłoże
produkt lub złom
ściereczki
do
czyszczenia czyszczenie
mogą być wyprane w celu ponownego
(tkanina)
użycia
Produkty w formie płynnej
farba
powlekanie taśmy
usuwanie produktu /
zezwolenie na
usunięcie
rozpuszczalnik
czyszczenie i farba rozcieńczająca
zezwolenie na usunięcie
chemiczne środki czyszczące
czyszczenie taśmy
oczyszczalnia / zezwolenie na usunięcie
substancje chemiczne do obróbki wstępna obróbka taśmy
usuwanie
produktu
wstępnej
/oczyszczalnia/zezwolenie na usunięcie
środki usuwające farbę
głowice do czyszczenia farb
zezwolenie na usunięcie
woda
chłodzenie/obróbka
odpady/ścieki
oleje przemysłowe
smar
zezwolenie na usunięcie
oleje do powlekania
środek antykorozyjny
usuwanie produktu / zezwolenie na usunięcie
biocydy
środki chemiczne do oczyszczania odpady/ścieki
wody
Produkty w postaci gazowej
para lub gorąca woda (1)
kondensacja – system drenażu
gaz ziemny (1)
spalanie do atmosfery
wodór
spalanie do atmosfery
etylen w powietrzu
spalanie do atmosfery
Uwaga:
1) opcją alternatywną jest użycie elektryczności
Tabela 14.6: Substancje niezbędne do procesu powlekania zwojów, sposób ich użytkowania oraz postępowanie z
nimi po zużyciu
[58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004]
Powłoki organiczne
W sektorze powlekania zwojów stosowane są prawie wyłącznie rozpuszczalnikowe systemy powlekania; patrz Tabela
14.5. Systemy powłok organicznych to systemy na bazie poliestru i poliuretanu (lub połączenia obu), żywic epoksydowych
lub epoksydowo – fenolowych oraz PVdF lub PVF2. Dla powierzchni specjalnych są stosowane powłoki z foliami
termoplastycznymi na bazie polichlorku winylu (PCV), lub tereftalanu polietylenu PET, ale także polifluorku winylu
(PVF) oraz innych polimerów.
Baza żywicowa dla farb gruntujących to żywica epoksydowa, poliestrowa, poliuretanowa lub akrylowa, w zależności od
specyfikacji. Tradycyjnie, działanie farb gruntowych antykorozyjnych jest oparte o aktywność chemiczną chromianów
cynku lub strontu zapewniających ochronę antykorozyjną. Mimo że wewnętrzne i bardziej ogólne systemy specyfikacji bez
pigmentów chromianowych uzyskują dobre wyniki, stosowanie farb gruntowych nie zawierających chromianów w
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powłokach o długim okresie użytkowania w środowiskach agresywnych nie jest obecnie zalecane (patrz STM BREF [59,
EIPPCB, 2006)].
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Najczęściej stosowane rozpuszczalniki wymieniono w Tabeli 14.8.
Rodzaj rozpuszczalnika
Alkohole
Octany glikolu
glikole
wysokowrzące estry
ketony
węglowodory naftowe

Wybrane przykłady
alkohol dwuacetonowy
PGMEA, EDA
dwuglikol butylu, butyl – glikol, PGME
estry dwuzasadowe, mieszanki rafinowanych estrów di metylowych kwasu
tłuszczowego, glut arowego i bursztynowego
izoforon
komercyjne frakcje aromatyczne, ksylol

Tabela 14.7: Najczęściej stosowane rozpuszczalniki w powłokach organicznych
[76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
Inne źródła raportują, że w Stanach Zjednoczonych najczęściej stosowane rozpuszczalniki zawierają ksylen, toluen, MEK,
butanol, alkohol dwuacetonowy, izoforon, karbinol butylu, spirytusy mineralne, etanol, nitro propan, tetrahydrofuran,
keton metyloizobutylenowy, izopropanol oraz keton 2-izoamylowy oraz wiele mieszanek innych rozpuszczalników
specjalnych [57, Rentz, i in., 1999].
Rośnie nakładanie cienkich powłok (ok. 3 µm), zwłaszcza w przemyśle samochodowym, a także spadek zastosowań
plastizoli PCV.
Obecnie stosowane farby rozpuszczalnikowe charakteryzują się zawartością rozpuszczalników rzędu 30 – 70%. Grubość
farby dla systemów na bazie żywic akrylowych, epoksydowych, poliuretanowych lub poliestrowych waha się od 1 do 50
µm, jednakże najczęściej spotyka się warstwy o grubości ok. 25 µm.
Dla plastizoli o zawartości rozpuszczalnika 5 – 10%, typowa jest grubość warstwy 200 µm.
Dla systemów powłok proszkowych, typowa grubość warstwy to 60 -100 µm.
Typowe dane liczbowe dotyczące zużycia odnoszące się do jednego metra kwadratowego pokrytego zwoju z grubością
warstwy 50 – 60 µm powłoki proszkowej lub płynnej przedstawiono w Tabeli 14.9.
System farb
Zużycie farb (g/m2 zwoju)
rozpuszczalnikowy (50%)
32 – 53
farba proszkowa
60 - 80
Uwaga: ze względu na obecność licznych systemów powlekania oraz struktur warstw, liczby te zostały podane
jedynie w przybliżeniu.
Tabela: 14.8: Typowe zużycie farby w powlekaniu zwojów
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
W roku 2000, w Niemczech zastosowano ok. 22 000 ton farby rozpuszczalnikowej. W dużych instalacjach używa się setek
kilogramów rozpuszczalników na godzinę.
Materiały eksploatacyjne zawierające słabe rozpuszczalniki wymienione w Tabeli 14.10 obejmują chemiczne środki
czyszczące i środki chemiczne do obróbki wstępnej.
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Podłoże

Główne składniki

stal walcowana na
zimno
stal cynkowana

wodorotlenek potasu
wodorotlenek sodu
fosforany
czynniki kompleksujące na
bazie cukru
środki powierzchniowo czynne
wodorotlenek potasu
wodorotlenek sodu
fosforany
czynniki kompleksujące na
bazie cukru
środki powierzchniowo czynne
kwas siarkowy
kwas fosforowy
kwas wodorofluorowy
środki powierzchniowo czynne
wodorotlenek sodu
czynniki kompleksujące na
bazie cukru
azotan żelaza
azotan kobaltu
Cr6+, Cr3+, Zn, HF

Zużycie
(kg/1000 m2)
1,6

Proces

Produkt

Czyszczenie

płyny zasadowe

Metoda
aplikacji
natrysk

Czyszczenie

płyny zasadowe

natrysk

aluminium

Czyszczenie

płyny kwasowe

natrysk

aluminium

Obróbka
wstępna

tlenek zasadowy (etap 1)

natrysk i
zanurzenie

stal cynkowana

Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna

tlenek zasadowy
(płukanie końcowe)
chrom (bez płukania)

natrysk

stal cynkowana

powlekarka
chemiczna

Cr6+, Cr3+, kwas fosforowy

0,52

Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna
Obróbka
wstępna

fosforan cynku

natrysk

stal walcowana na
zimno
stal cynkowana
stal cynkowana

fosforan cynku

6,6

chrom (płukany)

natrysk

stal cynkowana

Cr6+, Cr3+,

11

niezawierający chromu
(bez płukania)
chrom (bez płukania)

powlekarka
chemiczna
powlekarka
chemiczna
natrysk

stal cynkowana

tytan, mangan, cyrkon, kwas
fosforowy, polimer organiczny
Cr6+, Cr3+, kwas fosforowy

0,4

powlekarka
chemiczna
natrysk

aluminium

chrom (płukany)
niezawierający chromu
(bez płukania)
niezawierający chromu
(płukany)
niezawierający chromu
(bez płukania)

aluminium
aluminium

aluminium

natrysk i
zanurzenie

Cr6+, Cr3+, kwas fosforowy,
kwas wodorofluorowy
tytan, mangan, cyrkon, kwas
fosforowy, polimer organiczny
tytan, cyrkon

2,5

1,3

4,8

0,94

0,52
2,00
0,4
2,00

cyrkon

Tabela 14.9: Substancje chemiczne zawierające słabe rozpuszczalniki
[58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
14.3.2.2 Woda

364

Woda jest głównie używana do stacji czyszczenia i obróbki wstępnej, mimo że jej niewielka ilość jest stosowana do
szybkiego chłodzenia po powlekaniu i tłoczeniu. Techniki i BAT do kontroli i redukcji zużycia wody znajdują się w STM
BREF. Kluczowe techniki to wzorcowe poziomy zużycia, patrz Sekcja 20.1.3 oraz techniki omówione w Sekcji 20.4
(ponowne wykorzystanie i recykling, odzysk, płukanie kaskadowe i kontrola) [128., TWG, 2005].
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14.3.2.3 Energia
Gaz ziemny jest zwykle stosowany jako źródło paliwa do pieców utwardzających farbę oraz do utleniaczy (proces
spalania). Zwykle stosowany jest utleniacz regeneracyjny lub rekuperacyjny. Wygenerowane ciepło może być
wykorzystane w procesie lub do generowania pary lub gorącej wody. Gazu ziemnego można również użyć do
podgrzewania pieców dla systemów powlekania bez płukania, które suszą roztwór chromianu nałożony na taśmę.
Stosowane są także amortyzatory i mierniki temperatury, zapewniające kontrolę nad ustawieniami pieca. W zintegrowanej
hucie stali odzyskiwaną energię można wprowadzić do ogólnego systemu energetycznego zakładu.
Elektryczność jest stosowana do zasilania linii i jest pobierana z sieci krajowej. Głównym zastosowaniem dla
elektryczności są operacje procesowe i ruch zwojów z podwieszanymi dźwigami i napędem linii, zasilanymi elektrycznie.
Zwykle poziomy zużycia są pokazane w Tabeli 14.11 oraz Tabeli 14.12 poniżej.
Elektryczność (kWh/1000 m2)
Minimalne
Średnie
Maksymalne
270
360
375

Elektryczność (kWh/1000 m2)
Minimalne
Średnie
Maksymalne
250
350
440

Tabela 14.10: Zużycie elektryczności dla podłoży aluminiowych i stalowych
[58, ECCA, 2004]
Paliwa kopalne (MJ/1000 m2)
aluminium
Minimalne
Średnie
Maksymalne
4000
7000
9800

Paliwa kopalne (MJ/1000 m2)
Stal
Minimalne
Średnie
Maksymalne
3000
6500
10200

Tabela 14.11: Zużycie paliw kopalnych dla podłoży aluminiowych i stalowych
[58, ECCA, 2004]
14.3.3

Emisja

14.3.3.1 Emisja do powietrza
[13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004] [57, Rentz, i in., 1999].
Rozpuszczalniki są uwalniane jako emisja LZO, zwłaszcza podczas procesu powlekania (ok. 8%), suszenia (ok. 90%) oraz
chłodzenia wodą i/lub powietrzem (ok. 2%).
Ogólnie, w typowej linii do powlekania zwojów istnieją 4 główne źródła emisji do powietrza, tj.:
opary (wyziewy) z sekcji powlekania konwersyjnego, jeśli na miejscu nie jest stosowane suszenie lub zanurzanie
opary z farb/rozpuszczalników z powlekarek i pieców
opary z mieszalni i przygotowalni farb
emisje z systemu chłodzenia. Mogą być to emisje punktowe lub niezorganizowane.
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Typowe emisje do atmosfery przedstawiono w Tabeli 14.12 poniżej:
Źródło emisji
aparat utleniający
piec do obróbki końcowej chłodzony powietrzem
wyposażenie laboratoryjne do ekstrakcji oparów
wentylator BHP w powlekarniach
wyprowadzanie oparów z obróbki wstępnej skruberem
wstępne czyszczenie skruberem
zbiornik skrubera zawierający HCl
zbiornik na opary powstałe w procesie flokulacji

Rodzaj emisji
LZO, CO2, NOx
LZO
opary niskoemisyjne
LZO
kwas chromowy, wodorotlenek potasu, wodorotlenek
sodu
wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu
opary HCl
SO2

Tabela 14.12: Typowe emisje do atmosfery z procesów powlekania zwojów (wszystkie emisje są emisjami
punktowymi)
[58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
Typowe emisje do atmosfery ze źródeł punkowych z urządzeniami do redukcji są emisjami LZO oraz tlenkami węgla i
azotu.
Emisje LZO i CO dla linii wyposażonych w urządzenia do redukcji mogą różnić się z zależności od wytwarzanego
produktu. produkty o wysokim wykorzystaniu rozpuszczalników mogą podwyższyć wartości emisji, w porównaniu z
produktami o niskim wykorzystaniu rozpuszczalników. Grubsze powłoki (np. plastizole i laminaty) mogą emitować mniej
zanieczyszczeń, niż cieńsze.
Poziom emisji LZO z nieredukowanych źródeł punktowych może różnić się okresowo i czasami może wynosić > 50
mg/m3 ze względu na okresowo prowadzone działania w powlekarni, takie jak czyszczenie podłoża i tac. Ich wielkość w
porównaniu z emisjami zredukowanymi pozostaje bardzo niska, mimo że emisje muszą być monitorowane w każdym
zakładzie.
W całym sektorze można uzyskać stężenie gazu oczyszczonego rzędu < 20 – 50 mg C/m3. Brak emisji związków
fluorowych z systemów farb organicznych. W niektórych przypadkach stosowane są blokowane izocyjaniany, ponieważ
eliminuje to emisję izocyjanianów. Emisje przekraczające 50 mg/m3 LZO naruszają wartości graniczne określone w
Dyrektywie SED, w związku z czym wymagana jest redukcja emisji.
W Tabeli 14.13 przedstawiono niektóre charakterystyczne wartości emisji LZO dla różnych systemów powlekania o
średniej grubości powłoki 55 µm. Przy systemach powlekania o 50% zawartości rozpuszczalników w połączeniu z
efektywnością usuwania rzędu 99% w spalarni, emitowane jest ok. 0,04 kg rozpuszczalników na kg powłoki o wysokiej
zawartości substancji stałych.
System powlekania
rozpuszczalnikowy

Specyficzna emisja LZO
(g/m2 powlekanego zwoju)
0,73 – 0,84
28 – 29 1
0 – 0,8 2

Technika redukcji
Spalarnia połączona z piecem

rozpuszczalnikowy (50%)
brak
powlekanie proszkowe
brak
Uwagi:
1
wartości stężenia osiągnięte bez kolejnej redukcji emisji ze strumienia powietrza
2
emisje LZO są związane z procesem utwardzania, a nie rozpuszczalnikami
Tabela 14.13: Specyficzne emisje LZO dla niektórych systemów powlekania
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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Inne emisje mogą zawierać izocyjaniany z produktów zawierających poliuretany oraz fluorki z powłok zawierających
fluorek, a poziom emisji nie przekracza zwykle < 0,1 mg/m3.
14.3.3.2 Emisja do wody
[13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004] [59, EIPPCB, 2006]
Głównym źródłem ścieków z linii do powlekania zwojów jest sekcja wejściowa czyszczenia oraz niektóre procesy obróbki
wstępnej, wymagającej kolejnego płukania (np. pasywacja, chromatyzacja), które zostały omówione w STM BREF.
Procesy obróbki wstępnej, niezależnie od zawartości chromu, mogą być również aplikowane przy użyciu tzw. „metody bez
płukania” (aplikacji techniką walcową). Metoda ta nie generuje znacznych ilości ścieków. Obróbka wstępna, roztwory
czyszczące i woda użyta do płukania mogą być oczyszczane w oczyszczalni ścieków lub wyprowadzane na zewnątrz w
celu oczyszczenia lub utylizacji.
Niewielkie ilości są emitowane do wody niezbędnej do szybkiego chłodzenia po utwardzaniu farby gruntowej i warstwy
wierzchniej oraz do tłoczenia, ale nie są one znaczące. Ponieważ wszystkie systemy farb wymagają szybkiego chłodzenia,
nie ma różnicy w ilościach ścieków generowanych dla różnych systemów farb, ale mogą wystąpić niewielkie różnice w
rzeczywistym poziomie/rodzaju zanieczyszczeń. Rodzaj emisji z sekcji czyszczenia dla linii powlekania zwojów stalowych
zależy od podłoża metalowego oraz struktury chemicznej sekcji czyszczenia i obróbki wstępnej. Emisje mogą zawierać
cynk, aluminium, chrom, kobalt, żelazo, zawieszone substancje stałe oraz kwasy i zasady powodujące zmianę pH. Źródła
raportują również obecność miedzi i niklu. Powłoka organiczna stosowana w linii powlekania zwojów stalowych może
mieć również wpływ na związki występujące w ściekach.
14.3.3.3 Odpady
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
Do czyszczenia urządzeń do powlekania używane są środki czyszczące zawierające rozpuszczalniki. Są one zwykle
zbierane i oczyszczane do ponownego użytku. Ilość zużytych rozpuszczalników w zakładzie wynosi ok. 7000 kg/rok.
Pozostałości farby są generowane w niewielkich ilościach i są utylizowane lub ponownie wykorzystywane do powlekania
spodniej strony zwoju.
Ilość krystalicznego siarczanu żelaza z procesu galwanizacji w zakładzie wynosi ok. 4000 kg/rok. Siarczan ten jest
ponownie wykorzystywany na zewnątrz w procesie wytapiania. Ilość wodorotlenku cynku wynosi ok. 7000 kg/rok i jest on
także ponownie wykorzystywany w procesie wytapiania.
Odpady komunalne (inne niż niebezpieczne) są zwykle zbierane w kontenerach o różnej wielkości i kształcie
umieszczonych w całym zakładzie, i w zależności od zawartości kontenera, są zabierane do różnych lokalizacji do
utylizacji. Odpady komunalne obejmują m. in., odpady opakowaniowe i inne śmieci.
Odpady niebezpieczne są zwykle wyprowadzane na zewnątrz do utylizacji lub odzysku. Mogą to być rozpuszczalniki,
farby, zanieczyszczone ściereczki, oleje oraz inne materiały niebezpieczne. Dla materiału identyfikowany jest zwykle
odpowiedni przebieg recyklingu/utylizacji. Dokonuje się niezbędnych kontroli, aby zapewnić, że materiał został
przekazany do licencjonowanego zakładu. Do transportu materiału są używane zarejestrowane pojazdy do przewozu
odpadów. Do odpadów dołączana jest wypełniona karta przekazania odpadów lub przeniesienia własności odpadów.
Tabela 14.14. przedstawia charakterystykę odpadów powstałych w procesie powlekania zwojów oraz recyklingu i
utylizacji.

368

Proces w
zakładzie
Złom
Powlekanie

Odpad lub produkt uboczny
złom
odpady z farby
zużyte rozpuszczalniki
odpady z obróbki wstępnej
kwasowe
i
zasadowe
czyszczące
woda do płukania

Odpady
komunalne

środki

woda do szybkiego chłodzenia
materiały zanieczyszczone olejami
odpady
komunalne
(w
tym
opakowaniowe)
papier (biurowy)
zużyty olej przemysłowy

Przebieg recyklingu lub utylizacji

Stan fizyczny

recyklowany
zezwolenie na usunięcie
zezwolenie na usunięcie
oczyszczalnia ścieków / zezwolenie
na usunięcie
oczyszczalnia ścieków / zezwolenie
na usunięcie
oczyszczalnia ścieków / zezwolenie
na usunięcie
ścieki / wody powierzchniowe
zezwolenie na usunięcie
składowanie na wysypisku

stały
ciekły
ciekły
ciekły

recykling
przez
podwykonawcę
posiadającego zezwolenie
zezwolenie na usunięcie

stały

ciekły
ciekły
ciekły
stały
stały

ciekły

Tabela 14.14: Standardowe odpady w procesie powlekania zwojów
Złom
Złom z procesu powlekania może być poddany recyklingowi lub ponownie wykorzystany. Ilość złomu powstała podczas
procesu zależy w dużej mierze od szerokości i długości podłoża, dlatego też nie jest bezpośrednio powiązany z systemem
farb. Aluminium odzyskuje się poprzez ponowne wytopienie w specjalnych piecach, a odzysk odbywa się z użyciem
energii równej jedynie 5% energii używanej do produkcji pierwotnej. Złom stalowy jest odzyskiwany przez zrzut złomu, w
tym produktów pomalowanych, do zbiornika do tlenowej produkcji stali jako surowiec. Badania wykazały, że w ten
sposób można recyklować również stal powleczoną plastizolem, bez działań niepożądanych dla emisji. Podczas
ponownego wytopu stali / aluminium używana jest energia generowana podczas procesu powlekania.
14.4

Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania zwojów

W Rozdziale 20 omówiono techniki, które mogą mieć zastosowanie także dla powlekania zwojów. W Sekcji 20.7
omówiono techniki odnoszące się do aplikacji farb. Techniki te mają również zastosowania dla powlekania zwojów. W
Tabeli 14.15 przedstawiono ogólne techniki dla powlekania zwojów, opisane w Rozdziale 20 oraz/lub Sekcji 20.7.
Techniki te nie będą przytaczane w niniejszej sekcji, chyba że pojawią się informacje specyficzne dla tej branży. Opis
rodzaju informacji uwzględnianych dla każdej techniki przedstawiono w Tabeli 20.1.
Streszczenie EGTEI dla powlekania zwojów (patrz Załącznik 24.1.1) dostarcza danych na temat analizy kosztów i korzyści
na poziomie europejskim dotyczących niektórych technik redukcji emisji LZO. Jednakże podejście EGTEI musi z
konieczności być uproszczone i prezentować jedynie kluczowe techniki, nie uwzględniając innych czynników BAT, takich
jak efekt cross-media lub charakterystyk technicznych wybranych instalacji i produktów [135, EGTEI, 2005].
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Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Suszenie
Oczyszczanie
Substytucja: stosowanie mniej szkodliwych substancji
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Dopalanie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Odzysk na miejscu zużytego węgla aktywowanego
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Nr sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.13.7.1
20.15
20.16

Tabela 14.15: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
14.4.1

Zarządzanie zasobami wodnymi

14.4.1.1.1

Powtórne zużycie wody w obrębie zakładu

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.4.1.2. Technika ta jest powszechnie stosowana przy powlekaniu
zwojów.
[58, ECCA, 2004].
14.4.1.1.2

Monitorowanie wody płucznej przed jej zrzutem pod kątem przewodnictwa

W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.4.1.4. Technika ta jest powszechnie stosowana przy powlekaniu
zwojów.
[58, ECCA, 2004].
14.4.1.2 Płukanie metodą odwrotnej kaskady
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.4.1.3. Technika ta jest powszechnie stosowana przy powlekaniu
zwojów.
[58, ECCA, 2004].
14.4.2

Tradycyjne powłoki rozpuszczalnikowe
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Opis: Większość farb do powlekania zwojów to farby rozpuszczalnikowe, o zawartości rozpuszczalników
nieprzekraczającej 10% do ponad 70% dla rozpuszczalników specjalnego przeznaczenia. Emitowane LZO są
wychwytywane i redukowane. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz Sekcja 20.7.2.1, Tabela 14.4 i Tabela
14.5.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
14.4.3

Zastępowanie dla powłok rozpuszczalnikowych (zamienniki)

14.4.3.1 Powłoki o wysokiej zawartości części stałych
Opis: Patrz Sekcja 20.7.2.2. W procesie powlekania zwojów stosowane są systemy powlekania o wysokiej zawartości
substancji stałych i zawartości rozpuszczalników rzędu 70 – 95%.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszenie ogólnej emisji LZO zmniejsza zapotrzebowanie na sprzęt do
oczyszczania. Zmniejszona ilość rozpuszczalników w piecach umożliwia redukcję w wyprowadzanym powietrzu lub
zwiększa prędkość linii dla określonych stężeń w powietrzu. Zmniejsza to zużycie gazu w utleniaczu, redukuje
wykorzystanie rozpuszczalników i obniża transportowane wielkości odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Redukcja oparów rozpuszczalnikowych w strumieniu odpadów może zwiększyć
zapotrzebowanie na gaz/paliwo kopalne w utleniaczu oraz/lub zmniejszyć odzysk energii na potrzeby wstępnego
podgrzewania powietrza w piecu.
Dane operacyjne: Powłoki plastizolowe PCV zawierają zwykle mniej niż 10% rozpuszczalników. Stanowi to ok. 15%
powłok do powlekania zwojów, ale nakładana warstwa jest o wiele grubsza. Pojawiła się tendencja do redukcji zawartości
rozpuszczalników w innych substancjach do powlekania, zgodnie z właściwościami aplikacji oraz wymogami
jakościowymi produktu gotowego.
Zastosowanie: Nie nadaje się do wszystkich zastosowań. Alternatywne powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych
spełniające specyfikacje jakościowe dla wielu zastosowań końcowych powlekania zwojów nie są jeszcze dostępne.
Wykorzystanie tej technologii jest ograniczone ze względu na niezdolność do spełnienia wymogów jakościowych i
właściwości aplikacji.
Ekonomika: Powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych wymagają aplikacji przy zmniejszonej grubości mokrej
powłoki, aby uzyskać tą samą grubość powłoki suchej – powoduje to większy nacisk walców do aplikacji i może
spowodować podwyższenie kosztów konserwacji i wyższe zużycie energii elektrycznej do obsługi powlekarek.
Przyczyny zastosowania: Mniejsza ilość rozpuszczalników w piecach umożliwia większą prędkość linii – większa
wydajność, mniejsze zapotrzebowanie na energię. Wymogi Dyrektywy SED.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
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Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [58, ECCA, 2004]
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14.4.3.2 Powłoki wodne
Opis: Patrz Sekcja 20.7.2.3. Farby wodne zawierają żywice rozpuszczalne w wodzie lub tworzące zawiesinę w wodzie
zwykle na bazie żywic poliestrowych, akrylowych, melaminowych i epoksydowych. Większość farb rozpuszczalnych w
wodzie dostępnych na rynku zwiera do 20% rozpuszczalników organicznych pełniących funkcję substancji wiążących.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Eliminacja lub znaczna redukcja emisji rozpuszczalników z systemów powlekania.
Aplikacja wodnych systemów powlekania daje możliwość znacznej redukcji emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Ze względu na zawartość rozpuszczalników 20% i wysokie roczne zużycie, niezbędne
jest oczyszczanie gazów odlotowych, co wiąże się z wysokim zużyciem energii.
Woda charakteryzuje się wyższą energią parowania niż rozpuszczalniki organiczne, tak więc powłoki wodne mogą
wymagać wyższej energii w piecach do utwardzania, i, o ile nie są całkowicie bezrozpuszczalnikowe, wymagać
oczyszczania powietrza wyprowadzanego, co może przynieść efekt w postaci wysokiego zużycia gazu. Systemy wodne
mogą przejawiać trudności podczas czyszczenia powlekarek, co wymaga silniejszych środków czyszczących niż w
przypadku powłok rozpuszczalnikowych.
Dane operacyjne: W systemach wodnych do stabilizacji pH używa się zasad. Eksperymenty z zasadami prowadzone w
jednej z firm spowodowały wiele problemów związanych z ochroną pracowników.
Zastosowanie: Wodne systemy farb nie są szeroko stosowane. Obecnie, wykorzystywane farby wodne nie przekraczają
0,2% całkowitego użytku farb w procesach powlekania zwojów w Europie Zachodniej. Jeśli są one wykorzystywane,
zwykle jedynie jako farby gruntujące i do powlekania spodu taśm, lub jako grunt. Wodne systemy powlekania były przez
wiele lat stosowane do niektórych linii powlekania zwojów, ale nie spełniają one specyfikacji wielu zastosowań
końcowych. Mogą być używane w liniach dla ograniczonego zakresu produktów, gdzie stosowana formuła spełnia wymogi
jakościowe.
Ekonomika: Systemy powlekania wodnego nie powodują znacznego wzrostu kosztów, ale podczas przechowywania,
pompowania i przy sprzęcie do aplikacji, a także w piecach i kanałach odprowadzających powietrze mogą wystąpić
problemy z korozją. Zastąpienie sprzętu urządzeniami ze stali nierdzewnej jest bardziej kosztowne.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: zakład w Austrii.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.3.3 Powłoki proszkowe
Opis: Patrz Sekcja 20.7.2.6. Systemy proszkowe to powłoki proszkowe o wysokiej jakości na bazie żywic poliestrowych.
Cząsteczki proszku są zwykle aplikowane metodą natryskiwania elektrostatycznego z użyciem pistoletów lub w komorach
natryskowych i nakładane na uziemioną, ruchomą taśmę metalową. Wstępna obróbka powierzchni jest podobna, jak w
przypadku produktów rozpuszczalnikowych. Suszenie lub utwardzanie przeprowadzane jest zwykle z użyciem
podczerwieni lub obiegu gorącego powietrza. Temperatura obiektu to 180 – 250oC. Proces utwardzania trwa zwykle ok.
1,5 – 2 minut. Aplikację przeprowadza się zwykle z jednej strony taśmy, przy czym typowa grubość warstwy wynosi 50 –
60 µm.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Całkowita eliminacja emisji rozpuszczalników z systemu powlekania. Potencjalna
redukcja zużycia gazu, ponieważ spalanie gazów wylotowych jest zbędne.
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Oddziaływanie na środowisko: Ograniczenie grubości warstwy większy ilość zużytego materiału powłokowego.
Powstawanie produktów reakcji emitującej odory podczas wtapiania i reakcji proszku w piecu do utwardzania, może
spowodować, że zastosowanie technik oczyszczania może okazać się konieczne.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Istotna redukcja prędkości linii do aplikacji proszkowej, topienia, wtapiania, przepływu i utwardzania
(ograniczenie do 15 m/min.). Ograniczony zakres jakościowy powłok proszkowych, które mogą być nakładane i
utwardzane w tak krótkim okresie czasu. Obecne technologie nie są w stanie uzyskać jednorodności powłok proszkowych
dla grubości powłoki poniżej 30 mikronów. Ograniczenia te powodują, że przejście na powłoki proszkowe nie jest obecnie
wykonalne dla tradycyjnych instalacji. Technika ta jest stosowana przede wszystkim w sektorze budowlanym, np. do
paneli płaskich, ram okiennych, kabin sanitarnych oraz przy przetwarzaniu blachy (obudowy komputerów i in.). Jest ona
stosowana także dla produktów niszowych o niewielkiej ilości. Dwustronne nakładanie powłok proszkowych na zwoje
wciąż jest kwestią problematyczną.
Ekonomika: Wyższe koszty produkcyjne w porównaniu z procesami powlekania ciekłego ze względu na rygorystyczne
ograniczenia co do prędkości i trudności w kontrolowaniu grubości nałożonej powłoki.
Przyczyny zastosowania: Eliminacja rozpuszczalników.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Kilka instalacji dla pełnych powłok proszkowych w Europie dla zwojów
aluminiowych i stalowych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [128, TWG, 2005]
14.4.3.4 Powłoki laminatowe
Opis: Dla niektórych zastosowań końcowych, w zakładach powlekania zwojów stosowane są powłoki
bezrozpuszczalnikowe i z polimerów o wysokiej zawartości substancji stałych. Mogą one zawierać różne polimery:
PCV (polichlorek winylu)
PFV (polifluorek winylu)
PET (tereftalan polietylenu)
akryle
polipropylen
W niektórych przypadkach powłoki są barwione lub nieprzezroczyste, lub dekorowane wytłaczanymi wzorami. W innych
przypadkach powłoki są gładkie, ale są szczególnie twarde, mają wysoką odporność na zabrudzenia, itp. Prawie zawsze
powłoka jest aplikowana na ciekłą warstwę bazową lub przylepną.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Eliminacja rozpuszczalników z jednej warstwy systemu powlekania zapobiegające
emisji rozpuszczalników do atmosfery.
Oddziaływanie na środowisko: powłoki polimerowe są produkowane na zewnątrz w procesie wyciskania lub
kalendarowania.
Dane operacyjne: powłoki aplikowane walcem na wstępnie podgrzaną powłokę bazową / przylepną bezzwłocznie po
opuszczeniu pieca do utwardzania.
Zastosowanie: specyficzne zastosowanie końcowe.
Ekonomika: bardziej ekspansywne, niż tradycyjne powłoki ciekłe.
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Przyczyny zastosowania: specyfikacje produktu i innowacje.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych.
Literatura: [58, ECCA, 2004].
14.4.4

Techniki i sprzęt do nakładania powłok

14.4.4.1 Powlekanie przy pomocy walca
Opis: Proces powlekania walcowego jest procesem dominującym przy aplikacji powłok ciekłych w nowoczesnych liniach
do powlekania.
System dwóch lub trzech walców służy do „wyboru”, „pomiaru” i „nałożenia” powłoki na taśmę przy wysokiej prędkości.
Kierunek walca, prędkość obrotu, odległość i nacisk są kontrolowane tak, aby odpowiednio ustawić grubość warstwy i
zoptymalizować właściwości transferu i wyprowadzania mokrej powłoki.
Wydajność transferu jest bardzo wysoka, jedyne powstałe straty związane są z materiałami pozostałymi w pojemnikach i
rurach na końcu „cyklu” produktu. Jest on normalnie odprowadzany systemem drenażowym do oryginalnego pojemnika
do późniejszego użytku. Po drenażu, resztki farby są zmywane z walców oraz tacki za pomocą odpowiednich ściereczek
impregnowanych rozpuszczalnikami.
Powlekarki są zwykle umieszczane w zamkniętych pomieszczeniach, aby zminimalizować uwalnianie oparów z
rozpuszczalników organicznych na obszarze zakładu. Przy wentylowaniu powlekarni powietrzem z zewnątrz zapewniony
jest przepływ powietrza zapewniający korzystne warunki pracy operatorów powlekarni.
Walce do aplikacji są zwykle pokryte grubą warstwą poliuretanu i elastomeru, która może ulec uszkodzeniu, co wymaga
ponownej obróbki na tokarce. Ostatecznie powłoka musi zostać odnowiona przez specjalistycznego podwykonawcę. Walce
do zbierania i mierzenia są wykonane ze stali i mniej podatne na uszkodzenia.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: bardzo wysoka wydajność transferu, bliska 100%, przy jednoczesnych minimalnych
stratach materiału.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: stosowane prawie we wszystkich liniach do powlekania zwojów w Europie.
Ekonomika: wysokie koszty początkowe, ale jest to standard branżowy.
Przyczyny zastosowania: bardzo wysoka wydajność transferu i wynikłe z niej minimalne straty materiałów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [58, ECCA, 2004]
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14.4.4.2 Czyszczenie sprzętu do nakładania powłok
Opis: W zakładach powlekania zwojów stosuje się dwie uznane metody czyszczenia części urządzeń i sprzętu:
całe czyszczenie jest realizowane na miejscu, tj. w powlekarni
czyszczenie na miejscu sprzętu stacjonarnego, natomiast elementy przenośne, takie jak pompy z tackami oraz
mieszadła są przenoszone do pomocniczej stacji czyszczącej, jak opisano poniżej.
Ściereczki impregnowane rozpuszczalnikami są stosowane przy czyszczeniu urządzeń i sprzętu. Zużyte ściereczki są
zbierane w szczelnych pojemnikach i utylizowane przez spalanie. Zużyte ściereczki wielokrotnego użytku są również
zbierane w szczelnych pojemnikach i prane.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wyprowadzanie powietrza do pieców/oczyszczanie zmniejsza emisję
niezorganizowaną rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Niektóre, ale nie wszystkie powlekarnie są wyposażone w system wyprowadzania powietrza kierowany
do pieca / systemu oczyszczania gazów odlotowych, które następnie są odprowadzane do atmosfery. W przypadku
korzystania z pomocniczej jednostki czyszczącej, wyprowadzane powietrze jest zwykle oczyszczane. W innych
przypadkach, powietrze z powlekarni jest odprowadzane bezpośrednio do powietrza, ponieważ uważa się, że instalacja
sprzętu do oczyszczania jest niepraktyczna ze względów BHP, ponieważ wyprowadzane objętości są duże i charakteryzują
się niskim stężeniem emisji. W porównaniu z emisją z suszarek/pieców, emisje z powlekarni są uznawane za nieznaczące.
Zastosowanie: Praktyczność modernizacji systemy wyprowadzania powietrza w powlekarniach będzie zależeć od wieku,
projektu oraz wydajności połączonego sprzętu do utwardzania (suszenia) i oczyszczania.
Ekonomika: Koszty będą zależeć od istniejącego systemu wyprowadzania oraz wydajności techniki oczyszczania gazów
odlotowych. Modernizacja może być bardzo kosztowna.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych.
Literatura: [58, ECCA, 2004]
14.4.5

Powłoki konwersyjne

Powlekanie konwersyjne (przygotowawcze) obejmujące konwersję chromu (VI) oraz techniki zastępcze i kontroli zostały
omówione w STM BREF [59, EIPPCB, 2006}.
14.4.5.1 Powłoki konwersyjne zawierające chrom
Patrz Sekcja 20.7.1.2.3.
14.4.5.2 Bezchromowe powłoki konwersyjne
Patrz Sekcja 20.7.1.2.4.
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14.4.6

Nakładanie powłok konwersyjnych

Powłoki konwersyjne zawierające chrom (VI) i powiązane techniki zostały omówione w STM BREF [59, EIPPCB, 2006].
14.4.6.1 Aplikacja metodą „Natryskiwanie, przecieranie, płukanie”
Opis: Tradycyjna obróbka wstępna odnosi się do produktów, które w całości są pokrywane poprzez natrysk lub
zanurzenie. Natryskiwanie jest przeprowadzane w pomieszczeniach zamkniętych. We wszystkich przypadkach niezbędne
jest płukanie wodą.
Produkty fosfatyzowane żelazem do taśm stalowych walcowanych na zimno są stosowane z powłokami otrzymywanymi z
kąpieli zawierających chromiany. Powłoki konwersyjne alkaliczne (kobaltowe) w połączeniu z powłokami
otrzymywanymi z kąpieli zawierających chromiany, zapewniają doskonałą przyczepność farb oraz ochronę antykorozyjną
na podłożach powleczonych cynkiem lub stopami cynku. Obie technologie są od wielu lat stosowane do powlekania
zwojów na całym świecie.
Ponadto, powszechnym procesem dla tradycyjnej obróbki powierzchniowej jest chromowanie taśm cynkowanych i
aluminiowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: wysoka wytrzymałość.
Oddziaływanie na środowisko: technika ta powoduje wysokie zużycie środków chemicznych do obróbki
powierzchniowej. Proces wydłuża się poprzez odprowadzanie zanieczyszczonej wody płucznej do oczyszczania oraz
powstawanie innych odpadów.
Dane operacyjne: Temperatura procesu waha się od temperatury pokojowej do ok. 70oC. Ciśnienie natrysku wynosi 0,5 –
2 bary.
Zastosowanie: Powszechna i szeroko stosowana technologia, wymagająca jednak ścisłej kontroli przebiegu procesu
chemicznego.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: dobrze znana i bezpieczna technologia.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [58, ECCA, 2004]
14.4.6.2 Aplikacja metodą „bez płukania” i „suszenia na miejscu”
Opis: Technologia „bez płukania” lub „suszenia na miejscu” do aplikacji powłok konwersyjnych nie wymaga dalszego
płukania wodą. Wstępnie obrobione produkty/taśmy są powlekane powlekarką walcową lub wałkami gumowymi. Ze
względu na to, że w tym procesie nie powstają aerozole, nie można mierzyć zawartości chromu w powietrzu. Bez płukania,
mokra powłoka jest suszona na miejscu przy użyciu promieniowania podczerwonego lub ciepła konwekcyjnego, a
następnie od razu malowana. Ten rodzaj procesu nie zmniejsza prędkości linii w sekcji obróbki wstępnej (brak czasu
reakcji), pomija etap płukania po sekcji obróbki wstępnej i generuje wyjątkowo małą ilość ścieków. Kolejną zaletą w
porównaniu z produktami poddawanymi tradycyjnemu procesowi płukania, jest przydatność do obróbki wstępnej wielu
metali.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: W technice tej powstaje bardzo mała ilość odpadów, natomiast w technice opisanej
powyżej (Sekcja 14.4.6.1) generuje ich większą ilość. Ponadto, zużycie substancji chemicznych jest o wiele niższe w
porównaniu z tą techniką, ponieważ wydajność aplikacji i zużycia materiałów sięga 100%. Dzięki temu odprowadzanie
ścieków jest zbędne, podobnie jak wdrażanie technik oczyszczania gazów odlotowych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Ogólnie rzecz ujmując, powłoki konwersyjne zawierają chrom, którego oczyszczanie obejmuje
redukcję utlenienia z chromu (VI) do (III), sprawiając, że przed utylizacją jest mniej niebezpieczny dla środowiska.
Jakość wody przy ostatnim płukaniu przed powlekaniem konwersyjnym bez użycia wody musi być silnie monitorowana
poprzez pomiary przewodnictwa.
Zastosowanie: powszechnie stosowana w niektórych częściach Europy. Ta technologia powlekania jest dobrze znana i
zatwierdzona.
Ekonomika: Generowane są koszty inwestycyjne związane z jednostką aplikującą. Oszczędności wynikają z niskiego
zużycia środków chemicznych do obróbki powierzchniowej oraz oczyszczanie mniejszej ilości ścieków.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [58, ECCA, 2004]
14.4.7

Suszenie

14.4.7.1 Suszenie lub utwardzanie konwekcyjne
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.8.1.1. Powszechnie stosowane są piece gazowe z wymuszoną
cyrkulacją powietrza o temperaturze ok. 350 oC. Gazy odlotowe są wyprowadzane i kierowane do oczyszczalni.
Wykorzystanie wymienników ciepła umożliwia wstępne podgrzanie powietrza w piecu do maksymalnej temperatury ok.
400 oC.
[58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.7.2 Procesy utwardzania promieniowaniem
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.8.2. Brak znanego zastosowania komercyjnego dla powlekania
zwojów. Patrz Nowe techniki obróbki powierzchniowej, Sekcja 22.14.2.
[58, ECCA, 2004]
14.4.8

Utylizacja gazów odlotowych

14.4.8.1 Wyprowadzanie powietrza ze stacji powlekania przygotowawczego
Przy stosowaniu powlekania konwersyjnego zawierającego chrom (patrz Sekcja 14.4.5.1 i 14.4.6), opary z natryskiwania i
suszenia powłok konwersyjnych są odprowadzane i kierowane do systemu oczyszczania gazów odlotowych, takich jak
skruber mokry (patrz Sekcja 20.11.3.8). W celu uzyskania informacji szczegółowych na temat stosowanych technik i BAT,
patrz STM BREF.
[128, TWG, 2005].
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14.4.8.2 Uszczelki powietrzne na wejściu i wyjściu z pieców/suszarek
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.2.2. Technika ta jest powszechnie stosowana w branży
powlekania zwojów.
[58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.8.3 Podciśnienie podczas suszenia
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.2.3. Technika ta jest powszechnie stosowana w branży
powlekania zwojów.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.8.4 Wyprowadzanie powietrza pochodzącego z przygotowania do powlekania
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.2.4.
Opis: Powłoki są przygotowywane poprzez mieszanie, co zapewnia, że barwniki zostały starannie wymieszane, oraz że
powłoka posiada wystarczającą lepkość. Surowce rozpuszczalnikowe są mieszane np., do momentu uzyskania
odpowiedniej lepkości lub koloru. W zakładach powlekania zwojów, mieszanie i miksowanie farby odbywa się w
powlekarni lub w osobnym pomieszczeniu, zwanym czasem przygotowalnią farb. Zwykle powlekarnie są wyposażone w
system odprowadzania powietrza. Powietrze to jest kierowane do pieców/systemów oczyszczania gazów odlotowych, a
następnie do atmosfery.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszenie ogólnej emisji LZO z powlekarni/przygotowalni farb.
Oddziaływanie na środowisko: Aby uzyskać bezpieczne warunki pracy oraz niską zawartość LZO w powietrzu, do
oczyszczania niezbędne są duże ilości energii (np. gazu).
Dane operacyjne: Ze względów BHP, w niektórych instalacjach powietrze charakteryzujące się dużą objętością i niskim
stężeniem emisji, z powlekarni jest wentylowane bezpośrednio do atmosfery. Uznaje się, że w tym przypadku instalacja
urządzeń oczyszczających jest opcją niepraktyczną.
W porównaniu do emisji z pieców/suszarek, emisje z powlekarni uważa się za nieznaczące.
Zastosowanie: Praktyczność modernizacji systemów wyprowadzania powietrza w powlekarniach będzie zależeć od
wieku, projektu oraz wydajności połączonego sprzętu do utwardzania (suszenia) i oczyszczania.
Ekonomika: Koszty będą zależeć od istniejącego systemu wyprowadzania oraz wydajności techniki oczyszczania gazów
odlotowych. Modernizacja może być bardzo kosztowna.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.8.5 Wyprowadzanie powietrza ze stacji nakładania farby
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W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.2.4.
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Opis: Stacja nakładania farb jest częścią instalacji (patrz Sekcja 20.11.2.1). Część lub całe wyprowadzane powietrze jest
kierowane do pieców tj. do systemu oczyszczania gazów odlotowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ok. 8% przetworzonych rozpuszczalników jest uwalniane jako emisje LZO z komór
natryskowych i, przy tej technice, wyprowadzanych i oczyszczanych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.8.6 Wyprowadzanie powietrza z pieca/suszarki
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.2.5.
Opis: Suszenie/utwardzanie powlekania zwojów odbywa się w piecach/suszarkach podłączonych do systemu
oczyszczania, tj. utleniacza termicznego (patrz Sekcja 20.11.4.2).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ok. 2% przetworzonych rozpuszczalników jest uwalniane jako emisje LZO do
pieców/suszarek. Są one gromadzone i przekazywane do oczyszczalni.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Zawartość LZO w piecach przykładowej fabryki wynosi 8,74 – 9,3 g/m3, co wynosi ok. 22% dolnej
granicy wybuchu (LEL) (40 g/m3).
Przepływ oparów jest stale mierzony. Stężenie LZO w piecu/suszarce także można mierzyć. Kontrola jakości produktu
zapewnia, że wszystkie rozpuszczalniki są uwalniane z farby.
Zastosowanie: powszechnie stosowana.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.8.7 Wyprowadzanie powietrza ze strefy chłodzenia
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.2.
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Opis: Po utwardzeniu, taśma jest zwykle chłodzona za pomocą natrysku wodnego. Obszar chłodzenia taśmy jest
zamknięty i wyposażony wentylator odprowadzający powietrze na zewnątrz. Gazy odlotowe zawierające rozpuszczalniki
są kierowane do systemu oczyszczania np. utleniacza termicznego. Woda jest chłodzona i poddawana recyklingowi.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ok. 2% lub mniej przetworzonych rozpuszczalników jest uwalniane jako emisje
LZO w strefie chłodzenia. Ponieważ piece pracują pod podciśnieniem, emisja rozpuszczalników została zminimalizowana.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii na oczyszczanie powietrza zawierającego niskie stężenia
rozpuszczalników będzie istotne.
Dane operacyjne: W niektórych przypadkach, pierwszy etap chłodzenia taśmy odbywa się z użyciem dużej objętości
wydmuchiwanego powietrza.
Zastosowanie: Wyprowadzanie powietrza zawierającego rozpuszczalniki z opisywanych operacji jest powszechnie
stosowane. Jednakże, nie jest ono zwykle oczyszczane w systemie, ponieważ zakłada to wysokie zużycie gazu. Energia ta
byłaby potrzebna do oczyszczania dużych objętości powietrza o bardzo niskim stężeniu i niskich temperaturach.
Ekonomika: wysokie koszty.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.8.8 Rekuperacyjne utlenianie termiczne
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.4.3. Rekuperacyjne utlenianie termiczne jest powszechnie
stosowane w branży powlekania zwojów w Europie od lat siedemdziesiątych.
[58, ECCA, 2004]
14.4.8.9 Regeneracyjne utlenianie termiczne – dwuwarstwowe
W celu zapoznania się z opisem ogólnym, patrz Sekcja 20.11.4.4. Rekuperacyjne utlenianie termiczne – dwuwarstwowe
jest powszechnie stosowane w branży powlekania zwojów w Europie od końca lat dziewięćdziesiątych.
[58, ECCA, 2004]
14.4.9

Oczyszczanie ścieków

14.4.9.1 Oczyszczanie wody płucznej przed zrzutem
Opis: Wody procesowe są zwykle oczyszczane w oczyszczalni ścieków w cyklu procesowym złożonym z kilku etapów.
Materiały rozpuszczone w wodzie płucznej są wytrącane, np. poprzez użycie wodorotlenku sodu lub wapnia (patrz Sekcja
14.4.9.3). Ciecz jest następnie poddawana obróbce w prasie filtracyjnej w celu oddzielenia substancji stałych od ciekłych.
Niektóre substancje chemiczne są najbardziej efektywnie oczyszczane, jeśli są poddawane osobnej obróbce, przed
wymieszaniem ich z innymi ściekami.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: W przypadku niektórych substancji, oczyszczanie i usuwanie zanieczyszczeń jest
możliwe tylko po osobnej obróbce. Stosowanie odpadowych roztworów alkalicznych (takich jak odtłuszczacze) do
neutralizacji odpadowych roztworów kwasowych pozwala na zaoszczędzenie substancji chemicznych.
Oddziaływanie na środowisko: zależne od przypadku.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: W każdym punkcie odprowadzania należy rozważyć, czy przed wymieszaniem ścieków do kolejnej
obróbki lepiej jest przeprowadzać oczyszczanie osobnego strumienia.
Podczas używania ścieków zasadowych do neutralizacji ścieków kwasowych, niezbędne może być zastosowanie
dodatkowych substancji chemicznych, aby uzyskać odpowiednie pH do odprowadzania ścieków do systemu flokulacji.
Ekonomika: Możliwe jest istotne zredukowanie kosztów kapitałowych i oczyszczania poprzez osobne oczyszczanie
każdego strumienia ścieków.
Przyczyny zastosowania: Specyficzna chemia procesu identyfikuje substancje chemiczne, które mogą wymagać
oddzielenia. Osobne oczyszczanie strumieni ścieków może być bardziej wydajne i efektywne kosztowo.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
14.4.9.2 Obróbka ścieków zawierających chromian
Opis: Związki chromu (VI) (chromiany lub dichromiany) są trudne do wytrącenia i są zwykle redukowane do chromu
(III), wytrącanego do postaci wodorotlenku chromu (III) w momencie neutralizacji. Redukcja odbywa się przy wartości pH
poniżej 2,5. Najczęstszym czynnikiem redukującym jest kwaśny siarczyn sodu (dwusiarczyn).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja i usunięcie chromu (VI). Najczęściej osiąga się wartości < 0,1 mg Cr (VI)
/l.
Oddziaływanie na środowisko: Należy szczególnie ostrożnie postępować z kwaśnym siarczynem sodu (dwusiarczynem),
ponieważ tworzą się SOx. Może być wymagana wentylacja przestrzeni roboczej.
Dane operacyjne: Jeśli przy wysokich wartościach pH występuje jedynie niewielka ilość chromu (VI), reakcję można
przeprowadzić w środowisku zasadowym z dwutioninem sodu lub związkami żelaza (II), przy czym w przypadku
stosowania związków żelaza (II) tworzenie soli poprzez zakwaszanie nie jest konieczne.
Zastosowanie: Technika ta jest powszechnie stosowana. Ścieki zawierające chrom muszą być osobno oczyszczane
wstępnie przed mieszaniem z innymi ściekami. Redukcja chromu ma miejsce przy wartościach pH < 2,5. W celu
ograniczenia stosowania dodatkowych substancji chemicznych, ścieki kwasowe można zneutralizować za pomocą ścieków
zasadowych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: prawodawstwo dotyczące ochrony wody przed zanieczyszczeniami.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych.
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Literatura: [58, ECCA, 2004] [59, EIPPCB, 2006]
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14.4.9.3 Wytrącanie wodorotlenków
Opis: Usuwanie metali przejściowych odbywa się poprzez neutralizację i wytrącanie przy wartościach pH 9 – 11. Po
wytrącaniu uzyskuje się mieszankę wody i substancji stałych. Przy zastosowaniu delikatnej filtracji można uzyskać
również niższe wartości emisji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Usunięcie metali przejściowych ze ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Zbiorniki osadowe wymagają przestrzeni, a ich instalacja może być kosztowna. Roztwory kaustyczne
zwykle wytrącają metale ciężkie w postaci wodorotlenków lub fosforanów. W przypadku obecności kilku metali w
ściekach jednocześnie, wytrącanie któregoś trudnostrącalnego jest ułatwione.
Rozpuszczalność metali wzrasta wraz ze wzrostem stężenia soli neutralnych. Metale częściowo wytrącają się w drobnych
cząsteczkach, dlatego też niezbędne jest dodatkowe użycie czynników flokulacyjnych (chlorku żelaza (III), wapnia), oraz
/lub flokulantów (polielektrolitów) w celu uzyskania lepszej separacji i filtracji.
Zastosowanie: technika powszechnie stosowana.
Ekonomika: koszty inwestycyjne mogą okazać się istotne.
Przyczyny zastosowania: prawodawstwo dotyczące ochrony wody przed zanieczyszczeniami.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych.
Literatura: [58, ECCA, 2004] [59, EIPPCB, 2006]

15. POWLEKANIE I DRUKOWANIE OPAKOWAŃ METALOWYCH
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
15.1 Ogólne Informacje
W skali europejskiej, sektor produkcji opakowań metalowych składa się z ponad 260 zakładów zatrudniających ponad 40
000 osób, o rocznej sprzedaży w kwocie 70 000 milionów euro. Przemysł produkcji opakowań metalowych przekształca
surowce w metalowe w pojemniki oraz części, które są dostarczane do zakładów pakujących/napełniających a następnie do
punktów sprzedaży.
Opakowania metalowe produkowane są ze stali i aluminium, i są powszechnie określane jako puszki, wiadra i beczki do
przechowywania, ochrony i transportu produktów. Opakowania metalowe obejmują opakowania użytku domowego,
poniżej 25 litrów objętości oraz pojemniki przemysłowe (beczki) o pojemności większej niż 20 litrów. Opakowania te są
wykorzystywane do szerokiej gamy produktów, na przykład:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

żywność, np. konserwy, zupy i napoje
farby
kosmetyki
leki
chemikalia
oleje
tytoń
kapsle do słoików i butelek
aerozole.
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W sektorze tym istnieją cztery podstawowe procesy produkcyjne, z których jeden lub więcej, wraz z procesami
towarzyszącymi, może być wykonywany przy użyciu specjalnej instalacji. Zostało to przedstawione w tabeli 15.1.
Procesy produkcyjne
opakowań metalowych
Puszki dwuczęściowe

w

produkcji Informacje

•
Produkcja puszek DWI (draw and wall iron) Powlekanie i
drukowanie wykonuje się metodą suchego offsetu
•
Produkcja łatwo otwieralnych kapsli. Powłoka jest
natryskiwana na stalowe zakończenia
Opakowania metalowe wytwarzane z •
Powlekanie i drukowanie arkuszy blachy. Pierwotnie
płaskich arkuszy blachy
powlekanie wałkiem i druk litograficzny (mokry offset)
•
Produkcja puszek trzyczęściowych. Ochronne powlekanie
szwów
•
Produkcja wieczek (łatwo otwieralne i inne). Przed
przymocowaniem do puszki, na podwinięte brzegi wieczka
nakładany jest środek uszczelniający.
Wytłaczanie udarowe tub aluminiowych • jednorodne opakowania aerozoli i giętkie tuby
Beczki
•
produkcja beczek
•
zewnętrzna i wewnętrzna powłoka ochronna nakładana
zazwyczaj przez natryskiwanie, ale również przy pomocy wałków i
druku litograficznego (mokry offset)
Tabela 15.1: Przegląd technik produkcji opakowań metalowych
[76, TWG, 2004]
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Tabela 15.2 przedstawia przegląd technik powlekania i drukowania w różnych sektorach przemysłu produkcji opakowań
metalowych.

Powierzchnia
poddawana
obróbce

1) Powlekanie
(ochrona)
Wałek
Powlekanie
całościowe
Powlekanie
miejscowe
Natryskiwanie
2) Drukowanie
(dekoracja)
- Suchy offset
Litografia
(mokry offset)
3) Wyściełanie
elementów
(Uszczelnianie)
Typowe
zastosowania

DWI

x

Arkusze Puszki
Elementy
na
trzyczęścio NEOE EOE
wieczka, we
puszki,
elementy

x

Kapsle/
nakrętki

x*

Wytłaczane
tuby
aluminiowe

Beczki

x

x
x

x*

x

x

x

x
x
x

x

x

x

Napoje, Półprodu Ogółem
Puszki Puszki Napoje
i Aerozole
Produkty
żywność, kty
do żywność, trzyczę dwu- i żywność w
przemysł
aerozole wyrobu napoje,
ściowe trzyczę komplecie Giętkie tuby na owe
wieczek, aerozole
ściowe ze słoikami kosmetyki
i
puszek,
i butelkami leki
kapsli i
nakrętek
Uwagi: *boczna krawędź
NEOE: wieczka nie łatwo otwieralne; EOE: wieczka łatwo otwieralne; DWI: puszki dwuczęściowe
Tabela 15.2: Techniki wykorzystywane do powlekania i drukowania opakowań metalowych
[76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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15.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu i drukowaniu opakowań metalowych
15.2.1

Produkcja puszek dwuczęściowych (DWI)

Rysunek 15.1 przedstawia schemat procesu produkcyjnego puszek do napojów

Coil delivery
Stamping and pressing (cup-production) deep-draw process
Wall ironing and trimming
Washing and pretreatment
Waste water treatment
Coating and printing
Waste gas treatment
Necking, flanging and beading
Packing and transport

Dostarczenie zwojów
Tłoczenie i walcowanie (kubkowanie) głębokie tłoczenie
Przetłaczanie i cięcie ścianek
Czyszczenie i obróbka wstępna
Utylizacja ścieków
Powlekanie i drukowanie
Utylizacja gazów odlotowych
Szyjkowanie, formowanie kołnierzy i przewężanie
Pakowanie i transport

Rysunek 15.1: Proces produkcyjny puszek do napojów
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Poniższy opis stanowi ogólną charakterystykę przemysłu produkcji puszek do napojów, które zazwyczaj z zewnątrz
posiadają nadrukowany wzór, oraz puszek do żywności, które są zazwyczaj wykończone bezbarwną powłoką zewnętrzna i
nie są drukowane. Cały proces, łącznie z przejściem pomiędzy procesami jest w pełni zautomatyzowany.
Aluminium lub stal opakowaniowa jest dostarczana w postaci ciągłych pasów i automatycznie podawana do kubkownicy,
mechanicznej prasy, w której jest walcowana i głęboko tłoczona do postaci „kubków”. „Kubki” są przekazywane do
pobocznicówek, podłużnych pras, w których ścianki „kubków” są wydłużane przez przetłaczanie, i kształtowany jest ich
dolny profil. Po przetłaczaniu, nadmiar metalu na brzegu puszki jest od razu odcinany.
Podczas formowania metalu używa się syntetycznego wodnego smaru oraz niewielkiej ilości biocydów, które to substancje
są następnie usuwane w maszynie czyszczącej. Możliwe jest również niepożądane mieszanie oleju hydraulicznego z pras
ze smarem. Nadmiar smaru jest przetwarzany i wykorzystywany powtórnie w obiegu zamkniętym. Odpady produkcyjne
powstające podczas wykrawania i przycinania są również odzyskiwane.
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Przycięte puszki, wypełnione smarem i skrawkami metalu są następnie czyszczone. Proces ten wygląda różnie w
przypadku aluminium i stali. Puszki stalowe są czyszczone wodą z wodociągu, przechodząc przez punkty natryskujące
wodę na zasadzie odwróconej kaskady, następnie płukane wodą demineralizowaną, a na końcu suszone w piecu
ogrzewanym gazem ziemnym. Puszki aluminiowe są czyszczone w podobny sposób, dodatkowo, przed płukaniem
demineralizowaną wodą, żeby nadać im matową powierzchnię do pokrycia farbą, aluminiowe puszki są poddawane
wstępnej obróbce przy użyciu wodnych roztworów kwasów lub zasad. Przed suszeniem aluminiowych puszek w piecu
może zostać nałożona substancja ułatwiająca przemieszczanie
Gazy odlotowe z czyszczenia i suszenia emitowane są przez komin wprost do atmosfery. Nadmiar wody w procesów
czyszczenia może być odzyskiwany i używany w zastępstwie wody wodociągowej. Z mokrych puszek dostarczanych do
pieca woda spływa w sposób naturalny. Ścieki z czyszczenia aluminium są przed wypuszczeniem oczyszczane.
W przypadku, gdy puszki nie są dekorowane, co jest typowe w przypadku puszek do żywności, nakładana jest
przezroczysta ochronna warstwa wierzchnia. System nakładania warstwy wierzchniej tworzy obieg zamknięty,
skonstruowany tak, aby zbierać możliwie dużo nadmiaru substancji powlekającej. Ścieki z czyszczenia puszek, jednostki
dejonizującej i nakładania wierzchniej powłoki są oczyszczanie przed wypuszczeniem.
Po czyszczeniu, puszki są automatycznie przekazywane do wierzchniej dekoracji. Obejmuje ona albo powłokę spodnią i
farbę z wierzchu, albo farbę i lakier na wierzchu. W przypadku powłoki spodniej, ścianki puszki są pokrywane warstwą
kolorową lub bezbarwną. Lakier jest nakładany na obracającą się puszkę przy pomocy wałka offsetowego. Następnie
puszki są dostarczane do pieca konwekcyjnego.
Po utwardzeniu spodniej powłoki, puszki przekazywane są do dekorowania (maszyna drukująca), gdzie dekoracja
nakładana jest przy użyciu farb (zazwyczaj zawierających 25 – 40 % rozpuszczalników organicznych) w procesie suchego
offsetu. Jeżeli wymagana jest warstwa wierzchnia (zazwyczaj zawierająca 15 – 50 % rozpuszczalnika), jest ona nakładana
z wykorzystaniem rozpuszczalnika organicznego, bezpośrednio po drukowaniu, na tej samej maszynie przy pomocy wałka
offsetowego, techniką „mokre na mokre”. Puszki aluminiowe są zazwyczaj powlekane na zewnętrznych krawędziach przy
pomocy wałków. Operacja ta ma miejsce przed przekazaniem do pieca dekorującego, gdzie lakier na krawędzi jest suszony
wraz z farbami i ewentualnym lakierem wierzchnim).
Puszki są następnie przekazywane do szyjkarki, która wykańcza szyjki puszek dopasowując zakończenia. Formowanie
szyjek jest wspomaganie sprężonym powietrzem i stosuje się tu niewielką ilość smarów syntetycznych.
Dla ochrony przed rdzą, stalowe puszki są zazwyczaj, przed natryskiwaniem od wewnątrz, powlekane natryskowo z
zewnątrz. Zewnętrzna powłoka schnie w temperaturze pokojowej. Wnętrze puszki jest następnie powlekane techniką
natrysku bezpowietrznego przy użyciu materiałów zawierających 15 – 20 % rozpuszczalników organicznych. Zestaw dysz
natryskuje lakier na obracającą się puszkę, dopóki nie zostanie uzyskana wymagana grubość warstwy (zazwyczaj warstwa
grubości 5 – 15 µm). Puszki są następnie przekazywane do pieca termicznego, gdzie warstwy wewnętrzna i zewnętrzna
zostają ostatecznie wysuszone.
Po każdym lakierowaniu, puszki są niezwłocznie przekazywane do wielostrefowych pieców ogrzewanych gazem o
standardowej temperaturze suszenia 180 - 200 °C. Emisje z procesów suszenia są gromadzone w przewodzie i, dzięki
wentylatorom, wysyłane przez do atmosfery lub urządzeń redukujących. Z zasady, lotne gazy powstające w maszynach
lakierniczych są również przechwytywane.
Na końcu, przed umieszczeniem na paletach, wszystkie puszki muszą przejść inspekcję wykonywaną przy pomocy testów
światła i kamer. Te, które mają jakiekolwiek wady są odrzucane.
Schnięcie nałożonych powłok ma miejsce w suszarkach konwekcyjnych, w temperaturach 180 – 200 °C. Gazy odlotowe
zawierające LZO z suszarek i z jednostek nakładających powłoki, są z zasady utylizowane przez regeneracyjne spalanie
termiczne. Ciepło z tego procesu może być wykorzystane w wymiennikach ciepła, np. w procesie czyszczenia.
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15.2.2

Powlekanie i gruntowanie arkuszy

Przed powlekaniem i drukowaniem arkuszy mają miejsce przede wszystkim następujące procesy:
•
powlekanie wewnętrzne (z wyjątkiem aerozoli, pojemników na nieagresywne produkty żywnościowe, opakowań
reklamowych)
•
zewnętrzna powłoka spodnia lub klejowa, jednakże tradycyjny druk może być stosowany bezpośrednio na blachę.
•
druk
•
lakier lub powłoka wierzchnia.
Suszenie powłok rozpuszczalnikowych i farb odbywa się w piecach termicznych, do 8000 arkuszy na godzinę w
temperaturach 150 - 220°C. Prędkość i temperatura zależą od rozmiarów arkuszy, ich grubości i rodzaju powłok.
Powlekanie i drukowanie arkuszy jest pierwszą, oddzielną i odrębną czynnością, niezbędną do wykonania kolejnych
czynności przy produkcji puszek trzyczęściowych i ciągnionych, wieczek lub kapsli i nakrętek. Rysunek 15.2 przedstawia
proces produkcyjny arkusza metalu.

Sheet feed
Coating and printing
Waste gas treatment
Curing
Packing

Dostarczanie arkusza
Powlekanie i drukowanie
Utylizacja gazów odlotowych
Suszenie
Pakowanie

Rysunek 15.2: Proces produkcyjny arkuszy blachy
[76, TWG, 2004]
Podłoża stosowane w druku i powlekaniu arkuszy blachy to przede wszystkim stal ocynowana, stal bezcynowa, blacha
czarna lub aluminium. Materiał ten jest dostarczany w postaci ciętych na wymiar arkuszy na paletach albo zwojów, które
na miejscu należy przekształcić w arkusze.
Arkusze metalu mogą kilkakrotne przemierzać linię powlekania, ponieważ czasami wymagane jest wiele cykli powlekania,
dekorowania i suszenia. Wewnętrzne powłoki puszek są zazwyczaj nakładane w pierwszej kolejności, czego wymaga
zapakowanie zawartości. Następnie może mieć miejsce nakładanie zewnętrznej warstwy spodniej, drukowanie wzoru i
wierzchni lakier w rozmaitych kombinacjach, w zależności od wymagań produktu końcowego.
Na liniach powlekających, materiał potrzebny do wykonania wzoru pompowany jest ze zbiornika maszyny do wałków
powlekających. Nadmiar materiału jest gromadzony i odsyłany do zbiornika. Grubość warstwy nakładanej przez maszynę
jest dokładnie ustawiona według wymagań i norm jakościowych.
Farba na liniach powlekających jest ręcznie nakładana na wałki powlekające. Wszelki nadmiar materiału jest gromadzony i
odsyłany do zbiornika pod koniec cyklu produkcyjnego. Nakładana na arkusze farba jest odmierzana, żeby
zagwarantować, że zostanie nałożone minimum niezbędne do uzyskania wymaganej głębi koloru. Najczęściej
stosowanymi technikami druku są offset litograficzny, suchy offset, a w niektórych przypadkach, litografia bezwodna.

392

Cykliczne czyszczenie wałków powlekających i drukujących jest niezbędne, żeby usunąć nagromadzony osad z powłok i
farb. Nadmiar powłok jest usuwany z dolnego wałka podczas pracy maszyny przy pomocy skrobaka, w celu zapobiegania
zanieczyszczeniu spodniej strony arkusza.
Przy zmianach, ma miejsce dokładniejsze czyszczenie maszyn powlekających i drukujących, przy użyciu rozmaitych
rozpuszczalników organicznych, łącznie z rozpuszczalnikami z odzysku, ręcznie, albo automatycznie. Odpady z
rozpuszczalników organicznych są często destylowane i wykorzystywane powtórnie, na miejscu lub na zewnątrz zakładu.
Powlekany lub drukowany arkusz jest przekazywany do termicznego pieca utwardzającego, gdzie jest ogrzewany do
wymaganej do utwardzania temperatury. LZO z rozpuszczalników organicznych wykorzystywanych w nakładanych
materiałach są pobierane z wydechu pieca oraz okapów maszyn przez przewody i, dzięki wentylatorom, wysyłane do
atmosfery lub przekazywane do urządzeń redukującego emisję
Następnie, utwardzony arkusz jest chłodzony przez wtłaczanie powietrza o temperaturze otoczenia przez wentylatory i
przewody i kierowane go na arkusze. Zmniejsza to przywieranie materiałów do siebie, a sterta arkuszy wraca na palety i
jest przekazywana do następnego etapu procesu.
Tam, gdzie wykorzystuje się farby utwardzane promieniami UV, stosuje się lampy UV. Nie powoduje to uwalniania LZO,
ale generuje nieznaczną ilość ozonu, która jest wysyłana do atmosfery.

15.2.3

Produkcja puszek trzyczęściowych

Proces produkcyjny puszek trzyczęściowych przedstawiono na rysunku 15.3.

Coated sheets cut in black
Can cylinder
Lacquer side stripe spraying
Waste gas treatment
Ends
Flanger, beader, seamer
Packing

Cięte powlekane arkusze
Cylinder puszki
Natryskiwanie lakieru na pasek boczny
Utylizacja gazów odlotowych
Wieczka
Podwijarka, zawijarka, zamykarka
Pakowanie

Rysunek 15.3: Proces produkcyjny puszek trzyczęściowych
[76, TWG, 2004]
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Produkcja puszek trzyczęściowych obejmuje zróżnicowane produkty, takie, jak puszki na żywność, farby, puszki podłużne
i aerozole. Arkusze blachy cynowanej, powlekane i/lub dekorowane, opisane wcześniej, w sekcji 15.2.2 mówiącej o
powlekaniu i gruntowaniu arkuszy, cięte są na pojedyncze elementy, które są automatycznie przekazywane do maszyny
zgrzewającej, która zwija elementy korpusu w tubę a następnie zgrzewa ją wzdłuż boku, tworząc prosty cylinder. Podczas
docinania, nadmiar blachy jest odkrawany, a następnie odsyłany wtórnego przetworzenia. Wałki i głowice zgrzewające
chłodzone są wodą krążącą obiegu. Żeby zapewnić szew dobrej jakości, wokół wewnętrznej i zewnętrznej części szwu
umieszcza się drut miedziany, a każdy szew powstaje przy użyciu nowego, pełniącego rolę elektrody, kawałka
miedzianego drutu na całej długości,. Zużyty drut jest następnie cięty, zbierany i odsyłany do producenta, do przetopienia.
Alternatywną metodą łączenia bocznego szwu jest mechaniczne zaciskanie. W niektórych przypadkach okrągłe cylindry
mogą być formowane w inne kształty, np. prostokąty.
Tuż po zgrzewaniu, wciąż w obrębie maszyny zgrzewającej, wewnętrzna i zewnętrza powierzchnia szwu mogą zostać
powleczone warstwą ochronną w zależności od rodzaju produkowanych puszek trzyczęściowych. Powłoka ta jest
nazywana paskiem bocznym i może to być powłoka na bazie rozpuszczalników organicznych, wody lub proszkowa, w
zależności od ostatecznego przeznaczenia danego pojemnika. Pasek boczny jest lakierowany przy użyciu wałków lub
bezpowietrznych pistoletów natryskowych, a wszelki nadmiar materiału jest gromadzony i wypuszczany do powietrza.
Powłoki proszkowe są nakładane elektrostatycznie, a wszelki nadmiar materiału jest gromadzony i wykorzystywany
powtórnie.
Po zgrzewaniu i nakładaniu paska bocznego, cylindry przechodzą przez piec, w którym pasek jest utwardzany. Są to z
zasady piece z gorącym powietrzem albo indukcyjne i kierują ciepło miejscowo na zgrzewany obszar cylindra. Emisje z
procesu nakładania paska bocznego wychodzą do atmosfery wprost, albo przez przewody wentylacyjne.
Po utwardzeniu paska bocznego, niektóre rodzaje puszek trzyczęściowych (zazwyczaj puszki do żywności) są
automatycznie przekazywane do specjalnej maszyny (beader), w której tworzone są pierścienie wzmacniające ściany
cylindra. Proces ten jest całkowicie zmechanizowany i nie wymaga dodatkowych materiałów. Po wytworzeniu pierścieni
lub utwardzeniu paska bocznego, w zależności od rodzaju puszki, cylindry są automatycznie przekazywane do maszyn
szyjkujących i podwijających brzegi, albo tylko podwijających brzegi, gdzie oba końce cylindra są profilowane i
dopasowywane do wieczek. Szyjkowanie i podwijanie brzegów są również procesami w pełni zautomatyzowanymi i
niewymagają dodatkowych materiałów.
Uformowany korpus jest następnie przekazywany do zamykarki przytwierdzającej wieczka, w której uprzednio
wyprodukowane wieczko jest przymocowywane do cylindra. Operacja przytwierdzania wieczek jest również w pełni
mechaniczana i nie wymaga dodatkowych materiałów.
W przypadku niektórych rodzajów puszek, takich jak puszki do żywności i puszki trzyczęściowe, są one dostarczane do
klienta tylko z jednym przytwierdzonym wieczkiem i w takich przypadkach, tuż po przytwierdzaniu wieczka zostają one
umieszczone na paletach. Jednak inne trzyczęściowe puszki, takie jak puszki do farb, puszki podłużne i aerozole
przechodzą przez kolejną zamykarkę, gdzie przed umieszczeniem na paletach, przymocowywane jest drugie wieczko.

15.2.4

Produkcja wieczek, kapsli i nakrętek

Produkcja wieczek, kapsli i nakrętek została przedstawiona na rysunku 15.4.
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Coil
Coated coil or sheet or strip
Press
Sealant applicator
Curing
Waste gas treatment
Tab forming
Conversion Press (scoring + tab attachment)
Spray repair (steel only)
Packing

Zwój
Powlekany zwój, arkusz lub pas
Prasa
Aplikacja wyściółki
Suszenie
Utylizacja gazów odlotowych
Formowanie uchwytu
Prasa formująca (bigowanie + mocowanie uchwytu)
Wypełnianie nacięcia lakierem (tylko stal)
Pakowanie

Rysunek 15.4: Proces produkcyjny końcówek, wieczek i zamknięć
[76, TWG, 2004]
Produkcja odbywa się z czystego albo w uprzednio powlekanego/dekorowanego arkusza, zwoju aluminium lub stali
opakowaniowej. Metal może być uprzednio pokryty smarem. Metal jest umieszczany w prasie tłoczącej, gdzie odbywa się
wstępne kształtowanie. Dodatkowe czynności związane z formowaniem maja na celu wykończenie profilu. Kompletny
szkielet zostaje następnie umieszczony w maszynie wyściełającej, gdzie nakładana jest wyściółka (czasami nazywana masą
wyściełającą) lub uszczelniacz (czasami nazywany masą). Wyściółka może zawierać rozpuszczalniki organiczne.
Dodatkowo, dla łatwiejszego otwierania wieczek, po nałożeniu uszczelniacza, szkielet trafia do prasy formującej, gdzie
wytwarza się i przymocowuje kluczyk, i gdzie ma miejsce końcowe formowanie wieczka. W przypadku wieczek łatwo
otwieralnych wykonanych ze stali cynowanej, bigowanie jest natryskiwane lakierem wypełniającym. Niektóre wyściółki i
uszczelniacze wymagają zastosowania pieca w celu wymuszonego suszenia lub utwardzania. Po wykończeniu, przed
wysłaniem do klienta, wieczka, kapsle lub nakrętki są pakowane i układane na paletach.
15.2.5

Produkcja tłoczonych tub aluminiowych

Proces produkcyjny tłoczonych tub aluminiowych został przedstawiony w tabeli 15.5.
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Aluminium slugs lubricator
Impact drawing and trimming
Washer
Waste water treatment
Rollercoater
Curing
Waste gas treatment
Printer and varnisher
Necking
Packing

Smarowanie elementów aluminiowych
Rozciąganie i cięcie uderzeniowe
Maszyna czyszcząca
Utylizacja ścieków
Wałek powlekający
Utwardzanie
Utylizacja gazów odlotowych
Drukowanie i lakierowanie
Szyjkowanie
Pakowanie

Rysunek 15.5: Proces produkcyjny tłoczonych tub aluminiowych
[76, TWG, 2004]
Bryła aluminium, która składa się w 99,5 % z czystego aluminium, jest smarowana a następnie pod wpływem serii
czynności, polegających na rozciąganiu z dużą siłą, przekształcana w tubę z jednym otwartym końcem. Koniec ten jest
przycinany do kształtu równego cylindra a powstałe ścinki są zbierane do wykorzystania jako materiały wtórne. Powstały
po uformowaniu kawałek metalu może zostać zaokrąglony do wewnątrz otwartego końca dla zachowania wytrzymałości
na ciśnienie (aerozol), perforowany w celu późniejszego dodania plastikowego gwintu i zakrętki lub formowany w kształt
gwintu (dwa ostatnie w przypadku tub giętkich).
Uformowany wyrób jest następnie czyszczony w taśmowej maszynie czyszczącej, żeby usunąć pozostałości smaru i
przygotować powierzchnię do nałożenia powłok organicznych. Chemikalia stosowane do czyszczenia i wytrawiania
zawierają anionowe detergenty kaustyczne. Zanieczyszczona woda może być, za pozwoleniem lokalnych władz,
wypuszczana częściowo lub w całości do kanalizacji i/lub wykorzystywana powtórnie do zasilania systemu kaustycznych
maszyn myjących opisanego poniżej, w ramach redukcji spalin.
Oczyszczone cylindry są następnie przekazywane do maszyny nakładającej spodnią powłokę, gdzie przy pomocy wałka,
na obracający się cylinder, nakładana jest odmierzona warstwa bezbarwnej lub kolorowej powłoki. Materiał powlekający
znajduje się w zbiorniku, przez który przebiega wałek pobierający, a jej nadmiar, usuwany przez system odmierzający, jest
odsyłany do zbiornika. Standardem są rozpuszczalnikowe warstwy spodnie, ale zdarzają się również wodne. Powietrze z
punktu powlekania jest wyprowadzane przez wentylator i z zasady przez wysokie kominy wypuszczane do atmosfery lub
przesyłane do urządzeń redukujących emisję.
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Utwardzone powłoka spodnia stanowi bazę dla drukowanego następnie wzoru, który jest nakładany przy pomocy
wielokolorowego urządzenia dekorującego, w procesie suchego offsetu. Farby są ręcznie nakładane na wałki zbiornikowe,
a precyzyjny system wałków dokładnie odmierza każdy kolor na wałek aplikatora, który dobiera odpowiedni kolor i
przenosi kompletny obraz na przedmiot. Następnie, zanim cylinder zostanie przeniesiony do pieca, w którym ma miejsce
suszenie i utwardzanie, nakłada się nań ochronną zewnętrzna warstwę lakieru. Istnieje system wyprowadzania oparów z
urządzenia dekorującego, do którego doprowadzane jest powietrze, przechodzące przez kaustyczną maszynę myjącą, oraz
oddzielne przewody wyprowadzające powietrze z pieców, do atmosfery lub urządzeń redukujących emisję.
W przypadku puszek aerozolowych, cylinder podlega dalszym przekształceniom, podczas których nakłada się smar
mineralny, a które obejmują Szyjkowanie i podwijanie otwartego końca do przymocowania zaworu, który zostanie
zamocowany po napełnieniu.
15.2.6 Produkcja beczek
Stalowe beczki są przeznaczone przede wszystkim do użytku przemysłowego. Zasada produkcji beczek jest podobna jak w
przypadku produkcji puszek trzyczęściowych. Zostało to przedstawione na rysunku 15.6.

Body's + end's
Laquering of body’s and end’s
Curing oven
Assembling
Waste gas treatment
Spraying external paint
Curing
Silk screening
Transport

Korpus + wieczka
Lakierowanie korpusu i wieczek
Piec utwardzający
Łączenie
Utylizacja gazów odlotowych
Natryskiwanie zewnętrznej farby
Utwardzanie
Sitodruk
Transport

Rysunek 15.6: Proces produkcyjny beczek
[76, TWG, 2004]
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Korpus, górne i dolne wieczka są zazwyczaj produkowane oddzielnie na liniach tnących i formujących stal. Jeżeli jest to
wymagane, uformowane korpusy i wieczka są oddzielnie powlekane wewnętrzną warstwą lakieru i utwardzane. W
zamykarce, tuż przed połączeniem poszczególnych części nakłada się substancję uszczelniającą. Ostatnim etapem jest
powlekanie zewnętrznej powierzchni beczki wierzchnią warstwą farby i równoczesne suszenie i utwardzanie powłoki.
Powłoki wewnętrzne są z zasady nakładane przy pomocy obrotowych dysków (w przypadku korpusu) lub przez
bezpowietrzne natryskiwanie na gorąco. Większość powłok wewnętrznych jest na bazie rozpuszczalników, ze względu na
odporność chemiczną na zawartość beczek, i zawierając od 45 do 65 % rozpuszczalników organicznych. W szczególnych
przypadkach stosuje się wodne farby zewnętrzne zawierające mniej niż 10 % rozpuszczalników organicznych. Emisje LZO
w tym procesie są wysyłane do atmosfery przez przewody wydechowe lub też są wcześniej kierowane do utylizacji przy
użyciu technik redukcji emisji.
15.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu i drukowaniu opakowań metalowych
15.3.1 Bilans masy
Brak danych na tematy bilansu masy, jednak warto zapoznać się z poniższymi informacjami.
15.3.2 Dane dotyczące zużycia i emisji
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
Dane na temat zużycia i emisji dla różnych produktów i półproduktów przedstawiono w poniższej tabeli:
Zakłady
Materiał
Rozmiar i kształt wyrobów

Zakład A1
Stal ocynowana
33/50 cl

Zakład B
Stal ocynowana
33/50 cl

Zakład C
Aluminium
15, 20, 25, 29.6, 33 i
35 cl
Częstotliwość zmian koloru Ok. 500 zmian dekoracji Ok. 400 zmian dekoracji 2200
zmian
rocznie
przy
produkcji rocznie
dla
linii dekoracji w 1999 r.
puszek 33 cl i 1100 dla produkcyjnej
puszek 50 cl
Roczna
wydajność
w ~ 120 blachy cynowej
~ 100 blachy cynowej
72,09 2 aluminium
milionach m2 (punkt wyjścia
– 2000 r.)
Zużycie rozpuszczalników (g maksymalnie 7,2
maksymalnie 6,7
3,2 2 ok 250 - 300
2
rozpuszczalnika/m ) roczna maksymalnie 864
maksymalnie 670
wielkość (w tonach)
Roczny czas pracy (h)
6 500 – 8 400
6 500 – 8 400
8 300
Rok przekazania
1978
1984
1968
Uwagi:
W wszystkich trzech zakładach przestrzegane są przepisy prawne dotyczące żywności.
1
W zakładzie A przechowuje się materiały powłokowe, stosuje się filtry pyłowe, istnieje instalacja
adsorpcyjna, oraz układ regeneracyjnego spalania termicznego do utylizacji gazów odlotowych.
2
Dane z 1999 r.
Tabela 15.3: Dane dotyczące powlekania i drukowania puszek do napojów
[13, DFIU i IFARE, 2002]
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Wykonywane czynności
Produkcja lakierowanych arkuszy (w mln.)
Produkcja drukowanych arkuszy (w mln.)
Tonaż wykorzystanych arkuszy (w tonach)
Wykorzystana energia (elektryczność) (MWh)
Wykorzystana energia (gaz) (MWh)
Zużycie rozpuszczalników (w tonach)
Emisja rozpuszczalników (w tonach)
Zużycie wody (w tonach)

Powlekanie i drukowanie Powlekanie i drukowanie arkuszy oraz
arkuszy
puszka trzyczęściowa
22
10
68
21
23 000
7 410
3 600
2 000
6 600
1 600
210
105
44
100
2 030
2 610

Tabela 15.4: Dane dotyczące powlekania i drukowania arkuszy blachy
[76, TWG, 2004]
Wykonywane czynności
Produkcja puszek (w mln.)
Tonaż wykorzystanej stali cynowanej (w tonach)
Wykorzystana energia (elektryczność) (MWh)
Wykorzystana energia (gaz) (MWh)
Zużycie rozpuszczalników (w tonach)
Emisja rozpuszczalników (w tonach)
Zużycie wody (w tonach)

Puszki trzyczęściowe
434
25 300
2 300
3 260
33
30
2 898

Tabela 15.5: Dane dotyczące powlekania i drukowania puszek trzyczęściowych
[76, TWG, 2004]
Wykonywane czynności
Lakierowane arkusze (w mln.)
Drukowane arkusze (w mln.)
Produkcja kapsli (w mln.)
Tonaż wykorzystanej stali cynowanej (w tonach)
Wykorzystana energia (elektryczność) (MWh)
Wykorzystana energia (gaz) (MWh)
Zużycie rozpuszczalników (w tonach)
Emisja rozpuszczalników (w tonach)
Zużycie wody (w tonach)

Kapsle
36
12
920
9 126
3 840
1 890
300
45
1 053

Tabela 15.6: Dane dotyczące kapsli
[76, TWG, 2004]
Wykonywane czynności
Metalowe beczki
Farba zewnętrzna/beczka
250 gramów
Tonaż farby zewnętrznej/rok
250 ton
Lakier (powłoka wewnętrzna)/beczka
300 gramów
Obliczenia lakieru wewnętrznego w przeliczeniu na:
50 % wszystkich beczek
LZO % w wewnętrznym lakierze beczek
65 %
% na bazie wody (farba zewnętrzna)
90 %
% na bazie wody (farba zewnętrzna)
10 %
LZO % w rozpuszczalnikowych
55 %
LZO % w wodnych
10 %
Zużycie rozpuszczalników/rok (powłoka wewnętrzna)
126 ton
Zużycie rozpuszczalników/rok (powłoka wewnętrzna)
98 ton
Total Zużycie rozpuszczalników/rok
224 ton
Uwagi: wielkości odnoszą się do szacunkowego bilansu masy dla miliona dużych beczek

Tabela 15.7: Bilans masy dla powlekania i drukowania
[76, TWG, 2004]

beczek
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15.3.3 Zużycie
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
15.3.3.1 Materiały
Zużycie surowców w powlekaniu i drukowaniu puszek dwuczęściowych
Zużycie rozpuszczalników w dwóch instalacjach (zakłady A i B) zależy od wzoru oraz zawartości (napoju) i wynosi ok.
7,2 g na m2 powlekanej blachy stalowej. Zdolność produkcyjna tych dwóch zakładów w 2000 r. wyniosła ok. 100 – 120
mln. m2. Przetworzonych zostało odpowiednio 670 i 864 tony rozpuszczalników organicznych.
Powłoki stosowane w wyżej wspomnianych zakładach były na bazie wody. Dla poprawy jakości obróbki, zawierały one
jednak 15 – 45 % rozpuszczalników organicznych. Przeciętnie na 1 m2 blachy stalowej zużywa się 10 – 12 g powłoki.
Lakier stosowany do powlekania wnętrza puszki zawiera zazwyczaj 10 - 15 % rozpuszczalników organicznych, a zużywa
się przeciętnie 19 – 22 g/m2 lakieru.
Puszka może być powlekana warstwą spodnią stanowiącą bazę dla warstwy farb. Spodnia powłoka zawiera ok. 20 – 50 %
rozpuszczalników organicznych. Następnie puszka jest drukowana. W innych przypadkach, nie stosuje się bazy, ponieważ
puszka jest drukowana bezpośrednio. Farba drukarska może zawierać pomiędzy 18 a 38 % rozpuszczalników
organicznych, a zużywa się przeciętnie od 0,5 do 0,7 g farby na m 2 blachy stalowej. Puszki mogą być następnie powlekane
cienką warstwą wierzchniego lakieru chroniącego druk. Lakier wierzchni zawiera ok. 25 – 35 % rozpuszczalników
organicznych.
Dane dotyczące zużycia materiałów podczas przetwarzania aluminium jednym z zakładów przedstawiono w tabeli 15.8.
Etap procesu
Powłoka spodnia
Drukowanie
Lakier wierzchni
Lakier spodni
(nakładanie wałkiem)
Powłoka wewnętrzna
Pełny proces malowania
Pełny proces
Proces czyszczenia
Proces czyszczenia

Materiał
Lakier
Farby drukarskie
Lakier wierzchni
Spodnia powłoka do
krawędzi
Lakier
Środki
czyszczące
rozpuszczalniki
Woda

Wstępna obróbka powierzchni
Wstępna obróbka powierzchni
Koło adsorpcyjne
Węgiel aktywowany
Wapno
Środek
przeciwspieniający
Flokulant
Oczyszczanie ścieków
Przyspieszacz rozpadu
Przyspieszacz rozpadu
Soda kaustyczna
Kwas chlorowodorowy
Kwas siarkowy

Zużycie (t/r)
127
58
257
19

Komentarz
12,5 % wag. rozpuszczalników
15 % wag. rozpuszczalników
16 % wag. rozpuszczalników
33,5 % wag. rozpuszczalników

1 050
26

15 % wag. rozpuszczalników

135 000
172
55,4
53
24
2
82,3
2,1
2,54
12,1
14,4
35,1
34,5
5,78

Kwas siarkowy, tensydy
Kwas azotowy, kwas
fluorowodorowy
Kwas fluorowodorowy
Poprawa ruchomości

fosforowy,

kwas

Ferroline

Tabela 15.8: Zużycie materiałów w pojedynczym zakładzie
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
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Zużycie surowców w powlekaniu beczek
W przypadku 217 – litrowych beczek, jedna linia produkcyjna wypuszcza ok. 400 beczek na godzinę (maksymalna
produkcja wynosi 600 beczek na godzinę). Wszystkie beczki są malowane z zewnątrz. Ilość zużytej farby zewnętrznej
wynosi ok. 250 g na beczkę, a jeżeli stosowane są powłoki rozpuszczalnikowe, zużycie rozpuszczalnika wynosi 50 – 55
kg/h. Niektóre instalacje składają się z wielu linii produkcyjnych. Powłoka wewnętrzna (50% beczek) może być
wykonywana równocześnie, na oddzielnej linii powlekającej (komora natryskowa i piec) przeznaczonej albo do korpusów,
albo do wiek, a dodatkowe zużycie rozpuszczalnika wynosi wtedy 80 kg/h. Ze względu na odporność chemiczną, mogą
być stosowane powłoki fenolowe, które zawierają fenol. [128, TWG, 2005]
Zużycie surowców w powlekaniu i drukowaniu arkuszy
Podczas powlekania, zużycie rozpuszczalników waha się w znacznym stopniu, w zależności od przeznaczenia beczki oraz
zastosowanego metalu. Zawartość części stałych waha się w granicach 4 – 6 g/m2 w przypadku złotej powłoki zewnętrznej
w przypadku standardowych puszek, i do 25 g/m2 w przypadku złotej powłoki wewnętrznej w puszkach przeznaczonych
do produktów agresywnych. Typowa zawartość rozpuszczalnika w stosowanych powłokach waha się w granicach 45 – 70
%. W przypadku niektórych specjalnych zastosowań stosuje się powłoki wodne, które zawierają od 10 do 25 %
rozpuszczalnika. Zużycie rozpuszczalnika podczas drukowania wynosi ok. 10 % zużycia rozpuszczalnika podczas
powlekania. Tabela 15.9 przedstawia dane na temat zużycia surowców w powlekaniu i drukowaniu arkuszy.
Zastosowanie
Korpusy
puszek Wnętrze
trzyczęściowych
Zewnętrzna powłoka złota
Zewnętrzny klej
Zewnętrzna powłoka biała
Zewnętrzny lakier
Zewnętrzny lakier (UV)
Wieczka
Wnętrze
Zewnętrzna powłoka złota
Zewnętrzny klej
Zewnętrzna powłoka biała
Zewnętrzny lakier
Zewnętrzny lakier (UV)
Kapsle i nakrętki System wewnętrzny
Zewnętrzny klej
Zewnętrzna powłoka biała
Zewnętrzny lakier

Typowa
warstwa (g/m2)
5 - 40
4-6
2-3
12 - 16
5-7
5-7
4 - 14
4-7
2-3
12 - 16
5-7
5-7
10 - 20
2-3
10 - 15
2-4

Typowa zawartość
części stałych (%)
30 - 35
30 - 40
25 - 35
50 - 60
35 - 45
100
30 - 55
30 - 40
25 - 35
50 - 60
35 - 45
100
40 - 50
30 - 40
50 - 60
35 - 45

Tabela 15.9: Zużycie surowców przy powlekaniu i drukowaniu płaskich arkuszy blachy
[76, TWG, 2004]
Zużycie surowców w powlekaniu i drukowaniu puszek trzyczęściowych
Powlekanie ochronnego paska bocznego puszki może się odbywać przy użyciu materiałów wodnych,
rozpuszczalnikowych, albo proszkowych. Wybór powłoki paska bocznego zależy od rodzaju puszki, jej przeznaczenia i
grubości warstwy niezbędnej dla odpowiedniej wytrzymałości produktu. Podstawową cechą utwardzonego paska bocznego
jest jego zdolność do zniesienia deformacji metalu podczas etapów formowania kołnierzy i przewężania.
Wielkość warstwy waha się w granicach 5 – 25 g/m2 dla płynnych pasków bocznych. Równa się to potencjalnemu
poziomowi emisji LZO wynoszącemu pomiędzy 5 a 100 g/m2 paska bocznego (czyli 8 – 160 mg LZO na typową puszkę
0,5 kg).
W przypadku proszkowych pasków bocznych, warstwa wynosi od 70 do 140 g/m 2. Z proszkowym nakładaniem paska
bocznego nie wiążę się emisja LZO.
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Obecnie nie istnieje standardowa technologia dla pasków bocznych, ani materiał spełniający wszelkie specyfikacje
dotyczące produkcji puszek. Tabela 15.10 przedstawia dane na temat zużycia surowców w powlekaniu i drukowaniu
puszek trzyczęściowych.

Zastosowanie
Pasek
Płyn
boczny
Proszek

Typowa warstwa (g/m2)
5 - 20
70 - 140

Typowa zawartość części stałych (%)
15 - 25
100

Tabela 15.10: Zużycie surowców przy powlekaniu i drukowaniu puszek trzyczęściowych.
[76, TWG, 2004]
Zużycie surowców w powlekaniu i drukowaniu wieczek, kapsli i nakrętek.
Oprócz zapobiegania przeciekaniu, wyściółki i uszczelniacze muszą również zapewniać podstawowe warunki
bezpieczeństwa biologicznego, zwłaszcza w przypadku puszek, kapsli i nakrętek związanych z przechowywaniem
żywności.
Zużycie wyściółek i uszczelniaczy mierzy się jako objętość w stosunku do wagi na jednostkę powierzchni. Jeżeli
wymagany jest lakier wypełniający, typowa wielkość wynosi 95 g na 1000 wieczek (EOE) przy średnicy 73 mm.
Wszystkie lakiery wypełniające są na bazie rozpuszczalników. Poniżej, w tabeli 15.11, przedstawiono standardowe
wartości dotyczące wyściółki.
Średnica Wieczka puszek Wieczka puszek Wieczka puszek Wierzchy
(mm)
do żywności
do napojów
ogółem
aerozoli
48
35 - 55
50
22 - 33
52
30 - 45
25 - 35
40 - 60
54
57
30 - 40
60
40 - 70
63
65
45 - 75
70
40 - 65
73
30 - 50
83
40 - 60
99
70 - 100
153
80 - 110
150 - 225
165
165 - 245
Objętość składnika (mm3) dla różnych średnic i zastosowań puszek/wieczek

Podstawy
aerozoli
28 - 48
30 - 50

35 - 60
35 - 60

Tabela 15.11: Zużycie surowców przy powlekaniu i drukowaniu wieczek, kapsli i nakrętek
[76, TWG, 2004]
15.3.3.2 Woda
Brak danych.
15.3.3.3 Energia
Zużycie energii w powlekaniu i drukowaniu puszek dwuczęściowych
Zużycie energii w przykładowych zakładach A i B w latach 1999 – 2000 zostało przedstawione w tabeli 15.12.
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Zakład A Zakład
(MWh)
(MWh)
67 000
60 000
43 000
55 000
4 000

B

Gaz ziemny
Elektryczność
Odzyskiwana energia
Uwagi:
Zakłady A i B zostały opisane w sekcji 15.3.3.1
Tabela 15.12: Zużycie i odzysk energii w dwóch instalacjach [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
15.3.4 Emisja
15.3.4.1 Emisja do powietrza
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
Tabela 15.13 przedstawia podsumowanie raportów dotyczących emisji LZO.
Poziom emisji podczas stosowania (g/m2)
Rozpuszczalnikowe
Wodne
6,7 – 10,5
3,2 – 4,5 1-30
4-93 90 - 100

Kontakt z żywnością
•
napoje DWI
•
arkusze na wieczka, puszki i części
•
beczki
Brak kontaktu z żywnością
4-93 60 - 70
1-30 11 - 20
•
arkusze na wieczka, puszki i części
•
beczki
Lakier
2,5 - 13
1-6
• arkusze na wieczka, puszki i części2
Uwagi:
1
Wielkości obejmują również emisje niezorganizowaną
2
Zastosowanie farb i lakierów UV ogranicza się do wyrobów niemających kontaktu z żywnością i
zastosowań specjalnych i osiąga niższe poziomy emisji niż w 1.
Brak danych na temat tub aluminiowych.
Tabela 15.13: Poziomy emisji LZO odnotowane przy różnych metodach powlekania i drukowania opakowań
metalowych
[76, TWG, 2004] [124, SEFEL, 2005]
Emisja do powietrza z powlekania i drukowania puszek dwuczęściowych
Z uwagi na wyprowadzanie i utylizację przez regeneracyjne spalanie termiczne gazów odlotowych z maszyn drukujących,
procesów powlekania i jednostek suszących, wielkość emisji LZO jest stosunkowo niska. Wydajność utylizacji gazów
odlotowych wynosi ponad 99%, zależy ona jednak od początkowego stężenia. Całkowita zawartość węgla w czystym gazie
po spalaniu regeneracyjnym waha się w granicach 0,6 – 1,2 kg/h. W czystym gazie osiąga całkowite stężenie <20 mg C
3
ogółem./Nm .
Tabela 15.14 przedstawia dane dotyczące emisji w zakładzie A stosującym spalanie regeneracyjne o wydajności utylizacji
gazu wynoszącej 76000 Nm3/h dla dwóch linii produkcyjnych, i stosującym koło adsorpcyjne zdolne do przetwarzania
gazu z prędkością 90 000 Nm3/h, również dla dwóch linii produkcyjnych.
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Parametr
LZO
C ogółem

Pył
CO
NOx

Przepływ
masy (kg/h)
No data
0.61
1.2

Przepływ
masy (kg/r)
No data
5075
10080

Komentarz

0.00015
1.37
1.52

1.27
11400
12600

Po spalaniu
Po spalaniu
Po spalaniu

Po spalaniu
Po kole adsorpcyjnym

Tabela 15.14: Wartości emisji czystego gazu po utylizacji gazów odlotowych z zakładu A
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Tabela 15.15 przedstawia dane z zakładu B stosującego piec do spalania regeneracyjnego, który posiada zdolność do
utylizacji gazu wynoszącą 71 240 Nm3/h dla trzech linii produkcyjnych, oraz stosujących płuczkę biologiczną zdolną do
utylizacji gazu z prędkością 318 20 Nm3/h dla dwóch linii produkcyjnych.
Parametr
LZO
C ogółem

Pył
CO
NOx

Przepływ
masy (kg/h)
No data
1,19
0,3
0,03
0,69
1,71

Przepływ
masy (kg/r)
No data
6764
252
202
3929
9721

Komentarz

Po spalaniu
Po kole adsorpcyjnym
Po spalaniu
Po spalaniu
Po spalaniu

Tabela 15.15: Wartości emisji czystego gazu po utylizacji gazów odlotowych z zakładu B
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Tabela 15.16 przedstawia dane dotyczące emisji z zakładu C stosującego piec do spalania regeneracyjnego, który posiada
zdolność do utylizacji gazu wynoszącą 35 000 Nm3/h, i stosującego koło adsorpcyjne zdolne do utylizacji gazu z prędkości
35000 Nm3/h. Powietrze z zawartością rozpuszczalnika pochodzącego z nakładanych powłok spodnich i wierzchnich
przeprowadzane jest prze koło adsorpcyjne, osiągające wydajność 54,4 % w przypadku butoksyetanolu oraz 16,7 % w
przypadku dimetyloaminoetanolu. Gaz wychodzący adsorbera jest następnie kierowany do pieca spalającego. Powietrze
wyprowadzone z suszarek jest jedynie przesyłane jednostki spalania, uzyskującej wydajność redukcji 99,9 %.

Parametr
C ogółem

Pył
CO
CO2
NOx

Przepływ
masy (kg/h)
1,75
<0,07

Przepływ
masy (kg/r)
14 525
581

Stężenie (mg/m3)

Komentarz

50
<2

Po adsorpcji
Po spalaniu

2,55

21 206
8 290
23 240

73

Po spalaniu
Spalarnia i suszarki
Po spalaniu

2,80

80

Tabela 15.16: Wartości emisji czystego gazu po utylizacji gazów odlotowych z zakładu C
[13, DFIU i IFARE, 2002]
LZO są emitowane przede wszystkim w postaci emisji niezorganizowanych np. z procesów transportowych, systemów
taśmociągów lub podczas wyjmowania wyrobów z suszarek. W przypadku zakładów A, B i C, jako emisje
niezorganizowane, emitowanych było ok. 31 – 47 t LZO rocznie. Szacunkowa wielkość emisji z zakładu C wynosiła 34 t/r,
co stanowi 15 % wkładu rozpuszczalnika.
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Odnotowana emisja LZO z lakierów oraz czyszczenia (przed utylizacją) wynosi 10 – 12 g/m2 blachy stalowej [23,
Hiszpania, 2000].
Emisja do powietrza z powlekania i drukowania beczek
Tabela 15.17 przedstawia dane dotyczące emisji z procesów powlekania i drukowania beczek
Utylizacja gazów odlotowych (WGT) 30 %
67 ton
LZO usunięte w WGT
143 ton/r
Emisja LZO do powietrza
Uwagi:
Typowa szacunkowa emisja dla miliona dużych beczek
Tabela 15.17: Emisja do powietrza z powlekania i drukowania beczek
[76, TWG, 2004]

15.3.4.2 Emisja do wody
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Ścieki w powlekaniu i drukowaniu puszek dwuczęściowych
Ścieki generowane są w procesach obróbki wstępnej. Stężenie cyny powstające w wyniku czyszczenia głęboko tłoczonych
puszek wykonanych ze stali cynowanej. Po wytrącaniu i flokulacji, stężenie cyny wynos odpowiednio 4 oraz <2 mg/l.
Wartości AOX po wstępnym oczyszczaniu wynoszą 0,5 oraz <1, odpowiednio dla zakładów A i B. Stężenie
węglowodorów po oczyszczaniu w obu zakładach wyniosły <20 mg/l. Stężenie COD w poddanych oczyszczaniu ściekach
z zakładu C wyniosło 350 mg/l, a AOX 0,5 mg/l.

15.3.4.3 Odpady
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Odpady z procesów powlekania i drukowania puszek dwuczęściowych
W tabeli 15.18 przedstawiono ważne pod względem produkcji odpadów procesy produkcyjne. Ilości odpadów zostały
wyrażone w tonach na rok, na każdy metr sześcienny przetwarzanej stali cynowanej lub aluminium.
Zakład A
(t/r)
(g/m2)
0,025
Szlam z powłok powstający podczas 2,95
czyszczenia instalacji
0,351
Rozpuszczalniki
i
mieszanki 42,15
rozpuszczalników
0,473
Rozpuszczalniki organiczne, środki 56,79
czyszczące i roztwory zasadowe
0,514
Filtry zanieczyszczone olejem, myjki i 61,66
odzież ochronna
Szlam z powłok
Filtry lakieru
Opakowania
z
niebezpiecznymi
zanieczyszczeniami
Szlam z czyszczenia zbiorników
Osady olejowe
Osady wapienne
Mieszane odpady produkcyjne
Ścinki aluminium
Odpady

Zakład B
(t/r)
(g/m2)

Zakład C
(t/r)
(g/m2)

8

0,11

43

0,43

5,2

0,02

87,00
6
8

0,87
0,06
0,08

32

0,40

11
12,4
316
53
3,63

0,15
0,17
4,0

Tabela 15.18: Odpady powstające na skutek powlekania i drukowania opakowań metalowych
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
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Inne dane wykazują, że na metr kwadratowy blachy stalowej zużytych zostaje 1 – 2 g/m2 rozpuszczalników, które są
zazwyczaj czyszczone i odzyskiwane na lub poza miejscem [23, Hiszpania, 2000].
Odpady powstające na skutek powlekania i drukowania beczek
Tabela 15.19 przedstawia dane na temat emisji z powlekania i drukowania beczek
Odpady 6,25 %
Odpady 14 ton
Uwagi:
Typowa szacunkowa emisja dla miliona dużych beczek
Tabela 15.19: Emisja z powlekania i drukowania beczek
[76, TWG, 2004]
15.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla powlekania i drukowania opakowań
metalowych
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w powlekaniu i drukowaniu opakowań
metalowych. W sekcji 20.7, omówiono techniki mające zastosowanie w nakładaniu farb. Techniki te mogą mieć również
zastosowanie w powlekaniu i drukowaniu opakowań metalowych. W tabeli 15.20 przedstawiono ogólne techniki mające
zastosowanie w powlekaniu i drukowaniu opakowań metalowych, opisane w rozdziale 20 i/lub sekcji 20.7. Techniki te
przeważnie nie są powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne dla tej gałęzi
przemysłu. Opis rodzaju informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1.
Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Czyszczenie
Zastępowanie: stosowanie mniej szkodliwych
substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Sekcja nr.
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 15.20: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
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15.4.1 Tradycyjne rozpuszczalnikowe systemy powłok i farb
Opis: Ogólny opis, patrz sekcja 20.7.2.1. W następujących procesach stosowane są zazwyczaj powłoki i farby są na bazie
rozpuszczalników organicznych:
•
•
•
•
•

zewnętrzne powłoki puszek DWI
dekoracyjne farby na puszkach DWI
specjalne zastosowanie na arkuszach
powłoka spodnia i farba na tłoczonych tubach aluminiowych
zewnętrzne i wewnętrzne powłoki beczek.

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja częstotliwości czyszczenia (mycia) oraz zużycia materiałów. Odpady są w
sposób opłacalny poddawane obróbce mającej na celu odzysk rozpuszczalnika.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Gazy odlotowe z procesów arkuszowych są zazwyczaj utylizowane w następujący sposób:
•
•

z procesów powlekania są zazwyczaj utylizowane
z procesów druku są zazwyczaj wypuszczane do atmosfery.

Gazy odlotowe z procesów związanych z produkcja puszek DWI i beczek w technologii arkuszowej są, w zależności od
miejscowych warunków, poddawane utylizacji lub wypuszczane bezpośrednio do atmosfery.
Gazy odlotowe z produkcji wytłaczanych tub aluminiowych są zazwyczaj utylizowane w następujący sposób:
•
z powlekania warstwą spodnią są wypuszczane do atmosfery
•
z suszarek są czasami poddawane utylizacji
•
z procesów dekoracji i pokrywania bezbarwną powłoką są zazwyczaj przeprowadzane przez płuczkę kaustyczną,
a gazy z suszarki są następnie poddawane utlenianiu termicznemu.
Zakres zastosowania: Możliwe jest zastosowanie w procesach powlekania i drukowania opakowań metalowych, w
których wymagane są następujące właściwości:
•
•
•
•
•

szczególne cechy dotyczące zwilżania
odporność na przepuszczanie wody
lakier „mokre na mokre”
zwiększona odporność chemiczna
odporność na zanieczyszczanie olejem i smarem.

Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Jakość i bezpieczeństwo produktu.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [125, SEFEL, 2005]
15.4.1.1 Farby rozpuszczalnikowe w produkcji puszek dwuczęściowych DWI
Opis: Stosowane farby drukarskie zawierają 18 - 38 % rozpuszczalników organicznych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
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Dane operacyjne: Maszyny do drukowania na puszkach DWI osiągają prędkość > 2000 puszek na minutę i posiadają
4/6/8 niezależnych sekcji mogących nakładać sekwencyjnie do ośmiu kolorów i jedną warstwę wierzchnią. Piece
termiczne suszą farby w temperaturach z zakresu od 180 do 450 °C w czasie od 7 do 60 sekund.
Farby są suszone w piecu termicznym, a gazy odlotowe są poddawane utylizacji przez utlenianie termiczne. Konstrukcja
maszyn dekorujących pozwala na wyprowadzanie gazów odlotowych. Prasy są zazwyczaj odizolowane w celu ułatwienia
wyprowadzania i dalszego przetwarzania gazów odlotowych.
Zakres zastosowania: Zazwyczaj stosowane są procesy suchego offsetu, jednak w nocy instalacjach stosuje się również
wałki dodruku wklęsłego. Konstrukcja maszyn dekorujących pozwala na wyprowadzanie gazów odlotowych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004]

15.4.2

Zastępowanie rozpuszczalnikowych systemów powlekania i farb (zamienniki)

15.4.2.1 Wodne/rozpuszczalnikowe systemy powlekania i farby
Opis: Ogólny opis, patrz sekcja 20.7.2.3. W przypadku puszek DWI zastosowanie mają następujące procesy::
•
•
•

powłoka wierzchnia (z wyłączeniem spodniej): 15 – 45 % wagowej zawartości rozpuszczalnika organicznego
powłoka wewnętrzna: 10 - 15 % wagowej zawartości rozpuszczalnika organicznego
powłoka spodnia denka puszki: 80 % wagowej zawartości rozpuszczalnika organicznego

W przypadku aluminiowych puszek DWI:
•
•

powłoka wewnętrzna i zewnętrzna: 12 - 16 % zawartości rozpuszczalnika organicznego
powłoka spodniej części puszki: ok. 33 % zawartości rozpuszczalnika organicznego.

W przypadku beczek stalowych:
•

powłoka zewnętrzna: 5 - 15 % zawartości rozpuszczalnika organicznego.

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Przejście na materiały wodne oznacza wzrost zużycia energii (a co za tym idzie emisji
CO2) przez suszarki i urządzenia do utleniania termicznego. Jednakże redukcja emisji LZO jest wystarczająca, urządzenia
do utleniania termicznego mogą zostać odcięte, a zużycie energii może być takie samo lub większe (patrz ECM REF,
Załącznik 14 – druk wodny).
Dane operacyjne: Powietrze wydechowe z nakładania natryskowego i suszarek jest zazwyczaj poddawane obróbce.
Zastępcze powłoki są stosowane głownie w procesach powlekania puszek ciągnionych i przetłaczanych (DWI).
Zakres zastosowania: Puszki aluminiowe są zazwyczaj powlekane powłokami wodnymi (np. lakiery)
Ekonomika: Brak danych.
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Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykład zakładu produkcyjnego: Rexam, Berlin, Niemcy (puszki cynowane).
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003] [70, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG,
2005]
15.4.2.2 Wodne systemy powlekania i związki chemiczne w produkcji opakowań metalowych w oparciu o
technologię arkuszową
Informacje w niniejszej sekcji dotyczą puszek trzyczęściowych oraz innych opakowań metalowych, z wyjątkiem puszek
DWI.
Opis: Ogólny opis, patrz sekcja 20.7.2.3. Opisane wodne/rozpuszczalnikowe systemy powlekania maja zastosowanie w
przypadku:
•
trzyczęściowych puszek do żywności, napojów, aerozoli i produktów specjalnych
•
spawanych ochronnych pasków bocznych puszek trzyczęściowych Powłoki wodne mogą być stosowane na
paskach bocznych spawów
•
wieczka, kapsle, denka i zakrętki trzyczęściowych puszek, słoików i butelek.
•
dwuczęściowe puszki nie-DWI
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników organicznych ze względu na brak zużycia
rozpuszczalników organicznych.
Oddziaływanie na środowisko: Wzrost częstotliwości czyszczenia maszyn i przestojów. Zwiększona ilość szlamu w
systemie wyprowadzającym (kondensat i żywica). Redukcja ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa operatorów
maszyn powlekających, ze względu na redukcję ekspozycji na rozpuszczalniki. Redukcja ryzyka pożarów i eksplozji.
Wymagane są piece do suszenia termicznego.
Dane operacyjne: Powietrze wydechowe z procesów powlekania i suszarek jest zazwyczaj poddawane utylizacji. Powłoki
wodne wymagają przechowywania w temperaturach dodatnich. Redukcja ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
operatorów maszyn powlekających, ze względu na mniejszą ekspozycję na rozpuszczalniki. Redukcja ryzyka pożaru i
eksplozji.
Zakres zastosowania: Materiały wodne są często dostępne i stosowane. Nakładanie „mokre na suche” jest zależne od
parametrów jakościowych. Zastosowanie dotyczy opakowań metalowych, kapsli i nakrętek.
Ekonomika: Stosowane w tym procesie pompy i rurociągi musza być wykonane ze stali wysokiej jakości. Wzrost kosztów
utrzymania ze względu na zużywanie ostrzy czyszczących, wzrost kosztów czyszczenia systemu wyprowadzającego.
Niezbędne inwestycje w zakresie pieców do suszenia oraz wysokiej jakości rurociągów.
Przyczyny zastosowania: Zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Impress Hoogeveen oraz Impress Deventer, obydwa w Holandii.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003], [76, TWG, 2004]
15.4.2.3 Powlekanie arkuszy
Informacje w niniejszej sekcji dotyczą puszek trzyczęściowych oraz innych opakowań metalowych, z wyjątkiem DWI.
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Opis: Materiały wodne maja zastosowanie w przypadku niektórych opakowań metalowych, ale ograniczają się do
poliestrów, akryli i epoksyfenoli (z wyjątkiem organozolu), jednakże wszystkie powłoki wodne zawierają pewną ilość
rozpuszczalników organicznych, przede wszystkim wspomagających zwilżalność.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników organicznych
Redukcja emisji rozpuszczalników organicznych. Redukcja ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa operatorów
maszyn powlekających, ze względu na mniejszą ekspozycję na rozpuszczalniki. Redukcja ryzyka pożarów i eksplozji.
Oddziaływanie na środowisko: Wzrost zużycia ostrzy czyszczących i produkcji kondensatu.
Dane operacyjne: Przestój na czyszczenie trwa zazwyczaj o 30 minut dłużej niż w przypadku materiałów
rozpuszczalnikowych
Zakres zastosowania: Metoda odpowiednia jedynie w przypadku aplikacji „mokre na suche”. Zastosowanie w produkcji
opakowań metalowych w oparciu o technologie arkuszową.
Ekonomika: Szacunkowe koszty są takie same w przypadku materiałów rozpuszczalnikowych i wodnych.
Przyczyny zastosowania: Zgodność z planem redukcji rozpuszczalników.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Impress Hoogeveen, Holandia.
Literatura: [76, TWG, 2004]
15.4.2.4 Płynny pasek boczny
Informacje w niniejszej sekcji dotyczą wyłącznie puszek trzyczęściowych.
Opis: Lakier paska bocznego jest nakładany na wewnętrzną i zewnętrzną część zespawanego obszaru cylindra puszki.
Warstwa w przypadku standardowej puszki wynosi ok. 0,02 g na puszkę, a wybrany rodzaj lakieru zależy od agresywności
produktu którym puszka będzie wypełniona. Materiały wodne mają zastosowanie w przypadku wybranych produktów, po
przejściu złożonych testów odnośnie opakowań.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników organicznych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Lakiery wodne mogą być stosowane na standardowym sprzęcie do wykonywania pasków bocznych.
Redukcja ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa operatorów maszyn powlekających, ze względu na mniejszą
ekspozycję na rozpuszczalniki. Redukcja ryzyka pożarów i eksplozji.
Zakres zastosowania: Materiały wodne nie mają zastosowania w przypadku pasków bocznych w puszkach
przeznaczonych do produktów agresywnych.
Ekonomika: Szacunkowe koszty są takie same w przypadku materiałów rozpuszczalnikowych i wodnych.
Przyczyny zastosowania: Zgodność z planem redukcji rozpuszczalników.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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15.4.2.5 Spray wypełniający
Informacje w niniejszej sekcji dotyczą wyłącznie puszek z łatwo otwieralnymi wieczkami.
Opis: Bigowanie łatwo otwieralnych wieczek ma miejsce po wstępnym powleczeniu i przejściu przez prasę i musi być
wypełnione lakierem zapobiegającym korozji stali. Obecnie odpowiednie lakiery dostępne są wyłącznie w postaci
rozpuszczalnikowej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Rozpuszczalniki organiczne są standardowo wypuszczane bezpośrednio do atmosfery.
Dane operacyjne: Dobre właściwości zwilżające i odporność na tłuszcze powierzchniowe.
Zakres zastosowania: Stalowe puszki łatwo otwieralne. Zastosowanie w produkcji opakowań metalowych opartej na
technologii arkuszowej.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

15.4.2.6 Proszkowe powlekanie paska bocznego
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.6.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Masa warstwy jest zazwyczaj 10 razy większa niż w przypadku pasków płynnych.
Dane operacyjne: Niezbędna jest elektrostatyczna kontrola natrysku..
Zakres zastosowania: Zastosowanie w produkcji opakowań metalowych w oparciu o technologie arkuszową. Wewnętrzna
ochrona pasków bocznych puszek do przechowywania agresywnych substancji. Powłoki proszkowe mogą być nakładane
na szwy i są nazywane „paskami bocznymi”. Powłoki proszkowe stosuje się do ochrony pasków bocznych puszek
trzyczęściowych.
Ekonomika: Koszt proszku jest wyższy niż płynnych lakierów.
Przyczyny zastosowania: Prawodawstwo środowiskowe.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Impress Deventer, Holandia.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004]
15.4.2.7 Materiały powlekane techniką powlekania zwojów
Informacje w niniejszej sekcji dotyczą puszek trzyczęściowych oraz innych opakowań metalowych, z wyjątkiem puszek
DWI.
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.8. Stosowane mogą być materiały powlekane techniką powlekania zwojów.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znacząca redukcja emisji LZO w zależności od materiałów zastąpionych
materiałami powlekanymi techniką powlekania zwojów.
Oddziaływanie na środowisko: Straty materiałów w postaci odpadów szkieletowych wynoszą przeciętnie 20 %, co
obejmuje materiały powlekane.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Tylko w przypadku niektórych wieczek i sklepień puszek aerozoli.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
15.4.2.8 Zwoje wstępnie powlekane
Opis: Technika ta ma zastosowanie w produkcji puszek trzyczęściowych, jak również
Technika ta ma zastosowanie w produkcji puszek trzyczęściowych oraz innych opakowań metalowych, z wyjątkiem
puszek DWI.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak emisji rozpuszczalników w punkcie produkcyjnym opakowań metalowych.
Oddziaływanie na środowisko: Powstające w procesie ścinki metalowe (skrawki) zawierają powłoki.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Zastosowanie w produkcji opakowań metalowych w oparciu o technologię arkuszową i w
procesach zwojowych. Uprzednio powleczony zwój jest dostarczany przez ograniczoną liczbę producentów metalu i mam
zastosowanie jedynie w przypadku wybranych rodzajów wieczek, kapsli, nakrętek i nakrętek głęboko tłoczonych. Nie ma
zastosowania w przypadku puszek DWI.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Licencje środowiskowe lub potrzeba podwykonawstwa w zakresie powlekania.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]
15.4.2.9 Materiały UV (lakiery i farby)
Opis: Patrz sekcja 2.4.2.2.1. Farby UV są stosowane w przypadku szerokiej gamy produktów: aerozoli, żywności,
zastosowań ogólnych, nakrętek i kapsli. Lakiery UV są również stosowane w przypadku aerozoli, żywności i zastosowań
ogólnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak emisji rozpuszczalników organicznych. Brak pieców do utwardzania
termicznego, związanego zapotrzebowania na energię oraz emisji.
Oddziaływanie na środowisko: Emisja ozonu.
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Dane operacyjne: Podczas stosowania materiałów UV w przypadku konkretnych produktów wypełniających należy
zachować ostrożność.
Zakres zastosowania: Technika ta ma zastosowanie w produkcji puszek trzyczęściowych oraz innych opakowań
metalowych, z wyjątkiem puszek DWI.
Wykorzystanie farb UV w opakowaniach metalowych wzrosło w przypadku zastosowań niezwiązanych z żywnością i stało
się powszechne. Mają one zastosowanie w produkcji opakowań metalowych opartej na technologii arkuszowej.
Utwardzanie za pomocą lamp UV zastępuje użycie tradycyjnych termicznych pieców suszących. Zastosowanie lakierów
UV jest ściśle ograniczone przez standardy dotyczące elastyczności obróbki oraz odporności na korozję.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Zgodność środowiskowa.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004]

15.4.3

Nakładanie powłok i farb

15.4.3.1 Wałki do produkcji dwuczęściowych puszek DWI
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.1. Do nakładania zewnętrznych powłok i farb standardowo stosuje się powlekanie przy pomocy
wałków oraz suchy offset.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Optymalne wykorzystanie materiałów.
Oddziaływanie na środowisko: Niekiedy powietrze wydechowe z procesów powlekania i drukowania jest wypuszczane
bezpośrednio do atmosfery
Dane operacyjne: Wałki nakładające są odizolowane, a nadmiar powłok jest gromadzony i odsyłany do zbiornika.
Zakres zastosowania: Powlekarki wałkowe są standardowo wykorzystywane do nakładania powłok zewnętrznych, a
suchy offset do nakładania farb.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Optymalne wykorzystanie materiałów
Przykłady zakładów produkcyjnych: Rexam, Berlin, Niemcy (puszki stalowe).
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003] [70, UBA
Germany, 2003] [76, TWG, 2004]
15.4.3.2 Wałki do technologii arkuszowej
Informacje w niniejszej sekcji dotyczą puszek trzyczęściowych oraz innych opakowań metalowych, z wyjątkiem puszek
DWI.
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.1. Grubość powłok jest dokładnie kontrolowana i standardowo wynosi od 3 do 10 mikronów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Optymalizacja wykorzystania lakieru i redukcja emisji rozpuszczalników
organicznych.
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Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Wałki nakładające do powlekania arkuszy są odizolowane, nadmiar powłok jest gromadzony i odsyłany
do zbiornika
Zakres zastosowania: Wałki nakładające są wykorzystywane wyłącznie do powlekania arkuszy. Przy użyciu wałków
mogą być też powlekane paski boczne. W niektórych sytuacjach, w przemyśle produkcji opakowań metalowych
wykorzystuje się ciągłe i punktowe wałki powlekające do nakładania lakierów.
Ekonomika: Oszczędność materiałów powlekających.
Przyczyny zastosowania: Kontrola kosztów i jakości powlekania.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003], [76, TWG, 2004]
15.4.3.3 Wałki do produkcji tłoczonych tub aluminiowych
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.1. Wałki powlekające są wykorzystywane do nakładania warstwy spodniej; cylinder obraca się a
wałek jest nieruchomy. Wałek pobierający przechodzi przez zbiornik z materiałem powlekającym, nadmiar materiału jest
następnie usuwany przez system dozujący i odsyłany do zbiornika. Po zakończeniu drukowania przy pomocy wałków
nakłada się lakier zewnętrzny (powłoka bezbarwna). Stacja jest zazwyczaj odizolowana, a gazy odlotowe są
wyprowadzane i utylizowane w zespole płuczek. Następnie, procesowi suszenia towarzyszy redukcja przez utlenianie
termiczne.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników do powietrza
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004]
15.4.3.4 Natryskiwanie sprężonym powietrzem
Opis: Ogólny opis, patrz sekcja 20.7.3.8.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wydajność nakładania przez natrysk wewnętrzny produkcji puszek
dwuczęściowych DWI waha się w granicach 93 – 97 %.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Nadmierny natrysk jest zazwyczaj oddzielany przy użyciu systemów suchych filtrów. Materiał
powłokowy z nadmiernego natrysku zazwyczaj nie jest wykorzystywana powtórnie ani odzyskiwana.
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Zakres zastosowania: Natryskiwanie sprężonym powietrzem jest powszechnie stosowane do nakładania powłok
wewnętrznych w produkcji puszek DWI oraz opakowań metalowych w oparciu o technologię arkuszową.
Ekonomika: Minimalizacja zużycia lakieru dzięki nakładaniu ukierunkowanemu.
Przyczyny zastosowania: Korzyści środowiskowe i względy ekonomiczne.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Rexam, Berlin Niemcy(puszki stalowe).
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003] [70, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004]

15.4.3.5 Natryskiwanie bezpowietrzne
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.1. Paski boczne mogą być nakładane przy pomocy bezpowietrznych pistoletów natryskowych.
Natryskiwanie bezpowietrzne (elektryczne) jest powszechnie stosowane do nakładania powłok wewnętrznych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wydajność wewnętrznego natryskiwania w produkcji puszek dwuczęściowych DWI
wynosi 90 %. Minimalizacja zużycia lakieru dzięki nakładaniu ukierunkowanemu.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Nadmierny natrysk jest zazwyczaj oddzielany przy użyciu systemów suchych filtrów. Materiał z
nadmiernego natrysku zazwyczaj nie jest wykorzystywana powtórnie ani odzyskiwana.
Zakres zastosowania: Natryskiwanie sprężonym powietrzem jest powszechnie stosowane do nakładania powłok
wewnętrznych w produkcji puszek DWI oraz opakowań metalowych w oparciu o technologię arkuszową.
Ekonomika: Wysoka wydajność nakładania i niższe zużycie surowców, patrz Przyczyny zastosowania.
Przyczyny zastosowania: Redukcja emisji do atmosfery i obniżenie kosztów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Rexam, Berlin, Niemcy (puszki stalowe).
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003] [70, UBA Niemcy, 2003], [76, TWG, 2004]

15.4.3.6 Natryskiwanie elektrostatyczne
Opis: Paski boczne powlekane proszkowo są nakładane przy użyciu elektrostatycznych pistoletów natryskowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Nadmiar powłoki jest gromadzony i odsyłany do zbiornika.
Zakres zastosowania: Produkcja opakowań metalowych w oparciu o technologię arkuszową.
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Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003]

15.4.3.7 Natryskiwanie proszkowe
Opis: Przemysł produkcji opakowań metalowych wykorzystuje sprzęt do natryskiwania elektrostatycznego w przypadku
zgrzewanych pasków bocznych puszek trzyczęściowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zamknięty obieg proszku zapobiega emisji pyłów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Zastosowanie w przypadku puszek trzyczęściowych z lakierowanym paskiem bocznym.
Zastosowanie w produkcji opakowań metalowych w oparciu o technologię arkuszową.
Ekonomika: Koszty materiałów są wyższe niż w przypadku płynnych lakierów do pasków bocznych.
Przyczyny zastosowania: Zgodność środowiskowa.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]

15.4.3.8 Powlekarka kurtynowa
Opis: Jest to technika wykorzystywana do zewnętrznej ochrony antykorozyjnej puszek DWI do produktów
żywnościowych, w przypadku których wymagane jest zwykłe (nie dekoracyjne) wykończenie. Powłoka zazwyczaj zawiera
smar zwiększający ruchomość puszki podczas kolejnych etapów produkcji i napełniania. Powłoka jest nakładana przez
przemieszanie wielu uprzednio oczyszczonych i wypłukanych, odwróconych (do góry dnem) puszek, na szerokim pasie
transmisyjnym, pod jednym lub wieloma wodospadami lub kurtynami rozcieńczonej wodnej powłoki. Nadmiar płynnej
powłoki spływa z puszek do systemu przechwytywania i recyrkulacji. Następnie puszki bezpośrednio przechodzą do pieca,
gdzie płynny nośnik odparowuje, a pozostawione części stałe są utwardzane tworząc warstwę ochronną. Powlekarka
kurtynowa jest zazwyczaj integralną częścią ogólnego systemu czyszczenia, płukania i suszenia puszek. Stały dopływ do
puszek dejonizowanej wody z uprzednich procesów płukania rozcieńcza płynna powłokę, która podlega wtórnej
koncentracji przez ultrafiltrację i/lub cykliczne dodawanie skoncentrowanej powłoki. Jest to standardowo powłoka wodna,
jednak z niewielką zawartością LZO wspomagających zwilżalność powierzchni puszki.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wykorzystanie powłok wodnych minimalizuje zawartość rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Jeśli puszki nie są dekorowane, co ma zazwyczaj miejsce w przypadku puszek do żywności, stosuje się
bezbarwną zewnętrzną powłokę ochronną nakładaną na odwrócone puszki przy pomocy powlekarki kurtynowej. W
powlekanie kurtynowym ma miejsce przechwytywanie i zamknięty obieg materiałów.
Zakres zastosowania: Zewnętrzna ochrona puszek do żywności. Zastosowanie w przypadku produkcji puszek
ciągnionych i przetłaczanych (DWI).
Ekonomika: Optymalne wykorzystanie materiałów.
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Przyczyny zastosowania: Korzyści finansowe i środowiskowe.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004]

15.4.3.9 Utwardzanie promieniowaniem
Ogólny opis, patrz sekcja 20.7.2.5.

15.4.4

Drukowanie

15.4.4.1 Litografia (mokry offset) dla technologii arkuszowej
Informacje w niniejszej sekcji dotyczą puszek trzyczęściowych oraz innych opakowań metalowych, z wyjątkiem puszek
DWI.
Opis: Patrz sekcja 2.4.1. Ogólny opis, patrz sekcja 15.2. Współczesne litograficzne prasy drukarskie mają możliwość
druku z prędkością ponad 6 000 arkuszy na godzinę. Liczba drukowanych kolorów zależy od projektu, np.:
•
•

pojemniki na mleko w proszku mogą mieć 10/11 kolorów
metalowe pojemniki reklamowe mogą mieć 13/14 kolorów.

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Farby drukarskie wykorzystywane w procesach litograficznych zawierają zazwyczaj
mniej niż 10 % rozpuszczalników organicznych, co skutkuje niską emisją LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Rozpuszczalniki organiczne są zazwyczaj wypuszczane z pieców do suszenia
bezpośrednio do atmosfery.
Dane operacyjne: Linie drukujące składają się z od jednej do sześciu zespołów drukujących i mogą nakładać
sekwencyjnie od jednego do sześciu kolorów. Niektóre wzory uzyskiwane są przy wykorzystaniu procesów
czterokolorowych, podczas gdy inne nadal uzyskuje się przy użyciu kolorów spotowych (tzn. kolory farb są zestawiane
tak, że tworzą określony odcień wymagany w projekcie).
Zakres zastosowania: Popularna technologia stosowana w przemyśle produkcji opakowań metalowych w oparciu o
technologię arkuszową.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Technika powszechnie stosowana.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003], [76, TWG, 2004]

15.4.4.2 Litografia bezwodna
Opis: Patrz sekcja 2.4.1.6.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Oszczędność zasobów, Eliminacja surowców i emisji z roztworów nawilżających.
Redukcja czasu na ustawienia przy zmianach dekoracji. W celu redukcji zużycia surowców do lakierowania zewnętrznego,
puszka może być drukowana bezpośrednio w procesie offsetowym, a następnie powlekana cienką warstwą lakieru
(powłoka bezbarwna) chroniącą druk.
Oddziaływanie na środowisko: Wymagane jest chłodzenie urządzeń.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Proces ten jest standardowo stosowany w sytuacjach, gdy nie jest możliwe dopasowanie druku do
produktu; takich jak zaokrąglone powierzchnie, na przykład w przypadku puszek do napojów, kapsli i tłoczonych tub
aluminiowych. Technika ta ma zastosowanie w przypadku wybranych opakowań metalowych. W nowych instalacjach, do
nakładania farby drukarskiej wykorzystywane są wałki do druku wklęsłego.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Technika jest powszechnie stosowana.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004]
15.4.4.3 Bezwodna litografia offsetowa do produkcji tłoczonych tub aluminiowych
Opis: Patrz sekcja 2.4.1.6. Utwardzona warstwa spodnia stanowi bazę pod wzór drukowany przy pomocy wielokolorowej
maszyny dekorującej przy pomocy procesu bezwodnego offsetu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Farby nakładane są na wałki zbiornikowe ręcznie, a precyzyjny system wałków precyzyjnie odmierza
każdy kolor na wałek aplikatora. Zazwyczaj maszyna dekorująca posiada system wyprowadzania oparów, który, po
przejściu przez płuczkę kaustyczną wyprowadza je do atmosfery.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [65, UKDEFRA, 2003]

15.4.5

Utylizacja gazów odlotowych

15.4.5.1 Systemy suchych filtrów
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.6. Technika ta ma powszechne zastosowanie w produkcji puszek dwuczęściowych DWI
oraz metalowych opakowań w oparciu o technologię arkuszową i na celu usuwanie cząsteczek powłok [13, DFIU i IFARE,
2002], [76, TWG, 2004]
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15.4.5.2 Filtr elektrostatyczny
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.7. Technika ta jest powszechnie stosowana do usuwania cząsteczek powłok. Filtry
elektrostatyczne nie są wykorzystywane w przemyśle produkcji puszek. [76, TWG, 2004]

15.4.5.3 Utlenianie termiczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.4.2. Emisja LZO może być skutecznie redukowana dzięki dopalaniu gazów odlotowych z
suszarek, pras powlekających i drukujących oraz innych czynności związanych z drukowaniem. Odzysk ciepła może być
wykorzystany do podgrzewania wody płucnej przy obróbce wstępnej. Jest to szczególnie nowoczesne rozwiązanie
stosowane w niektórych zakładach.
Technika ta jest stosowana przy okazji stosowania suszarek. Rzadziej jest spotykana przy maszynach powlekających i
drukujących. Nie jest to typowe rozwiązanie tam, gdzie plan redukcji rozpuszczalników sprowadza się do stosowania
materiałów wodnych. Technika ta ma zastosowanie w następujących sektorach:
•
•
•
•

produkcja puszek ciągnionych i przetłaczanych (DWI)
produkcja opakowań metalowych w oparciu o technologię arkuszową
produkcja tłoczonych tub aluminiowych
beczki.

[65, UKDEFRA, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

15.4.5.4 Utlenianie katalityczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.4.6. Wykorzystanie utleniania katalitycznego jest dopiero w trakcie opracowywania. [65,
UKDEFRA, 2003]
15.4.5.5 Adsorpcja do węgla aktywowanego
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.6. Koła adsorpcyjne mogą być wykorzystywane w charakterze obróbki wstępnej przez
utlenianie termiczne. Zastosowanie w sektorze produkcji puszek dwuczęściowych (DWI) [13, DFIU i IFARE, 2002], [76,
TWG, 2004]

15.4.5.6 Oczyszczanie biologiczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.8. Wykorzystanie oczyszczania biologicznego jest dopiero w trakcie opracowywania [65,
UKDEFRA, 2003]
15.4.6

Oczyszczanie ścieków

15.4.6.1 Flokulacja/sedymentacja
Ogólny opis, patrz sekcje 20.12.1 i 20.12.2. Technika powszechnie stosowana wobec ścieków pochodzących z czyszczenia
puszek. Jest ona stosowana w produkcji puszek DWI. W produkcji puszek stalowych odnotowuje się stężenie cyny
wynoszące od <2 do maksymalnie 4 mg/l. [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
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15.4.6.2 Ultra i nanofiltracja
Ogólny opis, patrz sekcja 20.12.6. Technika ta ma zastosowanie w przypadku ścieków pochodzących z procesów wstępnej
obróbki w następujących sektorach:
•
•
•

produkcja puszek ciągnionych i przetłaczanych (DWI)
produkcja opakowań metalowych w oparciu o technologię arkuszową
produkcja tłoczonych tub aluminiowych

Obecnie nie jest ona jednak stosowana do obróbki ścieków z zakładów produkujących puszki. [76, TWG, 2004]
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16. POWLEKANIE CZĘŚCI PLASTIKOWYCH
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004, 171, May, 2006]
16.1 Ogólne informacje na temat powlekania części plastikowych
Szeroka gama współczesnych produktów posiada części plastikowe, jednak wiele z nich uzyskuje odpowiednie
wykończenie w procesie formowania i powlekanie nie jest konieczne. Generalnie, ok. 75 % farb stosowanych w tym
przemyśle nakłada się na części pojazdów. Są to przede wszystkim zderzaki, kołpaki i kierownice. Pozostałe 25 % farb
wykorzystuje się do powlekania obudów telewizorów, urządzeń audio i komputerów.
Powlekane części plastikowe w przemyśle samochodowym obejmują części powlekane przez producenta pojazdów (w
trakcie produkcji lub na oddzielnych liniach), jak również części powlekane przez dostawców elementów. Części
plastikowe zintegrowane z nadwoziem pojazdu często mają dopasowany kolor. Obecnie rośnie znaczenie kolorów w
sektorze samochodowym, łącznie z dekoracją wnętrza, na przykład dopasowanie koloru kierownicy do deski rozdzielczej
lub wnętrza. W wielu przypadkach, nadwozia i części mogą być powlekane w różnych instalacjach przy użyciu różnych
urządzeń i/lub materiałów, ale odpowiednie dopasowanie koloru ma podstawowe znaczenie.
W związku ze wzrostem w ostatnich latach zastosowania w produkcji części pojazdów plastików nadających się do
wtórnego przetworzenia, znacznie wzrosło również wykorzystanie poliolefin. Materiały te są niepolarne i do uzyskania
odpowiedniej przyczepności przed powlekaniem wymagają przygotowania powierzchni.
Plastiki zazwyczaj podsiadają podstawowe cechy charakterystyczne mające wpływ na sposób przygotowania powierzchni,
rodzaj stosowanej powłoki, oraz proces, który można wykorzystać. Niektóre cechy charakterystyczne to:
•
•
•
•
•

wytrzymałość na stres mechaniczny lub termiczny
odporność chemiczna
brak przewodnictwa elektrycznego
zwiększona zwilżalność i przyczepność w porównaniu z powierzchnią metalową.
możliwość przecieku lub migracji składników plastiku.

Powłoki należy dobierać ostrożnie, biorąc pod uwagę zawarte w nich rozpuszczalniki, jako, że niektóre agresywne
rozpuszczalniki mogą powodować pęcznienie i kruszenie, mogą też powodować pęknięcia plastiku lub zmniejszać
przyczepność powłok. Powłoki muszą być też bardziej elastyczne niż podłoże, żeby uniknąć deformacji.
16.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu części plastikowych
Zasadniczo w seryjnym powlekaniu części plastikowych należy wziąć pod uwagę trzy kwestie:
•
•
•

przygotowanie powierzchni
strukturę powłoki
zastosowane powłoki i technikę nakładania

Przygotowanie powierzchni
Obróbka wstępna powierzchni może mieć na celu jej przygotowanie do powlekania, np. przez zwiększenie przyczepności
powierzchni (zwłaszcza w przypadku powłok wodnych), aktywowanie powierzchni, zwiększenie przewodnictwa
elektrycznego powierzchni (np. przy wykorzystaniu wspomaganych elektrostatycznie systemów nakładania) redukcję wad
powierzchni, np. spowodowanych wyciekiem składników. Typowa obróbka wstępna obejmuje obróbkę chemiczną w
kąpielach, obróbkę płomieniem; procesy plazmowe technikę korony i fluorowanie, które umożliwia powlekanie
jednowarstwowe i umożliwia dłuższe przechowywanie części przed zastosowaniem procesów powlekania.
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Struktura powłok
W zależności od konkretnych wymagań niezbędne mogą być dwie, trzy lub cztery warstwy. Powłoka podstawowa może
być również pierwszą nakładaną powłoką, w zależności od składu. Na szczególnie trudnych powierzchniach, takich jak
polipropylen, może być konieczne gruntowanie. W przypadku miękkich PCV lub miękkiej pianki PUR (poliuretanowej),
może być konieczna izolacyjna lub blokująca powłoka podstawowa zapobiegająca migracji zmiękczacza. W celu
wygładzenia nierówności powierzchni nakłada się wypełnienie elastyczne. Powłoka wierzchnia może się składać z jednej
lub dwóch warstw i również jest elastyczna.
Stosowane powłoki i techniki nakładania
Wybór powłok i technik nakładania zależy od wymagań końcowego produktu. W Niemczech stosuje się przede wszystkim
rozpuszczalnikowe, 1- lub 2-składnikowe powłoki na bazie PUR oraz jednoskładnikowe farby na bazie melaminy akrylu,
stosuje się też powłoki wodne, systemy tworzące wiązania pod wpływem UV oraz powłoki proszkowe.
W przypadku stosowania mokrych farb zazwyczaj stosuje się natryskiwanie przy pomocy powietrza pod wysokim
ciśnieniem. W zależności od geometrii przedmiotu wydajność takiego nakładania wynosi od 20 do 40 %. W niektórych
przypadkach popularna jest również metoda wysokowydajnego nakładania niskociśnieniowego (HVLP), która osiąga
wydajność pomiędzy 25 a 50 %. Wzrasta wykorzystanie robotów, które pozwalają na uzyskanie warstwy o bardziej
jednolitej grubości w porównaniu z malowaniem ręcznym.
Dostępne są również elektrostatyczne techniki nakładania, jednak do tej pory tylko jedna z nich znalazła zastosowanie w
nadbudowach wielowarstwowych. Na początku nakładana jest przewodząca prąd warstwa podstawowa przy pomocy
tradycyjnych pistoletów natryskowych, potem często nakłada się warstwę bazową, również przy pomocy tradycyjnych
pistoletów. Nakładanie bezbarwnej powłoki może się odbywać elektrostatycznie (np. przy pomocy dzwonów
wysokoobrotowych). Współczynnik wydajności dochodzi do 85 %. W niektórych przypadkach można uzyskać wydajność
jedynie na poziomie 50 - 65 %, na przykład przy niskim przewodnictwie podłoża w przypadku części plastikowych).
Technika powlekania elektrostatycznego nie może być jednak wykorzystywana przy powłokach jednowarstwowych,
ponieważ wymaga wstępnej powłoki przewodzącej prąd.
Z zasady, suszenie i utwardzanie ma miejsce w temperaturze maksymalnie 80 °C, ze względu na wrażliwość podłoża na
wysokie temperatury. W niektórych przypadkach można jednak zastosować strefy ogrzewania do 135 °C oraz strefy
przejściowe do 110 °C. W przypadku niektórych plastików suszenie promieniami UV i wiązką elektronów może
powodować żółknięcie jasnych kolorów.
Stosuje się następujące komory natryskowe oraz techniki:
•
•
•
•
•
•

prosta komora natryskowa
komora natryskowa i suszarka
komora natryskowa z mokrą separacją
komora natryskowa do suchej separacji
techniki emulsji wodnej w komorze natryskowej
komora natryskowa „paint-in-paint”.

16.2.1

Powlekanie zderzaków

Uproszczony przykład wodnego procesu powlekania zderzaków przedstawiono na rysunku 16.1. Powlekane przedmioty
zbudowane są z formowanych mas poliuretanowych i plastiku termoplastycznego.
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Washing machine
Water drier
Flame treatment
Primer booth
Intermediate drier
Base coat booth
Clear vanish booth
Topcoat drier

Maszyna czyszcząca
Suszarka wodna
Obróbka płomieniem
Komora gruntująca
Suszarka pośrednia
Komora powłoki bazowej
Komora bezbarwnego lakieru
Suszarka powłoki wierzchniej

Przygotowanie powierzchni
Do przygotowania powierzchni mogą być wykorzystywane rozmaite techniki. Zazwyczaj przeprowadza się czyszczenie
przez automatyczne spryskiwanie wodą, podczas gdy części przemieszczają się przez różne strefy, np.:
•
•
•
•
•

pierwsze odtłuszczanie wodno-zasadowym środkiem czyszczącym
płukanie wodą
drugie odtłuszczanie wodno-zasadowym środkiem czyszczącym
płukanie wodą
końcowe płukanie dejonizowaną wodą.

W przypadku zderzaków polipropylenowych można uniknąć czyszczenia przez spryskiwanie wodą i chemikaliami
czyszcząc zderzak ręcznie, przy pomocy myjki nasączonej rozpuszczalnikiem. W jednej z przykładowych instalacji,
zderzaki są czyszczone ręcznie przy pomocy mieszaniny wody i izopropanolu (udział izopropanolu wynosi 5 % wag.), a
następnie suszone w tradycyjnych suszarkach konwekcyjnych.
Płukanie kaskadowe jest stosowane zazwyczaj w celu zredukowania zużycia wody. Spływająca z części woda może być
wykorzystana do uzupełnienia strat na skutek parowania na etapie odtłuszczania. Odzyskiwana może być też woda
dejonizowana. Metody te pozwalają na przegotowanie powierzchni prawie bez produkcji ścieków (za wyjątkiem ścieków
produkowanych podczas cyklicznego opróżniania zbiorników podczas ich czyszczenia). Po zakończeniu czyszczenia,
części są transportowane do układu napowietrzającego, suszącego i chłodzącego. Jeżeli wykorzystuje się suszarkę
kondensacyjną, układ chłodzący nie jest potrzebny.
Po suszeniu, powierzchnie przedmiotów są zazwyczaj aktywowane przy pomocy płomieni albo jonizacji plazmowej.
Części poliuretanowe nie wymagają dalszego przygotowania.
Nakładanie powłoki
Zderzaki są z zasady powlekanie trzema warstwami powłok, na które składa się powłoka podstawowa, powłoka bazowa
oraz powłoka bezbarwna. Farba nakładana jest przez roboty lub ręcznie, przez natryskiwanie wspomagane
elektrostatycznie lub natryskiwanie pistoletami HVLP. Na początku na plastikowe części nakłada się grunt. Grunt może
być rozpuszczalnikowy (np. rozpuszczalnikowa dwuskładnikowa powłoka podstawowa) albo wodny. Przed nałożeniem
kolejnej powłoki grunt może wymagać suszenia (np. przez cyrkulację powietrza w temperaturze 80 °C). Nakładanie
powłoki bazowej odbywa się przy użyciu tej samej techniki co przy powłoce podstawowej. W przypadkach, gdy powłoką
bazową jest farba o średniej zawartości części stałych, udział rozpuszczalnika może wynosić do 70%. Powłoki bazowe są
to jednoskładnikowe farby, wodne lub rozpuszczalnikowe. Po nałożeniu farby nakłada się tradycyjną rozpuszczalnikową
dwuskładnikową powłokę bezbarwną i odparowuje się ją. Można też stosować nakładanie „mokre na mokre”, które
eliminuje zapotrzebowanie na strefy suszenia pośredniego.
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Po odparowaniu, warstwy farb są suszone w suszarce. Powietrze wydechowe zawierające rozpuszczalniki z obszarów
parowania oraz suszarek jest wychwytywane i przekazywane do jednostki utylizacji termicznej. Współczynnik wydajności
sięga 95 – 99 % (w zależności od ilości przekazywanej do jednostki spalającej). Przykładowo, stężenie 277 mg C/m 3 w
surowym gazie wydechowym jest redukowane do 25 C/m3 w czystym gazie. Oczyszczanie nadmiernego natrysku odbywa
się przez wytrącanie na mokro. Poniżej, w tabeli 16.1 przedstawia udział rozpuszczalnika w różnych systemach
powlekania.
Struktura i systemy powlekania
Powłoka podstawowa
• rozpuszczalnikowa
• wodna
Powłoka bazowa
• rozpuszczalnikowa
• wodna
Powłoka bezbarwna
• rozpuszczalnikowa
• wodna

Zawartość rozpuszczalnika
(% wag.)
40 - 55
15
50
15
50
30

Tabela 16.1: Udział rozpuszczalników w różnych systemach powlekania stosowanych do powlekania zderzaków

16.2.2

Powlekanie kołpaków

System powlekania kołpaków charakteryzuje obecność dwóch warstw. Jako pierwsza nakładana jest tradycyjna wodna
metaliczna warstwa bazowa, a następnie tradycyjna rozpuszczalnikowa dwuskładnikowa lub utwardzana promieniami UV
warstwa bezbarwna. Do wymagań stawianych tym powłokom należy odporność na zarysowania, wodoodporność i
odporność na odpryskiwanie, jak również wysoka jakość powierzchni. Powlekanie odbywa się automatycznie.
Rysunek 16.2 poniżej ilustruje procedurę produkcyjną kołpaków przy użyciu farb rozpuszczalnikowych.

Waste water treatment installation
Waste water, solids
Aqueous cleaning
Base coat cabin
Cleaned gas
Evaporation zone
Clear coat cabin
Post-combustion
Drier

Instalacja do utylizacji ścieków
Ścieki, części stałe
Czyszczenie wodne
Komora powlekania bazowego
Oczyszczony gaz
Strefa parowania
Komora powlekania bezbarwnego
Dopalanie
Suszarka

426

Rysunek 16.1: Proces powlekania zderzaków na bazie wody
Poniżej, w tabeli 16.2, porównano kilka spośród stosowanych systemów.

Struktura i systemy powlekania Zawartość rozpuszczalnika
(% wag.)
Powłoka bazowa
• rozpuszczalnikowa
75
• wodna
10
Powłoka bezbarwna
• rozpuszczalnikowa
50
• utwardzana UV
10
• wodna
16
Tabela 16.2: Porównanie proporcji rozpuszczalników w systemach powlekania stosowanych do powlekania
kołpaków
16.2.3

Powlekanie kierownic

W przypadku kierownic zapewnione musza być takie właściwości, jak odporność na promieniowanie słoneczne, środki
czyszczące, lub pot z dłoni. Obecnie kierownice są standardowo powlekane „w formie”. W technice tej, na rozgrzaną
formę nakładany jest środek antyadhezyjny, a na środek ten natryskiwana jest powłoka. W ten sposób, ilość nadmiernego
natrysku, a zatem strata materiałów są stosunkowo niskie i wynoszą ok. 20 %. Po upływie krótkiego czasu na odparowanie,
wlewane są wymieszane składniki PUR. Podczas procesu spieniania w zamkniętej formie materiał silnie wiąże się z
powłoką. Stosowana powłoka musi być kompatybilna ze środkiem antyadhezyjnym i zastosowanym systemem
poliuretanowym. Dotychczas stosowane były jedno- i dwuskładnikowe powłoki rozpuszczalnikowe.

16.2.4

Powlekanie reflektorów

Reflektory wymagają wyjątkowo gładkiej i jednorodnej powierzchni. Powłoki mają strukturę jednowarstwową.
16.2.5

Powlekanie w produkcji obudów telewizorów, urządzeń audio i komputerów

Obecnie, w sektorze urządzeń audio i wideo pojawiły się produkty bardziej kolorowe, a nawet wykonywane na
indywidualne zamówienia pod kątem kolorystyki. Wymagania jakościowe odnośnie powłok obudów obejmują odporność
na działanie alkoholi, tłuszczu ze skóry itp., odporność na zarysowania i ścieranie oraz dobre właściwości optyczne
powierzchni. Najnowszą trendem jest seryjne stosowanie powłok wodnych, jednakże wciąż szeroko stosowane są systemy
rozpuszczalnikowe. Przy powlekaniu automatycznym wydajność powlekania obudów telewizorów może dochodzić do 45
%.
16.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu części plastikowych
Z uwagi na szeroki zakres niniejszego rozdziału, nie ma możliwości szczegółowego przedstawienia danych na temat
zużycia i emisji. Zależą one od:
•
•
•
•

rodzaju zastosowanych procesów
stosowane metody utylizacji na wyjściu
produktu
wielkość produkcji.

Przemysł ten został sklasyfikowany w Dyrektywie SED jako „inne powłoki” [123, WE, 1999] (patrz załącznik 24.6).
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Ogólne informacje można znaleźć w rozdziale 20, gdzie opisano odpowiednie techniki.

16.3.1 Bilans masy
Brak danych.
16.3.2 Zużycie
16.3.2.1 Materiały
Trudno jest uzyskać dane dotyczące zużycia farb w g/m2 ze względu na (i) różnice w geometrii przedmiotów, a także (ii)
dlatego, że nie jest to zwykły sposób wyrażania zużycia farb i rozpuszczalników w tej gałęzi przemysłu. (musiałoby być
ono wyrażone w g/m2 malowanej powierzchni, a nie obszaru e-powłoki jak w przypadku pojazdów, patrz załącznik 24,5).
Częściej wyraża się to w kg LZO/kg części stałych na wejściu (patrz załącznik 24.2).
Dla jednego z przykładowych zakładów w Niemczech (Volkswagen, Wolfsburg), w 2002 [171, May 2006]:
•
•
•
•
•
•

pomalowano ok. 1 miliona zderzaków
powierzchnia (jedynie część zewnętrzna): pomiędzy 0,9 i 1,5 m2
podłoże: polipropylen z modyfikacją EPDM
trójwarstwowy system powlekania z gruntem, powłoką bazową i powłoką bezbarwną
rozpylanie pneumatyczne materiałów powłokowych przy pomocy pistoletów natryskowych umocowanych na
robotach
piec suszący po nałożeniu gruntu i warstwy bezbarwnej, proces „mokre na mokre” w przypadku warstwy bazowej i
bezbarwnej.

W tabeli 16.3 liczby opisujące zużycie rozpuszczalnika odnoszą się do mieszanego systemu powlekania z gruntem
rozpuszczalnikowym, wodną powłoką bazową i rozpuszczalnikową warstwą bezbarwną. Jeżeli stosowana jest farba o
średniej zawartości części stałych, zużycie rozpuszczalników może wzrosnąć o 20 %. Jeżeli stosowany jest system w pełni
rozpuszczalnikowy, zużycie rozpuszczalnika wzrośnie do 550 t/r. Zużycie części stałych farb wyniesie 207 t/r. Emisja
LZO, według EVABAT osiągnie poziom pomiędzy 51,75 a 72,45 t/r. Emisja natomiast od 0,25 do 0,35 kg LZO/kg części
stałych farb.

System powlekania

Zużycie
rozpuszczalnika*(t)
125
31
84

Całkowite zużycie
rozpuszczalnika

Powłoka podstawowa (rozpuszczalnikowa)
Powłoka bazowa (wodna)
Powłoka bezbarwna (rozpuszczalnikowa)
240
Rozpuszczalnik w farbie ogółem
Rozcieńczalnik powłoki podstawowej
61
Rozcieńczalnik powłoki bazowej
9
Rozcieńczalnik powłoki bezbarwnej
41
111
Rozcieńczalnik ogółem
351
Zużycie rozpuszczalnika ogółem
Uwagi:
* Odnotowano, że ilość zużytego rozpuszczalnika może wzrosnąć, o 20 % jeżeli stosowana
jest farba o średniej zawartości części stałych
Jeżeli stosowany jest system w pełni rozpuszczalnikowy, zużycie rozpuszczalnika wzrośnie
do 550 t/r.
Tabela 16.3: Zużycie LZO w 2000 r.
[76, TWG, 2004]
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Powlekanie dachów kabin pojazdów i innych plastikowych części pojazdów użytkowych
Półhurtowy zakład lakierniczy w Niemczech przekazał następujące dane [171, May 2006]:
•
•
•

powlekanie 30000 dachów kabin pojazdów i kompletnych zestawów części plastikowych rocznie
powierzchnia (jedynie część zewnętrzna) pomiędzy 6 a 11 m2 na jeden dach
podłoże głownie z poliestru SMC wzmacnianego włóknem szklanym.

Zestaw stosowanych technik to:
•
głównie dwuwarstwowe systemy powlekania z gruntem powierzchniowym i powłoką wierzchnią w jednolitym
kolorze
•
rozpylanie materiałów powłokowych przy pomocy wysokoobrotowych dzwonów rozpylających umocowanych
na robotach, wspomaganych modulowanym powietrzem, ale bez ładunku elektrostatycznego
•
piec suszący po nałożeniu warstwy wierzchniej, w procesie „mokre na mokre”, rozpuszczalnikowego gruntu
powierzchniowego i warstwy wierzchniej.
W przypadku tradycyjnych powłok o średniej zawartości części stałych, zużycie rozpuszczalników wyniosło ok. 400 t/r, a
zużycie części stałych farby wyniosło (w 2005 r.) 253 t/r.
Ze względu na szczególne wymagania technologiczne (tzn. pokrywanie wad podłoża, specyfikacja klienta, proces „mokre
na mokre”), zakład powlekający części plastikowe preferuje dalsze stosowanie powłok rozpuszczalnikowych. W
przypadku ciężarówek i pojazdów użytkowych, ponad 95% elementów jest powlekane jednowarstwowymi powłokami
bezbarwnymi, a nie powłoką bazową/bezbarwną. Gama kolorów wynosi posiada ponad 600 odcieni, z uwagi na
dopasowanie kolorów floty. Prowadzi to do bardzo licznych zmian kolorów, obejmujących czyszczenie od 5 do 7 m
przewodów doprowadzających robotów. W rezultacie, zużywane (i odzyskiwane) są ogromne ilości środków
czyszczących.

Farba
Kit
Grunt piaskujący
Grunt
powierzchniowy
Powłoka wierzchnia
Dodatek elastyczny
Powłoka bazowa
Powłoka bezbarwna
Utwardzacz
Rozcieńczalnik
Produkty specjalne
Rozpuszczalnik
czyszczący
Wierzchnia powłoka
strukturalna
Proszek
Ogółem

Zużycie
kg/r
1 000
3 900
88 000

LZO
%
8,5
29,5
32,4

133 000
4 100
5 050
10 400
66 300
28 600
275
137 000

LZO
kg/r
85
1 150
28 512

Nielotne
%
91,5
70,5
67,6

Nielotne
kg/r
915
2 750
59 488

42,2 56 126
22,3
914
77,3 3 904
54,0 5 616
54,5 36 134
100 28 600
46,3
127
100 137 000

57,8
77,7
22,7
46,0
45,5
0
53,7
0

76 874
3 186
1 146
4 784
30 166
0
148
0

22 000

42,0

9 240

58,0

12 760

2 000
501 625

0

0
307 408

100

2 000
194 217

Tabela 16.4: Zestawienie tradycyjnych materiałów LZO
Sposobem na obniżenie emisji LZO może być wprowadzenie materiałów powłokowych o wysokiej lub bardzo wysokiej
zawartości części stałych oraz odpowiedniego płynu czyszczącego (patrz tabela 16.5). Pozwoli to na uzyskanie emisji w
wynoszącej 0,29 kg LZO/kg części stałych farb.
Materiały o niskiej emisji obejmują:
•

grunt powierzchniowy „mokre na mokre” o bardzo wysokiej zawartości części stałych
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•
•
•

warstwy wierzchnie o wysokiej zawartości części stałych
płyn czyszczący o niskiej zawartości LZO (70 % materiałów organicznych niezaklasyfikowanych jako LZO)
dodatkowe produkty o niskiej emisji (patrz tabela 16.5).
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Materiał powłokowy

Zużycie
w kg

Kit
Grunt “mokre na mokre”
Grunt piaskujący
Grunt powierzchniowy
Powłoka wierzchnia
Utwardzacz
Dodatek
Powłoka bezbarwna
Powłoka bazowa
Rozcieńczalnik
Powłoka strukturowa
Utwardzacz
Produkty specjalne
Płyn czyszczący
Ogółem
Odzysk
Emisja LZO ogółem

600
98 985
4 260
140
150 955
49 507
624
11 027
5 226
27 618
17 022
2 635
255
106 311
475 165
197 185

Zwartość
rozpuszczalnika
w%
8,5
15
29,5
56,7
28,4
25
22,3
37
9,5
100
8
5
46,3
30
33

Zwartość
rozpuszczalnika
w kg
51
15 343
1 257
79
42 871
12 376
139
4 080
496
27 618
27 618
133
118
31 893
137 815
65 071
72 744

Zawartość
Zawartość
części stałych w części stałych w
%
kg
91,5
549
84,5
83 642
70,5
3 003
43,3
61
71,6
108 084
75
37 130
77,7
485
63
6 947
23,7
1 239
0
0
54
9 192
95
2 505
53,7
137
0
0
252 974

Tabela 16.5: Zestawienie materiałów o niskiej zawartości LZO w celu uzyskania niskiej emisji LZO

16.3.2.2 Woda
Brak danych.

16.3.2.3 Energia
Brak danych.

16.3.3 Emisja
Powlekanie części plastikowych jest jedną z czynności zaliczanych do przemysłowego zastosowania farb (patrz rozdział
13). Ta grupa czynności jest źródłem emisji NMLZO w wyniku stosowania farb zawierających rozpuszczalniki,
rozcieńczalniki i rozpuszczalniki czyszczące. Emisja NMLZO w tym sektorze może się znacznie wahać w zależności od
kraju. Na poziomie UE-25, w 2000 r., (według modelu RAINS) emisja NMLZO wyniosła 543,8 kt, co stanowiło 5,9 %
całkowitej emisji NMLZO. Ogółem wykorzystano 1 601 kt farb, przeciętny współczynnik emisji wynosi ok. 339,6 g
NMLZO/kg zużytej farby, co oznacza, że emisja z tego sektora na terenie UE-25 została już częściowo zredukowana
(współczynnik niezredukowanej emisji w tym sektorze waha się w granicach 690 – 750 g/kg farby) [142, EGTEI, 2005].
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16.3.3.1 Emisja do powietrza
Powlekanie zderzaków
Zakłady powlekania zderzaków są mniejsze niż zakłady lakierujące samochody i mają odpowiednio niższe zużycie farb.
Rysunek 16.3 przedstawia losy rozpuszczalników emitowanych do atmosfery.

Emissions: 308 t
Captured and treated exhaust gas: 0.8 t
Varnishing installation
Post-combustion
LZO-input: 351t
Painting cabin
Drier
Wastewater: 2.3 t
Product: 0 t
Discharge in wastes:
Rinsing diluent 11.76 t
Paint sludge 19.62 t

Emisja: 308 t
Przechwytywany i utylizowany gaz odlotowy
Instalacja lakierująca
Dopalanie
Wkład LZO: 351t
Komora malująca
Suszarka
Ścieki: 2,3 t
Produkt: 0 t
Usuwane w odpadach:
Rozpuszczalnik płuczny: 11.76 t
Szlam farbowy: 19.62 t

Rysunek 16.3: Losy LZO wprowadzanych do zakładu produkcji zderzaków samochodowych
[2000, Volkswagen, Wolfsburg, Germany]
Powlekanie kołpaków
Gazy odlotowe z komór natryskowych, suszarek i stref parowania są kierowane do jednostki dopalania, a stężenie w
oczyszczonym gazie osiąga 20 mg C/m³. Czyszczenie odbywa się przy pomocy wodno-alkalicznych środków
czyszczących.

16.3.3.2 Emisja do wody
Cząstki farb są usuwane przy pomocy systemu suchych płuczek. Systemy te pracują w obiegu zamkniętym, raz lub dwa
razy do roku są opróżniane i napełniane świeżą wodą. Ścieki produkowane w wyniku powlekania zderzaków
przedstawiono na rysunku 16.3.

16.3.3.3 Odpady
Odpady produkowane w wyniku powlekania zderzaków przedstawiono na rysunku 16.3.
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16.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla seryjnego malowania części
plastikowych
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w powlekaniu i drukowaniu części
plastikowych. W sekcji 20.7, omówiono techniki mające zastosowanie w nakładaniu farb. Techniki te mogą mieć również
zastosowanie w seryjnym malowaniu części plastikowych. W tabeli 16.6 przedstawiono ogólne techniki mające
zastosowanie w seryjnym malowaniu części plastikowych, opisane w rozdziale 20 i/lub sekcji 20.7. Techniki te przeważnie
nie są powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis
rodzaju informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1.

Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Czyszczenie
Zastępowanie:
stosowanie
mniej
szkodliwych
substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Sekcja nr.
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 16.6: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
Streszczenia sporządzone w ramach EGTEI dla przemysłowego zastosowania farb (patrz załącznik 24.1.1) dostarczają
niektórych danych na temat zysków finansowych na poziomie europejskim z niektórych technik redukcji emisji LZO.
Jednakże, podejście EGTEI z konieczności musi być ograniczone w swojej złożoności i jedynie kilka technik zostało
podanych, bez uwzględnienia innych czynników BAT, takich jak skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy
komponentami środowiska, lub techniczne charakterystyki poszczególnych instalacji lub produktów. [142, EGTEI, 2005]

16.4.1

Minimalizacja zużycia surowców

Opis: do technik redukujących produkcję odpadów należą:
•
•
•

optymalizacja procesu druku, włączając w to automatyzację (patrz sekcja 20.2.5)
odwadnianie szlamu farbowego
wtórne przetwarzanie szlamu farbowego lub emulsji wodnej.

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja produkowanych odpadów (np. nadmiernego natrysku).
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Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Powlekanie zderzaków.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Volkswagon, Wolfsburg, Niemcy.
Literatura: [106, ACEA, 2005]
16.4.1.1 Malowanie seryjne/grupowanie kolorów
Ogólny opis, patrz sekcja 20.6.3.6. Technika ma powszechne zastosowanie w powlekaniu zderzaków.
Grupowanie kolorów może redukować zużycie materiałów powłokowych i rozpuszczalników płucznych. Ponadto
rozcieńczalnik płuczny może być przechwytywany i wykorzystywany powtórnie. Można w ten sposób zaoszczędzić ok. 66
ton rozcieńczalnika płucznego przy współczynniku przechwytywania wynoszącym 90 %.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.1.2 Czyszczenie przewodów rurowych z odzyskiem farby za pomocą kształtek
Ogólny opis, patrz sekcja 20.6.3.7. Technika ta jest powszechnie stosowana w systemach zautomatyzowanych
[13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.1.3 Zwiększenie liczby wysokoobrotowych dzwonów rozpylających
Opis: Dla zwiększenia wydajności nakładania rozpuszczalnych w wodzie gruntów i powłok bazowych, w
zautomatyzowanych technikach nakładania coraz częściej wykorzystuje się dzwony wysokoobrotowe. W
zautomatyzowanych technikach nakładania stosuje układy pierścieniowe, które można czyścić przy pomocy płuczki, w
celu minimalizacji strat związanych z pozostałościami farb i płukaniem.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszenie produkcji odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: W przypadku powłok bazowych obecnie już stosuje się powłoki wodne. Zastosowanie w
powlekaniu zderzaków.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
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16.4.2 Zarządzanie zasobami wodnymi
Opis: Patrz sekcja 20.7.5. Do technik, które należy wziąć pod uwagę należy minimalizowanie konieczności opróżniania
zbiorników z komór lakierniczych redukujące zużycie wody i wypuszczanie ścieków poprzez zmniejszenie produkcji
szlamu farbowego. Potrzebę wymiany wody zmniejsza też optymalizacja wydajności nanoszenia farb. Ścieki mogą być
oczyszczane w oczyszczalni ścieków.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Powyższe techniki pozwalają na uzyskanie poziomów emisji rozpuszczalników
przedstawionych w tabeli 16.7.
Rodzaje ścieków
Części stałe w zawiesinie
BOD
COD

Stężenie (mg/l)
<1 000
<100
<2 500

Tabela 16.7: Poziomy emisji ścieków z powlekania części plastikowych
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Powlekanie zderzaków.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [106, ACEA, 2005]
16.4.3 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.1. Rozpuszczalnikowe systemy powlekania mogą być stosowane w przypadku powłok
podstawowych i bazowych jednak zazwyczaj są stosowane w przypadku powłok bezbarwnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W porównaniu z systemami wodnymi do suszenia potrzeba mniej energii.
Oddziaływanie na środowisko: Materiały rozpuszczalnikowe podczas suszenia generują więcej LZO, które w wielu
przypadkach musi być zredukowane.
Dane operacyjne: Farby rozpuszczalnikowe mają krótszy czas schnięcia, dlatego też można osiągnąć wyższą wydajność
produkcji.
Zakres zastosowania: Kierownice są zazwyczaj powlekane wyłącznie przy użyciu jedno- lub dwuskładnikowych
systemów powlekania przy zastosowaniu techniki powlekania „w formie”.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Krótki czas schnięcia jest ważną cechą technologii rozpuszczalnikowej. Redukcja LZO jest
zazwyczaj wymagana przez krajowe ustawodawstwo środowiskowe.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
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Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
16.4.4

Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

16.4.4.1 Farby wodne
Opis: Ogólna charakterystyka, patrz sekcja 20.7.2.3. Wodne systemy powlekania mogą być stosowane w przypadku
powłok podstawowych, bazowych i niekiedy powłok bezbarwnych. Powszechnie stosowane są następujące powłoki
wodne.
•
•
•

1-składnikowa zawiesina akrylowa: 5 % wagowych rozpuszczalnika organicznego
2- składnikowy system PUR: 10 – 15 % wagowych rozpuszczalnika organicznego
2- składnikowa żywica epoksydowa: 5 % wagowych rozpuszczalnika organicznego

Osiągnięte korzyści dla środowiska: W przypadku powlekania zderzaków, przy wykorzystaniu wodnych powłok
podstawowych, redukcja zużycia rozpuszczalników może wynieść 48 %, w następstwie czego odpowiednio zredukowana
jest emisja rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: W przemyśle produkcji części pojazdów farby wodne stosuje się obecnie jako wypełniacze i
powłoki bazowe, na przykład zderzaków i kołpaków. Farby wodne mogą powodować mechaniczne ograniczenia w
zakresie fizycznych właściwości plastików. Powłoki wodne masowo wykorzystuje się do malowania obudów telewizorów,
sprzętu audio i komputerów. Wodne powlekanie „w formie” kierownic jest obecnie w fazie testów. Pierwsze rezultaty
wykazują, że potrzebny jest tylko nieznacznie dłuższy czas schnięcia w porównaniu z systemami tradycyjnymi, dlatego też
możliwa powinna być integracja z istniejącymi procesami.
Aktualną kwestią jest wprowadzenie wodnych powłok bezbarwnych (50 % zawartości części stałych, 13 %
rozpuszczalnika organicznego). Produkty powstały i są poddawane testom, jednak nie zostały dotychczas zatwierdzone i
wprowadzone do użytku. Mogą one doprowadzić, na przykład w referencyjnym zakładzie z sekcji 16.3.3.1, do dalszej
redukcji emisji LZO w wielkości 50 t/r. Pierwsze pozwolenia mogą zostać wydane w 2007 r.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004, 171, May, 2006]
16.4.4.2 Powlekanie proszkowe – suszone tradycyjnie
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.6. Powłoki proszkowe suszone przy użyciu tradycyjnej metody konwekcyjnej nie są obecnie
szeroko stosowane z uwagi na brak przewodnictwa elektrycznego i wrażliwość plastików na wysokie temperatury. Maja
one zastosowanie w przypadku niewielkich partii drobnych części, takich jak złożone części metalowo – plastikowych
chłodnice samochodowe.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
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Dane operacyjne: Odkrycia w dziedzinie termicznego utwardzania niskotemperaturowych powłok proszkowych są
obiecujące.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.4.3 Farby utwardzane promieniowaniem
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.5. Wśród powłok utwardzanych promieniami UV są powłoki bezbarwne, np. kołpaków, i
zawierają one 10 % wagowych rozpuszczalnika organicznego. Rozwijającą się techniką jest automatyczne nakładanie
powłok UV podczas powlekania reflektorów; powłoki te zawierają ok. 5 – 10 % wagowych rozpuszczalnika organicznego.
Innym stosunkowo nowym zastosowaniem przemysłowym proszku utwardzanego promieniami UV jest powlekanie płytek
podłogowych z PCV.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Farby wodne i bezrozpuszczalnikowe utwardzane promieniowaniem nie są źródłem
emisji LZO
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Farby utwardzane promieniami UV mogą być stasowane w rozmaitych technikach, takich jak
szczotkowanie, walcowanie, zalewanie, natryskiwanie i powlekanie próżniowe.
Zakres zastosowania: Farby te mogą być stosowane jako wszystkie warstwy.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.4.4 Jednowarstwowe powlekanie po fluoryzacji
Opis: Jeżeli obróbka wstępna plastikowej powierzchni została wykonana przy użyciu fluoru, warstwa wypełniająca nie jest
konieczna, ponieważ technika ta, niezależnie od geometrii przedmiotu, tworzy jednorodną warstwę.
Inną zaletą fluorowania jest fakt, że części mogą być przechowywane przez długie okresy czasu zanim zostaną poddane
kolejnym procesom powlekania.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO i materiałów powłokowych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
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Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.5

Techniki i sprzęt do nakładania farby

16.4.5.1 Malowanie w formie
Opis: Technika ta jest stosowana do powlekania kierownic, które produkowane są z dwuskładnikowych materiałów PUR
wlewanych do formy. Produkcja i malowanie odbywa się jednocześnie. Środek antyadhezyjny nakładany jest na rozgrzaną
formę, a na wierzch natryskiwany jest materiał powłokowy. Po krótkim czasie parowania, do formy wlewany jest materiał
PUR, a następnie forma jest zamykana. Rozpoczyna proces spieniania materiału PUR, do którego jednocześnie przywiera
powłoka.
Dotychczas stosowano tu jedynie powłoki rozpuszczalnikowe. Obecnie powłoki wodne nakładane „w formie” są w fazie
testów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Udział nadmiernego natrysku i związane z tym straty materiałów wynoszą ok. 20 %
wkładu.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.5.2 Tradycyjne natryskiwanie wysoko i niskociśnieniowe
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.8. Standardowo natryskiwanie przy pomocy powietrza pod wysokim ciśnieniem stosuje się w
przypadku farb mokrych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od geometrii przedmiotu, współczynniki wydajności nakładania waha
się między 20 a 40 %.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.5.3 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.9.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od geometrii przedmiotu, wydajność nakładania farby waha się
pomiędzy 25 a 50 %.
Dane operacyjne: W technice tej wzrasta wykorzystanie robotów malujących, ponieważ pozwalają one na uzyskanie
warstwy o bardziej równomiernej grubości w porównaniu z malowaniem ręcznym.
Zakres zastosowania: Technika jest powszechna w niektórych zastosowaniach..
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.5.4 Wysokoobrotowe dzwony rozpylające wspomagane elektrostatycznie
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.15.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wydajność nakładania sięga 85 %.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Obecnie techniki nakładania elektrostatycznego nie mogą być wykorzystywane w przypadku
powłok jednowarstwowych, ponieważ metodę tę można wykorzystać jedynie w połączeniu z przewodzącymi warstwami
spodnimi. Powłoki bezbarwne są zazwyczaj nakładane przy użyciu dzwonów wysokoobrotowych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.5.5 Natryskiwanie sprężonym powietrzem wspomagane elektrostatycznie, bezpowietrzne i wspomagane
powietrzem
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.17. Zasadniczo na początku, przy pomocy tradycyjnych pistoletów natryskowych, nakładana jest
przewodząca prąd warstwa podstawowa. Następnie, również zazwyczaj przy pomocy tradycyjnych pistoletów nakładana
jest warstwa bazowa. Na przykład powlekanie zderzaków odbywa się automatycznie i ręcznie poprzez natryskiwanie
wspomagane elektrostatycznie lub przy pomocy pistoletów HVLP.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Dotychczas technika ta była stosowana wyłącznie w nadbudowach wielowarstwowych. Aktualne
badania w zakresie tego zastosowania wykazały, że elektrostatyczne malowanie części plastikowych jest częściowo
możliwe w warunkach produkcyjnych, z pominięciem dodatkowych etapów i nakładania materiałów przewodzących.
Badania te wykazały potencjalną redukcję zużycia farb i rozpuszczalników o 40 – 55 %.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
16.4.5.6 Przetwarzanie powłok proszkowych – natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.18. Powłoki proszkowe mogą być stosowane przy pomocy wszystkich standardowych technik
natryskowych. Najlepsze wyniki osiąga się jednak przy natryskiwaniu wspomaganym elektrostatycznie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.6

Suszenie

16.4.6.1 Suszenie konwekcyjne
Opis: Patrz sekcja 20.8.1.1. Części, po oczyszczeniu, przemierzają jednostki napowietrzające, suszące i chłodzące.
Suszarki konwekcyjne są w pewnym zakresie stosowane do usuwania gromadzącej się wody. W przypadku stosowania
suszarek konwekcyjnych nie ma potrzeby chłodzenia.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ponieważ strefa chłodzenia jest zbędna, można zaoszczędzić ok. 25 % dostarczanej
energii w porównaniu z tradycyjnymi suszarkami.
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Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Suszarki konwekcyjne są powszechne zastosowanie w powlekaniu plastikowych zderzaków.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.6.2 Utwardzanie ultrafioletem (UV)
Opis: Patrz sekcja 20.8.2.3. Z zasady, suszenie i utwardzanie odbywa się przy maksymalnej temperaturze 80 °C z uwagi
na wrażliwość podłoża na wysokie temperatury. Jedną ze stosowanych technik jest zautomatyzowane nakładanie powłok
utwardzanych promieniami UV (udział rozpuszczalnika wynosi ok. 5 – 10 %).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W związku z tą techniką, emisja rozpuszczalników zostaje znacznie zredukowana w
porównaniu z tradycyjnymi systemami powlekania z rozpuszczalnikami w proporcji do 70 %. Proces powlekania jest
przyspieszony a jakość wzrasta (odporność na zarysowania, wysoka nieprzejrzystość). Dzięki szybkiemu schnięciu i
wystawieniu na wysoką temperaturę podczas powlekania, występuje oszczędność przestrzeni i redukcja energii.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W przypadku niektórych plastików suszenie promieniami UV może powodować żółknięcie jasnych
kolorów.
Zakres zastosowania: Powszechne zastosowanie, np. do powlekania reflektorów.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.6.3 Utwardzanie wiązką elektronów
Opis: Patrz sekcja 20.8.2.4. zasady, suszenie i utwardzanie odbywa się przy maksymalnej temperaturze 80 °C z uwagi na
wrażliwość podłoża na wysokie temperatury
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W przypadku niektórych plastików suszenie wiązką elektronów może powodować żółknięcie jasnych
kolorów.
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Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Technika ta jest obecnie stosowana jedynie w przypadku dużych powierzchni z uwagi na wysokie koszty
inwestycji.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.6.4 Zastosowanie suszarek kondensacyjnych
Opis: Suszarki kondensacyjne mogą być stosowane do suszenia warstw powłok wodnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Można zaoszczędzić ok. 25 % dostarczanej energii, w porównaniu z tradycyjnymi
suszarkami, jako, że obecność kolejnej strefy chłodzącej nie jest wymagana. O ile dejonizowana woda krąży w
zamkniętym obiegu, unika się produkcji ścieków w sekcji czyszczącej. Również zużycie świeżej wody może zostać
zredukowane, dzięki zastosowaniu przepływu kaskadowego.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.7

Utylizacja gazów odlotowych

16.4.7.1 Filtr elektrostatyczny
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.7. Komory natryskowe są stosowane, jednakże nie są dostępne informacje na temat
utylizacji gazów odlotowych. [13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.7.2 Separacja cząsteczek metodą Venturiego
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.5 Wykorzystywane są komory natryskowe z mokrą separacją, jednakże nie są dostępne
informacje na temat utylizacji gazów odlotowych. [13, DFIU i IFARE, 2002]
16.4.7.3 Płuczka
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.8. Stosuje się komory z suchą separacją, jednakże nie są dostępne informacje na temat
utylizacji gazów odlotowych. [13, DFIU i IFARE, 2002].
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16.4.7.4 Utylizacja gazów odlotowych z komór lakierniczych
Opis: Gazy odlotowe z komór lakierniczych mogą być przechwytywane i utylizowane. Efektywna redukcja emisji LZO
może być osiągnięta dzięki przechwytywaniu i utylizacji gazów odlotowych z komór lakierniczych (patrz sekcja
20.11.2.1).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: System jest stosunkowo mało wydajny z uwagi na znaczne ilości powietrza, które należy
poddać utylizacji i stosunkowo niskie stężenie LZO, zwłaszcza w przypadku nakładania ręcznego, gdzie wymagany jest
duży przepływ powietrza z względu na bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Wysokie koszty związane z zapotrzebowaniem na zbiórkę gazów odlotowych i wykorzystanie energii do
wyprowadzania i niekiedy też wspomagania spalania.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED i inne przepisy. W niektórych Państwach Członkowskich możliwe jest
dostosowanie się do limitów bez potrzeby utylizacji gazów odlotowych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]
16.4.7.5 Koncentracja i recyrkulacja gazów odlotowych z komór lakierniczych
Opis: Niektórzy producenci przedmiotów plastikowych decydują się na dalsze stosowanie powłok rozpuszczalnikowych.
Wynika to ze specyficznych wymagań technicznych (tzn. specyfiki plastikowych podłoży, specyfikacji klienta,
elastyczności podczas użytkowania, możliwości zastosowania procesów „mokre na mokre”).
Żeby mieć wkład w zmniejszanie emisji rozpuszczalników, przemysł powlekania plastików kieruje strumienie gazu na
zewnątrz przy pomocy adsorbentów obrotowych (patrz sekcja 20.11.3.2). Stosuje się również obieg wewnętrzny w
komorach natryskowych z automatycznym nakładaniem farby.
Powietrze wydechowe z komory natryskowej (przeciętnie od 40 000 do 80 000 m3/h) po intensywnej filtracji podlega
recyrkulacji (zazwyczaj mokra płuczka Venturiego plus dodatkowy etap filtrowania) co pozwala na uzyskanie stężenia
cząstek poniżej 0,1 mg/m3 w celu uniknięcia optycznych wad powierzchni przedmiotu. Dzięki powtórnemu ogrzewaniu
powietrza wydechowego, z mokrej płuczki można osiągnąć stałe warunki klimatyczne (ok. 70% wilgotności względnej).
Dzięki uzyskaniu recyrkulacji od 90 do 95 % powietrza, stężenie rozpuszczalnika w komorach natryskowych wzrasta o 10
– 20 % (przeciętnie od 250 mg/m3 do 2.5 g/m3). Stężenie rozpuszczalnika jest następnie kontrolowane z przyczyn
bezpieczeństwa (żeby utrzymać je znacznie poniżej dolnej granicy wybuchowości) i z przyczyn technicznych (wpływ na
parowanie rozpuszczalników z przedmiotu). Od 5 do 10 % powietrza zostaje wysłane do utylizacji. Mała ilość powietrza i
wysokie stężenie rozpuszczalnika tworzą korzystne warunki do utleniania termicznego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
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Zakres zastosowania: Recyrkulacja powietrza ze zwiększonym stężeniem rozpuszczalnika może być zastosowana jedynie
w instalacjach, w których możliwe jest skuteczne odizolowanie komór lakierniczych (małe otwory wlotowe i wylotowe),
gdzie nakładanie odbywa się przy pomocy automatycznych urządzeń, i gdzie przedmioty nie posiadają przestrzeni
wewnętrznych. Nie nadaje się ona zatem w przypadku nadwozi samochodów, kabin ciężarówek i podobnych obiektów.
Tam, gdzie to możliwe, redukcja emisji LZO może wynieść 90 %.
Ekonomika: Redukcja kosztów utylizacji termicznej, gdyż dzięki mniejszej objętości powietrza i wyższemu stężeniu LZO
stworzone zostają warunki autotermiczne.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa SED. Patrz Ekonomika.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Volkswagen, Wolfsburg, Niemcy.
Literatura: [171, May, 2006]
16.4.7.6 Utlenianie termiczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.4.2. Jeżeli stosuje się powłoki rozpuszczalnikowe, gazy odlotowe z suszarek są zazwyczaj
utylizowane w jednostce spalania. Gazy odlotowe z komór lakierniczych zazwyczaj nie jest poddawany utylizacji w
jednostce spalania. Jednakże przy powlekaniu kołpaków tradycyjnymi farbami rozpuszczalnikowymi gazy odlotowe z
komór natryskowych, suszarek i stref parowania są kierowane do jednostki dopalania gazów. Stężenie oczyszczonego gazu
osiąga poziom 20 mg C/m3. Przechwytywanie gazów odlotowych z suszarek ma wpływ jedynie na 10 – 30 % całkowitej
emisji LZO.
[13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004]

16.4.7.7 Oczyszczanie biologiczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.8. [13, DFIU i IFARE, 2002]

16.4.8

Utylizacja ścieków

16.4.8.1 Ultra i nanofiltracja
Ogólny opis, patrz sekcja 20.12.6. Komory natryskowe z mokrą separacją są stosowane i są wyposażone w jednostki
ultrafiltracji do oddzielania farb, które są następnie odzyskiwane.
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17. POWLEKANIE MEBLI I MATERIAŁÓW DREWNIANYCH
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [107, VDI, 2005] [128, TWG, 2005]
17.1 Ogólne informacje na temat powlekania mebli i materiałów drewnianych
Drewno jest naturalnym surowcem charakteryzującym się brakiem jednolitości i anizotropią, który wykazuje
nieregularność z punktu widzenia struktury powierzchni, zmienną zawartość rozmaitych substancji (np. wosków, wody,
żywic), oraz zmienną oporność elektryczną. Włókna drewna często charakteryzują się tym, że puchną i podnoszą się pod
wpływem cieczy (w szczególności wody). Drewniane powierzchnie są powlekane w celu konserwacji lub wzmocnienia
koloru, struktury powierzchni i/lub porowatości. Powłokę nakłada się na przykład, żeby zapewnić odporność na:
•
•
•
•

wpływy chemiczne
stres mechaniczny
wpływy klimatyczne
zabrudzenia.

Obecnie przemysł drewniany i meblarski napotyka nowe wymagania rynku, takie jak złożona geometria produktów i
bardziej zaawansowane cechy (np. różnorodność kolorów, nowe efekty powierzchniowe). Żeby spełnić te wymogi coraz
częściej wykorzystuje się techniki nakładania natryskowego.
Charakterystyczna dla tej gałęzi przemysłu jest też znaczna przewaga przedsiębiorstw średniej wielkości, a 75 % firm
zatrudnia mniej niż 100 pracowników. W Niemczech istnieją następujące przedsiębiorstwa:
•
•
•

45 000 warsztatów stolarskich (średnio 4,5 zatrudnionych)
1 500 zakładów lakierniczych drewna i mebli drewnianych (średnio 75 zatrudnionych)
ok. 8 wielkich przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób.

W 1999 r. w niemieckim przemyśle drewnianym i meblarskim zużyto ponad 80 000 ton farb, z czego ok. 60 % do
zastosowań przemysłowych, a pozostałe 40 % w zakładach rzemieślniczych. W ostatnich latach ilość zużytych farb nieco
spadła i przewiduje się, że ta tendencja będzie się utrzymywać w przyszłości. Wynika to z kilku przyczyn, takich jak
przeniesienie największej wydajności produkcji do Europy wschodniej, wzrost wykorzystania folii plastikowych do
zastosowań powierzchniowych, rosnąca redukcja grubości powłok oraz rosnące wykorzystanie farb o wysokiej zawartości
części stałych.
W ostatnich latach w przemyśle meblarskim wyraźnie wzrósł stopień automatyzacji nakładania farb, przede wszystkim ze
względu na lepszą jakość, większą wydajność i wymogi środowiskowe.
W przemyśle drewnianym i meblarskim przetwarza się i powleka szereg różnych materiałów. Ze względu na zastosowanie
można je podzielić na następujące grupy:
•
•
•
•
•

konstrukcje zewnętrzne, wyposażenie i meble
konstrukcje wewnętrzne, wyposażenie i meble
zastosowania komercyjne i publiczne, np. szkoły
zastosowania domowe
zastosowania związane z wodą, np. baseny, sauny, kuchnie i łazienki.
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17.2 Procesy i techniki stosowane w powlekaniu mebli i materiałów drewnianych
Nakładanie powłok na drewno i materiały drewniane obejmuje:
•
•
•
•
•

obróbkę wstępną powierzchni drewnianej
nakładanie warstwy bazowej
nakładanie warstwy wierzchniej
nakładanie farby
odparowywanie i suszenie/utwardzanie

W zależności od wymaganej struktury powierzchni (np. otwarte lub zamknięte pory komórek), mogą być wykorzystane
rozmaite farby. Jeżeli struktura drewna ma być widoczna, np. drewno lite lub okleina, stosuje się farby bezbarwne
(powłoki bezbarwne), oleje i woski. Przykładowo, panele z włókien średniej gęstości (MDF) są powlekanie farbami
pigmentowymi w wybranym kolorze. Jeżeli stosuje się farby pigmentowe, przed nałożeniem powłoki bazowej stosuje się
warstwę barierową, która zapobiega przenikaniu farby pod powierzchnię drewna i pozwala na nałożenie bardziej jednolitej
warstwy.

17.2.1

Obróbka wstępna powierzchni drewnianych

Z uwagi na nieregularny wzrost i zmienną strukturę powierzchni, a także zróżnicowaną zawartość różnych substancji,
takich jak żywica lub wosk, prawidłowa obróbka wstępna powierzchni ma zasadnicze znaczenie. Obróbka wstępna może
mieć wpływ na rozmaite cechy drewna, takie jak płaska powierzchnia, likwidacja śladów wcześniejszej obróbki,
wyrównanie różnic kolorystycznych, nierówności, podniesionych włókien, pęknięć, sęków, jak również wilgotności
drewna. Typowa obróbka wstępna obejmuje:
•
•

obróbkę mechaniczną, np. piaskowanie
metody barwienia, takie jak:
o bejcowanie
o emaliowanie
o wybielanie.

W przypadku szczególnych rodzajów drewna, niezbędne są chemiczne procesy czyszczenia, wykorzystujące roztwory
mydła, amoniak lub rozpuszczalniki organiczne, oraz piaskowanie mające na celu usunięcie składników drewna, które nie
przyjmują farby, takich jak żywica i wosk.
Piaskowanie
Z reguły, drewno i materiały drewniane do uzyskania stanu idealnego do malowania, po nałożeniu powłoki bazowej, po
bejcowaniu lub nałożenie innych warstw farby, wymagają piaskowania, ponieważ styczność z cieczami powoduje
podnoszenie włókien drewna. Zjawisko mechacenia ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania farb wodnych.
Bejcowanie
Bejcowanie ma na celu przyciemnienie koloru drewna. Struktura drewna i struktura porów pozostają niezmienione. W
zależności od rodzaju zastosowanej bejcy, czas schnięcia jest bardzo różny. Bejce są to zawiesiny pigmentów lub roztwory
farb w wodzie lub rozpuszczalnikach organicznych. Najczęściej stosowana jest bejca rozpuszczalnikowa. Jeżeli stosuje się
bejce chemiczne, takie jak np. jednoskładnikowe bejce pozytywowe, należy wziąć pod uwagę dłuższy czas pozostawienia
na powierzchni. Jeżeli stosuje się bejce wodne, należy się liczyć z pęcznieniem i wzrostem szorstkości powierzchni
(mechacenie). Można też stosować rozcieńczone wodą rozpuszczalniki organiczne (bejce mieszane). Tradycyjnie stosuje
się bejce wodne. Poniżej, w tabeli 17.1 wypisano składy różnych rodzajów bejc.
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Zawartość wody
(%)

Zawartość
rozpuszczalników
organicznych (%)
0
85 - 95
25 - 30

Udział pigmentów
(%)

Bejca wodna
do 95
do 15
Bejca rozpuszczalnikowa 0
5 - 15*
Bejca mieszana
65 - 70
5
Uwagi:
* W niektórych metodach walcowania, udział pigmentów może wynosić do 15 %
Tabela 17.1: Składy różnych typów bejc do drewna
[76, TWG, 2004]
Nakładanie odbywa się ręcznie (przy pomocy gąbki, pędzla, wałka, natryskiwania) lub automatycznie (zautomatyzowane
nakładanie natryskowe, walce, wałki z gumy piankowej. Następnie, ma miejsce suszenie w temperaturze pokojowej albo w
suszarkach konwekcyjnych, suszarkach płaskich lub strumieniowych.
Emaliowanie
Współczesne emalie są to ciekłe powłoki do drewna na bazie żywic. Materiały te charakteryzuje dobra penetracja drewna,
często zawierają one hydrofoby i fungicydy poprawiające właściwości drewna. Mogą być one bezbarwne lub barwione na
różne kolory. Inne materiały stosuje się wewnątrz, a inne na zewnątrz. Emalie bez fungicydów, podobnie jak emalie
bezbarwne mogą być stosowane jedynie we wnętrzach.

Wybielanie
Z zasady, wybielanie rozjaśnia kolor drewna. Niekiedy konieczne jest kilkukrotne wybielanie, na przykład w przypadku
klonu. Do wybielania używa się nadtlenku wodoru (30 – 35 %) z rozmaitymi dodatkami. Czas działania zależy od
oczekiwanych efektów. Ponieważ wybielanie powoduje odłączanie się tlenu, konieczne jest suszenie zapobiegające
powstawaniu pęcherzy. Wybielanie stosuje się również w przypadku drewna, którego kolor nie jest odporny na działanie
światła, np. wiśniowego lub różanego. Żeby przywrócić naturalną barwę drewna, po wybieleniu, stosuje się bejcę z
pigmentami o wysokiej odporności na światło,. Jeżeli stosuje się systemy powlekania PUR, środek utwardzający musi być
odporny na działanie nadtlenku wodoru.

17.2.2

Nakładanie warstwy bazowej

Materiał powłoki bazowej musi się nadawać do piaskowania. Techniki nakładania obejmują:
•
natryskiwanie (ręczne lub automatyczne; tradycyjne, bezpowietrzne, bezpowietrzne wspomagane powietrzem
(tzw. 'airmix') i wspomagane elektrostatycznie)
•
zalewanie
•
walcowanie (np. przy użyciu lakieru utwardzanego UV, odpowiedniego do walcowania)
•
zanurzanie (tylko w przypadku niektórych wyrobów).
Po wysuszeniu i po obróbce wstępnej, przed nałożeniem bezbarwnej powłoki bazowej, ma miejsce piaskowanie
(materiałem o ziarnach odpowiedniej wielkości). Przed nałożeniem warstwy wierzchniej powierzchnia jest piaskowana
powtórnie. W niektórych przypadkach struktura drewna jest nadrukowywana bezpośrednio na powłokę bazową. Jako
podłoża, zazwyczaj używa się zwykłej okleiny, ale też powlekane podłoże może już być uprzednio pokryte barwną
powłoką bazową/stoperem.
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17.2.3

Nakładanie warstwy wierzchniej

Do powlekania drewna i materiałów drewnianych stosuje się farby, folie lub inne panelowe materiały powłokowe, jak
również tkaniny lub skóry. Do typowych powłok należą:
•
farba nitrocelulozowa (NC)
•
farby utwardzane kwasami
•
farby poliuretanowe (PUR)
•
nienasycone farby poliestrowe (UP):
o materiały UP typu otwarto komórkowego
o systemy grubowarstwowe
•
farby wodne
•
powłoki proszkowe
•
farby/emalie alkidowe
•
systemy łączone/mieszane
•
wodne lakiery UV
•
lakiery 100 % UV.
Stosowane są te same techniki nakładania, jaki w sekcji 17.2.2.
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W tabeli 17.2 wyszczególniono podstawowe właściwości najczęściej stosowanych bejc i farb do drewna.
Rodzaj bejcy lub farby

Udział
Udział Składniki
rozpuszczalnik wody
a (%)
(%)

Bejca do drewna
• rozpuszczalnikowa
- typ a)
- typ b)
- typ c)
• wodna

95
70
25-30
0

0
25-30
70-80
85-95

Farba NC
• bezbarwna
• pigmentowa

ok. 75
ok. 60

0
0

Wełna celulozowa
(nitroceluloza)
Alkidowomelaminowa
Żywica mocznikowa
Poliole

Farba utwardzana kwasem
• dwuskładnikowa,
pigmentowa
40-50
• dwuskładnikowa,
pigmentowa
20-30
• jednoskładnikowa,
bezbarwna
20-30

Farba PUR
• bezbarwna
• pigmentowa
• o średniej zawartości części
stałych, bezbarwna
Farba UP
• tradycyjna
• z zawartością parafiny
• bez parafiny
• Utwardzana UV
- lakier do walcowania
- stoper
• farba natryskiwana UP
- bezbarwna
- Utwardzana UV
Farba akrylowa
• Utwardzana UV
- lakier do walcowania
- farby natryskiwane o
strukturze otwarto
komórkowej
• utwardzana wiązką
elektronów

65-70
36-60
40-50

0
0
0

ok. 35 (15)
ok. 35 (15)
ok. 35 (15)
ok. 35 (15)
ok. 20 (20)
ok. 20 (10)

0
0
0
0
0
0

65 – 70
65 - 70

0
0

Izocyjaniany,
Akryle, poliestry

Poliester, związki
nienasycone
(materiały
metaloorganiczne)

Poliakryle,
związki nienasycone

2 - 40
2-10
65-70

suszona tradycyjnie

•

Utwardzana UV

•

PUR, dwuskładnikowa

katalizator

Uwagi

Rozpuszczalniki organiczne,
Rozpuszczalniki rozcieńczalne
wodą,
Bejca mieszana,
Rozpuszczalniki rozcieńczalne
wodą,
Mechacenie drewna
Wytrzymałość powierzchni o
graniczonym zastosowaniu

Suszenie fizyczne

Starsze farby emitowały
formaldehyd,
wysoka wytrzymałość
Suszenie
wymuszone

Kwas

Głównie materiały
dwuskładnikowe, wysoka
wytrzymałość

Dodatkowa reakcja
(fizykochemiczna)

Polimeryzacja
• ciepło
• promieniowanie

Nadtlenki
organiczne

Łączenie składników,
Przy powłokach utwardzanych
UP, należy wziąć pod uwagę
czasy schnięcia wstępnego i
utwardzania

Promieniowanie
UV, fotoinicjator

Wiązka elektronów

Fotoinicjator

Suszenie fizyczne,
polimeryzacja,
reakcja dodatkowa

Promieniowanie UV Mechacenie drewna, dłuższy
czas schnięcia, możliwość
zastosowania powłoki bazowej
UV a następnie farby wodnej,
Utwardzane UV farby wodne
odgrywają coraz większą rolę.
Powłoki UV mogą być
stosowane jedynie na płaskich
elementach, powlekanych
oddzielnie, a powlekanie
odbywa sie przed połączeniem
części mebli.

2-5

Farba wodna
•

Rodzaj reakcji

5-7
ok. 2
ok. 9

6
0
6
5
5
8
6
0
6
0
6
5

450

Powłoki proszkowe
•
suszone tradycyjnie
•
utwardzane UV

0

0

Żywice epoksydowe
Żywice poliestrowoakrylowe

Dodatek i
kondensacja

Farby na bazie żywic
alkidowych

10-80

0

Żywice alkidowe

Utlenianie na
powietrzu,
suszenie
fizykochemiczne

Promieniowanie UV Suszone tradycyjnie powłoki
proszkowe obecnie nie nadają
sie do powlekania drewna.
Istnieją jedynie systemy
powlekania MDF.
Rozpuszczalniki organiczne
Związki

metaloorganiczne

Uwagi (1) dane w nawiasach oznaczają ilość wyemitowanego (jako % powłoki)

Tabela 17.2: Przegląd właściwości bejc i farb do drewna
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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17.2.4

Nakładanie farby

Do drewna i materiałów drewnianych można wykorzystać następujące techniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malowanie, powlekanie wałkiem
natryskiwanie ręczne (częściowo też wspomagane elektrostatycznie)
natryskiwanie automatyczne (częściowo też wspomagane elektrostatycznie)
natryskiwanie automatyczne z lub bez odzyski nadmiernego natrysku (częściowo wspomagane elektrostatycznie)
walcowanie
technika „vacumat”
wypełnianie stoperami
powlekanie kurtynowe
zanurzanie/powlekanie całopowierzchniowe
drukowanie.

W przemyśle meblarskim, oprócz natryskiwania ręcznego, wykorzystywane są też instalacje lub urządzenia natryskowe
wyposażone w dwuczęściowe jednostki uwalniające. W tabeli 17.3 wymieniono osiągalne wskaźniki wydajności.
Technika nakładania

Współczynnik
wydajności (1)
Malowanie, powlekanie wałkiem 95 - 100
Tradycyjne natryskiwanie
30 - 60
Natryskiwanie, HVLP
40 - 75

Uwagi

Natryskiwanie na gorąco

40 - 60

Natryskiwanie bezpowietrzne
Natryskiwanie bezpowietrzne
wspomagane powietrzem
Natryskiwanie, mokry lakier
wspomagany elektrostatycznie
Natryskiwanie, proszek
wspomagany elektrostatycznie

40 - 75
35 - 50

Zmniejszona jednolitość powierzchni
Duża objętość nadmiernego natrysku
Nakładanie bejc do drewna o niskiej lepkości, rosnące
wykorzystanie także do innych farb
Nakładanie farb o wysokiej zawartości części stałych,
również do natryskiwania gorącym woskiem
Pokrywanie natryskiwanego materiału
Pokrywanie natryskiwanego materiału

50 - 70

Należy wziąć pod uwagę przewodnictwo elektryczne

80 - 95

Powlekanie kurtynowe
Walcowanie
Technika „vacumat”

95
95
95

Należy wziąć pod uwagę przewodnictwo elektryczne.
Obecnie stosowanej jedynie do powlekania MDF
(nieliczne zastosowania)
Ograniczone przez geometrię wyrobu
Ograniczone przez geometrię wyrobu
Jedynie do wąskich części i krawędzi, farby wodne i
materiały utwardzane UV o wysokiej zawartości części
stałych, należy też uwzględnić geometrię wyrobu

Tabela 17.3: Osiągalne współczynniki wydajności
[13, DFIU i IFARE, 2002]
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17.2.5

Odparowywanie rozpuszczalnika i suszenie/utwardzanie

Suszenie/utwardzanie warstwy farby wymaga intensywnego odparowywania. Odparowywanie odbywa się w specjalnych
instalacjach, które są z zasady ulokowane u wylotu suszarek. W przypadku farb wodnych, do efektywnego suszenia należy
uwzględnić wilgotność parującego powietrza
Do typowych procesów suszenia należą: (niektóre są bardziej popularne niż inne)
•
•
•
•
•
•
•

cyrkulacja przelotowa w suszarce z odwilżaniem
suszarki konwekcyjne
systemy podczerwone:
• reakcje termiczne
• suszenie bliską podczerwienią (NIR)
suszenie promieniami UV
mikrofale
suszarki o wysokich częstotliwościach (HF)
utwardzanie promieniowaniem rentgenowskim.

17.2.6

Przykłady niektórych procesów powlekania

Powlekanie krzeseł
W większości przypadków, przy powlekaniu krzeseł, pierwszą warstwą jest powłoka rozpuszczalnikowa minimalizująca
unoszenie włókien. Krzesła wytwarzane z drewna bukowego są z zasady na początku powlekane barwną bejcą do drewna
lub emalią. Po uprzednim piaskowaniu, nakłada się pierwszą warstwę (120 g/m 2) powłoki wodnej. Materiał schnie w
temperaturze pokojowej lub przez suszenie wymuszone. Po kolejnym piaskowaniu nakłada się drugą warstwę farby
wodnej (120 g/m2), a następnie suszy. W przypadku krzeseł, ze względu na ich geometrię, zazwyczaj stosuje się
wspomagane elektrostatycznie natryskiwanie farb wodnych. Zredukowany zostaje wtedy nadmierny natrysk, a co za tym
idzie, emisja LZO.
Powlekanie ram okiennych
W przeciwieństwie do innych sektorów przemysłu drewnianego, powlekanie drewnianych ram okiennych nadal często
wykonuje się ręcznie. Ponieważ drewniane części okien muszą być odporne na wpływ pogody oraz ataki sinizny drewna,
do uzyskania odpowiedniej odporności potrzeba do czterech warstw powłok. Zarówno procesy szlifowania jak suszenia są
niezwykle wymagające pod względem czasu i nakładu pracy. Najnowszą tendencją w Niemczech jest powlekanie okien
farbami wodnymi (np. akrylowymi), jednakże nadal stosuje się też farby rozpuszczalnikowe (np. alkidowe). Farby wodne
mają niższą przyczepność w porównaniu z tradycyjnymi farbami rozpuszczalnikowymi).
Powszechnie stosowaną techniką nakładania powłok ochronnych i bazowych na elementy prasowane jest powlekanie
całopowierzchniowe. Warstwa wierzchnia jest tu nakładana przez natryskiwanie jednej lub dwóch warstw farby wodnej. Z
uwagi na geometrię przedmiotów, nawet jeżeli stosuje się natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie, powstaje znaczna
ilość nadmiernego natrysku. Żeby zredukować koszty i oddziaływanie na środowisko, wykorzystuje się instalacje do
odzysku lakierów. Dodatkowo, komory natryskowe wyposażone są w system suchej separacji nadmiernego natrysku
zapobiegający koagulacji i usuwaniu szlamu farbowego.
Powlekanie mebli wysokiej jakości
[128, TWG, 2005]
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Przy powlekaniu mebli wysokiej jakości maja miejsce następujące etapy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

piaskowanie i usuwanie pyłu
dostosowaniu koloru, np. przez bejcowanie
piaskowanie i usuwanie pyłu
warstwa bazowa
piaskowanie i usuwanie pyłu
warstwa wierzchnia.

Drugi z etapów odbywa się głównie przez (ręczne) natryskiwanie, etapy 4 i 6, również przeważnie przez natryskiwanie. Do
powlekania mebli wysokiej jakości rzadko stosowane są farby utwardzane promieniami UV. Główną przyczyną jest fakt,
że mogą być one nakładane tylko pod warunkiem, że płaskie elementy są powlekane oddzielnie, a powlekanie ma miejsce
przed połączeniem części mebla. Jeżeli części mebla nie zostały jeszcze połączone, możliwe jest zastosowanie powłok
utwardzanych promieniami UV lub innej, niż natryskiwanie, metody nakładania (głownie walcowanie).
Niedawno niemiecka firma (Rippert GmbH) oraz fińska firma (Tikkurila Coatings Oy) niezależnie opracowały metodę
utwardzania promieniami UV, w której wykorzystuje się promienie UV w atmosferze gazu obojętnego. W metodzie tej
możliwe jest utwardzanie lakierów i farb UV na trójwymiarowych elementach i gotowych krzesłach. Sprzęt i powłoki są
dostępne na rynku.
W przypadku mebli z litych kawałków drewna (których powierzchnie są olejowane lub woskowane), przeznaczonych do
kuchni, sypialni, salonów, pokojów dziecinnych, zazwyczaj stosuje się następujące procesy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

uprzednio piaskowane części mebli poddawane są wygładzaniu przy użyciu szczotek
po odkurzeniu, na drewnianą powierzchnię przy pomocy urządzenia natryskującego nakłada się olej
naolejone przedmioty są następnie szczotkowane
natryskiwany jest gorący wosk
powierzchnia wosku jest szczotkowana
przedmioty zostają odwrócone a czynności 1 - 5 wykonane powtórnie.

Proszkowe powlekanie paneli MDF
Proszkowe powlekanie paneli MDF do produkcji mebli pod zestawy TV oraz mebli biurowych wykonuje się z
pominięciem wcześniejszego gruntowania. Długość linii, na której odbywa się ogrzewanie, powlekanie, utwardzanie i
suszenie jest znacznie mniejsza niż w tradycyjnych zakładach, ponieważ powlekanie odbywa się w jednym cyklu.
Z uwagi na bardzo niskie przewodnictwo elektryczne MDF, przed nałożeniem proszku przy pomocy koronowych
pistoletów natryskowych, płyty ogrzewane są do temperatury 60 – 70 °C. W tej temperaturze, cząsteczki proszku
przywierają do powierzchni MDF tworząc spójną powłokę, która jest następnie suszona promieniami UV. Po suszeniu nie
jest już wymagane szlifowanie powierzchni.
Ze względu na odzysk i powtórne wykorzystywanie proszku można osiągnąć znaczną redukcję kosztów. Technika ta ma
jednak zastosowanie jedynie w przypadku określonych kolorów i struktur.
Powlekanie drewnianych mebli kuchennych i łazienkowych
Meble kuchenne i łazienkowe są produkowane z litych kawałków drewna (np. dąb, buk, klon, sosna pinia i wiśnia) oraz
materiałów drewnianych (np. MDF) a następnie powlekane. Do malowania wykorzystuje się wyłącznie systemy mokrych
farb, ze znacznym udziałem rozcieńczalnych wodą farb UV, jak również bejc wodnych lub rozpuszczalnikowych. Obecnie
rozpuszczalnikowy poliester i PUR stosuje się jedynie w niewielkim zakresie, zazwyczaj do malowania części
wymiennych. Bejce wodne nakłada się przy pomocy automatycznych głowic walcowych. Przejście na rozcieńczalne wodą
farby UV jako powłoki bazowe i wierzchnie ma miejsce ze względu na ochronę środowiska, bezpieczeństwo w miejscu
pracy, z przyczyn technicznych i żeby ograniczyć ryzyko pożaru. Zawartość rozpuszczalników w wykorzystywanych
materiałach wynosi 1 – 2,5 %. Powlekanie zazwyczaj odbywa się w całkowicie zautomatyzowanych instalacjach. Materiał
nakładany jest przy pomocy sprężonego powietrza. Nadmierny natrysk jest gromadzony (przez listwy zgarniające) i
wykorzystywana powtórnie.
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Cząstki farb z powietrza wydechowego są poddawane suchej separacji. System farb składa się zazwyczaj z dwóch warstw.
Powłoka bazowa przed nałożeniem powłoki wierzchniej może być piaskowana. W związku z wykorzystaniem farb
utwardzanych promieniami UV, ilość emitowanych rozpuszczalników jest bardzo niska i, nawet w dużych instalacjach,
osiąga mniej niż 10 kg/h. Dlatego też nie praktykuje się oczyszczania gazów wydechowych z LZO. Gazy odlotowe są
emitowane bezpośrednio przez komin. Środki czyszczące są odzyskiwane przez destylację.

17.2.7

Wykańczanie stałymi substancjami powłokowymi

Stałe substancje powłokowe są to materiały nakładane w stanie stałym na panelowe lub profilowane przedmioty. Mogą to
być okleiny, arkusze, papiery lub laminaty.
Okleiny
Okleiny są to cienkie arkusze drewna o grubości ok. 0,2 – 2 mm, nakładane na panele podstawowe przez wystawienie ich
na wysoką temperaturę i prasowanie. Do standardowych klejów należą żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF) i kleje
octanowo-poliwinylowe (PVAC).
Arkusze, papiery lub laminaty
Są one nakładane na panele podstawowe przy pomocy rozmaitych klejów przez wystawienie na wysoką temperaturę i
ciśnienie przy użyciu pras powierzchniowych, pras membranowych i pras walcowych. Proces ten został nazywany
laminacją. Do standardowych klejów należą kleje zawierające kopolimer octanu winylu z etylenem (EVA) w przypadku
dekoracyjnych papierów i arkuszy, oraz żywice mocznikowo-formaldehydowe (UF) i kleje octanowo-poliwinylowe
(PVAC) w przypadku laminatów.
Substancje klejące i kleje
Kleje PVAC zawierają wodę, spoiwo octanowo-poliwinylowe oraz rozpuszczalniki organiczne (przeważnie do 3 % masy
octanu butylu lub etylu), a nakładana jest warstwa 120 g/m2. Podczas suszenia emitowana zostaje woda i nie więcej niż 3,6
g rozpuszczalnika na m2.
Żywice UF zawierają żywicę mocznikowo-formaldehydową, niekiedy wypełniacze, katalizatory i wodę, Tzw. „wolny
formaldehyd” stanowi od 0,1 do 0,5 % masy, z czego większość zostaje związana w trakcie utwardzania. Nakładana
warstwa wynosi zazwyczaj 100 g/m2. Podczas utwardzania, woda i formaldehyd, który nie został związany ulegają emisji.
Kleje EVA zawierają kopolimer octanu winylu z etylenem, wodę i, niekiedy, do 3 % masy rozpuszczalników
organicznych, zazwyczaj etanolu i toluenu. Nakładana warstwa wynosi ok. 90 g/m 2, Podczas suszenia emitowana jest woda
i do 2,7 g rozpuszczalników organicznych, jeżeli są obecne, na m2.

17.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w powlekaniu mebli i materiałów drewnianych
Przy powlekaniu mebli i materiałów drewnianych głównym problemem w zakresie zanieczyszczeń powietrza jest emisja
LZO. Istnieje tez problem produkcji odpadów i ścieków, jak również zużycia energii.

17.3.5

Bilans masy

Brak danych.
17.3.2 Zużycie
17.3.2.1 Materiały
Tabela 17.4 przedstawia ilości stosowanych farb przy różnych technikach nakładania:
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Technika nakładania
Walcowanie
Powlekanie kurtynowe
Zanurzanie
powlekanie
całopowierzchniowe
Natryskiwanie
Drukowanie

Ilość (g/m2)
25 - 60
60 - 250
60 - 200
60 - 200

Uwagi

do 250
1-2

Straty materiału w wyniku małej wydajności

W szczególnych przypadkach do 500 g/m2

Tabela 17.4: Ilość materiałów używanych do malowania przy użyciu różnych technik
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Tabela 17.5 przedstawia przykłady średnich ilości farb i rozpuszczalników wykorzystywanych w poszczególnych
sektorach produkcji
Produkt

Proces powlekania

Panel MDF

1.
warstwa bazowa, wodna, walcowana
2.
wodna, walcowana
3.
farba drukarska, wodna
4.
Farba AC walcowana, utwardzana promieniami UV*
Suszenie: suszarki konwekcyjne lub UV
1.
uszczelnienie parkietowe, wodne
2.
szlifowanie
3.
uszczelnienie parkietowe, wodne lub rozpuszczalnikowe, natryskiwanie jednej lub
dwóch warstw
4.
natryskiwanie na gorąco
Suszenie: w temperaturze pokojowej, suszarki konwekcyjne lub podczerwień
1.
natryskiwanie dwóch warstw pigmentowych farb wodnych lub
rozpuszczalnikowych, z piaskowaniem pomiędzy
2.
pasta wapienna, natryskiwanie
3.
szlifowanie
4.
bezbarwne farby wodne, natryskiwanie
Suszenie: w temperaturze pokojowej, suszarki z systemem tac
1.
warstwa bazowa, wodna, walcowana
2.
bejca do drewna, walcowana
3.
AC warstwa bazowa walcowana, utwardzana promieniami UV
4.
szlifowanie
5.
dwie warstwy farby AC walcowanej, utwardzane promieniami UV*
Suszenie: suszarki konwekcyjne lub UV
1.
bejca mieszana, natryskiwana
2.
warstwa bazowa AC walcowana, utwardzanie promieniami UV (3 warstwy)
3.
szlifowanie
4.
farba AC walcowana, utwardzana promieniami UV
Suszenie: w temperaturze pokojowej
1.
naturalny olej, natryskiwanie na gorąco
Suszenie: w temperaturze pokojowej
2.
szlifowanie
3.
produkty rozpuszczalnikowe (do zmontowanych produktów), utwardzane
promieniami UV, w przypadku płaskich elementów, natryskiwanie naturalnym woskiem
(rzadko)
Suszenie: utwardzanie podczerwienią
4.
polerowanie

Schody

Meble
sypialniane

Drzwi

Stoły

Meble
salonowe

Ilość
farby
(g/m2)
80

Ilość
rozpuszczalnika
(g/m2)
3

180

12

150

9

60

10

100

30

23 55

09

Uwagi:
* Nadal szeroko stosuje się produkty rozpuszczalnikowe. W wielu przypadkach w meblarstwie wykorzystuje się powłoki utwardzane
promieniami UV, szczególnie w przypadku płaskich elementów, które są utwardzane prawie wyłącznie promieniami UV.

Tabela 17.5: Stosowane farby oraz ilość rozpuszczalników organicznych: przykłady różnych metod nakładania w
przemyśle drewnianym i meblarskim
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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17.3.2.2 Woda
Brak danych.

17.3.2.3 Energia
Brak danych.

17.3.3 Emisja
17.3.3.1 Emisja do powietrza
W tabeli 17.6 podsumowano niektóre rodzaje emisji LZO w przypadku różnych farb.
Technika nakładania

Zawartość
Metody redukcji emisji
rozpuszczalnika
(% wag)

Farby o wysokiej zawartości
rozpuszczalników
65
organicznych, natryskiwane
Farby o wysokiej zawartości 65
rozpuszczalników organicznych

Brak

Emisja
LZO
(g/m2)*
80 - 100

Techniki
nakładania
o
zwiększonym 40 - 60
współczynniku wydajności
(walcowanie, powlekanie całopowierzchniowe,
zanurzanie,
natryskiwanie
wspomagane
elektrostatycznie, natryskiwanie bezpowietrzne)
oraz dobre gospodarowanie.
Jak wyżej
10 - 20

Farby o średniej zawartości 20
rozpuszczalników organicznych
Farby o niskiej zawartości 5
Jak wyżej
2-5
rozpuszczalników organicznych
*Uwagi: liczby te zależą od ilości wykorzystanego materiału i poziomu nakładania. Podane liczby dotyczą
typowego poziomu nakładania i stanowią jedynie wskazówkę.
Tabela 17.6: Charakterystyczne emisje LZO dla różnych farb, niektóre wraz z podstawowymi metodami redukcji
emisji
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

17.3.3.2 Emisja do wody
Ilość produkowanych ścieków przy powlekaniu drewna jest z zasady bardzo mała, ponieważ proces ten przebiega w
obiegu zamkniętym. W przypadku, gdy stosuje się powłoki wodne (niektóre z nich są obecnie w fazie testów),
produkowana jest znaczna ilość ścieków, które, w niektórych przypadkach przekraczają wydajność obiegu zamkniętego
instalacji natryskowej.
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17.3.3.3 Odpady
Warstwę bazową i wierzchnią, szczególnie w przypadku profilowanych wyrobów drewnianych, nakłada się przez
natryskiwanie. Straty związane z nadmiernym natryskiem są zatem generowane w komorach natryskowych w jednej z
dwóch postaci:
•
jeżeli stosuje się mokrą separację, nadmierny natrysk tworzy szlam. Szlam farbowy składa się z cząsteczek farby,
niewielkiej ilości rozpuszczalników organicznych, koagulantów i wody. Szlam farbowy traktuje się przeważnie jako
odpady wymagające monitorowania. Z zasady materiał ten jest wykorzystywany jako paliwo w specjalnych spalarniach
odpadów.
•
jeżeli nadmierny natrysk jest oddzielany na sucho, zanieczyszczone maty filtrujące z włókna szklanego muszą
być usuwane. W momencie, gdy osiągnięty zostanie minimalny przepływ powietrza, maty muszą zostać wymienione.
Maty filtrujące zanieczyszczone suchymi cząsteczkami farby z zasady nie wymagają monitorowania i mogą być
wykorzystane jako paliwo w typowych urządzeniach do spalania odpadów.
Mieszane farby dwuskładnikowe nie mogą być powtórnie przetwarzane i są usuwane. Odzyskuje się rozpuszczalniki z
nieutwardzonych farb. Dodatkowo, zanieczyszczone rozpuszczalniki powstają w wyniku czyszczenia urządzeń
nakładających, taśmociągów, przewodów doprowadzających farby, komór lakierniczych i innych. Z zasady, środki
czyszczące wykorzystywane w przemyśle drewnianym są odzyskiwane przez destylację i mogą być wykorzystane
powtórnie jako środki czyszczące. W wyniku destylacji pozostałości farb mają postać stałą, ciekłą lub formę pasty.
Zanieczyszczone rozpuszczalniki, części stałe z destylacji, sucha farba 2K i inne pozostałości, które nie są
wykorzystywane powtórnie są usuwane, zazwyczaj jako odpady niebezpieczne.
Niebezpieczne właściwości szlamu farbowego z nadmiernego natrysku zostały przebadane i, w wielu przypadkach brakuje
podstawowych danych na temat odpadów. Dlatego też niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy producentami farb lub
lakierów, producentami odpadów, przedstawicielami ochrony środowiska oraz naukowcami i laboratoriami zajmującymi
się badaniem odpadów. Przykładowo, w badaniu przeprowadzonym w Finlandii, w oparciu o informacje pochodzące od
producentów farb i lakierów, przeanalizowano stężenia formaldehydu. Pozwoliło to na uzyskanie podstawowych
informacji do ogólnej oceny chemicznego i ekotoksycznego ryzyka związanego z badanymi pozostałościami. Wyniki te
potwierdziły korzyści płynące z łączonych, chemicznych i ekotoksycznych analiz przy ocenie potencjalnych zagrożeń dla
środowiska związanych ze stosowaniem złożonych organicznych mieszanek, jakie można znaleźć w odpadach z farb.
Badania na temat obróbki wstępnej wykazały, że ilość odpadów może być zminimalizowana dzięki redukcji zawartości
płynów w odpadach z komór z kurtynami wodnymi, a zagrożenie maleje wraz ze wymianą surowców w procesach
malowania natryskowego na farby i lakiery zawierające mniej szkodliwe rozpuszczalniki. Wyniki wykazały też, że
deponowanie na składowiskach nie jest odpowiednią metodą usuwania resztek farb produkowanych w przemyśle
meblarskim. W przypadku tego rodzaju odpadów organicznych lepszą metodą utylizacji jest spalanie. Informacje na temat
ekotoksyczności i wymywania zbędnych resztek farb produkowanych w wyniku różnych procesów malowania
natryskowego pomogło producentom farb na udoskonalenie produktów i umożliwiło producentom mebli na wybór
produktów bezpieczniejszych dla środowiska. Co więcej, kontrolowanie ryzyka pozwala producentom mebli na
udoskonalenie procesów związanych z malowaniem mebli, które umożliwia redukcję produkowanych odpadów.
17.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla malowania mebli i materiałów drewnianych.
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w malowaniu mebli i materiałów
drewnianych. W sekcji 20.7, omówiono techniki mające zastosowanie w nakładaniu farb. Techniki te mogą mieć również
zastosowanie w malowaniu mebli i materiałów drewnianych. W tabeli 17.7 przedstawiono ogólne techniki mające
zastosowanie w seryjnym malowaniu części plastikowych, opisane w rozdziale 20 i/lub sekcji 20.7. Techniki te przeważnie
nie są powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis
rodzaju informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli 20.1.
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Streszczenia sporządzone w ramach EGTEI dla przemysłowego zastosowania farb (patrz załącznik 24.1.1) dostarczają
niektórych danych na temat zysków finansowych na poziomie europejskim z niektórych technik redukcji emisji LZO.
Jednakże, podejście EGTEI z konieczności musi być ograniczone w swojej złożoności i jedynie kilka technik zostało
podanych, bez uwzględnienia innych czynników BAT, takich jak skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy
komponentami środowiska, lub techniczne charakterystyki poszczególnych instalacji lub produktów. [142, EGTEI, 2005]

Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników
Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Czyszczenie
Zastępowanie:
stosowanie
mniej
szkodliwych
substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

Sekcja nr.
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 17.7: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
17.4.1 Minimalizacja zużycia surowców
17.4.1.1 Malowanie seryjne/grupowanie kolorów
Ogólny opis, patrz sekcja 20.6.3.6. [13, DFIU i IFARE, 2002]
17.4.1.2 Czyszczenie przewodów rurowych z odzyskiem farby za pomocą kształtek
Ogólny opis, patrz sekcja 20.6.3.7. W przemyśle meblarskim istnieje rosnące zapotrzebowanie na meble malowane w
indywidualnych i szczególnych kolorach a co za tym idzie systemy czyszczenia przewodów rurowych z odzyskiem farby
za pomocą kształtek.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
17.4.1.3 Produkty dwuskładnikowe mieszane na miejscu
Ogólny opis, patrz sekcja 20.6.3.1. Technika jest powszechnie stosowana.
[63, Vito, 2003] [13, DFIU i IFARE, 2002]
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17.4.2 Tradycyjne materiały rozpuszczalnikowe
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.1. Tradycyjną rozpuszczalnikową farbą do malowania mebli jest farba nitrocelulozowa. Często
też stosowane są farby na bazie poliestrów, alkidów i poliuretanu. Farby alkidowe są wykorzystywane przede wszystkim
jako emalie do zastosowań zewnętrznych. Emalie są to farby transparentne stosowane dla podkreślenia drewnianych
powierzchni. Istnieją tez jednak emalie wodne.
Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe mają następującą wagową zawartość rozpuszczalników:
•
•
•

bejca do drewna: 95 % rozpuszczalników organicznych
bejca do drewna: 70 % rozpuszczalników organicznych, 30 % wody
powłoka bazowa i wierzchnia: do 80 % rozpuszczalników organicznych.

Osiągnięte korzyści dla środowiska: W porównaniu z systemami wodnymi, mniej energii potrzeba do suszenia.
Oddziaływanie na środowisko: Wysoka emisja LZO.
Dane operacyjne: Farby rozpuszczalnikowe mają krótszy czas schnięcia, dlatego też można uzyskać większą wydajność
produkcji.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Krótki czas schnięcia jest ważną cechą w technologii rozpuszczalnikowej.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]

17.4.3

Zastępowanie materiałów rozpuszczalnikowych (zamienniki)

17.4.3.1 Powłoki wodne
Opis: Ogólny opis, patrz sekcja 20.7.2.3. Stosowane są następujące powłoki wodne:
•
•
•

bejca do drewna: 0 % rozpuszczalników organicznych
bejca do drewna: 25 - 30 % rozpuszczalników organicznych
powłoka bazowa i wierzchnia: 5 - 7 % rozpuszczalników organicznych; tradycyjny system suszenia.

Stosuje się również wodne farby utwardzane promieniami UV (ok 2 % rozpuszczalników organicznych) oraz
dwuskładnikowe farby na bazie poliuretanu (ok 9 % rozpuszczalników organicznych).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczna redukcja LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Żeby uzyskać gładką powierzchnię, po każdym etapie malowania często konieczne jest
dodatkowe piaskowanie i polerowanie. Powoduje to produkcję większej ilości odpadów i większe zużycie surowców.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Farby dwuskładnikowe są powszechnie stosowane, np. do wytrzymałych powierzchni, takich jak
podłogi albo fronty mebli kuchennych.
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Zastosowanie farb wodnych zależy od użytego produktu, powierzchni, powłoki bazowej (gruntu), metody nakładania,
wymaganej końcowej jakości, dostępności produktów wysokiej jakości, oraz rodzaju produktów, na których firma się
koncentruje. Obecnie dostępność powłok wysokiej jakości jest niewystarczająca.
Ekonomika: Konieczne mogą być następujące inwestycje:
•
suszenie wymuszone (zazwyczaj największa inwestycja)
•
dodatkowa przestrzeń dla suszarek, jak również większa przestrzeń magazynowa do przechowywania
malowanych
•
wyposażenie ze stali nierdzewnej do przechowywania farb, narzędzi itp. Podczas, gdy w przypadku farb
rozpuszczalnikowych można używać standardowych rodzajów stali

Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [147, Presti, 2005]
17.4.3.2 Powłoki proszkowe –suszone tradycyjnie
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.6. Powłoki proszkowe suszone tradycyjna metodą konwekcyjną stosuje się do podłoży z MDF i
HDF (włókna o średniej i wysokiej gęstości). Obecnie nie nadają się one do malowania drewna, ze względu na wysokie
temperatury wymagane do suszenia i niską jakość uzyskiwanej powierzchni.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Nakładanie proszku na panele MDF do produkcji mebli pod zestawy TV i meble biurowe odbywa się
bez uprzedniego gruntowania. Długość linii, na której odbywa się ogrzewanie, powlekanie, utwardzanie i suszenie jest
znacznie mniejsza niż w tradycyjnych zakładach: powlekanie odbywa się w jednym cyklu. Nie stosuje się piaskowania po
etapach wysuszenia
Ze względu na bardzo niskie przewodnictwo elektryczne płyt MDF, przed nałożeniem proszku przy pomocy
wspomaganych elektrostatycznie pistoletów natryskowych są one podgrzewane do temperatury 60 - 70 °C. W tej
temperaturze cząstki proszku przywierają do materiału MDF tworząc warstwę farby, którą utrwala się, a następnie suszy
przy pomocy promieniowania UV. Powłoki proszkowe nakładane w niskiej temperaturze, odpowiednie do podłoży
drewnianych są stosowane m. in. w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Technika ta nie jest jednak stosowana powszechnie.
Powtórne wykorzystanie nadmiernego natrysku nie jest możliwe w krótkich cyklach produkcyjnych i przy częstych
zmianach kolorów, które często mają miejsce w przemyśle meblarskim.
Zakres zastosowania: Jedynie płyty MDF i części niskiej jakości. Nie nadają się do powlekania litego drewna i oklein.
Ekonomika: Ze względu na odzysk i powtórne wykorzystanie można osiągnąć znaczną oszczędność kosztów.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowy Zakład: Stilexo Industrial, Wielka Brytania.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005] [63, Vito, 2003]
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17.4.3.3 Farby utwardzane promieniowaniem UV
Opis: Patrz sekcja 20.7.2.5.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wodne i rozpuszczalnikowe farby utwardzane promieniowanie nie są źródłem
emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Farby utwardzane promieniami UV mogą być nakładane przy pomocy wielu różnych technik, takich
jak malowanie pędzlem, walcowanie, zalewanie, natryskiwanie i powlekanie próżniowe.
Zakres zastosowania: Obecnie wodne powłoki utwardzane promieniami UV nie są stosowane powszechnie, są jednak
coraz częściej używane do malowania mebli i drewna. Wodne farby utwardzane promieniami UV są powszechne
stosowane do malowania krzeseł, mebli pudełkowych, mebli biurowych, drzwi wewnętrznych, paneli, mebli z płyt
wiórowych do sypialni i salonów itp. Mogą być one stosowane jako dowolne warstwy farby. Produkty utwardzane
promieniami UV można stosować pod warunkiem, że powleka się oddzielnie płaskie elementy, a powlekanie odbywa się
przed połączeniem części mebla. Powłoki utwardzane promieniami UV mogą mieć zastosowanie w stolarce i panelach
wykończeniowych. Zastosowania produktów utwardzanych podczerwienią są mniej znane.
Co najmniej jedna firma niemiecka i jedna fińska niezależnie opracowały metodę utwardzania promieniami UV,
wykorzystującą utwardzanie w atmosferze gazu obojętnego. W metodzie tej jest możliwe utwardzanie lakierów i farb UV
na trójwymiarowych elementach i zmontowanych krzesłach. Sprzęt i powłoki są dostępne na rynku.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powlekanie 3D: Rippert GmbH, Niemcy, Tikkurila Coatings Oy, Finlandia.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] Powlekanie 3D: RadTech 2005 protokoły z
konferencji, www.tikkurila.fi.

17.4.4

Techniki i sprzęt do nakładania farby

17.4.4.1 Walcowanie i wypełnianie przy użyciu powlekarek odwrotnych
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.1. Wypełnianie jest powszechnie stosowane.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wydajność jest bardzo wysoka. W zależności od wyrobu i warunków obróbki,
wydajność materiału osiąga 90 – 100%. Oszczędność materiału może wynieść do 40 %.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W większości przypadków z dobrym rezultatem stosuje się zwyczajne powlekanie przy pomocy wałka,
włączając w to powierzchnie o zamkniętej strukturze komórkowej.
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W 2002 r. pojawiło się rosnące zapotrzebowanie na powlekanie podłoży o zamkniętej strukturze komórkowej, takich jak
drewno bukowe, klonowe, gruszowe, brzozowe i wiśniowe. W przypadku najlepszej jakości oklein było to wcześniej
możliwe jedynie przy pomocy tradycyjnego walcowania lub natryskiwania. Wykorzystanie podgrzewanych wałków
wygładzających do nakładania powłoki bazowej ma jednak wyraźne zalety. Pozwala ono na wypełnienie i wygładzenie
porowatych powierzchni bez użycia dodatkowego materiału. Dodatkowo, można w ten sposób wypełniać pęknięcia w
powierzchni okleiny i miejsca łączenia, surowe płyty wiórowe, panele MDF oraz inne materiały drewniane. Powstaje w ten
sposób gładsza powierzchnia, a drewno ma efekt wyrównania i wygładzenia.
Zalety te są efektem stosowania obracających się w przeciwnym kierunku podgrzanych wałków wygładzających
nakładających na powierzchnię wyrobu farbę utwardzaną promieniami UV. W ten sposób farba wnika w powierzchnię
wyrobu. Pory, pęknięcia okleiny oraz łączenia zostają wypełnione. Podgrzanie wałka wygładzającego zapewnia
zmniejszenie kohezji warstwy farby, dlatego też materiał pozostaje w wypełnionych porach. Dodatkowo, farba wykazuje
lepszą płynność i tworzy gładką, równą powierzchnię.
Zakres zastosowania: Z zasady, techniki walcowania wykorzystuje się do nakładania farb rozcieńczalnych w wodzie i
farb utwardzanych promieniami UV. Maja one zastosowanie przede wszystkim do powlekania przedmiotów płaskich, ale
też lekko zakrzywionych, takich jak drewniane panele.
Nakładane mogą być warstwy od 25 do 60 g/m2, w zależności od typu urządzenia. Powlekarki odwrotne mają
zastosowanie jedynie w przypadku płaskich przedmiotów, dlatego też są wykorzystywane przede wszystkim do
powlekania płyt z materiałów drewnianych. W przypadku powierzchni bardziej zakrzywionych wypełnienia nakładane są
przy pomocy narzędzi ręcznych np. kielni.
Ekonomika: Lekkie maszyny wypełniające, o szerokości roboczej 1,3 m i mocy 5,5 kW, wykorzystywane w przemyśle
drewnianym i meblarskim w 2000 r. kosztowały 55 000 euro. Maszyna wykorzystywana w przemyśle drewnianym i
meblarskim z, przykładowo, wałkiem piankowym, o szerokości roboczej 1,3 i mocy 3 kW kosztowała 30 000 euro.
Maszyna posiadająca dwa wałki (system podwójny) o tej samej szerokości roboczej i mocy 6 kW kosztowała 60 000 euro.
Dwa ostatnie przykłady pochodzą z 2005 r.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

17.4.4.2 Powlekanie kurtynowe (zalewanie)
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.2. Powlekanie kurtynowe jest powszechnie stosowane do powlekania drzwi, paneli ściennych i
innych płyt. Stosuje się tu głownie rozpuszczalnikowe lakiery na bazie poliestru, ale też inne rodzaje powłok. Powlekanie
kurtynowe pozwala na uzyskanie bardzo jednolitych powłok.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od wyrobu i warunków obróbki wydajność materiału osiąga 90 – 98
%.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W przeciwieństwie do walcowania, wyroby drewniane nie muszą tu być całkowicie płaskie. W
przypadku powlekarki kurtynowej farba jest pompowana do głównego zbiornika, z którego uwalniana jest w postaci
cienkiej warstwy. Przez tę warstwę przechodzą powlekane wyroby. Nadmiar farby jest gromadzony i pompowany z
powrotem do głównego zbiornika. Wydajność osiąga ok. 95 %. Technika ta może służyć do nakładania wszystkich
rodzajów farb.
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Zakres zastosowania: W procesie zalewania powlekane są płaskie lub niemal płaskie przedmioty. W zależności od typu
maszyny można nakładać warstwy od 60 do 250 g/m2.
Ekonomika: Instalacja wykorzystywana stosowana do powlekania drewna i mebli o szerokości roboczej 1,3 m i mocy 3
kW kosztuje 35 000 euro (2000 r.)
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [128, TWG, 2005]

17.4.4.3 Tradycyjne zanurzanie
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.3. Technika tradycyjnego zanurzania jest powszechnie wykorzystywana do powlekania okien
produkowanych seryjnie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zaletą zanurzania jest bardzo wysoka wydajność, dochodząca przy powlekaniu
wyrobów (zarówno powierzchni zewnętrznych jak wewnętrznych) do 100 %, oszczędność kosztów, wysoka wydajność
operacyjna i możliwość automatyzacji. Odnotowano też jednak wydajność wynoszącą 80 – 90 %.
Oddziaływanie na środowisko: W porównaniu z natryskiwaniem uzyskuje się grubsze warstwy powłok, co powoduje
większe zużycie surowców.
Dane operacyjne: Przedmioty są zanurzane ręcznie albo przy pomocy taśmociągu. Zanurzanie w farbach wodnych może
powodować powstawanie piany. Farby wodne są stabilne jedynie w wąskim zakresie pH, dlatego też są bardzo wrażliwe
na zanieczyszczenia, które mogą pochodzić z procesów obróbki wstępnej. Podczas stosowania farb wodnych, po obróbce
wstępnej, takiej jak czyszczenie, suszenie często nie jest konieczne. Zbiornik do zanurzania musi być wyposażony w
mieszadło oraz pompę cyrkulacyjną z filtrem i termoregulacją.
Nakładane warstwy mają od 60 do 200 g/m2.
Zakres zastosowania: Zanurzanie stosuje się w seryjnej produkcji większości artykułów powlekanych w jednym odcieniu,
bez zmian kolorów. Zastosowanie mają tu jedynie farby jednoskładnikowe.
Technika ta nie ma zastosowania w przypadku powierzchni o zamkniętej strukturze komórkowej. Również większość
części mebli poddawanych szczególnej obróbce (np. fronty, inkrustacje, tyły) oraz profile nie mogą być powlekane przez
zanurzanie (nie jest możliwe wytworzenie porów) ze względu na niekorzystne właściwości profili.
Ekonomika: Technika pozwala na oszczędność kosztów.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [147, Presti, 2005]
17.4.4.4 Powlekanie całopowierzchniowe
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.5.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od wyrobu oraz warunków obróbki, wydajność może osiągnąć 95 – 99
%. Straty związane z parowaniem są wyższe w porównaniu z zanurzaniem.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W instalacjach do powlekania całopowierzchniowego wyroby są transportowane taśmociągiem do
zamkniętych tuneli. Są tam one zalewane farbą przez tuby wtryskowe. Nadmiar farby jest absorbowany na dnie tuby i
wykorzystywany powtórnie.
Nakładane warstwy wynoszą od 60 do 200 g/m2.
Zakres zastosowania: Proces ten nadaje się do zastosowania szczególnie w przypadku wyrobów drewnianych unoszących
się na wodzie. Zastosowanie w seryjnej produkcji i w przypadku dużych wyrobów o dużej powierzchni, bez potrzeby
częstych zmian koloru.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002],
17.4.4.5 Powlekanie próżniowe
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.6.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od wyrobu i warunków obróbki, wydajność osiąga 80 - 100 %.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Powlekanie próżniowe ma zastosowanie wyłącznie w przypadku drewna odpornego na działanie
próżni. W celu sprawdzenia, kawałek drewna poddawany jest działaniu niskiego ciśnienia (<10-6 barów). Jeżeli ciśnienie
wzrasta o 10-6 barów na minutę, Drewo nie nadaje się powlekania próżniowego.
Oprócz farb wodnych, do powlekania próżniowego drewna lub kompozytów drewnianych używa się ostatnio także farb
utwardzanych promieniami UV.
Zakres zastosowania: Powlekanie próżniowe ma powszechne zastosowanie w malowaniu paneli MDF, litego drewna,
profili z kompozytów papierowych, płyt okiennych, listew przypodłogowych, paneli ściennych i sufitowych.
Ekonomika: W realnym przypadku przejścia z bezpowietrznego natryskiwania wspomaganego powietrzem farb wodnych
suszonych podczerwienią na powlekanie próżniowe farbami utwardzanymi promieniami UV w ciągu roku osiągnięto
oszczędność 262 000 euro. Koszt maszyn wyniósł 140 000 euro. Okres zwrotu kosztów wyniósł mniej niż 2 lata. W
rezultacie uniknięto emisji LZO (14 ton/r.) i odpadów (które wynosiły 100 ton/r.), a wydajność materiału do powlekania
utwardzanego promieniami UV wyniosła 100% (2003 r.)
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: True Temper Hardware Company, Pensylwania, USA, produkujący drewniane
trzonki i uchwyty.
Literatura: [63, Vito, 2003], [76, TWG, 2004]
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17.4.4.6 Tradycyjne natryskiwanie wysoko i niskociśnieniowe
Opis: Patrz sekcja 20.7.3.8. Nakładanie farb utwardzanych promieniami UV przez natryskiwanie przy pomocy sprężonego
powietrza (1 – 2,5 % rozpuszczalników organicznych) w zautomatyzowanej instalacji stosuje się do powlekania mebli
kuchennych i łazienkowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie surowców jest bardzo wysokie (patrz Dane operacyjne, wydajność nakładania)
Dane operacyjne: Przy pomocy tej metody można powlekać dowolne powierzchnie, osiągając wysoką jakość
powierzchni)
Zakres zastosowania: Wydajność waha się od ok. 5 % w przypadku wyrobów kratownicowych do ok. 20 – 60 % dla
wyrobów o większych powierzchniach.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Metoda szeroko stosowana, obecnie reprezentatywna.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Metoda szeroko stosowana.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
17.4.4.7 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP)
Patrz sekcja 20.7.3.9. Metoda szeroko stosowana w przypadku bejc do drewna o niskiej lepkości i coraz częściej w
przypadku innych farb. [13, DFIU i IFARE, 2002]
17.4.4.8 Natryskiwanie sprężonym powietrzem wspomagane elektrostatycznie, bezpowietrzne i wspomagane
powietrzem
Opis: W technice tej farba jest rozpylana w polu elektrycznym, patrz sekcja 20.7.3.17. Natryskiwanie wspomagane
elektrostatycznie może być wykorzystywane do obróbki materiałów o większym przewodnictwie elektrycznie, takich jak
lite drewno do produkcji okien, krzeseł i regałów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Efekt klatki Faradaya uniemożliwia cząsteczkom farby wnikanie do szczelin. Żeby uzyskać
odpowiednie przewodnictwo, wilgotność drewna musi wynosić co najmniej 10 %.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [147, Presti, 2005]
17.4.4.9 Powłoki proszkowe – natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie
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Opis: Patrz sekcja 20.7.3.18. Powłoki proszkowe mogą być stosowane we wszystkich popularnych metodach
natryskiwania. Najlepsze efekty osiąga się jednak dzięki natryskiwaniu wspomaganemu elektrostatycznie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Z uwagi na bardzo niskie przewodnictwo elektryczne płyt MDF, przed nałożeniem proszku przy
pomocy natryskiwania wspomaganego elektrostatycznie, są one ogrzewane do temperatury 60 – 70 °C. W temperaturze tej
cząsteczki proszku przywierają do powierzchni płyty MDF i tworzą warstwę farby, która jest utrwalana i utwardzana przy
pomocy promieni UV.
Zakres zastosowania: Powszechne zastosowanie przy proszkowym powlekaniu mebli i drewna.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]

17.4.5

Komory natryskowe

17.4.5.1 Komory z mokrą separacją
Opis: Patrz sekcja 20.7.4.1. Jest to komora natryskowa ze stali nierdzewnej, z natryskiem wody w tylnej części i niekiedy z
boku, który pozwala na adsorpcję nadmiernego natrysku. Komory te są powszechnie stosowane i wyposażone w kaskady,
albo wodę krążącą z przepływem powietrza i odzyskiem farby.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Koszt zakupu komory z mokrą separacją o mocy 13 kW i wydajności 7 000 m3/h powietrza wynosi 150 000
euro (raport z 2002 r.)
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003]
17.4.5.2 Komory natryskowe „paint-in-paint”
Opis: Patrz sekcja 20.7.4.2.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Standardowo 33 - 50 % nadmiernego natrysku można wykorzystać powtórnie.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Dostępne są różne rozwiązania, także jako zintegrowana część zautomatyzowanej strefy natryskowej.
Czyszczenie ekranu po zmianie koloru zajmuje ok. 5 minut.
Zakres zastosowania: Proces ma zastosowanie w przypadku jednoskładnikowych farb wodnych i rozpuszczalnikowych.
Może być stosowany przy czynnościach wykonywanych automatycznie i ręcznie. Jest on jednak mniej odpowiedni przy
małych seriach i częstych zmianach kolorów, a także w przypadku farb o krótkim czasie przechowywania. Zazwyczaj
wykorzystuje się komory do suchego lub mokrego natryskiwania. W przypadku korzystania z wielu kolorów technika ta
może się okazać niemożliwa do zastosowania.
Ekonomika: Ceny komór lakierniczych mieszczą się w granicach 25 000 – 60 000 euro w przypadku przepływu powietrza
5 000 – 10 000 m3/h. Koszt zakupu komory natryskowej do natryskiwania ręcznego, o mocy 15 kW i wydajności 7 200
m3/h wynosi 80 000 euro.
Koszty inwestycji w przypadku „ściany z kurtyną wodną” w tradycyjnej komorze do natryskiwania ręcznego wynoszą od
30 000 do 75 000 euro, w zależności od rozmiarów ściany. Koszt systemu rotacyjnego wynosi od 40 000 do 180 000 euro
dla jednej komory (raport z 2006 r.).
Koszt energii do chłodzenia ekranów wynoszą ok. 1 000 euro rocznie. Oszczędności obejmują redukcję surowców, dzięki
powtórnemu wykorzystaniu farby i mniejszej produkcji odpadów z farb.
System ten jest opłacalny ekonomiczne dla firm wykorzystujących nie mniej niż 15 ton farb rocznie. Okres zwrotu
kosztów w 6 odnotowanych przypadkach wyniósł od 1,5 do 5 lat.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Airtech z Danii
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002], [63, Vito, 2003], [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS, 2006]

17.4.6

Suszenie

17.4.6.1 Suszenie konwekcyjne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.1.1. Powszechne zastosowanie w powlekaniu drewna i mebli. Czas suszenia drewna i
syntetyków jest ograniczony. [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003]

17.4.6.2 Suszarka mikrofalowa
Opis: Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.1.4.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Krajowe stowarzyszenie przemysłowców donosi, że przykłady wykorzystania powłok wodnych w
przemyśle meblarskim nie są liczne.
Zakres zastosowania: Suszarka mikrofalowa nie nadaje się w przypadku grubszych wyrobów (>20 cm). Technika ta nie
jest popularna w Europie.
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Ekonomika: Koszty instalacji (bez podłączenia itp.) wahają pomiędzy 55 000 a 100 000 euro (12 kW).
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Jedna eksperymentalna instalacja w Norwegii. Szacuje się, że zużycie energii jest o
10 – 30 % wyższe niż w technikach tradycyjnych (podczerwień, gorące powietrze)
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS, 2006] [147, Presti, 2005]
17.4.6.3 Suszarki o wysokich częstotliwościach
Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.1.4. Z uwagi na szybkie parowanie wody, znacznie zredukowane zostaje mechacenie
włókien drewna oraz ilość tworzącego się pyłu. Krajowe stowarzyszenie przemysłowców donosi, że przykłady
wykorzystania powłok wodnych w przemyśle meblarskim nie są liczne. Panele wykańcza się przy użyciu produktów
utwardzanych promieniami UV, które wymagają innych rodzajów suszarek.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]

17.4.6.4 Utwardzanie promieniowaniem podczerwonym
Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.2.1. Technika ta jest stosowana w wraz z suszarkami z obiegiem powietrza. Promieniowanie
podczerwone może zmieniać właściwości drewna.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]

17.4.6.5 Utwardzanie promieniowaniem bliskiej podczerwieni
Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.2.2. Technika ta jest powszechnie stosowana, ponieważ doskonale nadaje się w przypadku
materiałów wrażliwych na wysokie temperatury, takich jak drewno, z uwagi na bardzo krótki (1 – 5 sekund) czas
utwardzania. Przy pomocy bliskiej podczerwieni (NIR) zazwyczaj utwardzane są powłoki proszkowe, jak również wodne
farby do drewna.
W przypadku powlekania drewna, technika ta pozwala na możliwie najkrótszy czas schnięcia i cykli produkcyjnych.
[13, DFIU i IFARE, 2002]

17.4.6.6 Promieniowanie ultrafioletowe (UV)
Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.2.3. Technika ta jest szeroko stosowana do suszenia malowanych mebli, szczególnie
płaskich elementów. Drewniane lub plastikowe podłoża mogą żółknąć i kruszeć. Technika ta jest również wykorzystywana
komercyjnie do utwardzania powłok na przedmiotach trójwymiarowych, patrz sekcja 17.4.3.3.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003]
17.4.6.7 Utwardzanie wiązką elektronów
Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.2.4. Technika ta wymaga specjalnych powłok bezrozpuszczalnikowych. Z uwagi na
wysokie koszty inwestycji, technika ta jest obecnie stosowana jedynie w przypadku dużych powierzchni.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [107, VDI, 2005]
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17.4.6.8 Łączone suszenie konwekcyjne/suszenie promieniowaniem (reaktor termiczny)
Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.3. Technika stosowana przy powlekaniu drewna. Powlekane podłoże powinno być odporne
na działanie wysokich temperatur.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]

17.4.7

Utylizacja gazów odlotowych

17.4.7.1 Systemy suchych filtrów
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.6. Filtry zatrzymujące farbę i filtry papierowe stosowane w przemyśle drewnianym i
meblarskim. W wyniku stosowania tej techniki emisja cząsteczek dochodzi do 10 mg/m 3 lub mniej. Filtry wymagają
wymiany i są usuwane jako odpady przynajmniej co dwa dni, co wiąże się z kosztami.
[63, Vito, 2003] [189, CEI-BOIS, 2006]

17.4.7.2 Filtr elektrostatyczny
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.7. Komory natryskowe są stosowane. Brakuje jednak informacji na temat utylizacji
ścieków i gazów odlotowych. Technika ta jest niekiedy uważana za nieopłacalną w tym sektorze.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
17.4.7.3 Separacja cząsteczek metodą Venturiego
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.5. Komory z mokrą separacją są stosowane. Brakuje jednak informacji na temat
utylizacji ścieków i gazów odlotowych. Technika ta jest niekiedy uważana za nieopłacalną w tym sektorze.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
17.4.7.4 Płuczka
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.3.8. Komory z mokrą separacją są stosowane. Brakuje jednak informacji na temat
utylizacji ścieków i gazów odlotowych. Emisja cząsteczek osiąga 10 mg/m 3 lub mniej, jednak technika ta jest niekiedy
uważana za nieopłacalną w tym sektorze.
[63, Vito, 2003] [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [189, CEI-BOIS, 2006]

17.4.7.5 Oczyszczanie biologiczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.8. Tylko jeden zakład w Niemczech, wyposażony jest w system biofiltracji redukujący
odory. [13, DFIU i IFARE, 2002]

17.4.7.6 Utlenianie termiczne
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.4. Pomimo, że teoretycznie ma zastosowanie, technika ta nie jest obecnie wykorzystywana.
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Technika ta może być uznana za nieopłacalna w sytuacji, gdy stężenia LZO są niskie i/lub przepływ gazów jest wysoki, ze
względu na wysokie koszty inwestycyjne i operacyjne (dodatkowa dostawa ciepła, zużycie energii elektrycznej przez
wentylatory). Wiele przedsiębiorstw w przemyśle drewnianym pracuje w sposób przerywany, w systemie jedno- lub
dwuzmianowym. Utrudnia to stworzenie niezmiennych warunków, ponieważ inercja cieplna po ochłodzeniu zmniejsza
wydajność termiczną, a niektóre instalacje posiadają złożone urządzenia do kontroli procesów, które wymagają czasu na
ustabilizowanie po ich włączeniu lub przestawieniu. Ponadto, zawartość LZO w gazie wydechowym może być zmienna
podczas jednej zmiany.
Technika ta jednak może być wzięta pod uwagę w razie braku alternatyw dla powłok o wysokiej zawartości
rozpuszczalników. Proste utlenianie termiczne jest odpowiednie w przypadku sporadycznego wykorzystania i przepływów
< 2 000 m3/h, problem może jednak stanowić zmienna zawartość LZO (patrz załącznik 24.9).
[13, DFIU i IFARE, 2002] [147, Presti, 2005]

17.4.7.7 Utlenianie UV
Ogólny opis, patrz sekcja 20.11.4.7. Dostępne dane dotyczą malowania drewna i mebli farbami rozpuszczalnikowymi.
Technika ta nie jest jednak obecnie stosowana w tym sektorze. Nie jest również stosowana przy powlekaniu oklein.
Technika ta jest niekiedy uważana za nieopłacalną w tym sektorze.
[35, Aminal, i in., 2002] [13, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004]

17.4.8

Utylizacja ścieków

17.4.8.1 Utylizacja ścieków dla komór lakierniczych z mokrą separacją
Patrz sekcja 20.7.4.1; Sekcja 20.12 opisuje warianty utylizacji.

17.4.8.2 Ultra i nanofiltracja
Ogólny opis, patrz sekcja 20.12.6. Komory natryskowe z mokrą separacją są stosowane i są wyposażone w jednostki
ultrafiltracji do oddzielania i odzysku farb. Technika ta jest niekiedy uważana za nieopłacalną w tym sektorze.
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]

17.4.9

Utylizacja odpadów

17.4.9.1 Odzysk zużytych rozpuszczalników poprzez destylację
Ogólny opis, patrz sekcje 20.13.1 i 20.13.2.2. Odzysk środków czyszczących jest powszechnie stosowany przy powlekaniu
drewnianych mebli kuchennych i łazienkowych.
[4, Intergraf i EGF, 1999] [13, DFIU i IFARE, 2002] [62, CITEPA, 2003] [68, ACEA, 2004]
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18 KONSERWACJA DREWNA
[108, DFIU/IFARE, 1999] [109, Europejska Agencja Środowiska, 2001] [128, TWG, 2005] [140, EGTEI, 2005]
18.1 Ogólne informacje na temat konserwacji drewna
W niniejszym rozdziale omówiono procesy konserwacji drewna przy użyciu rozpuszczalnikowych organicznych środków
konserwujących, kreozotu lub bezrozpuszczalnikowych środków konserwujących. Drewno konserwuje się, żeby chronić je
przed atakami grzybów oraz insektów, a także czynnikami atmosferycznymi. Konserwacja drewna jest obszerną gałęzią
przemysłu, w której, tylko w Unii Europejskiej, obróbce poddaje się 11,5 mln. m 3 drewna rocznie. Sektor ten
charakteryzuje się obecnością dużej liczby stosunkowo niewielkich zakładów. Szacuje się, że w UE-15 istnieje 1 000
instalacji obróbki drewna. Zakłady te rocznie zużywają poniżej 25t. rozpuszczalników.

18.2 Procesy i techniki stosowane w konserwacji drewna
Stosowanie środków konserwujących może się obywać przy użyciu procesów próżniowych, ciśnieniowych, zanurzania,
natryskiwania lub nakładania pędzlem. Procesy próżniowe różnią się nieco od siebie, w zależności od użytego środka
konserwującego, patrz rysunek 18.1 oraz sekcja 18.4.3.

Preservative system
Transported via bulk tanker
LZO emission to air
Timber transferred, within containment area, to undercover
racking
Treated components assembler within factory area
Timber arrives on site ready to treat
Treatment process
Drying timber
Cutting and shaping of timber on site prior to treatment or for
sale without treatment
Despatch from site
Finished product despatched to customer
LZO emission to water
Potential emission to water
Waste production
Wood dust emission to air
LZO emission to air

System konserwacji
Transport w cysternie
Emisja LZO do atmosfery
Transfer drewna w obrębie kontrolowanego obszaru, do
krytych regałów
Łączenie poddanych obróbce części w obrębie fabryki
Dostawa przygotowanego do obróbki drewna
Obróbka
Suszenie drewna
Cięcie i formowanie drewna na miejscu, przed obróbką lub
sprzedażą w stanie surowym
Wywóz
Wysyłka gotowych produktów do klienta
Emisja LZO do wody
Potencjalna emisja do wody
Produkcja odpadów
Emisja pyłu drzewnego do atmosfery
Emisja LZO do atmosfery

Rysunek 18.1: Diagram przedstawiający zużycie i emisję w typowej instalacji konserwacji drewna
[149, UKDEFRA, 2004]
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18.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w konserwacji drewna
18.3.1

Bilans masy

Brak danych.

18.3.2

Zużycie

18.3.2.1 Materiały
Każdy m3 drewna wymaga 20 kg rozpuszczalnikowych środków konserwujących organicznych, zazwyczaj jest to benzyna
lakiernicza, lub inne węglowodory na bazie ropy naftowej. Zawierają one ok. 90 % LZO.
Do konserwacji 1 m3 drewna, potrzeba średnio 100 kg kreozotu. Kreozot zawiera 20 % LZO i odnotowuje się zużycie ok.
100 – 600 l/m3 (w zależności od wydajności zastosowanej metody konserwacji).
Średnia gęstość przeciętnego rodzaju drewna poddawanego obróbce wynosi 500 – 600 kg/m3 (waha się od 370 do 930
kg/m3), jednak dla uproszczenia przyjmuje się, że jest to 1 kg/m3 (www.simetric.co.uk/si_wood.htm).
Informacje na temat pestycydów w systemach konserwacji znajdują się poniżej, w sekcji 18.3.3. Inne odniesienia do tego
tematu wymiemniono przy okazji poszczególnych pestycydów i systemów [150, UKHSE, 2006].

18.3.2.2 Woda
Brak danych.

18.3.2.3 Energia
Brak danych.
18.3.3

Emisja

18.3.3.1 Emisja do powietrza
Głównym źródłem emisji są rozpuszczalniki zawarte w stosowanych substancjach. Emisję niezorganizowaną i
zorganizowaną można zredukować przy pomocy odpowiednich urządzeń do redukcji. Rozpuszczalniki pozostające w
drewnie po kompletnym wysuszeniu parują przez dłuższy czas. Emisja niezorganizowana ma miejsce na etapie
przemieszczania, nakładania i suszenia. Największa emisja ma jednak misce podczas procesu suszenia.
W 2000 r., na poziomie UE-25 (na podstawie modelu RAINS) emisja NMLZO wynosiła 54,9 kt, co stanowiło 0,5 %
całkowitej emisji NMLZO (całkowitą emisję w UE-15 w 1990 r. szacowano na 47,5 kt/r.) Całkowity przerób w tej gałęzi
przemysłu wyniósł 11,5 miliona m3, a średni współczynnik emisji wyniósł ok. 4,8 kg NMLZO/m3, co oznacza, że w UE-25
emisja w tym sektorze została już częściowo zredukowana (współczynnik emisji niezredukowanej wynosił 19,8 kg/m3,
patrz tabela 18.1). Udział w całkowitej emisji w UE-15 waha się nieznacznie w zależności od kraju
Procesy, w których wykorzystuje się tradycyjne rozpuszczalnikowe środki konserwujące, w celu spełnienia wymagań
Dyrektywy SED, zazwyczaj wymagają zastosowania technik utylizacji na wyjściu. Można zastosować dwie wtórne
metody: utlenianie termiczne oraz adsorpcję do węgla [140, EGTEI, 2005].
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Metody redukcji emisji LZO przy pomocy metod pierwotnych (na etapie procesów) oraz wtórnych (na wyjściu) zostały
ocenione na poziomie europejskim. Dane pochodzą z dużej instalacji referencyjnej EGTEI [140, EGTEI, 2005]:
• drewno do obróbki: 5 000 m3/r
• wkład rozpuszczalników: 99 t/r
• godziny pełnego obciążenia: 6 000 h/r
• przepływ: 22 200 m3/h.
Konserwacja drewna najprawdopodobniej nie jest znaczącym źródłem emisji metali ciężkich do atmosfery.
Kod metody
pierwotnej
(KMP), patrz
tabela 18.2
00
00
00
01
01
01
02
03
04

Kod
metody
wtórnej
(KMW)

02
00
01
02
00
00
00

NMLZO
EF
(kg/m3)

Wydajność
redukcji
(%)

Inwestycja
(tys. euro)

Zmienne
Koszty
operacyjne
(tys. euro/r)

Stałe koszty
operacyjne
(tys. euro/r)

19,80
7,30
7,30
16,60
6,10
6,10
11,00
0,25
0,15

0,0
63,1
63,1
16,2
69,2
69,2
44,4
98,7
99,2

0.0
1 040,8
494,5
87,0
1 055,5
542,9
102,0
3,0
90,0

0.0
75,0
21,4
-11,5
55,4
8,4
-22,7
28,0
-12,0

52,2
24,7
48,4
22,8
-

Koszty
jednostkowe
(euro/t
zredukowanego
LZO)
4 114
1 019
-320
3 293
827
-346
289
-55

Koszty
jednostkowe
(euro/m3)

0,0
51,1
21,4
-1,0
45,9
18,8
-3,0
5,6
-1,1

Tabela 18.1: Domyślne czynniki redukcji emisji (EF) przy konserwacji drewna, wydajność redukcji i koszty każdej
z kombinacji
[140, EGTEI, 2005]
Kod metody pierwotnej
KMP
00
01
02

03
04

Opis
100 % rozpuszczalnikowych środków konserwujących,
tradycyjne metody nakładania (zanurzanie, nakładanie pędzlem, natryskiwanie)
100 % rozpuszczalnikowych środków konserwujących,
ulepszona technika nakładania (próżniowy system konserwacji)
Optymalizacja procesu,
100 % rozpuszczalnikowych środków konserwujących o większym stężeniu
ulepszone techniki nakładania (próżniowy system konserwacji)
100 % wodnych środków konserwujących,
tradycyjne metody nakładania (zanurzanie, nakładanie pędzlem, natryskiwanie)
100 % wodnych środków konserwujących,
ulepszone techniki nakładania (próżniowy system konserwacji)

Tabela 18.2: Konserwacja drewna: Pierwotne metody redukcji
[140, EGTEI, 2005]
Kod metody wtórnej KMW
Opis
00
Brak metod wtórnych
01
Utlenianie termiczne (patrz sekcja 20.11)
02
Adsorpcja i odzysk rozpuszczalników (patrz sekcja 20.11)

Tabela 18.3: Konserwacja drewna: Wtórne metody redukcji
[140, EGTEI, 2005]
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18.3.3.2 Emisja do wody, gleby i wód gruntowych
Środki konserwujące stosowane w tym sektorze są z zasady ekotoksyczne. Dawniej stosowano środki POP (trwałe
zanieczyszczenia organiczne) i PBT (trwałe substancje toksyczne, wykazujące zdolność do biokumulacji). Sektor ten był
znaczącym źródłem substancji POP, takich jak PAH i PCP. Wyniku stosowania kreozotu powstaje znaczna emisja PAH.W
1999 r. odnotowano, że konserwacja drewna stanowi 30 % całkowitej emisji POP w UE-15 [151, EEA, 1999]
[150,UKHSE, 2006].
Mimo, że zużycie i emisja tych substancji spadła w związku z rozwojem prawodawstwa i zmianami przemysłowymi, nadal
stosuje się takie substancje jak kreozot, trybutylocyny, dichromian sodu i tlenek chromu (chrom sześciowartościowy),
tlenek arsenu, sole miedzi itp. (niektóre zostały zakazane w 2006 r.). Więcej informacji można znaleźć w materiałach
referencyjnych.
Przejście na substancje mniej szkodliwe dla ludzkiego zdrowia (podczas produkcji i stosowania) doprowadziło do
wykorzystania substancji takich jak permetryny. Mogą one mieć wysoką toksyczność dla środowiska wodnego.
Znaczenie może tez mieć uwalnianie metali ciężkich do gleby i wód (arsen, cynk, miedź, cyna), patrz powyżej.
18.3.3.3 Odpady
Brak danych.
18.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT dla konserwacji drewna
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w konserwacji drewna. W sekcji 20.7,
omówiono techniki mające zastosowanie w nakładaniu farb. Techniki te mogą mieć również zastosowanie w konserwacji
drewna. W tabeli 18.4 przedstawiono ogólne techniki mające zastosowanie w konserwacji drewna, opisane w rozdziale 20
i/lub sekcji 20.7. Techniki te przeważnie nie są powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje
charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis rodzaju informacji dotyczących poszczególnych technik podano w tabeli
20.1.
Technika
Sekcja nr.
Narzędzia zarządzania środowiskiem
20.1.1
Bieżąca poprawa stanu środowiska
20.1.2
Analiza porównawcza
20.1.3
Projekt instalacji, budowa i działanie
20.2
Monitoring
20.3
Bilans masy rozpuszczalników
20.3.1
Zarządzanie zasobami wodnymi
20.4
Zarządzanie zasobami energetycznymi
20.5
Zarządzanie surowcami
20.6
Procesy i sprzęt do powlekania
20.7
Suszenie
20.8
Czyszczenie
20.9
Zastępowanie:
stosowanie
mniej
szkodliwych 20.10
substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
20.11
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
20.11.2
Utlenianie
20.11.4
Kondensacja
20.11.5
Adsorpcja
20.11.6
Utylizacja ścieków
20.12
Minimalizacja i utylizacja odpadów
20.13
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
20.13.1
Redukcja pyłów
20.14
Redukcja odorów
20.15
Redukcja hałasu
20.16
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Tabela 18.4: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
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Streszczenia sporządzone w ramach EGTEI dla konserwacji drewna (patrz sekcja 18.3.3.1 oraz załącznik 24.1.1)
dostarczają niektórych danych na temat zysków finansowych na poziomie europejskim z niektórych technik redukcji emisji
LZO. [142, EGTEI, 2005]

18.4.1

Tradycyjne rozpuszczalnikowe środki konserwujące

Opis: Tradycyjne środki konserwujące składają się z ok. 10 % składników czynnych i 90 % rozpuszczalników
organicznych, zazwyczaj benzyny lakierniczej lub innych węglowodorów na bazie ropy naftowej. Składniki czynne
obejmują fungicydy, np. di nitrofenol, pentahclorofenol, chloronaftaleny, chlorobenzeny, lindan, dieldryna, związki
fosforoorganiczne i karbaminiany, oraz naftaleny miedzi/cynku.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Ekotoksyczność środków konserwujących. Wśród stosowanych substancji są (były)
substancje POP lub PBT.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Patrz tabela 18.1.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [108, DFIU/IFARE, 1999] [109, Europejska Agencja Środowiska, 2001]

18.4.2

Zastępowanie tradycyjnych rozpuszczalnikowych środków konserwujących (zamienniki)

18.4.2.1 Kreozot
Opis: Kreozot jest olejem powstający w wyniku destylacji smoły węglowej. Ok. 10 % kreozotu stosowanego do
konserwacji drewna stanowi LZO. Jest on stopniowo zastępowany alternatywami wodnymi.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO w porównaniu z tradycyjnymi konserwantami
rozpuszczalnikowymi.
Oddziaływanie na środowisko: Kreozot zawiera znaczne ilości PAH i podlega odrębnej kontroli.
Dane operacyjne: W zakładzie, drewno dostaje się do komory, która może być hermetyczna. Komora ta jest wypełniana
gorącym kreozotem na jedną do trzech godzin. Po odsączeniu drewna, do wyprowadzenia nadmiaru kreozotu stosuje się
podciśnienie. Drewno jest następnie pozostawione do wyschnięcia na otwartym powietrzu.
Zakres zastosowania: Kreozot należy do najstarszego typu środków konserwujących do drewna i jest wykorzystywany do
zastosowań zewnętrznych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [108, DFIU/IFARE, 1999] [109, Europejska Agencja Środowiska, 2001]
18.4.2.2 Systemy stężonych pestycydów
Opis: Można stosować roztwory rozpuszczalnikowe o podwyższonym stężeniu pestycydów..
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wyższa wydajność w cyklu produkcyjnym przy tej samej ilości rozpuszczalnika i
zużytej energii. Patrz tabela 18.1.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Patrz tabela 18.1.
Przyczyny zastosowania: SED
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [140, EGTEI, 2005]
18.4.2.3 Wodne środki konserwujące
Opis: Wodne środki konserwujące składają się z rozpuszczonych w wodzie soli. Najczęściej spotyka się miedź, chrom i
arsen. Są one stosowane na tej samej zasadzie co kreozot. Obecnie, w nowych systemach, wykorzystuje się pestycydy
organiczne o niższej toksyczności, czasami w połączeniu z jednym lub kilkoma metalami.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Przeciętna, szacunkowa redukcja LZO wynosi 99.2 %. Patrz tabela 18.1.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych. Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Patrz tabela 18.1.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [108, DFIU/IFARE, 1999] [109, Europejska Agencja Środowiska, 2001] [140, EGTEI, 2005] [150, UKHSE,
2006]
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18.4.3 Systemy nakładania
Nakładanie środków konserwujących może się odbywać przez procesy próżniowe, ciśnieniowe, zanurzanie, natryskiwanie
lub nakładanie pędzlem. Proces próżniowy nieznacznie się różni w zależności od zastosowanego środka konserwującego.
Wydajność nakładania pestycydów w przypadku zanurzania i nakładania pędzlem wynosi niemal 90 %, przy zastosowaniu
procesów próżniowych niemal 100 %. Natryskiwanie ma znacznie mniejszą wydajność, tzn. 10 – 50 %.
[108, DFIU/IFARE, 1999] [109, Europejska Agencja Środowiska, 2001]
18.4.3.1 Nakładanie próżniowe
Opis: Patrz rysunek 18.1. W instalacjach przemysłowych powszechnie wykorzystuje się podwójny proces próżniowy (lub
próżniowo-podciśnieniowy). Sprzęt do obróbki składa się z trzech komór. Komora właściwa składa się z systemu
załadunkowego pozwalającego na wprowadzenie porcji drewna do środka i na zewnątrz, ręcznie albo automatycznie.
Drzwi do komory posiadają systemy zabezpieczające, uniemożliwiające rozpoczęcie procesu zanim drzwi nie zostaną
szczelnie zamknięte i zapobiegające ich otwarciu przed wyprowadzeniem środków konserwujących. Zazwyczaj istnieją
dwie komory magazynowe; jedna z nich jest komora roboczą, w której przechowywany jest konserwant wpuszczany do
komory właściwej, a do drugiej dostarczane są nowe porcje środka konserwującego uzupełnianego w komorze roboczej.
Istnieje sześć podstawowych etapów:
(1)
Podciśnienie wstępne – podciśnienie wstępne służy do odpowietrzania drewna. Czas trwania tego etapu i jego
intensywność różnią się w zależności od specyfikacji. Ilość usuwanego powietrza ma wpływ na zdolność absorpcji i
penetrację środka konserwującego. W celu kontrolowania retencji, w niektórych procesach nie stosuje się wstępnego
podciśnienia.
(2)
Zatapianie – roztwór środka konserwującego przechodzi z komory roboczej do komory. Jeżeli stosowane jest
podciśnienie, jest ono w tej fazie podtrzymane, żeby nie stracić efektywności.
(3)
Faza ciśnieniowa – w momencie, gdy komora właściwa jest wypełniona, ciśnienie wraca do wartości neutralnej.
Drewno jest utrzymywane pod wpływem środka konserwującego przez czas przewidziany w specyfikacji, a jeżeli jest to
konieczne, w tym czasie ciśnienie zostaje nieznacznie podwyższone.
(4)

Odsączanie wstępne – pod koniec fazy ciśnieniowej, konserwant jest odsyłany do komory roboczej..

(5)
Podciśnienie końcowe – podciśnienie końcowe stosuje się, żeby usunąć z powierzchni drewna nadmiar środka
konserwującego i ograniczyć jego ściekanie z drewna po zakończeniu procesu. W momencie, gdy podciśnienie ustaje,
powietrze wraca do komory i do powierzchniowych komórek drewna, niosąc ze sobą część pozostawionego na
powierzchni drewna płynnego środka konserwującego.
(6)
Odsączanie końcowe – podczas odsączania końcowego, konserwant zebrany w komorze właściwej jest
pompowany z powrotem do komory roboczej. Przed wyjęciem drewna z komory, przepuszcza się przez nią świeże
powietrze, żeby usunąć opary rozpuszczalnika z okolic drzwi i zminimalizować narażenie operatora.
Drewno po pochylni wyładowywane jest na wózki, w taki sposób, aby po zakończeniu procesu było ono możliwe suche, a
komora właściwa, o ile to możliwe, jest wypełniana drewnem do maksymalnej pojemności. W drewnie pozostaje ok. 15 –
25 % rozpuszczalnika. Znaczna część pozostałego rozpuszczalnika paruje w trakcie użytkowania produktu.
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Uwalnianie LZO ma miejsce w momencie, gdy konserwant jest w drodze z cysterny do komory magazynowej, z jednej
komory do drugiej, z systemu pomp ciśnieniowych, a także z konserwowanego drewna. Jeżeli powietrzu mogą być obecne
kropelki, na przykład w systemie ciśnieniowym, powietrze to jest przepuszczane przez system filtrów koalescencyjnych.
Wszelkie emisje z zakładu są wentylowane na zewnątrz budynku.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Można osiągnąć niemal 100 % wydajności nakładania środka konserwującego
Oddziaływanie na środowisko: W systemach rozpuszczalnikowych, bez zastosowania dodatkowych metod, emisja nadal
wynosi ok. 19.8 kg/m3.
Dane operacyjne: Patrz Opis.
Zakres zastosowania: Szeroko stosowane.
Ekonomika: Patrz tabela 18.1.
Przyczyny zastosowania: Opłacalne przy zastosowaniu w dużej skali. Patrz tabela 18.1.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [140, EGTEI, 2005] [149, UKDEFRA, 2004]

18.4.4

Utylizacja gazów odlotowych

Opis: Emisję można zredukować dzięki zastosowaniu planu gospodarowania rozpuszczalnikami (patrz sekcja 20.3.1),
izolacji procesu, jeśli to możliwe, w taki sposób, że powietrze jest wyprowadzane do urządzeń redukujących emisję (patrz
wyżej: sekcja 18.3.3). Wyprowadzane gazy odlotowe mogą być poddane utylizacji. W sekcji 20.11 opisano rozmaite
techniki utylizacji gazów odlotowych, które mogą być zastosowane.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Dzięki tym metodom można osiągnąć 70 % redukcji emisji.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Na podstawie danych EGTEI bierze się tu pod uwagę dwie opcje utylizacji gazów odlotowych:
utlenianie termiczne i adsorpcję z odzyskiem rozpuszczalnika. Nie jest jasne, czy odzysk ten odbywa się w obrębie
zakładu, czy poza nim. Można również rozważyć adsorpcję do kaset i odzysk na zewnątrz lub usuwanie.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: W dużych zakładach konserwacji drewna ma miejsce redukcja emisji. W mniejszych zakładach urządzenia
do redukcji mogą nie być ekonomicznie opłacalne. Patrz tabela 18.1. Najbardziej opłacalnym rozwiązaniem może być
absorpcja rozpuszczalników z odzyskiem na zewnątrz lub usuwaniem kaset absorpcyjnych.
Przyczyny zastosowania: SED.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [108, DFIU/IFARE, 1999] [109, Europejska Agencja Środowiska, 2001] [140, EGTEI, 2005]
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19 PRODUKCJA LUSTER
[61, GEPVP, i in.., 2004]
19.1 Ogólne Informacje na temat produkcji luster
Główna część produkcji przypada zazwyczaj na duże międzynarodowe korporacje z zakładami produkcyjnymi o
przepustowości 2 milionów m2/rocznie. Główne są to fabryki zlokalizowane są w Niemczech, Francji, Hiszpanii,
Włoszech, Belgii, Polsce, Zjednoczonym Królestwie, Luksemburgu oraz Czechach. Na rynku funkcjonują także mali
producenci.
Całkowity popyt na lustra w Europie jest szacowany na poziomie 40 milionów m kw. rocznie. Z tej przyczyny roczne
zużycie rozpuszczalników waha się na poziomie od około 2000 do 3600 ton. Ogólne zastosowania luster w Europie to:
• lustra łazienkowe
• lustra do mebli
• zastosowania architektoniczne, np. pokrycie ścian
• zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym
Szczegółowe zużycie, tj. na godzinę, w przypadku każdej instalacji zależy od powierzchni wytwarzanych luster.
Największe linie produkcyjne są w stanie wyprodukować lustra o długości krawędzi 6 na 3,2 m, tj. 19 m 2. Jako że
produkcja luster jest procesem ciągłym, szybkość linii produkcyjnej ma wpływ na ilość zużycia. Tak więc niektóre linie
produkcyjne przekraczają próg zużycia dziennego i godzinowego, a inne przekraczają tylko próg roczny.
Szacuje się, że liczba linii produkcyjnych funkcjonujących na terenie Europy wynosi od 15 do 20. Zazwyczaj ilość
pracowników zatrudnionych przy linii produkcyjnej luster jest mała, choć większość linii stanowi część dużego zakładu
produkcyjnego.

19.2 Procesy i techniki stosowane w produkcji luster
Wytwarzanie luster jest procesem ciągłym. Tafla szkła znajduje się na dużym przenośniku taśmowym, który przenosi
lustro przez kolejne etapy produkcji. Przenośniki takie mogą mieć do 3.5m szerokości oraz ponad 150 m długości, tak by
można było produkować na nich lustra wielkowymiarowe.
Zazwyczaj, lustra składają się z jednej tafli szklanej pokrywanej odbijającą warstwą metalu, zabezpieczoną jedną lub
więcej warstwą farby. Po pokryciu farbą, lustro przechodzi przez piec osuszający. Rysunek 19.1 podsumowuje etapy
produkcji luster. Są one szczegółowo opisane w sekcjach następujących poniżej.
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Rysunek 19.1: Diagram przepływu w zakładzie produkującym lustra [61, GEPVP, i in.., 2004]
19.2.1 Wyjściowa tafla szkła
Szkło dostarcza się do fabryki ciężarówkami. Następnie składowane jest na stojakach, a potem ładowane na linię
produkcyjną za pomocą podnośników próżniowych. Na tym etapie nie używa się rozpuszczalników.

19.2.2 Przygotowanie powierzchni szklanej
Taflę szklaną przygotowuje się lekko szlifując ja za pomocą mieszanki wody i proszku ściernego. Na tym etapie nie używa
się rozpuszczalników. Ścieki pozostałe po procesie przetwarza się i przygotowuje zanim nastąpi ich wyprowadzenie.

19.2.3 Srebrzenie
Metaliczna powłoka odbijająca zazwyczaj wykonana jest ze srebra, które jest wrażliwe na korozje. Opis procesu srebrzenia
można odnaleźć w dokumencie STM BREF [59, EIPPCB, 2006]. Obecnie większość producentów korzysta z cyny zamiast
z miedzi podczas procesu utrwalania warstwy srebra. Na tym etapie nie używa się rozpuszczalników.

482

19.2.4 Powlekanie farbą
Szkło przechodzi przez oblekającą kurtynę farby spadającą w sposób ciągły z koryta umieszczonego nad linią produkcyjną.
Nadmiar farby pokrywającej wraca do obiegu i zostaje ponownie wykorzystany, po uprzednim dodaniu rozpuszczalnika w
celu zapewnienia właściwej lepkości. Stosowana jest farba na bazie rozpuszczalnika, która zawiera 30 - 40% wag.
rozpuszczalnika. Jego zużycie wynosi od 150 do 200 g/m 2. Całkowita grubość warstwy/warstw wyschniętej farby mieści
się w zakresie od 40 do 70 µm.
19.2.5 Suszenie
Po pokryciu farbą lustro umieszczane jest w piecu osuszającym gdzie rozpuszczalnik jest odparowywany, a farba wysycha
co prowadzi do jej polimeryzacji. Suszenie jest wspomagane poprzez podgrzewanie produktu promieniowaniem
podczerwonym z udziałem lub bez udziału konwektora.
19.2.6 Uzyskanie gotowego produktu
Na końcu linii produkcyjnej lustro zdejmowane jest za pomocą podnośników próżniowych i składowane na stojakach. Na
tym etapie nie używa się rozpuszczalników
19.3 Aktualne poziomy zużycia i emisji w produkcji luster
19.3.1 Bilans Masy
Brak danych,
19.3.2 Zużycie
19.3.2.1 Materiały
Całkowite zużycie rozpuszczalników plasuje się w granicach 50 – 90 g/m², w zależności od rodzaju wyrobu. Ponadto,
pewna ilość rozpuszczalnika używana jest do czyszczenia. W procesie tym stosuje się ksylen.
Większość stosowanego rozpuszczalnika przypada na proces dostosowania lepkości farby i nakładania na wyrób. Do
celów czyszczenia stosuje się niewielką ilość, tj. <10%. W przypadku gdy taki rozpuszczalnik nie jest zanieczyszczony jest
on dodany do rozpuszczalnika używanego do dostosowania lepkości farb.
Zazwyczaj przyjmuje się że 100% szkła stosowanego jako tafla wyjściowa zostanie przekształcona w lustro. Pojawić się
mogą jedynie przypadkowe straty szkła (np. z powodu problemów jakościowych). W większości przypadków odrzucona
tafla szkła bądź lustro zostaje poddana recyklingowi.
19.3.2.2 Woda
Zużycie wody plasuje się w granicach 15 to 30 l/m2.
19.3.2.3 Energia
Brak danych
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19.3.3 Emisja
19.3.3.1 Emisja do powietrza
Zawartość rozpuszczalnika w czystym gazie może być zmniejszona do <50 mg C/Nm3 przy zastosowaniu urządzeń do jego
redukcji. W nowych instalacjach można osiągnąć niższe wartości. W istniejących instalacjach, ze względu na zużycie
ruchomych części (np. zaworów), następuje wzrost poziomu emisji. Rodzaj użytych rozpuszczalników może mieć również
wpływ na poziom redukcji, które można osiągnąć. Tabela 19.1 pokazuje wartości emisji do powietrza mierzoną na trzech
różnych instalacjach.
Linia

C
(Mg/Nm3)

CO
(Mg/Nm3)

NO X
(Mg/Nm3)

1
2
3

57 (w zakresie 20 - 100)
16
55

65
120
98

43
<25
41

Tabela 19.1: Wartości emisji do atmosfery z trzech różnych linii produkcyjnych luster.
W zakładach, gdzie stosuje się dobrą praktykę, wszystkie obszary, w których używane są rozpuszczalniki są odizolowane,
a powietrze zawierające rozpuszczalnik jest wyprowadzane. 97,4% rozpuszczalnika zostaje poddana oczyszczeniu i
zneutralizowana. Reszta, tj. 2,6%, jest uwalniana do powietrza, ponieważ jego stężenie jest zbyt niskie, by wymagało
przetworzenia.

19.3.3.2 Emisje do wody
Ponieważ na żadnym etapie procesu nie dochodzi do kontaktu wody i rozpuszczalnika, rozpuszczalnik w ściekach nie
występuje.
Woda wykorzystywana jest do przygotowywania powierzchni i nałożenia cyny (lub miedzi) oraz warstwy srebra (patrz
STM BREF). Tak więc uzdatnianie wody potrzebne jest do usuwania zanieczyszczeń i zapewnienia procesu odzyskiwania
srebra. Techniki tradycyjne stosuje się, na przykład, gdy zamiast cyny używa się miedzi, miedź ze ścieków można usunąć
za pomocą wymiany jonowej lub amoniaku. Tabela 19.2 przedstawia wartości emisji do wody po oczyszczeniu.
Związek
NH3
Ag
Cu
Ce

Wartość
(mg/l)
100
2,82
4
5

Tabela 19.2: Wartości emisji wody po oczyszczeniu

19.3.3.3 Odpady
Odpady zawierające rozpuszczalniki składają się głównie z myjek z oczyszczania i zużytego rozpuszczalnika
zawierającego pewną ilość farby. Dysponowanie nim i jego usuwanie zależy od jego składu i szczegółowych środków
jakie trzeba podjąć w zależności od zawartości rozpuszczalnika. Jeśli nie zawiera on żadnych zanieczyszczeń, które mogą
mieć wpływ na jakość produktu końcowego, zużyty rozpuszczalnik jest ponownie wykorzystywany w celu ponownego
dostosowania lepkości farby. W produkcji luster powszechnie użytkowane są pojemniki na farbę do ponownego użycia lub
na farbę przeznaczoną do odzysku.
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19.4 Techniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu BAT dla
produkcji luster
19.4.1 Ogólne techniki stosowane w produkcji luster
W rozdziale 20, omówiono techniki, które mogą mieć również zastosowanie w produkcji luster. W sekcji 20.7,
omówiono techniki mające zastosowanie w nakładaniu farb. Techniki te mogą mieć również zastosowanie w produkcji
luster. W tabeli 19.3 przedstawiono ogólne techniki mające zastosowanie w produkcji luster, opisane w rozdziale 20
i/lub sekcji 20.7. Techniki te przeważnie nie są powtórnie opisane w tej sekcji, o ile nie są dostępne informacje
charakterystyczne dla tej gałęzi przemysłu. Opis rodzaju informacji dotyczących poszczególnych technik podano w
tabeli 20.1.

Technika
Narzędzia zarządzania środowiskiem
Bieżąca poprawa stanu środowiska
Analiza porównawcza
Projekt instalacji, budowa i działanie
Monitoring
Bilans masy rozpuszczalników

Numer sekcji
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.2
20.3
20.3.1

Zarządzanie zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami energetycznymi
Zarządzanie surowcami
Procesy i sprzęt do powlekania
Suszenie
Czyszczenie
Zastępowanie: stosowanie mniej szkodliwych substancji:
Utylizacja gazów odlotowych
Redukcja i zbiórka gazów odlotowych
Utlenianie
Kondensacja
Adsorpcja
Utylizacja ścieków
Minimalizacja i utylizacja odpadów
Odzysk rozpuszczalników zużytych w procesie
Redukcja pyłów
Redukcja odorów
Redukcja hałasu

20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.11.2
20.11.4
20.11.5
20.11.6
20.12
20.13
20.13.1
20.14
20.15
20.16

Tabela 19.3: Odniesienia do technik mających ogólne zastosowanie dla sektora
19.4.2 Zastępowanie tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych (zamienniki)
19.4.2.1 Farby o wysokiej zawartości części stałych
Ogólny opis znajduje się w sekcji 20.7.2.2. Tego typu farby używane są już w przemyśle lustrzanym.
Zawartość rozpuszczalnika w farbie waha się między 30 a 40% wag.
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19.4.3 Techniki i sprzęt do nakładania farby
19.4.3.1 Powlekanie kurtynowe
Opis: Ogólny opis można znaleźć w sekcji 20.7.3.2. Szkło przechodzi przez oblekającą kurtynę farby spadającą w
sposób ciągły z koryta umieszczonego nad linią produkcyjną. Pozwala to na produkcję luster o dużych wymiarach,
przy jednoczesnym spełnieniu wymagań jakościowych jeśli chodzi o równomierne pokrycie warstw. Nadmiar farby
pokrywającej wraca do obiegu i zostaje ponownie wykorzystany, po uprzednim dodaniu rozpuszczalnika w celu
zapewnienia właściwej lepkości.
Stosowana jest farba rozpuszczalnikowa, która zawiera 30 - 40% rozpuszczalnika. Jego zużycie wynosi od 150 do 200
g/m2.W przeszłości, farby zawierały duże ilości ołowiu (do 15%). Obecnie nowe osiągnięcia w produkcji luster
pozwalają na używanie farby o niskiej zawartości ołowiu(<0.5%). W tych rodzajach farby nie występują chromiany.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Technika ta jest szeroko stosowana w dużych fabrykach luster.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady produkcyjne: Brak danych.
Literatura: [61, GEPVP, i in., 2004].

19.4.4 Suszenie
W procesie stosowane są następujące techniki:
• promieniowanie podczerwone (patrz sekcja 20.8.2.1)
• reaktor termiczny (patrz sekcja 20.8.3)
• Promieniowanie ultrafioletowe (UV) (patrz sekcja 20.8.2.3).
19.4.5 Oczyszczanie gazów odlotowych
Opis: Pomieszczenia gdzie farba jest mieszana i nanoszona na lustro są odizolowane i wyposażone w system
wentylacji, przechwytujący emitowany do powietrza rozpuszczalnik do urządzenia oczyszczającego gazy
odlotowe(patrz sekcja 20.11.2). Obecnie stosowane być mogą dowolne techniki utleniania opisane w Sekcji 20.11.4.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
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Zastosowanie: Ze względu na ilość rozpuszczalnika na metr sześcienny gazów spalinowych, wielu producentów
luster stosuje regeneracyjne utlenianie termiczne – systemy wielowarstwowe (patrz punkty 20.11.4.4 i 20.11.4.5). Jako
że rozpuszczalnikiem jest głównie ksylen, w procesie można stosować niską temperaturę spalania (750 - 800º C). W
procesie tym powstają jedynie niskie poziomy NOX. Regeneracyjne utlenianie termiczne jest szczególnie polecane w
zakładach produkcji ciągłej, tj. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W przypadku zakładów produkcyjnych
działających np. Tylko przez 8 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu, metoda może się okazać nieodpowiednia, jako że
temperatura instalacji musi być utrzymywana także poza godzinami pracy. W takim przypadku zastosowanie mogą
mieć inne techniki utleniania.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady produkcyjne: Brak danych.

Literatura: [61, GEPVP, i in., 2004].
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20. TECHNIKI, KTÓRE NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY USTALANIU BAT MAJĄCYCH
ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH GAŁĘZIACH PRZEMYSŁU
Rozdział ten opisuje techniki uważane powszechnie za przyczyniające się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony
środowiska w przemyśle w ramach niniejszego dokumentu. Techniki brane pod uwagę dla poszczególnej branży
można znaleźć w sekcji X.4 (gdzie X jest odpowiednim rozdziałem dla danej branży).
Uwzględniono tutaj systemy zarządzania, techniki zintegrowane z procesem i techniki oczyszczania na wyjściu, lecz te
trzy obszary często pokrywają się przy poszukiwaniu optymalnych rezultatów.
Pod uwagę brane są procedury zapobiegania, kontroli, minimalizacji i recyklingu, a także ponownego wykorzystania
materiałów i energii.
Techniki te będą prezentowane pojedynczo lub w połączeniu (zarówno od tego działu i odpowiednich sekcji X.4) tak
by osiągnąć cele dyrektywy IPPC. Załącznik IV do Dyrektywy wymienia szereg ogólnych czynników, które należy
wziąć pod uwagę przy ustalaniu BAT a techniki opisane w tym dziale dotyczyć będą jednego lub więcej z tych
czynników. W miarę możliwości do przedstawienia każdej techniki została użyta standardowa struktura, pozwalająca
na porównanie technik i obiektywną ocenę w odniesieniu do definicji BAT określonej w Dyrektywie.
Zawartość sekcji w tym rozdziale oraz w Sekcjach X.4 nie stanowi wyczerpującej listy technik i dopuszcza się
możliwość istnienia lub opracowanie innych, które mogą być tak samo właściwe w ramach najlepszych dostępnych
technik (BAT).
Generalnie do przedstawienia każdej techniki używana jest standardowa struktura, jak to pokazano to w tabeli 20.1:
Rodzaj informacji wziętych pod uwagę:

Rodzaj informacji zawartych

Opis

Opis techniczny

Osiągnięte korzyści dla środowiska

Główny(e) wpływ(y) na środowisko wywarty(e) przez
technikę (proces lub redukcja), w tym osiągnięte wartości
emisji i wyniki efektywności. Korzyści dla środowiska w
porównaniu z innymi technikami.
Wszelkie skutki uboczne i wady spowodowane przez
wdrożenie techniki. Szczegóły dot. problemów z ochroną
środowiska przy zastosowaniu techniki w porównaniu z
innymi.
Dane na temat emisji/odpadów i zużycia
(Surowców, wody i energii) w procesie zastosowania
techniki. Wszelkie inne użyteczne informacje na temat
obsługi, konserwacji i kontroli techniki, w tym aspektów
bezpieczeństwa, ograniczenia funkcjonalności techniki,
jakość końcowa, itp.
Uwzględnienie czynników związanych z zastosowaniem i
modernizacją techniki (np. dostępność miejsca,
charakterystyka procesu)
Informacje na temat kosztów (inwestycji i eksploatacji)
oraz
potencjalne oszczędności (np. zmniejszone zużycie
surowców, opłaty za odpady), jak również w odniesieniu
do możliwości danej techniki.
Powody wdrażania techniki (np. zmiana przepisów,
poprawa jakości produkcji)
Przykłady zakładów produkcyjnych, gdzie zgłoszono
stosowanie techniki.

Oddziaływanie na środowisko

Dane operacyjne

Zastosowanie

Ekonomika

Przyczyny zastosowania
Przykładowe zakłady produkcyjne

Literatura zawierająca bardziej szczegółowe informacje na
temat techniki
Tabela 20.1: Zestawienie informacji na temat każdej z technik opisanych w rozdziale 20 oraz we wszystkich
sekcjach 4 każdego z rozdziałów od 2 do 19

Literatura
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20.1 Techniki zarządzania środowiskiem
20.1.1 Narzędzia do zarządzania środowiskiem
Opis: Najlepsze efekty oddziaływania na środowisko uzyskuje się poprzez wdrożenie najlepszych technologii oraz
dzięki ich działaniu w sposób jak najbardziej efektywny i skuteczny. Jest to zawarte w Dyrektywie IPPC, w definicji
opisującej „techniki" we fragmencie: "zarówno stosowana technologia jak i sposób w jaki dana instalacja jest
projektowana, wykonywana, konserwowana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji ".
Dla wprowadzenia IPPC System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) jest narzędziem, które operatorzy mogą
użytkować w celach rozwiązywania kwestii dotyczących projektowania, budowy, utrzymania, eksploatacji i likwidacji
problemów, w sposób systematyczny i udokumentowany. SZŚ obejmuje strukturę organizacyjną, obowiązki, praktyki,
procedury, procesy i zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, utrzymaniu, przeglądowi i monitoringowi polityki ochrony
środowiska. Systemy Zarządzania Środowiskowego są najbardziej efektywne i skuteczne, tam gdzie stanowią
integralną część całościowego zarządzania i przeprowadzania instalacji.
W Unii Europejskiej wiele firm zdecydowało się dobrowolnie wdrożyć systemy zarządzania środowiskowego wg
normy EN ISO 14001:1996 lub też System Ekozarządzania i Audytu EMAS. EMAS spełnia wymagania dotyczące
systemu zarządzania zgodne z EN ISO 14001, ale kładzie dodatkowy nacisk na zgodność z prawem, ochronę
środowiska i zaangażowanie pracowników, jak również wymaga zewnętrznej weryfikacji systemu zarządzania i
uzasadnienia publicznego oświadczenia na temat ochrony środowiska (w przypadku EN ISO 14001 własne
oświadczenie stanowi alternatywę dla zewnętrznej weryfikacji). Istnieje również wiele organizacji, które zdecydowały
się na implementacje SZŚ bez standaryzacji.
Chociaż zarówno standaryzowane systemy (EN ISO 14001:1996 i EMAS) jak i te niestandardowe (na indywidualne
zamówienia) z zasady traktują organizację, jako podmiot, dokument ten prezentuje bardziej szczegółowe podejście,
nie omawiając wszystkich działań organizacji np. w odniesieniu do ich produktów i usług, z uwagi na fakt, że
podmiotem regulowanym zgodnie z dyrektywą IPPC jest instalacja (w rozumieniu art. 2).
System zarządzania środowiskowego (SZŚ) dla wprowadzenia IPPC może zawierać następujące elementy:
(a) określenie polityki środowiskowej
(b) planowanie i określenie celów i zadań
(c) wdrożenie i funkcjonowanie procedur
(d) sprawdzanie i działania korygujące
(e) kontrola zarządzania
(f) przygotowywania regularnej raportu dot. środowiska
(g) zatwierdzenie przez jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora SZŚ
(h) uwagi dotyczące projektu w przypadku likwidacji zakładów
(i) rozwój „czystszych” technologii
(J) analiza porównawcza.
Poniżej funkcje te opisano nieco bardziej szczegółowo. Szczegółowe informacje na temat punktów od (a) do (g), które
wchodzą w skład EMAS, podano w literaturze wskazanej poniżej.
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(A) Definicja polityki środowiskowej
Kierownictwo najwyższego stopnia odpowiedzialne jest za określenie polityki środowiskowej dla instalacji i
zapewnienie, aby polityka ta:
- była odpowiednia do charakteru działań, ich skali oraz wpływu na środowisko
- zawierała zobowiązanie do zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli
- zawierała zobowiązanie do przestrzegania wszystkich odpowiednich obowiązujących przepisów i rozporządzeń dot.
ochrony środowiska, oraz innych wymagań, do których spełnienia organizacja zobowiązała się
- zapewniała ramy dla ustanawiania i przeglądu celów oraz zadań środowiskowych
- była udokumentowana i zakomunikowana wszystkim pracownikom
- była dostępna publicznie oraz dla wszystkich zainteresowanych stron.
(B) Planowanie, tj.:
- Procedury identyfikacji aspektów środowiskowych instalacji, w celu określenia tych działań, które mają lub mogą
mieć znaczący wpływ na środowiska oraz bieżąca aktualizacja tych informacji
- Procedury identyfikowania i dostępu do wymagań prawnych i innych, do których organizacja się zobowiązała i które
mają zastosowanie do aspektów środowiskowych swoich działań
- ustanowienie i przegląd udokumentowanych celów i zadań środowiskowych, uwzględniające wymogi prawne i inne
wymagania, oraz opinie zainteresowanych stron,
- utworzenie i regularne aktualizowanie programu zarządzania ochroną środowiska, w tym określenie
odpowiedzialności za realizację celów i zadań na każdym odpowiednim stanowisku i poziomie, jak również środki i
ramy czasowe, w których mają one być osiągnięte.
(C) Wdrażanie i funkcjonowanie procedur
Posiadanie gotowych do wdrożenia systemów jest ważne aby zapewnić, że procedury są znane, rozumiane i spełnione,
zatem skuteczne zarządzanie środowiskowe obejmuje:
(i) Strukturę i zakres odpowiedzialności
- określenie, dokumentowanie i komunikowanie ról, odpowiedzialności i władz, włączając w to mianowanie
konkretnych przedstawicieli kierownictwa
- zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji i kontroli systemu zarządzania środowiskowego, w tym zasobów
ludzkich i umiejętności specjalistycznych, technologii i środków finansowych.
(ii) Szkolenie, wiedzę i kompetencje
- Identyfikacje potrzeb szkoleniowych, aby mieć pewność, że wszystkie osoby, których praca może znacznie wpływać
na czynniki środowiskowe związane z działalnością, przeszły odpowiednie szkolenia.
(iii) Komunikację
- Ustanowienie i utrzymywanie procedur komunikacji wewnętrznej pomiędzy różnymi poziomami i stanowiskami w
instalacji, jak również procedury, które sprzyjają dialogowi z zewnętrznymi stronami zainteresowanymi oraz
procedury otrzymywania, dokumentowania i gdy jest to uzasadnione, udzielania odpowiedzi na komunikację z
zewnętrznymi stronami zainteresowanymi.
(iv) Zaangażowanie pracowników
- zaangażowanie pracowników w proces mający na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska poprzez
zastosowanie odpowiednich form uczestnictwa, takich jak system książki wniosków lub prace grupowe w oparciu o
projekt lub komisje ochrony środowiska.
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(v) Dokumentację
- Ustanowienie i utrzymanie aktualnych informacji, w formie papierowej lub elektronicznej, opisującej główne
elementy systemu zarządzania oraz ich interakcji i zapewniającej przekserowanie do odpowiedniej dokumentacji.
(vi) Wydajną kontrolę procesu
- odpowiednią kontrolę procesów we wszystkich trybach pracy, tj. przygotowania, uruchomienia, w trakcie działań
rutynowych, wyłączenia i funkcjonowania w warunkach wyjątkowych
- identyfikację kluczowych wskaźników wydajności oraz metod pomiaru i kontrolowania tych parametrów (np.
przepływu, ciśnienia, temperatury, składu i ilości)
- Dokumentowanie i analizowanie wyjątkowych warunków pracy w celu identyfikacji ich przyczyn a następnie
zapobieganie takim zdarzeniom, aby mieć pewność, że sytuacja nie powtórzy się (ułatwia to wprowadzenie kultury
pracy „bez winnych”, w której określenie przyczyn usterki jest ważniejsze niż orzekanie co do winy konkretnych
osób).
(vii) Program konserwacji
- Stworzenie zorganizowanego programu konserwacji w oparciu o opisy techniczne urządzeń, normy itp., jak również
w oparciu o wszelkie awarie sprzętu i ich konsekwencje
- wspieranie programu konserwacji przez odpowiednie systemy archiwizacji i testy diagnostyczne
- Wyraźny podział odpowiedzialności za planowanie i wykonywanie konserwacji.
(iii) Gotowość i reakcję na sytuacje kryzysowe
- Ustanowienie i utrzymywanie procedur identyfikacji i reakcji na potencjalne wypadków i sytuacje awaryjne, oraz
procedur zapobiegania i łagodzenia efektów oddziaływania na środowisko, które mogą być z nimi związane.
(d) Sprawdzanie i działania korygujące, tj.:
(i) Monitorowanie i pomiary
- Ustanowienie i utrzymywanie udokumentowanych procedur w celu regularnego monitorowania i pomiaru, kluczowej
charakterystyki operacji i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, w tym: rejestrowania informacji
dla celów śledzenia wydajności i działania, odpowiednich kontroli operacyjnych oraz zgodności instalacji z celami i
zadaniami dot. ochrony środowiskowa (patrz również dokument Referencyjny dot. Monitorowania Emisji)
- Ustanowienie i utrzymanie udokumentowanej procedurę okresowej oceny zgodności z właściwymi przepisami i
regulacjami dot. środowiska.
(ii) Działania korygujące i zapobiegawcze
- Ustanowienie i utrzymywanie procedur dotyczących określenia odpowiedzialności i uprawnień do obsługi i badania
niezgodności z warunkami zezwoleń, innych wymagań prawnych, jak również celów i zadań; podejmowanie działań
łagodzących skutki wywołanych wpływów na środowisko; a także inicjowanie i wykonywanie działań korygujących i
zapobiegawczych, które są odpowiednie do skali problemu i proporcjonalne do wywoływanego oddziaływania na
środowisko.
(iii) Archiwa
- Ustanowienie i utrzymywanie procedur identyfikacji, utrzymywania i rozporządzania czytelnych, możliwych do
zidentyfikowania i prześledzenia archiwów dot. środowiska, w tym rejestrów szkoleń oraz wyników audytów i
przeglądów.
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(iv) Audyt
- Ustanowienie i utrzymanie programu(ów) i procedur dla okresowych audytów systemu zarządzania środowiskowego
obejmujących rozmowy z personelem, kontrolę warunków pracy sprzętu jak i samego sprzętu; oraz przegląd zapisów i
dokumentacji oraz wyników kontroli w formie pisemnego raportu, prowadzonego w sposób bezstronny i obiektywny
przez pracowników (audyt wewnętrzny) lub podmioty zewnętrzne (audyt zewnętrzny); dotyczące zakresu audytu, jego
częstotliwości i metody, jak również odpowiedzialności za przeprowadzenie audytu i raportowania wyników jak
również dotyczące ich wymagania; w celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego pozostaje w zgodzie z
planowanymi ustaleniami oraz czy został on i jest właściwie wdrożony i utrzymywany
- zakończenie audytu lub cyklu audytowego, w zależności od przypadku, nastąpi w odstępach nie dłuższych niż trzy
lata, w zależności od charakteru, skali i złożoności działalności podjętych działań, powagi powiązanych z systemem
wpływów na środowisko, wagę i pilność problemów wykrytych w następstwie wcześniejszych audytów i historii
problemów związanych ze środowiskiem - bardziej złożone działania o bardziej znaczącym wpływie na środowisko
mają być kontrolowane częściej - uwzględni odpowiednie mechanizmy w celu zapewnienia, że wyniki audytu są
śledzone i stanowią podstawę działań naprawczych
(v) Okresowe oceny zgodności z prawem
- przegląd zgodności ze stosownymi przepisami ochrony środowiska i warunkami zezwoleń środowiskowych
posiadanych przez instalację
- dokumentacja oceny.
(e) Przegląd zarządzania, tj.:
- Przegląd systemu zarządzania środowiskowego, przeprowadzany przez kierownictwo najwyższego poziomu, w
ustalonych przez siebie odstępach, w celu zapewnienia jego stałej przydatności, adekwatności i efektywności
- zapewnienie, że zbierane są niezbędne informacje, tak aby kierownictwo mogło przeprowadzić taką ewaluację
- Dokumentacja przeglądu.
(f) Regularne przygotowanie raportu na temat ochrony środowiska:
- Przygotowanie raportu dot. ochrony środowiska, który zwraca szczególną uwagę na wyniki osiągnięte przez
instalację odnośnie jej celów i zadań środowiskowych. Tworzony jest regularnie - raz do roku lub rzadziej, w
zależności od wielkości emisji, generowania odpadów itp. Raport bierze pod uwagę potrzeby informacyjnych
zainteresowanych stron i jest dostępny publicznie (np. w publikacjach elektronicznych, bibliotekach itd.).
Podczas tworzenia raportu, operator może wykorzystać odpowiednie istniejące wskaźniki dot. wyników wpływających
na środowisko, upewniając się, że wybrane wskaźniki:
i. dają dokładną ocenę przebiegu pracy instalacji,
ii. są zrozumiałe i jednoznaczne
iii. pozwalają na coroczne porównanie w celu oceny rozwoju instalacji w zakresie ochrony środowiska
iv. pozwalają na porównanie z sektorem, i stosownie kryteriami krajowymi lub regionalnymi,
v. pozwalają na stosowne porównanie z wymogami regulacyjnymi.
(g) Zatwierdzenie przez jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora SZŚ:
- Przeprowadzone prawidłowo badanie i zatwierdzenie systemu zarządzania, procedury audytu oraz raport
środowiskowego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub zewnętrznego weryfikatora SZŚ, przeprowadzone
prawidłowo, zwiększy wiarygodność systemu.
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(h) Uwzględnienie w projekcie czynników dotyczących likwidacji zakładu produkcyjnego
- wzięcie pod uwagę ostatecznej likwidacji jednostki, pod względem oddziaływania na środowisko, na etapie
projektowania nowego zakładu produkcyjnego, jako że przezorność sprawia, że likwidacja staje się łatwiejsza,
czystsza i tańsza
- likwidacja stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego w postaci zanieczyszczenia gruntów (i wód gruntowych) i
generuje duże ilości odpadów stałych. Techniki zapobiegawcze są zależne od konkretnych rozwiązań, ale ogólne
czynniki mogą obejmować:
i. unikanie struktur podziemnych
ii. włączenie funkcji, które ułatwiają demontaż
iii. wybór wykończenia powierzchni, które można łatwo odkazić
iv. zastosowanie takiej konfiguracji sprzętu, która minimalizuje ilość uwięzionych chemikaliów i ułatwia spuszczanie
lub oczyszczenie
v. projektowanie elastycznych, samodzielnych jednostek, które umożliwiają zamykanie w kilku fazach
vi. zastosowanie materiałów ulegających biodegradacji i surowców wtórnych, tam gdzie jest to możliwe.
(i) Rozwój czystszych technologii:
- Ochrona środowiska powinna być nieodłącznym elementem wszelkich procesów projektowania prowadzonych przez
operatora, jako że techniki włączane do projektu na możliwie najwcześniejszym etapie są zarówno efektywniejsze jak
i tańsze. Uwzględnienie rozwoju czystszych technologii może nastąpić np. dzięki działalności badawczo-rozwojowej.
Ustalenia mogą być dokonywane na bieżąco, i w razie potrzeby, alternatywnie w stosunku do rozwiązań
wewnętrznych – można odkupić osiągnięcia wypracowane przez innych operatorów lub instytuty badawcze działające
w danej dziedzinie.
(J) Porównanie, tj.:
- Prowadzenie systematycznych i regularnych porównań wskaźników w sektorze, kraju lub regionie, w tym
efektywności energetycznej i działań prowadzących do oszczędzania energii, wyboru surowców, emisji do powietrza i
zrzutów do wody (przy użyciu np. Europejskiego Rejestru Emisji Zanieczyszczeń, EPER), zużycia wody i produkcji
odpadów.
Standardowe i niestandardowe SZŚ
SZŚ może występować w formie systemu standardowego lub niestandardowego ("dostosowanego do klienta").
Wdrożenie i zgodność ze standardowym systemem, który uzyskał akceptację międzynarodową, takich jak
standardowy system EN ISO 14001:1996 może przyczynić się do wyższego stopnia wiarygodności SZŚ, szczególnie
gdy został on poddany prawidłowo wykonanej weryfikacji zewnętrznej. EMAS zapewnia dodatkową wiarygodność ze
względu na komunikację publiczną poprzez raport dot. środowiska i mechanizm zapewniający zgodność z
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Jednak systemy niestandardowe mogą być, w zasadzie, równie
efektywne pod warunkiem, że zostaną odpowiednio zaprojektowane i wdrożone.
(Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczające dobrowolny udział organizacji w
systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS), Dz. U. L 114, 24/4/2001,
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm)
(EN ISO 14001:2004, http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html;
http://www.tc207.org)
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wdrożenie i stosowanie się do SZŚ koncentruje uwagę operatora na działaniu
instalacji pod względem środowiskowym. Utrzymanie i przestrzeganie jasnych procedur operacyjnych zarówno dla
sytuacji normalnych i wyjątkowych i związanych z nimi obszarów odpowiedzialności w szczególności, powinno
zagwarantować, że warunki zezwolenia dla instalacji i inne cele ekologiczne i cele są zawsze spełniane.
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Systemy zarządzania środowiskowego zazwyczaj zapewniają ciągłą poprawę instalacji w zakresie oddziaływania na
środowisko. Im gorsza jest sytuacja w momencie rozpoczęcia działalności, tym bardziej znaczącej poprawy
krótkoterminowej można się spodziewać. Jeśli instalacja ma już dobre całościowe parametry ekologiczności, system
pomaga operatorowi utrzymać wysoki poziom wyników pod względem oddziaływania na środowisko.
Oddziaływanie na środowisko: Techniki zarządzania środowiskiem mają na celu rozwiązanie problemu
negatywnego wpływu na środowisko, jest to zgodne z zintegrowanym podejściem z Dyrektywy IPPC.
Dane operacyjne: Nie dostarczono szczegółowych informacji.
Zastosowanie: Elementy opisane powyżej zazwyczaj mają zastosowanie do wszystkich instalacji IPPC. Zakres (np.
poziom szczegółowości) i specyfika SZŚ (np. standardowy lub niestandardowy) będzie na ogół związany ze specyfiką,
skalą i złożonością instalacji, oraz jej potencjalnym zakresem oddziaływania na środowisko.
Ekonomika: Trudno jest dokładnie określić koszty i korzyści ekonomiczne wprowadzenia i utrzymania dobrego SZŚ.
Kilka przypadków zostało przedstawionych poniżej. Jednakże, są to tylko przykłady i ich wyniki nie są w pełni spójne.
Mogą one nie być reprezentatywne dla wszystkich sektorów w całej UE i winny być traktowane z ostrożnością.
Szwedzkie badanie przeprowadzone w 1999 objęło zakresem wszystkie 360 przedsiębiorstw na terenie Szwecji,
posiadające certyfikat ISO i zarejestrowane w EMAS. Odsetek odpowiedzi wynosił 50%, i na jego podstawie
stwierdzono m.in., że:
- wydatki podczas wprowadzania i obsługi SZŚ są wysokie, ale nie nadmiernie, za wyjątkiem firm bardzo małych. W
przyszłości oczekuje się spadku wydatków.
- wyższy stopień koordynacji i integracji SZŚ z innymi systemami zarządzania jest postrzegany jako jeden ze
sposobów na obniżenie kosztów
- połowa wszystkich celów dot. ochrony środowiska daje zwrot z inwestycji w ciągu roku dzięki oszczędnościom i/lub
wzrostowi dochodów
- największe oszczędności wynikały ze zmniejszenia wydatków na energię, utylizację odpadów i surowce
- większość firm uważa, że ich pozycja na rynku wzmocniła się dzięki SZŚ. Jedna trzecia firm zgłosiła zwiększenie
przychodów dzięki użytkowaniu SZŚ.
W niektórych Państwach Członkowskich stosuje się obniżone opłaty za nadzór, jeśli instalacja posiada certyfikat.
Wiele badań pokazuje, że istnieje odwrotna zależność między wielkością firmy a kosztami wdrożenia SZŚ. Podobnie
odwrotna zależność występuje co do okres zwrotu z zainwestowanego kapitału. Oba elementy oznaczają mniej
korzystną relację kosztów i korzyści przy wdrażaniu SZŚ w MŚP w porównaniu do większych firm.
Według szwajcarskiego badania, średnie koszt budowy i eksploatacji ISO 14001 mogą się różnić:
- dla firmy posiadającej od 1 do 49 pracowników: 64 000 CHF (44 000 euro) na zbudowanie systemu SZŚ oraz 16 000
CHF (11 000 euro) za roczne użytkowanie,
- w przypadku placówek przemysłowych zatrudniających więcej niż 250 pracowników: 367 000 CHF (252 000 euro)
na zbudowanie systemu SZŚ oraz 155 000 CHF (106 000 euro) rocznie za użytkowanie.
Te średnie dane nie muszą koniecznie odzwierciedlać rzeczywistego kosztu dla danej placówki przemysłowej,
ponieważ koszt ten jest bardzo zależny od liczby istotnych elementów (zanieczyszczeń, zużycia energii,...) i od
złożoności problemów do przeanalizowania.
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Niedawne badania przeprowadzone w Niemczech (Schaltegger, Stefan i Wagner, Marcus, Umweltmanagement in
Unternehmen deutschen - der aktuelle Stand der Praxis, luty 2002, str. 106) przedstawia następujące koszty związane z
EMAS dla różnych branż. Można tu zauważyć, że liczby te są znacznie niższe niż w badaniach szwajcarskich
cytowanych powyżej. Potwierdza to trudności związane z ustaleniem kosztów SZŚ.
Koszty budowy (euro):
- Minimalne 18 750
- Maksymalne 75 000
- Średnio 50 000
Koszty walidacji (euro):
- Minimalne 5 000
- Maksymalne 12 500
- średnio 6 000
Badanie przeprowadzone przez Niemiecki Instytut Przedsiębiorców (Unternehmerinstitut/Arbeitsgemeinschaft
Selbständiger Unternehmer UNI/ASU, 1997, Umweltmanagementbefragung - Öko-Audit in der mittelständischen
Praxis - Evaluierung und für eine Effizienzsteigerung Ansätze von Umweltmanagementsystemen in der Praxis, Bonn.)
zawiera informacje o średniej rocznej oszczędności osiągniętej dzięki użytkowaniu EMAS, oraz średni czas zwrotu
inwestycji. Na przykład, przy kosztach wdrożenia w wysokości 80 000 euro okazało się, że średnie oszczędności
wyniosły 50 000 euro rocznie, co przekłada się na okres zwrotu wynoszący około półtora roku.
Koszty zewnętrzne związane z weryfikacją systemu można określić na podstawie wytycznych opracowanych przez
International Accreditation Forum (http://www.iaf.nu).
Przyczyny zastosowania: Użytkowanie Systemów zarządzania środowiskowego może przynieść wiele korzyści, na
przykład:
- lepszy wgląd w aspekty środowiskowe firmy
- lepsze podstawy do podejmowania decyzji
- poprawa motywacji pracowników
- dodatkowe możliwości redukcji kosztów operacyjnych i poprawę jakości produktu
- poprawa ekologiczności
- poprawa wizerunku firmy
- zmniejszenie kosztów zobowiązań, ubezpieczeń i kosztów związanych z niespełnieniem norm zgodności
- wzrost atrakcyjności firmy dla pracowników, klientów i inwestorów
- zwiększenie zaufania ze strony organów regulacyjnych, które mogą prowadzić do zmniejszenia nadzoru
regulacyjnego
- poprawa relacji z grupami ekologów
Przykład zakładów produkcyjnych: Funkcje opisane w (a) do (e) powyżej są elementami systemu EN ISO
14001:1996 (teraz EN ISO 14001: 2004) i Systemu Ekozarządzania i Audytu środowiskowego we Wspólnocie
(EMAS), natomiast funkcje (f) i (g) stanowią część charakterystyczną dla EMAS. Te dwa standardowe systemy są
stosowane w wielu instalacjach IPPC. Jako przykład, 357 organizacji z branży chemicznej i wyrobów chemicznych w
UE (kod NACE 24) zostało zarejestrowane w EMAS w lipcu 2002 r., a większość z nich używa instalacji IPPC.
W Wielkiej Brytanii, Agencja Ochrony Środowiska Anglii i Walii przeprowadziła ankietę wśród instalacji
regulowanych IPC (prekursorem IPPC) w roku 2001. Okazało się, że 32% respondentów posiadało certyfikat ISO
14001 (co odpowiada 21% wszystkich instalacji IPC), a 7% jest zarejestrowanych w EMAS. Wszystkie cementownie
w Wielkiej Brytanii (ok. 20) posiadają certyfikat ISO 14001 oraz większości są zarejestrowane w EMAS. W Irlandii,
gdzie użytkowanie SZŚ (niekoniecznie w opcji standardowej) jest wymagane w licencjach IPC, około 100 spośród
około 500 licencjonowanych instalacji wdrożyło SZŚ zgodnie ISO 14001: 2004, zaś pozostałe 400 instalacji wybrało
SZŚ niestandardowe.
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W Holandii opracowano specjalny SZŚ dla MŚP tak, aby zmniejszyć koszt i czasu zarządzania wymagane przy
wprowadzania systemów.
Literatura:
• Rozporządzenie (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczającego dobrowolny udział
organizacji w systemie zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego we Wspólnocie (EMAS), Dz.U. L 114,
24/4/2001, http://europa.eu.int/comm/environment/emas/index_en.htm)
• EN ISO 14001:2004:
http://www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso14000/iso14000index.html;
http://www.tc207.org) [128, TWG, 2005]
20.1.2 Stały postęp w zakresie środowiska i zależności występujące pomiędzy różnymi komponentami
środowiska
Opis: Ważnym elementem SZŚ jest utrzymanie całościowej poprawy stanu środowiska. Istotne jest, by operator
rozumiał, co dzieje się z czynnikami wejściowymi (zrozumienie procesu), np. rozpuszczalnikami, i jak ich zużycie
powiązane jest z poziomami emisji. Równie ważne jest, by podczas kontroli istotnych czynników wejściowych i
wyjściowych utrzymać prawidłową równowagę między redukcją emisji rozpuszczalnika a oddziaływaniem na
komponenty środowiska, takich jak energia, woda i zużycie surowców. Zmniejsza to wpływ całości instalacji na
środowisko.
Choć bilans masy rozpuszczalników (patrz sekcja 20.3.1) jest ważny w tych branżach, całość istotnych wartości
zużycia i emisji powinna być zarządzana w sposób skoordynowany, w okresie krótkim, średnim i długoterminowym,
w połączeniu z planowaniem finansowym i cyklami inwestycyjnymi, tj. poprzez przyjęcie krótkoterminowych
rozwiązań "na wyjściu" w odniesieniu do emisji rozpuszczalników może spowodować większe zużycie energii przez
operatora w okresie długoterminowym i odroczyć inwestycje w rozwiązania bardziej korzystne dla środowiska. Będzie
to wymagać rozważenia kwestii komponentów środowiskowych, a pomoc w ich ocenie oraz kosztów środowiskowych
i korzyści można znaleźć w ECM REF [97, EIPPCB, 2005] oraz w sekcji 20.1.4.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: długoterminowe zmniejszenie emisji rozpuszczalników, przy ograniczonym
zużyciu wody i energii.
Oddziaływanie na środowisko: część zużycia lub emisji danej operacji, takich jak emisja rozpuszczalników może
być proporcjonalnie wyższa w danym okresie, do czasu dokonania inwestycji długoterminowych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Zakres tego zadania będzie zależeć od wielkości instalacji i ilości zmiennych. Rzadko przeprowadza
się pełne badanie oddziaływania na wszystkie komponenty. Zobacz przykłady zakładów produkcyjnych, poniżej.
Ekonomika: Włączenie inwestycji kapitałowych, dokonywanych w sposób świadomy, stanowi sposób na
zmniejszenie ogólnych korzyści dla środowiska i uzyskania rozwiązania najbardziej opłacalnego.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Przykład uwzględniający oddziaływanie na środowisko jest podany w WEM
REF [97, EIPPCB, 2005].
Zastosowanie do MŚP: Bovince Ltd, Londyn, Wielka Brytania, to mała firma poligraficzna zatrudniająca około 48
pracowników, specjalizująca się w sitodruku i druku cyfrowym. Firma prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, i
korzysta z SZŚ wraz ciągłym programem poprawy. Stopniowe wprowadzanie automatycznego czyszczenia sita z
odzyskiem rozpuszczalników, farb UV w możliwie największej licznie zadań, oraz dobre gospodarowanie
doprowadziło do 50% zmniejszenia zużycia rozpuszczalnika od 1996 roku, przy oszczędności w wysokości około
90000 Euro w latach 1996 i 2000.
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Dwa przykłady teoretyczne:
1. W lakierni części metalowych, w wyniku przeprowadzenia oceny bilansu wagi rozpuszczalnika zostaje
zidentyfikowana konieczność ograniczenia niezorganizowanej emisji rozpuszczalników. Najważniejsze opcje
uwzględniają instalację dodatkowego sprzętu ekstrakcyjnego i dopalanie termiczne na większą skalę na końcu procesu
lub zmianę na proces korzystający z niskiej zawartości rozpuszczalnika dla części procesu lakierowania. To pierwsze
może być zrealizowane szybciej, lecz znacznie zwiększy pobór energii dla wentylatorów wyciągowych i paliwa do
dopalania termicznego.
Nie nastąpi zmniejszenie zużycia rozpuszczalnika, a więc zarządzanie emisjami niezorganizowanymi powstałymi
podczas obsługi i czyszczenia nie zmieni się. Można wprowadzić lakierowanie farbą o niskiej zawartości
rozpuszczalnika zużywając mniej energii i 50% mniej rozpuszczalników, ale za to więcej wody. Może to kosztować
więcej w przełożeniu na kapitał, przestoje i szkolenia operatorów, jednak koszty operacyjne mogą być niższe.
Równowaga między kosztami inwestycyjnymi i operacyjnymi jest powszechnym wyborem w dobrej praktyce
biznesowej. Dane dotyczące zużycia energii i wody, emisji rozpuszczalników i innych substancji można pozyskać od
dostawców, przypuszczalnie też od innych operatorów, stowarzyszeń handlowych i/lub danych wytycznych
opublikowanych za granicą i w kraju, takich jak modele kalkulacji kosztów ochrony środowiska, które mogą również
oceniać koszty i korzyści środowiskowe jak i biznesowe. (Patrz sekcja 20.1.4).
2. Producent samochodów dąży do ograniczenia emisji rozpuszczalników w jeszcze większym stopniu. Znacząca
zmiana może zaistnieć, ale wymaga to wymiany całej lakierni, która ma żywotność 25 lat i koszt inwestycyjny w
wysokości około 500 000 euro. Zużycie energii w lakierni to około 38 - 52% całego zużycia energii zakładu rzędu 160
000 – 240 000 MWh (z czego 60% to gaz). Na ilość zużytego surowca, wydajność nakładania oraz ilość
zmarnowanego rozpuszczalnika, wpływ może mieć również stopień automatyzacji. Rozważenia wymagają: wybór
rodzaju farby i system nakładania, stopień automatyzacji, ilość oczyszczanych gazów odlotowych, i system malowania
jak również koszty operacyjne i inwestycyjne, oraz zużycie i emisje, podczas okresu zwracania się inwestycji. Pod
uwagę należy również brać żywotność istniejącej lakierni.
Literatura: [76, TWG, 2004] [97, EIPPCB, 2005] [157, ACEA, 2005] [128, TWG,
2005], [161, EIPPCB, 2006]
20.1.3 Porównanie zużycia i emisji oraz dalsze działania (benchmark)
Opis: Systematyczne monitorowanie i porównywanie oraz rejestrowanie czynników wejściowych (surowców, wody i
energii) oraz wyjściowych (emisje do powietrza i wody, oraz odpady), oraz regularne porównywanie tych danych z
poprzednimi dla instalacji, z danymi z tego samego sektora, oraz kryteriami krajowymi lub regionalnymi. (Patrz sekcja
20.1.1 (j)). Gdy porównuje się i monitoruje dane instalacji, dobrą praktyką jest utrzymanie systemu w celu
zidentyfikowania wymaganych do przeprowadzenia działań na podstawie zebranych danych i doprowadzenie za ich
pomocą do konkretnego rozwiązania (patrz sekcja 20.1.1 (d)), między innymi do:
• wskazania osoby lub osób odpowiedzialnych za ocenę i podejmowanie działań związanych z danymi
• informowania osób odpowiedzialnych za wyniki zakładu produkcyjnego, w tym szybkiego i skutecznego
powiadamiania operatorów o odchyleniach od normalnego funkcjonowania.
• innych badań prowadzących do ustalenia, dlaczego wydajność wahała się lub jest niezgodna z kryteriami
zewnętrznymi
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Pomaga poszczególnym instalacjom w ocenie ich wpływu na środowisko w
porównaniu z innymi instalacjami. Pomaga w identyfikacji technik stosowanych przez instalacje osiągające najlepsze
wyniki. Dzięki rozwiązaniu można zidentyfikować lub pomóc w identyfikacji nieplanowanych lub
niezaobserwowanych incydentów, takich jak wycieki z rur lub uszczelnień pomp, strat przenikających do gleby i wód
gruntowych, itp.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
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Dane operacyjne: Zapewnia kryteria i ocenę wydajności instalacji i technik pod kątem środowiska.
Dane mogą być zbierane i porównywane na różnych poziomach, takich jak: technika lub czynność (prasa, zbiornik
przetwórczy lub linia technologiczna), na poziomie zakładu, sektora, regionu lub kraju. Dane mogą być podane do
publicznej wiadomości z zachowaniem anonimowości zgłaszających zakładów.
Na przykład:
• rozpuszczalniki zużyte i emitowane. Emisja niezorganizowana, a zatem i całkowita emisja, może zostać określona
jedynie za pomocą bilansu masy rozpuszczalnika, sekcja 20.3.1. Kwestie konieczne dla analizy porównawczej można
ustalić podczas przeprowadzania bilansu masy rozpuszczalnika (patrz załączniki 24.2 i 24.3)
• zużycie wody - jest to ważne, gdy wykorzystuje się lakiery wodne
• zużycie energii, np. podczas suszenia i przez urządzenia redukcyjne
• zużycie surowców, np. farby, myjek, papieru, regulacja prasy, zmarnowane może zostać do 10% podłoża
• powstałe odpady
• znaczące zanieczyszczenia emitowane do wody, powietrza, gleby/wód gruntowych.
Zastosowanie: odpowiednia analiza wymaga porównywalnych analogicznych danych, np. w przypadku czynności
obróbki powierzchniowej najlepszy rezultat można osiągnąć na podstawie porównania powierzchni poddanej obróbce
lub innego zużycia, lub też na podstawie przekrojowej będącej znacząco związanej z procesem. Szczegółowa analiza
porównawcza, w tym kryteria, które należy odwzorować będzie zależeć od zużycia surowców itp.
Ekonomika Wykorzystanie danych w celu optymalizacji wpływu instalacji na środowisko zwykle prowadzi także do
osiągnięcia optymalizacji ekonomicznej.
Przyczyny zastosowania: Prowadzenie analiz porównawczych i ustalanie kryteriów współgra z dobrym wynikiem
ekonomicznym. Porównywanie wyników i ustalanie kryteriów oraz optymalizacja pod względem wpływu środowisko
(wkład surowcowy, wkład wody i energii, jak również straty surowca) doprowadzi również do jednoczesnej
optymalizacji wyników ekonomicznych.
Plan zarządzania rozpuszczalnikami jest jedynym sposobem, aby obliczyć emisję niezorganizowaną i całkowitą dla
danej instalacji. Taki plan jest również wymagany na mocy SED w odniesieniu do wszystkich działań opisanych w
niniejszym dokumencie.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [59, EIPPCB, 2006] [90, Envirowise, 1998] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.1.4 Wycena zysków środowiskowych i szacowanie zależności występujące pomiędzy różnymi komponentami
środowiska
Opis: Koncepcja BAT w ramach IPPC bierze pod uwagę możliwe koszty i korzyści z technik. Celem zintegrowanego
podejścia jest powstrzymanie przemieszczania się zanieczyszczeń emitowanych z jednego medium do innego poprzez
wybór takich technik lub ich kombinacji, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia wysokiego
poziomu ochrony środowiska jako całości. Jest to działanie uzupełniające w stosunku do poszukiwania rozwiązań
prowadzących do stałej poprawy w instalacji (patrz sekcja 20.1.2).
Przy wyborze technik, jeśli istnieje tylko jeden cel związany z ochroną środowiska, z jednym czynnikiem
zanieczyszczającym oraz małą ilością punktów dot. zużycia i emisji, które należy wziąć pod uwagę, analiza
efektywności kosztowej jest zadaniem bardzo prostym. Wystarczy ocenić możliwe kroki ograniczające na podstawie
ich kosztu krańcowego i potencjału redukcji, a następnie wybrać najtańszy z kroków lub kilku działań spełniających
przyjęty cel w zakresie ochrony środowiska. Zazwyczaj analiza taka obejmuje wiele punktów zużycia i emisji,
zanieczyszczeń, środków ograniczających, interakcji i kompromisów. Nie łatwo jest ustalić najmniej kosztowne
rozwiązanie.
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Dokument ECM REF zawiera wytyczne dotyczące oceny kosztów i korzyści, jak również wytyczne dotyczące metod
oceny najbardziej efektywnych w osiąganiu wysokiego poziomu korzyści dla środowiska jako całości (tzn. mają
najmniejszy stopień oddziaływania na środowisko).
Pewne wytyczne i modele zostały opracowane dla ułatwienia oceny kosztów i korzyści środowiskowych.
Przykłady podano w Załączniku 24.1.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ułatwia identyfikację najbardziej opłacalnych możliwości.
Oddziaływanie na środowisko: Pomaga w identyfikowaniu techniki lub kombinacji technik mających najmniejsze
skutki przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Zakres tego zadania będzie zależeć od wielkości instalacji oraz liczby zmiennych. Pełne badanie
skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska prowadzone jest rzadko. Patrz sekcja
20.1.2.
Gdy w procesie wspomagania decyzji używane są modele, należy:
• zapoznać się z celami modelu, aby upewnić się, że przyniesie on oczekiwaną pomoc. Na przykład, czy jest to
narzędzie do implementacji czy do oceny skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy komponentami środowiska
i/lub oceny opłacalności na poziomie instalacji, lub do pozyskiwania informacji pomocnych w kształtowaniu polityki
krajowej
• sprawdzić model pod względem poczynionych założeń
• upewnić się, że wyniki z modelu prezentowane są w formie zgodnej z innymi danymi branymi pod uwagę, np. koszty
w ujęciu rocznym, lub w oparciu o środki produkcji lub jednostka dot. emisji, która jest gotowa do porównania (patrz
REF ECM)
• mieć świadomość, że modele prawdopodobnie nie będą zawierać danych o wszystkich opcjach BAT i technikach
branych pod uwagę (w tym nowych niewymienionych w niniejszym dokumencie), a więc w praktyce dostępnych
może być więcej opcji
• oszacować wszelkie wartości zużycia oraz emisji. Jest to zazwyczaj najważniejsze gdy bierzemy pod uwagę energię
(a więc i CO2), a w niektórych przypadkach emisję SOX i NOX.
Podczas rozważania możliwości na poziomie instalacji, ważne jest, aby wziąć pod uwagę inne czynniki, które wpłyną
na dokonanie wyborów. Niektóre z nich są wymienione we wstępie do rozdziału 21, np. czynniki wpływające na
tempo wdrożenia, jakość oraz specyfikacje klienta itp.
Ekonomika Pomaga w identyfikowaniu najbardziej opłacalnych możliwości.
Przyczyny zastosowania: Pomaga w identyfikowaniu najbardziej opłacalnych możliwości. Inne przepisy, takie jak
SED, RDW, itp. Modele takie jak EGTEI i MKM (VITO) mają na celu określenie kosztów technik redukcji emisji
oraz oszczędności dla różnych działań, scenariuszy regionalnych i krajowych, oraz zapewnienie danych dla RAINS.
Przykład instalacji: Przykłady są podane w REF ECM. Przykłady modeli podane są w załączniku 24.1.
Literatura: [95, Vito, 2005, 97, EIPPCB, 2005, 132, EGTEI, 2005, 133, EGTEI, 2005], [128, TWG, 2005].
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20.2 Projekt instalacji, konstrukcja i działanie (włącznie z dobrym gospodarowaniem)
Niniejsza sekcja obejmuje obszary i działania instalacji, które nie zostały ujęte gdzie indziej, w szczególności w
zapobieganie emisji zanieczyszczeń do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, chociaż techniki te są stosuje się
również przy zapobieganiu emisji niezorganizowanej do powietrza. Jednak, gdy wziąć pod uwagę zintegrowane
działanie i złożoność instalacji IPPC, pokrywanie się i powtórzenie informacji z innych sekcji jest nieuniknione: w
takich przypadkach oznaczone zostały one odsyłaczami.
Projektowanie, budowa i eksploatacja (czasami określane jako dobre gospodarowanie lub dobra praktyka) w celu
zapobiegania wyciekom i nieszczelności są szczegółowo opisane w innych miejscach, takich jak ogólne omówienie w
ESB BREF [91, EIPPCB, 2005], w krajowych wytycznych [119, Riza, 1999], [120, INRS, 1998], a także szczegółowo
dla tego sektora [89, Envirowise, 2003]. Następujące sekcje są więc krótkim podsumowaniem kluczowych zagadnień
dla tego sektora.

20.2.1 Zapobieganie zanieczyszczeniom w przypadku nieplanowanego uwalniania
Opis: Planowane, zintegrowane podejście może zmniejszyć ryzyko wypadku zagrażającego środowisku, lub
nieplanowanej emisji, począwszy od identyfikacji tych aspektów instalacji, które mogą mieć znaczący wpływ na
środowisko. Zidentyfikowane czynniki ryzyka są następnie rozwiązywane poprzez staranne projektowanie i tworzenie,
jak również poprzez systemy zarządzania, które sugerują działania na rzecz zapobiegania, łagodzenia i zarządzania
wypadkami i sytuacjami kryzysowymi oraz naruszeniom warunków zezwolenia.
W niektórych krajach w użyciu są systemy regulacyjne i/lub systemy dobrej praktyki służące zapobieganiu
zanieczyszczeniom. Wiele instalacji w sektorze skorzystało na wprowadzeniu takich metod. Poniżej wymienione
działania stanowią kluczowe przykłady, w których te techniki ograniczają częstotliwość występowania i skutki
poważnych i chronicznych emisji zanieczyszczeń nie tylko do powietrza, ale także do wód powierzchniowych i
gruntowych oraz gleby.
Pomagają one także w uczynieniu działań bardziej opłacalnymi:
• rutynowe i nie rutynowe prace konserwacyjne, w tym utrzymanie pokryw i połączeń rurowych w systemach
przechowywania i dostarczania rozpuszczalnika
• dostawa i magazynowania surowców
• kontrola procesu, monitoring procesu i środowiska.
Niektóre kluczowe aspekty zapobiegania zanieczyszczeniom to:
• identyfikacja zagrożeń i ścieżek
• prosty ranking potencjalnych zagrożeń.
Trzystopniowe wdrożenie działań na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom:
• środki pierwszego stopnia (strukturalne):
o Odpowiednie wymiary zakładów produkcyjnych
o Wybór materiałów uszczelniających w miejscach gdzie przechowywane lub przetwarzane są chemikalia, np.
podłoża, w obszarach zabezpieczonych (patrz środki drugiego stopnia)
o Stabilność linii technologicznej i komponentów (w tym tymczasowego i rzadko używanego sprzętu, takiego
jak pompy i zbiorniki do okazjonalnych operacji konserwacyjnych).
• środki drugiego stopnia (zakład lub urządzenia):
o obszar zabezpieczony (lub zabezpieczenie drugiego stopnia) odnosi się do dodatkowej ochrony przeciwko
wyciekom ze zbiornika magazynowego ponad właściwą ochronę zapewnianą przez sam zbiornik (w tym
sektorze, zbiorniki mogą służyć do przechowywania lub produkcji). Istnieją dwa główne rodzaje
powstrzymania wycieków drugiego stopnia, czyli te, które stanowiące część konstrukcyjną zbiornika, taką
jak podwójne dna zbiornika (tylko dla zbiorników naziemnych), zbiorniki z podwójnym poszyciem i
zbiorniki dwuścienne oraz nieprzepuszczalne bariery, które umieszczane są na powierzchni gleby pod
zbiornikami, oraz zapewnienie, że drogi do kanalizacji lub wód podziemnych są izolowane lub ograniczone,
np. poprzez zagwarantowanie, że pokrywy dostępowe (włazy) są skutecznie zabezpieczone przed używanymi
rozpuszczalnikami, a otwarte spusty są zamknięte i zaplombowane itp.
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prawidłowe określenie wielkości i wzmocnienia, zbiorników lub kontenerów do przechowywania, do których
wlewane są wypompowywane alkohole wysokoprocentowe (patrz także stabilność, w środkach pierwszego
stopnia, powyżej), lub jest zainstalowany samo-zabezpieczający się system kontroli objętości
o systemy identyfikacji szczelności
• środki trzeciego stopnia (systemy zarządzania):
o kontrola przeprowadzana przez ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych, w tym regularna konserwacja
o plany awaryjne w przypadku potencjalnych wypadków
o programy testowe.
o

Określenie środków i celów w zakresie oddziaływania na środowisko może zdeterminować wybór miejsca, zakładu i
urządzeń oraz projekt i budowę infrastruktury oraz zakładu produkcyjnego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: pomaga zminimalizować emisje niezorganizowaną do powietrza. Szczególnie
przydatne w ograniczeniu zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych trudno dostrzegalnymi i identyfikowalnymi
drogami. Ułatwia likwidację obiektów. Minimalizacja nieplanowanych chronicznych i poważnych zrzutów do wód
powierzchniowych, jak i miejskich systemów oczyszczania ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: Brak niekorzystnych następstw.
Dane operacyjne: Dokładne planowanie i projektowanie z wykorzystaniem doświadczenia w działaniu, może uczynić
rutynowe funkcjonowanie, konserwację i monitorowanie łatwiejszym, tańszym i bezpieczniejszym dla środowiska.
Zastosowanie: Środki te można rozważyć dla wszystkich instalacji, jednak najlepiej wdrażać je na etapie propozycji,
wstępnego projektu i budowy. Wiele zmian można zrealizować podczas większych modernizacji, a niektóre ulepszenia
można wprowadzić do istniejących instalacji podczas normalnych okresów konserwacji, choć poprawa działająca
wstecz może być trudniejsza, i może nie być tak skuteczna. Różne standardy i wytyczne mogą również stanowić część
długoterminowych planów poprawy stanu zakładów produkcyjnych.
Ekonomika: Jest to część kosztów inwestycyjnych przy początkowych inwestycjach lub modernizacji. Pewne
elementy techniki mogą być bezkosztowe na etapie budowy od nowa lub modernizacji. Często koszty takie można
odzyskać poprzez bardziej wydajną pracę, konserwację i unikanie kosztów poniesionych w razie wypadków i naruszeń
zezwolenia.
Przyczyny zastosowania: Obowiązek firmy w postaci dbałości i odpowiedzialności za ewentualne wynikłe
zagrożenia dla środowiska. Dyrektywa Seveso (z późniejszymi zmianami), gdzie przechowywane są stosownie
opisane substancje i ich ilości.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechne stosowanie w wielu krajach.
Literatura: [91, EIPPCB, 2005] [59, EIPPCB, 2005] [119, Riza, 1999] [111, Eurofer, 2003] [120, INRS, 1998] [187,
WE, 1996] [128, TWG, 2005]
20.2.2 Składowanie i przechowywanie chemikaliów, niebezpiecznych materiałów i odpadów
Opis: Magazynowanie i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi opisano szczegółowo w ESB
BREF [91, EIPPCB, 2005]. Składowanie i obchodzenie się z materiałami niebezpiecznymi jest konieczne do
utrzymania dostaw materiałów do systemów utylizacji.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Powierzchnie magazynowe i przeładunek pomieszczeniach zbudowanych do
tego celu przy użyciu odpowiednich urządzeń zmniejsza zagrożenie dla środowiska.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: W tym sektorze ważne są następujące techniki:
• Bezpośrednio w miejscach stosowania przechowywane są jedynie małe ilości. Przy większych ilościach, w celu
zmniejszenia zagrożenia pożarem i zagrożeń dla środowiska niezbędne są oddzielne pomieszczenia.
• zbiorniki do przechowywania rozpuszczalników i płynów zawierających rozpuszczalnik mogą być odpowietrzane do
zbiornika dostawczego podczas napełniania lub wentylowane przez absorpcję do węgla. Odpowietrzanie może
stanowić jedynie od 0,01 do 0,03% ilości rozpuszczalnika przechodzącego przez zbiorniki i należy je brać pod uwagę
tylko tam, gdzie można uzyskać większe korzyści
• zapewnienie zbiorników bezpieczeństwa dla przypadkowych wycieków (np. "tace zbierające" w przypadku małych
wycieków), zapewnienie adsorbentu w lokalizacjach wrażliwych
• składowanie materiałów niebezpiecznych pod ziemią powoduje wysokie ryzyko nieplanowanych wycieków, które
mogą skazić glebę i wody gruntowe, jak również niekontrolowanych emisji do powietrza. Można ich uniknąć, stosując
przechowywanie nadziemne, lub w przypadku magazynów podziemnych używając konstrukcji o podwójnym poszyciu
i/lub systemów wykrywania wycieków.
• wszystkie stałe magazynowe zbiorniki masowe powinny być wyposażone w dźwiękowe i/lub wizualne alarmy
informujące o wysokim poziomie lub wskaźniki ilościowe, ostrzegające o przepełnieniu. Jeżeli jest to możliwe,
systemy napełniania powinny być połączone z systemem alarmowym, aby zapobiec przepełnieniu, w odniesieniu do
lepkości materiału lub stosowanego systemu pompowania.
• pojedyncze punkty napełnienia dla każdego zbiornika, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego (zwłaszcza
niezgodnymi) substancjami.
W przypadku dużych zbiorników, techniki opisano w ESB BREF. W szczególności, techniki, służące zwiększeniu
współczynnika odbicia i zmniejszeniu wchłanianie ciepła z promieniowania słonecznego a tym samym do
zmniejszeniu strat rozpuszczalnika przez odparowanie, obejmują:
• malowanie zbiorników nadziemnych białą farbą lub zainstalowanie ochrony przeciwsłonecznej
• wykorzystanie dachowych zbiorników z pokrywą stożkową, z wewnętrznymi pokrywami pływającymi (w zależności
od częstotliwości opróżniania).
Zastosowanie: Specjalne systemy przechowywania materiałów niebezpiecznych są szeroko stosowane w ramach
spełnienia wymogu regulacyjnego lub dobrej praktyki. Patrz odpowietrzanie zwrotne w punkcie
Dane operacyjne: powyżej.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Spełnienie wymagań prawnych dot. zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapobiegania
wypadkom. Należy zauważyć, że w Europie przepisy różnią się poszczególnych krajach.
Przykładowe zakłady: Stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu omówionych w tym dokumencie.
Literatura: [76, TWG, 2004] [121, Wielka Brytania DEFRA i notatki, 2003] [68, ACEA, 2004,
91, EIPPCB, 2005] [128, TWG, 2005]
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20.2.2.1 Przechowywanie i wykorzystanie rozpuszczalników na obszarach produkcyjnych
Opis: Tam gdzie używane są rozpuszczalniki LZO, stosować można następujące środki ogólne i zasady w celu
zapewnienia przechowywania w pojemnikach szczelnych (lub prawie hermetycznych):
• zamknięcie, np. za pomocą pokrywy, źródeł potencjalnych emisji
• ponownie przykrycie częściowo opróżnionych beczek lub puszek rozpuszczalnika, aby zapobiec wyciekaniu oparów
• przechowywanie pojemników z rozpuszczalnikiem z dala od źródeł ciepła i przeciągów (np. ruch wózków
widłowych w pobliżu otwartych zbiorników), aby zminimalizować ulatnianie się substancji
• hermetyzacja pojemników, zbiorników i urządzeń w jak największym możliwym stopniu, za pomocą dobrze
dopasowane uszczelnionych pokryw i wiek
• w przypadku, gdy pojemniki i zbiorniki nie mają właściwych przykryć, wykorzystanie folii z tworzywa sztucznego
lub antystatycznej pokrywy plastikowej, w razie potrzeby przytrzymane taśmami elastycznymi, gumami, lub
nylonowymi zapięciami typu haczyk-pętelka (on ile materiały te nie ulegną rozpuszczane przez przykrywany
rozpuszczalnik). Takie pokrywy mają dodatkową zaletę w postaci ochrony pojemników przed kurzem i
zanieczyszczeniami.
• przechowywanie odpadów zawierających rozpuszczalniki, np. zanieczyszczonych myjek i osadów
rozpuszczalnikowych, w pojemnikach (patrz również punkt 20.11.2.8)
• korzystanie z systemów pomiarów lub kontrolowanego dozowania, w celu uniknięcia nadmiernej ilości materiałów
zawierających rozpuszczalnik, np. przy czyszczeniu małych części skuteczne może być korzystanie z myjek wstępnie
impregnowanych
• unikanie ręcznego obchodzenia się z substancjami przez pompowanie rozpuszczalników i materiałów na bazie
rozpuszczalników przez system rurowy (np. zasilanie pierścieniowe) do miejsca gdzie zostaną użyte. Zalety takiego
rozwiązania to:
o Zmniejszenie ryzyka rozlania podczas przesyłania i przelewania
o Lepsze zamknięcie i mniejsze ryzyko ekspozycji na zanieczyszczenia
o Umiejętność dopasowania przepływomierzy tak by umożliwić dokładną kontrolę.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Mniejsze ilości lotnych związków organicznych (LZO) emitowanych do
powietrza.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Przepisy BHP mogą wpływać na określenie, czy i jak pojemnik z rozpuszczalnikiem ma być
przykryty.
Zastosowanie: Należy pamiętać, że wiele rozpuszczalników znacznie rozszerza się i kurczy w zmieniających się
temperaturach otoczenia. W tym celu w pojemniku należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca, zgodnie z rodzajem
rozpuszczalnika, np. w pojemnikach po winno zostać około 10% wolnej objętości.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zgodność z prawem, np. SED.
Przykład instalacji: Airbus France używa wstępnie impregnowanych myjek.
Literatura: [76, TWG, 2004] [89, Wielkiej Brytanii i programu, 1996] [59, EIPPCB, 2005]
[128, TWG, 2005]
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20.2.3 Automatyzacja sprzętu
Opis: Wiele operacji w instalacji może być zautomatyzowane, w zależności od działalności i gałęzi przemysłu.
Przykładami mogą być:
• zrobotyzowane malowanie natryskowe:
o Samochodów, patrz sekcja 6.2.4.1 i 6.2.4.2
o Ciężarówek patrz sekcja 7.2.1
o Statków, patrz sekcja 11.4.4
o Części plastikowych, patrz sekcja 16.2
• automatyczne systemy mieszania, patrz sekcja 20.6.3.1
o w drukowaniu, tylko w przypadku opakowań elastycznych (patrz sekcja 2.4.2)
• powlekanie wałkowe, patrz sekcja 20.7.3.1
• powlekanie kurtynowe patrz sekcja 20.7.3.2
• rurowe przesyłanie rozpuszczalników i materiałów na bazie rozpuszczalnika (patrz sekcja 20.2.2.1 20.6.3.4 i
20.6.3.5).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Minimalizacja nadmiernego oprysku, redukcja ilości pyłu, wzrost wydajności
materiałowej i spadek ilości odpadów, mniej odpadów rozpuszczalnika.
Oddziaływanie na środowisko: Patrz odpowiednie sekcje.
Dane operacyjne: Patrz odpowiednie sekcje. Patrz Przykładowe zakłady produkcyjne, poniżej (patrz tabela 20.2 i
tabela 20.3)
Zastosowanie: Patrz odpowiednie sekcje. Szeroko stosowane w lakierowaniu samochodów. Używane w malowaniu
części samolotowych.
Ekonomika: Patrz odpowiednie sekcje. Oszczędność materiałów i czasu w lakierowaniu pojazdów, patrz
Tabela 20.2 i tabela 20.3).
Przyczyny zastosowania: Wzrost jakości i wydajności.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Patrz odpowiednia sekcja
Części Samolotowe: Airbus, Nantes, Francja
Pojazdy: Seat w Martorell, Hiszpania, VW Pamplona, Hiszpania, VW, Republika Południowej Afryki, Renault, Flins,
Francja, BMW, bezbarwny lakier proszkowy z ESTA, Monachium, Niemcy, Mercedes, Niemcy.
Samochody wyższej klasy średniej, 500 sztuk dziennie. Malowanie wnętrza:
145 ml drzwi przednie, tylne drzwi 130 ml, 255 ml komora silnika, 150 ml bagażnik.
Koszty farby 10 euro/l.
Uwaga: Brak innych danych wyjściowych
Zmiana z ręcznego malowania ESTA
Ze zautomatyzowanej sprężarki na
sprężarkowego na:
roboty ESTA
138 000 l/rok
60 950 l/rok
Oszczędność lakieru:
1.2 l/szt.
0,53 l/szt.
euro 1 380 000/rok
euro 609 500/rok
Oszczędności w ciągu roku:
CPU
(koszt
jednostkowy)
12 euro
euro 5,3
oszczędność:
Czas zwrotu inwestycji, tylko koszt
farby (ROI)

20 miesięcy

13 miesięcy

Efektywność transferu: powietrze 30 - 35%, ESTA 40 - 60%
Długość ścieżki zmniejszona maksymalnie o 60%
Prędkość taśmy zmniejszona maksymalnie o 25%
Czas malowania zmniejszony maksymalnie o 25%
Wyższa jakość dzięki oblewaniu (wrap around)
Zmniejszone ilość pyłu z powodu zmniejszonego zużycia powietrza
Grubość warstwy: ta sama, ewentualnie grubsza
Tabela 20.2: Przykład wprowadzenia zrobotyzowanego natrysku wnętrz samochodów na linii montażowej
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[162, Eurocar, 2005]
Samochody wyższej klasy średniej, 500 sztuk dziennie. Lakier typu metalik:
Powierzchnia malowanego egzemplarza 9,5 m2.Podkład 2-warstwowy grubości 5 µm, zawartość substancji stałych
15%.
Koszty farby 10 euro/l.
Uwaga: Brak innych danych wyjściowych
41 641 l/rok
Oszczędność lakieru w ciągu roku:
0,45 l/szt.
Oszczędność na sztuce:
euro 416410/rok
Oszczędności w ciągu roku:
CPU
(koszt
jednostkowy)
euro 4,5
oszczędność:
Amortyzacja (ROI – czas zwrotu 10 miesięcy
inwestycji)
Tabela 20.3: Tabela 20.3: Przykład wprowadzenia zrobotyzowanego natrysku zewnętrznych części
samochodów farbą typu metalik na linii montażowej [162, Eurocar, 2005]
Literatura: Patrz odpowiednia sekcji w opisie powyżej [162, Eurocar,2005]

20.2.4 Szkolenie
Szkolenia stanowią istotny element SZŚ (patrz sekcja 20.1.1 (c) ii).
Opis: Pracownicy pełniący wiele funkcji i obsługujący sprzęt wymagają odpowiedniego przeszkolenia. Niezbędne jest
przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego dot. obsługi, wykorzystywania i oczyszczania
rozpuszczalników oraz obsługi związanych z nimi urządzeń. Nowe materiały do drukowania i powlekania, systemy
oraz sprzęt do nakładania wymagają od pracowników zmiany podejścia. Nowe materiały lakiernicze wymagają często
nakładania w ściśle określonym przedziale czasowym, a więc należy doszkolić operatorów i personel pomocniczy pod
względem technicznym, w przeciwnym razie mogą się pojawić problemy, np. nakładanie zbyt grubej warstwy
powłoki.
Należy również uwzględnić wszelkie konsekwencje środowiskowe, ekonomiczne i zdrowotne. Pisemna dokumentacja
dot. wszystkich operacji związanych z obsługą lub używaniem rozpuszczalników powinna zawierać:
• instrukcje dot. procesu szczegółowo opisujące ilość potrzebnych środków chemicznych, zapewnić dane dot.
bezpieczeństwa i higieny i określić odpowiednie procedury operacyjne
• procedury operacyjne, wyjaśniające jak korzystać z poszczególnych urządzenia/ instalacje w połączeniu z
konkretnymi rozpuszczalnikami lub lakierami
• postępowanie z wyciekami itp. (patrz sekcja 20.2.1).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszenie zużycia surowców i produkcji odpadów.
Redukcja emisji lotnych związków organicznych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Powszechnie stosowane.
Ekonomika Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Poprawia i utrzymuje jakość.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [89, UK and Programme, 1996]
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20.2.5 Optymalizacja procesów/sprzętu
Opis: Większość działań wymaga optymalizacji, tj. zużycie i/lub emisja wraz z innymi parametrami, takimi jak
jakość, wydajność, itp. monitoruje się, gdy pewne zmienne procesu zostaną zmieniane. Optymalizacja może rozpocząć
się już na etapie projektowania i jest często prowadzona przez lub przy wsparciu dostawców procesu
technologicznego. W niektórych przypadkach, używać można programów komputerowych.
Przykładami są:
• optymalizacja projektowania i oczyszczania gazów odlotowych dzięki oprogramowaniu, patrz sekcja 20.11.1
• optymalizacja druku offsetowego na gorąco o niskim zużyciu alkoholu izopropylowego, patrz sekcja 2.4.1.3.2,
2.4.1.3.4 i 2.4.1.5, itp.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Umożliwia optymalizację działalności pod względem zużycia wody, energii i
ochrony surowców, a także minimalizacji emisji, a szczególnie lotnych związków organicznych (LZO)
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Można użyć istniejących danych i można je wykorzystać do analizy porównawczej wydajności, jak
również zaplanować udoskonalenia.
Zastosowanie: Wszystkie działania.
Ekonomika Zobacz przyczyny zastosowana, poniżej.
Przyczyny zastosowania: Optymalizacja pod kątem środowiska może również zoptymalizować proces
technologiczny zakładu i wyniki ekonomiczne.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowane.
Literatura: [59, EIPPCB, 2005]

20.2.6 Konserwacja
Konserwacja wszystkich instalacji i urządzeń jest niezbędna i stanowi część SZŚ (patrz sekcja 20.1.1 (c) vii).
Opis: Dotrzymywanie harmonogramu konserwacji i archiwizacja danych dot. wszystkich przeglądów i czynności dot.
konserwacji:
• wizualna kontrola uszczelnień, kołnierzy, zaworów, spoin, zbiorników i obwałowania
• przeprowadzenie testu ciśnieniowego rurociągów i zbiorników
• sprawdzenie szczelność śrub i nakrętek
• sprawdzenie stopnia zużycia maszyn, zaworów i obwałowania
• kalibracja systemów pomiarowych
• upewnienie się, że sprzęt do wyprowadzania i redukcji jest w pełni sprawny, i że:
o suszarki ani piece nie przeciekają
o kanały nie przeciekają
o obejścia są w dobrym stanie (np. nie są zablokowane).
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Jeśli to możliwe, program konserwacji zapobiegawczej powinien być zarządzany i wspierane przez oprogramowanie
komputerowe. Dzięki funkcji oznaczania planowanej codziennej konserwacji, aż do ukończenia, oprogramowanie
konserwacji zapobiegawczej przypomina o wszystkich pracach konserwacyjnych. Operatorzy procesu mogą
zidentyfikować wycieki, uszkodzony sprzęt, pęknięte rury itp., a tym samym skupić się na niezaplanowanych
naprawach.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszenie strat rozpuszczalnika do powietrza, poprawa efektywności i
jakości produktu, pomaga utrzymać porządek w miejscu pracy.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: stosowana powszechnie.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykład instalacji: Szeroko stosowane w tym sektorze.
Literatura: [89, Wielka Brytania i Program, 1996]

20.3 Monitoring
Odnośnie organizacji monitorowania, dokument nt. monitorowania REF (MON) [113, EIPPCB, 2003] podaje
wskazówki i wymienia odpowiednie źródła procedur standardowych używanych w danej kwestii, w tym:
• bezpośredniego monitorowania, wyszczególniającego poziom emisji całkowitych, w tym monitorowanie emisji
niezorganizowanych i rozproszonych, parametrów zastępczych i bilansów masy
• czas próbkowania
• radzenie sobie z przypadkami niepewnymi
20.3.1 Bilans masy dla rozpuszczalników
Opis: W celu zrozumienia wpływu wywieranego na środowisko oraz planu zarządzania instalacji (patrz sekcja 20.1.2),
operator musi wiedzieć:
• ile stosuje się rozpuszczalnika i gdzie
• ile rozpuszczalnika jest emitowane i gdzie.
Ilość rozpuszczalników organicznych w gazach odlotowych i w emisji niezorganizowanej jest trudniejsza do
określenia niż inne emisje, np. do wody. Emisje zależą od bilansu surowca, który określany jest jako bilans masy
rozpuszczalnika. Plan zarządzania rozpuszczalnikami jest narzędziem korzystającym z bilansu masy. Załącznik III do
SED zawiera wskazówki dotyczące tego jakie są wymagania co do planu zarządzania rozpuszczalnikami [123, WE,
1999]. Zawiera on zasady do zastosowania i ramy dla bilansu masy. Plan zarządzania rozpuszczalnikami (bilans masy)
jest używany do określenia konkretnych wymagań, takich jak:
• weryfikacja zgodności z systemem redukcji z całkowitą dopuszczalną wartością emisji wyrażoną, np. jako emisja
rozpuszczalnika na jednostkę produkcji, lub inne jednostki (patrz załącznik 24.2)
• określenie emisji niezorganizowanych.
Rysunek 20.1 Przedstawia wszystkich normalne dane wejściowe i wyjściowe dla rozpuszczalników.
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Pięć najbardziej powszechnych przypadków to (omówione w załączniku 24.4):
brak redukcji na końcu procesu bez ponownego wewnętrznego wykorzystaniem rozpuszczalników
brak redukcji na końcu procesu z ponownym wewnętrznym wykorzystaniem rozpuszczalników
odzysk i ponowne wykorzystanie rozpuszczalników (wewnętrznie lub zewnętrznie)
jeżeli używa się redukcji destrukcyjnej końca procesu i ustalić poziom emisji niezorganizowanych (np. w
przypadku środków czyszczących
jeżeli używa się redukcji na końcu procesu i trudno jest ustalić poziom emisji niezorganizowanych

Wszelkie wpływy i wypływy rozpuszczalnika
O4: emisje
nieprzejęte

O1: Emisje gazów
odlotowtch
O5: Zniszczone np. przez
utlenianie lub oczyszczanie
biologiczna

L1: Zakupiony
rozpuszczalnik

O5: przechwycone np.
przez adsorpcję, absorpcję,
lub skroplenie

L2: ponownie użyty
rozpuszczalnik

instalacja
Destylacja z
odzyskanych płynów
O2: Stracony w wodzie O3:
Osad w produkcie o3: inne
emisje

O6: W odpadach
O7:Sprzedane w produkcie
(nie O3)
O8: Ponowne użycie poza
instalacją

O8: odzyskane do sprzedaży i
ponownego użycia poza instalacją (jeśli
nie zawiera się w O7)

Wkład l = l1+ l2 (l2= zero gdy nie ma recyklingu wewnętrznego)

Emisje

O1, O2,O3, O4,O9

Rozpuszczalniki zniszczone
przechwycone, lub
powstrzymane

O5,O6,O7,O8

Rysunek 20.1: Wszelkie wpływy i wypływy rozpuszczalnika (przy wykorzystaniu definicji z SED)
Suma emisji E = O1 + emisje niezorganizowane
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Emisję niezorganizowaną (F) można obliczyć w następujący sposób:
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
(O7 raczej nie stosuje się do gałęzi przemysłu uwzględnionych w niniejszym dokumencie) lub F = O2 + O3 + O4 +
O9
F może być określona przez bezpośredni pomiar wkładu (I) i wypływu (O), patrz sekcja 20.3.2 poniżej.
Wyliczenie bilansu masy zazwyczaj stanowi połączenie bezpośredniego pomiaru i oszacowania, które zostanie
ustalone dla konkretnej sytuacji (patrz załączniki 24.2, 24.3 i 24.5). Technika jest stosowana w kilku sektorach
przemysłu (np. w przemyśle produkcji pojazdów, patrz załącznik 24.5) i jest oparta właśnie na oszacowaniach takich
jak, na przykład, efektywność przechwytywania i destrukcji systemu redukcji gazów odlotowych przy zastosowaniu
następujących kroków:
• pomiaru ilości wkładu rozpuszczalnika (I = I1 + I2)
• pomiaru ilości emisji w postaci wody i strat jako odpadów, itp. (Straty = O2, O3, O6,
O7, O8, O9)
• pomiaru lub obliczenia wydajności usuwania lub użytej techniki redukcji
• oszacowania ilości rozpuszczalnika przekazanego do redukcji emisji (I - Straty)
• pomnożenia ilości rozpuszczalnika przez procentową wydajność redukcji = emisja gazów odlotowych O1
• emisji niezorganizowanej (jak wyżej): F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 lub F = O2 + O3 + O4 + O9
Uwaga: do obliczenia emisji niezorganizowanej nie jest konieczne obliczenie O1: O1 jest potrzebne, gdy obliczana
jest całkowita emisja (np. W celu spełnienia wymagań dot. całkowitej dopuszczalnej wartości emisji, lub gdy
stosowany jest plan obniżania emisji, patrz załącznik 24.2).
Bilanse masy rozpuszczalnika, których zadaniem jest udowodnienie zgodności z przepisami lub pozwoleniami
środowiskowymi, są zwykle opracowywane w odstępach rocznych. Jednakże, bilanse mogą być przygotowane
częściej, np. w odstępach miesięcznych lub kwartalnych, z następujących powodów:
• początkowo, operatorzy będą musieli przeznaczyć środki na stworzenie odpowiedniego systemu gromadzenia
danych oraz do opracowania i sprawdzenia bilansu masy rozpuszczalnika, np. w dużych firmach będzie to jeden lub
dwa osobodni robocze miesięcznie. Gdy już system zostanie opracowany, a kluczowe pomiary zostaną
zidentyfikowane, można będzie je łatwo monitorować (patrz sekcja 20.1.3)
• częste bilanse masy rozpuszczalnika mogą być prostsze do przeprowadzenia niż bilans roczny. Na przykład, mogą
zostać one umieszczone w arkuszu kalkulacyjnym i/lub można oznaczyć kluczowe wskaźniki do przeprowadzanie
regularnej kontroli, takich jak zmiany zapasów, które mogą pochodzić ze źródeł administracyjnych, a nie rzeczywistej
fizycznej inwentaryzacji
• oznaczanie bilansu masy rozpuszczalnika nie zawsze jest łatwe. Firma musi ciągle się dokształcać. Bilanse masy
muszą zostać wykonane kilka razy, zanim będzie można je uważać za prawidłowe
• częste bilanse wykazują istniejące tendencje umożliwiając wczesne ostrzeganie w przypadku pojawienia się
problemów. Przygotowanie bilansów pozwala odkryć, gdzie potencjalnie mogą być przekraczane limity emisji tak, że
możliwe jest naprawienie sytuacji i dalsze spełnianie wymagań odnośnie zgodności w skali całorocznego bilansu
rozpuszczalnika.
W celu dodatkowego sprawdzenia poprawności częstych bilansów, bilans roczny nie powinien być tylko sumą
wszystkich tych bilansów, ale powinien, w miarę możliwości, być przygotowany oddzielnie na podstawie danych
oryginalnych. Ten bilans roczny może następnie być porównany do sumy częstych bilansów do znalezienia
ewentualnych rozbieżności.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Bilanse masy rozpuszczalnika są niezbędne do oszacowania emisji
niezorganizowanych, a zatem do ich kontroli. Częste bilanse wskazują nieprawidłowości, zmniejszają zagrożenia dla
środowiska i pozwalają na obniżenie emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Wartości emisji powinny być porównywalne i ważne jest, aby w całej jednej branży stosowane
były te same definicje, a zwłaszcza mówiące o tym, co jest zaklasyfikowane jako "rozpuszczalnik" dla celów bilansu
masy. Ważne jest, by pamiętać, że w SED określa się LZO tylko na podstawie ciśnienia oparów w warunkach
standardowych, ale również jako każdy związek posiadający odpowiednią lotność w szczególnych warunkach
użytkowania.
Przy ustalaniu bilansu masy, zazwyczaj czynione są założenia dot. efektywności pracy systemu wszelkiego odsysania
gazu i utylizacji odpadów. Na przykład, wentylowane pomieszczenie jest takie samo jak w projekcie (tj. brak jest
niezarejestrowanych połączeń), a urządzenia takie jak wentylatory pracują przy zaprojektowanej wydajności, itp.
Objętość przepływu powietrza może być duża (np. w niektórych przypadkach, rząd wielkości to 10 6 m3/h), więc błędy
w tych danych mogą spowodować duże błędy w obliczaniu emitowanych emisji (patrz załączniki 24,2 i 24,3).
Aby założenia te były ważne, system wentylacyjny musi być kontrolowany i utrzymywany w dobrym stanie (patrz
sekcja 20.2.6, a szczególnie punkt 20.11.1.2). Przykładowe problemy to(patrz załącznik 24.3):
• system odsysania nie został skonstruowany tak, według projektu, lub został zmieniony bez aktualizacji rysunków
• automatyczne regulatory ciśnienia, zawory i amortyzatory nie działają tak jak powinny wg. projektu
• Systemy pracują w niewłaściwym kierunku, czyli dmuchanie zamiast odsysania, a przepływ odbywa się w
odwrotnym kierunku, itp.
• wentylatory, pasy napędowe i/lub krążki mogą zostać zmienione, powodując inne wartości przepływów.
W celu określenia objętości przepływu, patrz Literatura, poniżej, oraz punkt 20.3.2.
Dokładność wyliczeń wartości źródłowych bilansu masy musi być określona (patrz załączniki 24.2 i 24.3). Jeżeli
maksymalny błąd w którejś z wartości źródłowych nie ma wpływu na docelowy bilans masy, nie ma konieczności
dalszych działań w celu dokładniejszego oszacowania.
Zastosowanie: Technika tama zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu stosujących rozpuszczalnik i jest
używana do obliczenia emisji niezorganizowanych. Ma także wykazać zgodność z SED, tam gdzie stosuje się plan
obniżania emisji.
Bilanse masy rozpuszczalnika mogą być niedokładne w przypadkach złożonych, z dużymi odchyleniami tam gdzie
stosuje się techniki ograniczania (patrz Dane operacyjne, powyżej).
Wiele krajów i organizacji przemysłowych posiada wskazówki dotyczące sposobu przeprowadzania bilansu masy i
tworzenia planu zarządzania rozpuszczalnikami. Jedna z nich wykorzystuje również bezpłatny arkusz kalkulacyjny
pomagający w ustalaniu bilansu masy (w języku angielskim).
Ekonomika: redukcja kosztów dzięki optymalizacji użycia rozpuszczalników.
Przyczyny zastosowania: Dyrektywa dot. Emisji rozpuszczalników. Wymaga się by wszystkich instalacjach
określona była całkowita wielkość emisji lub emisje niezorganizowane oddzielnie.
Przykłady zakładów produkcyjnych przykład: Powszechnie stosowane.
Literatura: [4, Intergraf i EFG, 1999] [76, TWG, 2004] [. 90, ETBPP, i in., 2004] [113, EIPPCB, 2003] [128, TWG,
2006] [135, ADEME, 2004].
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20.3.2 Bezpośrednie pomiary rozpuszczalników i ich emisji do powietrza
Opis: Sekcja 20.3.1 powyżej, mówi, że niektóre wpływy (I) i/lub wypływy (O), jak pokazano na rysunku 20.1 można
mierzyć bezpośrednio. Przykłady podano w załączniku 24.1.
Bezpośredni pomiar może być po prostu pomiarem objętości lub wagi rozpuszczalnika albo materiałów zawierających
rozpuszczalnik. W niektórych przypadkach, np. przy niektórych operacjach oczyszczania, rozpuszczalnik
przeznaczony do użycia, całkowicie odparował i jest utracony jako emisja niezorganizowana. W takich przypadkach,
objętość lub masa przeznaczonej ilości jest ilością emitowaną do powietrza. W innych przypadkach, np. gdy
rozpuszczalnik pozostaje w odpadach z materiałów czyszczących i osadach, masa rozpuszczalnika w osadzie może
być określona i odejmowana od ilości wykorzystanego rozpuszczalnika na początku procesu produkcyjnego.
Bezpośrednia emisja gazów odlotowych może być mierzona w sposób ciągły lub przerywany przez różne rodzaje
sprzętu do wykrywania, dla takich parametrów, jak TOC (Całkowita zawartość węgla organicznego), CO, pyłów
(cząstek), NOX. Równie ważne jest określenie przepływu i prędkości, zrozumienie i ocena punktów niepewnych
pomiaru. Więcej informacji na temat tych technik można znaleźć w dokumencie MON BREF [113, EIPPCB, 2003].
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Powszechnie używany.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: SED wymaga od wszystkich instalacji ustalenia wielkości emisji niezorganizowanych lub
emisji niezorganizowanych oddzielnie.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: Monitoring BREF [113, EIPPCB, 2003] zawiera listę odpowiednich CEN, norm (KOMITET Europejskiej
normalizacji), które uważane są za najbardziej solidne, a także Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
[113, EIPPCB, 2003].Jeżeli substancja nie może być monitorowana za pomocą standardów opisanych powyżej należy
skorzystać z innych akredytowanych metod, takich jak wymienione poniżej:
•American Society for Testing and Materials (ASTM)
• Association Française de Normalisation (AFNOR)
• British Standards Institution (BSI)
• Deutsches Instytut für Normung (DIN)
•United States Environmental Protection Agency (US EPA)
• Verein Deustcher Ingenieuroe (VDI)
• inne akredytowane normy krajowe.
Jeżeli dana substancja nie może być monitorowana przy użyciu standardów opisanych powyżej, można opracować
następujące metody pracy, zgodnie z wymogami ISO 17025, dot. monitorowania emisji kominowej:
• Metoda oznaczania substancji niebezpiecznych (MDHS), seria publikowana przez Inspekcję Bezpieczeństwa i
Higieny Pracy (HSE)
• Narodowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH) oraz
• Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA).
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Wytyczne krajowe istnieją także jeśli chodzi o monitorowanie niektórych gazów oraz procedury pobierania próbek,
np. [121, UK DEFRA i uwagi, 2003] [148, TWG, 2006].
Dokument zawierający wytyczne dla Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR, na
podstawie rozporządzenia WE 166/2006) wylicza międzynarodowo uznane metody pomiarowe dla zanieczyszczeń
powietrza i wody: http://ec.europa.eu/environment/ippc/eper.

20.3.3 Woda
20.3.3.1 Zapobieganie gromadzeniu się toksycznych oparów w kanałach ściekowych
Opis: Jeżeli w procesie produkcji używane są rozpuszczalniki, mogą być one także obecne w ściekach, bądź to na
skutek kontaktu z wodą lub parą w procesie, albo z powodu nieplanowanych zrzutów (wycieków, rozlania, itp.).
Obecność rozpuszczalników w kanalizacji może doprowadzić do:
• zagrożenia pożarem i wybuchem, gdzie dolna granica wybuchowości (LEL) zostaje przekroczona
• formowania się szkodliwych chmur oparów, gdzie najwyższe dopuszczalne wartości stężenia (NDS, wartość
progowa lub MAK) zostały przekroczone
• uszkodzenia konstrukcji kanału
• zakłócenie oczyszczania ścieków
Należy pamiętać, że substancja nie musi być lotna bądź nierozpuszczalna, jako że temperatura ścieków w instalacji i w
kanalizacji publicznej może być podwyższona, i prowadzać do parowania rozpuszczalnika. Niektóre substancje mogą
być wyprowadzane w stosunkowo wysokich stężeniach, jednak metoda ta nie bierze pod uwagę utylizacji w
oczyszczalni ścieków, zarówno komunalnej jak związanej instalacją, ani pozostałych powodów do stosowania innych
limitów kontroli.
Minimalizowanie nieplanowanych zrzutów zostało omówione w sekcji 20.2.1.
Tam gdzie dozwolony jest zrzut ścieków z rozpuszczalnikiem, aby zapewnić, że kanalizacja nie jest zagrożona
żadnym z powyższych punktów, pierwszym krokiem jest oszacowanie ilości rozpuszczalnika traconego w postaci
ścieków oraz stopnia jego prawdopodobnej koncentracji, a jeśli to konieczne, potwierdzenie tego na podstawie analizy.
W przypadku, gdy stopień koncentracji jest wystarczająco wysoki by rozważyć dokładniejsze zbadanie sprawy,
najprostszym kryterium kwalifikacyjnym jest fakt, że ścieki wprowadzane do kanalizacji nie powinny powodować
szkodliwego stężenia substancji w powietrzu (wyrażonego jako TLV wartość progowa). Będzie to najniższy z
czynników wymienionych powyżej, a więc zapewni ochronę innych czynników. Można to obliczyć w następujący
sposób:
vp = vp0 * γ * mf
Gdzie:
vp = mierzone ciśnienie pary
vp0 = ciśnienie pary czystej cieczy organicznej
j = współczynnik aktywności
mf = ułamek molowy
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Bezpieczny poziom rozpuszczalnikach w kanałach ściekowych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Niektóre dane, takie jak np. ciśnienie pary w ściekach, są trudne do uzyskania.
Zastosowanie: Obliczanie stężenia rozpuszczalnika w kanalizacji nie jest metodą powszechnie stosowaną, ale można
je brać pod uwagę tam, gdzie występują wyższe poziomy zrzutu rozpuszczalnika do ścieków, szczególnie
rozpuszczalników rozpuszczalnych.
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Ekonomika: Koszt uzyskania danych, jeśli nie ma danych dla danego rozpuszczalnika.
Przyczyny zastosowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy w instalacji i odbiorze ścieków.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [92, WRc_plc, 1980] [128, TWG, 2005] [148, TWG, 2006]
20.3.3.2 Monitorowanie biologicznego i chemicznego zapotrzebowania na tlen (BOD/BZT i COD/CHzT) oraz
biodegradowalności
Opis: Organiczna zawartość ścieków może wpłynąć na skuteczność oczyszczalni ścieków (czy to komunalnej czy
przyzakładowej) na dwa sposoby: poprzez obciążenie i biodegradowalność. Zazwyczaj mierzone parametry to BZT
(zwykle jako BOD 5) i CHzT (COD) (lub alternatywnie, TOC - Całkowita zawartość węgla organicznego).
Obciążenie jest to objętość na godzinę lub dzień pomnożona przez ChZT lub BZT, odbierająca oczyszczalnia ścieków
powinna być zdolna do przyjęcia i utylizacji obciążenia wyprowadzanego z instalacji.
Stosunek ChZT do BZT również daje bardzo przybliżony wskaźnik utylizowalności biologicznej ścieków
przemysłowych.. Im wyższy stosunek ChZT do BZT, tym trudniej może przebiegać utylizacja/oczyszczenie ścieków.
Aby to potwierdzić mogą być potrzebne bardziej szczegółowe testy. Niektóre wskaźniki do porównania to:
• strumienie ścieków gospodarstw domowych i niektórych związków łatwo ulegających rozkładowi:
o ChZT 5 = 0,68 x ChZT (z rozsądnym stopniem pewności)
• w przypadku związków, w przybliżeniu (choć nie zawsze jest to wartość wiarygodna):
o ChZT: BZT > 100:1 związek jest zwykle związkiem stosunkowo trudno ulegającym biodegradacji
o ChZT: BZT <10:1 związek jest zwykle związkiem relatywnie łatwo ulegającym rozkładowi.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zapewnienie, że poziomy BZT i ChZT w ściekach mają minimalny wpływ na
środowisko.
Oddziaływanie na środowisko: Używanie lakierów wodnych w celu zmniejszenia emisji rozpuszczalników do
atmosfery może powodować wzrost ilości związków organicznych wyprowadzanych do kanalizacji. Mogą to być
łatwo utylizowane związki BZT i/lub oporne na utylizację związki ChZT. Może to doprowadzić do przeciążenia
urządzeń do oczyszczania ścieków (wewnątrz lub poza instalacją) i ewentualnie do uwolnienia opornych w utylizacji
ChZT do cieków wodnych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Patrz Oddziaływania na środowisko, powyżej.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Przestrzeganie przepisów dot. wyprowadzania wody.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [. 93, Agences de l'Eau de France, i wsp., 2002] [128, TWG, 2005] [94, EIPPCB, 2006] [153, CEFIC,
1998] http://www.cefic.be/activities/hse/rc/guide/11.htm, [113, EIPPCB, 2003] [148, TWG, 2006]
20.3.3.3 Monitoring i kontrolowanie toksyczności dla organizmów wodnych
Opis: Tam gdzie używana jest woda, bądź to przy czyszczeniu bądź jako materiał w procesie (np. malowanie
elektroforetyczne lub przy tuszach na bazie wody, itp.), woda może zawierać materiały w zawiesinie lub w roztworze,
które są toksyczne dla dróg wodnych (w tym osady ściekowe). Niektóre procesy na bazie wody mogą wymagać
dodania do niej biocydów zapobiegających degradacji biologicznej w czasie przechowania i użytkowania.
Rozwiązania takie jak farby e-powłoka zawierają również katalizatory, takie jak związki cynoorganiczne.

514

Dane na temat toksyczności surowców dla tych dróg można znaleźć w informacjach od dostawcy (np. oznaczenia
ryzyka odnoszące się do środowiska, w szczególności R50 i R53, a także R51 i R52, patrz sekcja 20.10) lub
bezpośrednio od dostawców. Inne oznaczenia ryzyka mogą być stosowane, w zależności od punktu wyprowadzenia do
i dalszego korzystania z drogi wodnej (np. rybołówstwa, poboru wody pitnej, itp.).
Kluczowym czynnikiem jest ilość wyprowadzanego materiału, a ta może być obliczona na podstawie informacji
operacyjnych lub ustalona na podstawie analizy. Jeśli jest to konieczne, mogą być wymagane odpowiednie badania
toksyczności.
Możliwości kontroli materiału wyprowadzanego/zrzucanego do wód to:
• rozważenie zastąpienia materiałami mniej niebezpiecznymi (patrz sekcja 20.10)
• ograniczenie stosowania w produkcji, np. przez automatyczne dozowanie
• zminimalizowanie strat ze zbiorników produkcyjnych, np. przez płukania wielokrotne (kaskadowe) i filtrację
membranową (patrz sekcja 20.7.5.1 i 20.7.5.3) z recyrkulacją koncentratów
• oczyszczanie ścieków by doprowadzić do usunięcia materiałów problematycznych.
Więcej informacji na temat tych technik znajduje się w BREF STM i BREF CWW.
W przypadku gdy materiały o znanej toksyczności dla środowiska wodnego są wyprowadzane w ilościach, mogących
mieć oddziaływanie na środowisko, należy monitorować odpływy w zależności od rodzaju materiału oraz
częstotliwości niezbędnej do umożliwienia kontroli odpływu (patrz BREF Monitoring).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ochrona dróg wodnych i osadowych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Powszechnie używany. Poziom, do którego substancje o toksyczności dla organizmów wodnych mogą
być uwalniane, może zależeć od tego, czy usuwanie następuje do wód powierzchniowych czy do komunalnych
oczyszczalni ścieków. Będzie to również zależeć od:
• biodegradowalności i tempa rozkładu
• losów substancji oczyszczanej (np. zachowane w kolumnie wodnej lub w separacji w szlamy)
• rodzajów i losów szlamów (np. szlamy z oczyszczania ścieków są spalane lub oczyszczalnia ścieków rozprowadza je
na lądzie).
Ekonomika: badania toksyczności dla organizmów wodnych mogą być kosztowne.
Przyczyny zastosowania: Przestrzeganie przepisów dot. wyprowadzania do wody.
Przykłady zakładów produkcyjnych: szeroko stosowane w całej UE.
Literatura: [. 93, Agences de l'Eau de France, i wsp., 2002, 113, EIPPCB, 2003] [128, TWG, 2005] [67, EIPPCB,
2003, 97, EIPPCB, 2005, 113, EIPPCB, 2003] [59, EIPPCB, 2005], [148, TWG, 2006]
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20.4 Gospodarka wodna
W przypadku, gdy większości obróbki powierzchniowej prowadzana jest na bazie rozpuszczalnika, zużycie wody jest
niskie, choć zwiększa się wraz ze stosowaniem wodnego i/lub wodnych farb i lakierów. Mogą one również zwiększyć
ryzyko zanieczyszczenia wody (np. w pozostałości żywic, pigmentów i/lub biocydów uwalnianych do kanalizacji).
Więcej informacji na temat opisów procesów przeznaczonych do zarządzania zasobami wodnymi można znaleźć w
STM BREF [59, EIPPCB, 2005].
20.4.1 Powtórne wykorzystanie/recyrkulacja wody płucznej
20.4.1.1 Regeneracja poprzez wymianę jonową
Wydatkowana woda płuczna może być regenerowana. Może to z kolei, prowadzić do oszczędności w zużyciu wody i
zmniejszyć ilość ścieków do oczyszczenia, zmniejszając koszty oczyszczania ścieków dla kosztu inwestycyjnego,
zużycia energii i chemikaliów. Jednakże, musi to być zrównoważone przez poniesione koszty sprzętu regeneracyjnego
i wydatki na energię oraz substancje chemiczne. W przypadku, gdy wpływająca woda jest oczyszczana, często łatwiej
i taniej (w kategoriach przeznaczenia kapitału, użytych środków chemicznych i mocy) jest odzyskać wodę płuczną, niż
w przetwarzać chemiczne świeżo doprowadzaną wodę, jako że stężenie jonów lub TDS w doprowadzanej wodzie
może być wyższe niż w wodzie płucznej [59, EIPPCB, 2005].
20.4.1.2 Powtórne wykorzystanie wody w obrębie zakładu
Opis: Recyrkulacja wody za pomocą systemów obiegów zamkniętych, takich jak wieże chłodnicze (systemy otwarte i
zamknięte) lub wymienników ciepła, zmniejsza ilość wody zużywanej na linii.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszenie zużycia wody i wyprowadzania ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Jakość wody może mieć znaczący wpływ na jakość produktu. W takich przypadkach jakość może
być dokładnie kontrolowana, co może ograniczyć recyrkulację wody w procesie produkcyjnym. Stosowanie środków
chemicznych do uzdatniania wody może mieć wpływ na jakość produktu i ograniczyć recyrkulację wody.
Zastosowanie: Systemy zamkniętego obiegu wody (płucznej) są powszechnie stosowane do wymienników ciepła i
procesów chłodzenia powłok organicznych.
Technika ta jest powszechnie stosowane w sektorze powlekania zwojów
Ekonomika: Oszczędność ze względu na mniejsze zużycie wody.
Przyczyny zastosowania: Motywacja ekonomiczna.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [58, ECCA, 2004]
20.4.1.3 Płukanie kaskadowe
Opis: Płukanie kaskadowe wsteczne (technika płukania wieloetapowego) w połączeniu z pomiarem przewodnictwa i
związanymi z tym przepływomierzami, w ostatnim etapie płukanie wodą, gwarantuje minimalne zużycie wody i
najniższy stopień wytwarzania odpadów.
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Zazwyczaj kaskada składa się z trzech etapów płukania. Im więcej etapów, tym mniejsza ilość świeżej wody, którą
należy dodać w ostatnim etapie w celu utrzymania granic przewodnictwa. Przelew z pierwszego płukania trafia
najczęściej do oczyszczalni ścieków.
Płukanie wieloetapowe jest szczególnie odpowiednie do osiągnięcia wysokiego stopnia płukania z małą ilością z
wody. Na przykład w płukaniu kaskadowym, woda płynie w kierunku przeciwnym do obrabianego materiału.
Powoduje to wymóg co do stałej jakości płukania wody płucznej (kryterium płukania), i może być matematycznie
wyrażone w postaci wzoru:
Q/t = {Sk (V/t)} (1/n)
Gdzie:
Q/t = konieczna ilość wody płucznej (l/h) w celu osiągnięcia kryterium płukania
Sk = kryterium płukania
n = liczba etapów płukania
V/t = ciecz usuwana z kąpieli wraz z wyrobami (drag-out)(l/h)
l = litry
h = godziny
Główny efekt oszczędności zostaje osiągnięty dzięki przejściu z pierwszego do drugiego etapu. Tabela 20.4 pokazuje,
że zużycie mniejszej ilości wody do płukania można osiągnąć przez wybór prawidłowego systemu płukania. Wraz ze
zwiększoną ilością etapów płukania wodą, ilość zużytej wody się zmniejsza, a oszczędność wody wzrasta. Osiągalny
stopień odzysku jest, w danej objętości parowania, bezpośrednio związany ze stężeniem substancji chemicznych w
pierwszym etapie płukania.
Kryterium Płukania
Ilość etapów
Jeden etap
Dwa etapy
Trzy etapy

1 000
5 000
Konieczna ilość wody płucznej w l/godz.
1 000
5 000
100
71
22
17

1 000

200

1 000
32
10

200
14
6

Tabela 20.4: Charakterystyczna ilość płuczna wody (litry wody płucznej na litr w określonym czasie) jako
funkcja danego kryterium płucznego oraz liczny stadiów w płukaniu metodą odwrotnej kaskady
Osiągnięte korzyści dla środowiska: redukcja zużycia wody i wytwarzania odpadów. Przez wprowadzenie
wielostopniowego systemu płukania częściowo połączonego z recyrkulacją wody płucznej, można doprowadzić do
zmniejszenia ilości wytwarzanych ścieków o 90%. Im bardziej stopień uwalniania ścieków zbliża się do zera, tym
pełniejszy jest odzysk substancji chemicznych i mniejsze zapotrzebowanie na oczyszczanie ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: przewodnictwo w ostatnim etapie płukania wodą jest związane z maksymalnym dopuszczalnym
obciążeniem zanieczyszczeniami, które mogą mieć wpływ na dalsze procesy obróbki powierzchniowej. Cykl dalszej
kąpieli w obróbce chemicznej można poprawić dzięki monitoringowi zanieczyszczenia wody płucznej na podstawie
przewodnictwa.
Prawdopodobne jest nagromadzenie materiałów rozpadu, które mogą obniżyć jakość procesu, chyba, że zastosowane
zostaną metody konserwacji roztworu. Gromadzenie się materiałów rozpadowych może być monitorowane przez
pomiary przewodnictwa.
Zastosowanie: Istnieją możliwości i kombinacje odpowiednie dla wszystkich instalacji, w których stosowane są
chemiczne kąpiele uzdatniające.
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Ekonomika: Ogólnie instalacja wielostopniowych technik płukania związana jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem
przestrzennym i wyższymi nakładami inwestycyjnymi (koszty dodatkowych zbiorników, transportu i kontroli
materiałów obrabianych). Zmniejszenie zużycia wody, odzysk chemikaliów i mniejsze spuszczanie ścieków wymagają
mniejszej oczyszczalni ścieków i mniejszej ilości chemikaliów do uzdatniania, a to zmniejsza koszty całkowite.
Przyczyny zastosowania: Patrz Ekonomika powyżej.
Przykładowe zakłady produkcyjne: Technika ta jest szeroko stosowany w powlekania zwojów
Literatura: [58, ECCA, 2004, 59, EIPPCB, 2006].
20.4.1.4 Kontrola zużycia wody
Opis: Zużycie wody może zostać zoptymalizowane, żeby spełnić wymogów jakościowych, przy użyciu metod takich
jak analiza porównawcza, obliczeniowa, chemiczna lub fizyko-chemiczna (w obrębie linii lub ręcznie). Przepływ
wody jest następnie kontrolowany przez upoważnioną osobę za pomocą technik, takich jak zamykanie zaworów
przepływu, lub monitorowanie kluczowych parametrów. Na przykład, dla płukania, przewodnictwo w ostatnim etapie
płukania wody jest związane z maksymalnym dozwolonym poziomem zanieczyszczeń, które mogą mieć wpływ na
dalsze procesy obróbki powierzchniowej. Monitorowanie wypływów z płukania poprzez pomiary przewodnictwa
może zmniejszyć ilość stosowanej wody, ponieważ pomaga kontrolować ilość wody wymaganej do uzupełnienia.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zużycie wody i odpady związane z wodą płuczną zostają zredukowane, a
żywotność kolejnych kąpieli chemicznej obróbki ulega wydłużeniu.
Oddziaływanie na środowisko: Zmniejszenie zużycia wody może prowadzić do wyższych poziomów emisji, takich
jak emisje BZT i ChZT i spowodować większe obciążenie oczyszczalni ścieków.
Dane operacyjne: Sprzęt do badania i utrzymania przewodnictwa powinien być solidny w obsłudze i konserwacji.
W procesie powlekania zwojów, dozwolone przewodnictwo wody z ostatniego płukania, zależy od dalszego procesu,
ale z zasady waha się między 10 a 100 µS/cm (20º C). Pomiar musi uwzględniać temperaturę.
Zastosowanie: Stosuje się tam, gdzie używane wodne kąpiele chemiczne.
Technika ta jest szeroko stosowana w przemyśle powlekania zwojów
Ekonomika: Sprzęt do badania i utrzymania przewodnictwa wiąże się z kosztami inwestycyjnymi. Oszczędność jest
możliwa, ponieważ następuje zmniejszenie zużycia wody oraz wytwarzania odpadów.
Przyczyny zastosowania: Ekonomika i ogólna stabilność procesu technologicznego.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [58, ECCA, 2004]
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20.5 Zarządzanie energią
Zarządzanie energią oznacza systematyczne usprawnienia w celu coraz bardziej efektywnego wykorzystania energii.
W terminie tym są zawarte zarówno wskaźniki techniczne jak i organizacyjne. Celem jest minimalizacja zużycia
energii i jej kosztów. Odnośnie zarządzania energią rozważa się następujące elementy:
- dane dotyczące energii muszą być określone;
- zarządzanie wydajnością energii (wydajne wykorzystanie energii oraz oszczędności w kosztach);
- zidentyfikowane możliwości oszczędzania energii;
- oddziaływania na zachowanie w organizacji (kultura) i na pracowników w celu oszczędzania energii.
Wszystkie dane wejściowe powinny być odnotowane na podstawie aktualnych informacji i podzielone w zależności od
typu oraz końcowego zużycia według określonych zasad: miesięcy, dni, godzin, itp. Dane wejściowe mogą także
stanowić punkt odniesienia i optymalizacji dla wskaźników produkcji (patrz sekcja 20.1.3).
Poniżej wymienione są wskaźniki techniczne oraz wskaźniki oszczędzania energii. Patrz tabela 20.5.
Odniesienia
Ogólne techniki
Zarządzanie energią i konserwacja

Przeznaczone do minimalizowania zużycia energii

Wydajność
energetyczna
REF (ENE)
Zarządzanie systemami energii, łącznie z ENE
REF,
identyfikacją opcji oszczędzania energii
Sekcja 20,1.1,
20.1.2
Gromadzenie i korzystanie ze szczegółowych Sekcja 20.1.3
informacji (porównywanie)
Instalowanie wydajnego energetycznie wyposażenia Sekcja 20.5.3
(patrz wymienione pozycje literatury)
ENE REF
Konserwacja
Sekcja 20.2.6

Techniki zarządzania energią elektryczną
Dostosowanie produkcji, sprzętu i Przykłady:
procesów w procesach powiązanych - regulowane sterowniki i optymalizacja (np. prasach
drukarskich)
- optymalizowanie zużycia energii w miejscowym
ogrzewaniu/chłodzeniu
- optymalizowanie zużycia energii związanej z
oświetleniem
korzystanie
z
wyposażenia
wydajnego
energetycznie
- regularne zastępowanie zużytych części
Silniki
Silniki o dużej wydajności
Zmienny napęd
Redukcja wymagań na starcie, np. przez:
- przełączenie silnika z układu gwiazda na trójkąt (z
mniej niż 50% załadowaniem)
- automatyczna kontrola trójkąt/gwiazda
- metody oszczędzania energii silnika
- miękkie startery
Zamiana pasków 'v' na bardziej energetycznie
efektywne paski płaskie
Wyłączanie kiedy nie ma zapotrzebowania
Zastępowanie zbyt dużych silników przez silniki
bardziej dostosowane rozmiarowo
Poprawa praktyk konserwacji, od czystych rąk przy

Patrz
sekcja
20.2.5, 20.2.6

Sekcja 20.5.3
Sekcja 20.5.2
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smarowaniu, po zapewnienie, że przewijanie jest
prowadzone w sposób niezakłócający wydajności
Suszenie
Sprężone
powietrze
(system Kontrola wycieków
próżniowy lub nadmuchowy)
Zawór skompresowanego powietrza w każdej
maszynie
Centralny
system/kompresor
połączenia
kaskadowego
Redukcja ciśnienia roboczego
Efektywna kompresja
Nabór zimnego powietrza zewnętrznego
Chłodzenie
Chłodzenie przez parowanie w wieży
Elektroniczna regulacja chłodzenia
Wydajny energetycznie system chłodzenia
Techniki do zarządzania gazami na wejściu
Suszenie
Ponowne zużycie szczątkowego ciepła z łączonej
Ciepło szczątkowe
technologii
Bojlery i systemy parowe
Ekonomizer
Skraplacz z przewodem gazowym
Techniki zarządzania energią odpadów gazowych
Optymalizacja projektu i zarządzanie
ekstrakcją i utylizacją
Wybór, projekt i optymalizacja Wybór metody utylizacji
systemu
Wydajność energetyczna poniżej warunków
autotermicznych
Korzyści kosztowe zużycia energii na redukcję
emisji LZO
Planowane konserwacje
Konserwacja
Monitorowania zużycia kluczowego sprzętu (np.
łożysk) i utrzymanie poprawnych ustawień
Optymalizacja
ilości
gazów
odlotowych
przeznaczonych
do Omijanie szczytów masy
utylizacji
Użytkowanie nadwyżki pojemności w obróbce
gazów odlotowych
Utrzymywanie stężenia rozpuszczalników przy
użyciu różnych regulatorów
Termiczne rekuperacyjne,
Techniki odzyskiwania energii
termiczne regeneracyjne
katalizator 2- ,3- i wielowarstwowy

Sekcja 20.8

CV BREF

Sekcja 20.8

Sekcja 20.11.1
CWW BREF

Tabela 20.5 Wskaźniki i techniki oszczędzania energii
Więcej informacji o zarządzaniu energią w wodnej obróbce powierzchni, na przykład minimalizowanie strat energii
(prąd) w elektrochemicznych procesach takich jak elektropowłoki, użycie elektryczności, ogrzewanie i oziębianie
można znaleźć w STM BREF [59, EIPPCB, 2005], [161, EIPPCB, 2006], [4, Intergraf a EGF, 1999]
http://members.rediff.com/seetech/Motors.htm. [128, TWG, 2005]
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20.5.1 Optymalizacja dostarczania energii elektrycznej
Opis: Z minimalizowaniem reaktywnych energetycznych strat mamy do czynienia, gdy każdy elektryczny sprzęt
zasilany prądem zmiennym, taki jak: transformatory, silniki itd. absorbuje ogólnie wytwarzaną energię zwaną energią
pozorną. Jest ona pozyskiwana z energii aktywnej (w formie pracy czy ciepła) i energii reaktywnej (nieproduktywnej).
Energia reaktywna wzrasta w momencie, gdy prąd jest poza fazą w odniesieniu do napięcia i występuje różnica
pomiędzy napięciem a szczytami fal prądu. Czynnik mocy (cos fi) urządzenia elektrycznego jest stosunkiem aktywnej
mocy P (kW) do mocy pozornej S (kVA) i stanowi cosinus kąta pomiędzy szczytem sinusa krzywizny napięcia i
prądu. Im wartość cos fi jest przybliżona do jedności (1) tym bardziej efektywne jest użycie mocy. Im mniejsza jest
wartość cos fi tym mniej energia jest mniej efektywnie używana. Kiedy wartość cos fi stale jest poniżej 0,95 to strata
energii reaktywnej jest na poziomie 15kV a poziom straty jest ograniczony do 150 kV.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Minimalizowanie strat energii.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Wszystkie instalacje wykorzystują trójfazowe zasilanie. Korekta mocy, redukcja energii reaktywnej,
redukcja chwilowych zapotrzebowań wymagająca profesjonalnych inspekcji wymagań i ich korekcji. Wszystkie
instalacje używające trójfazowej mocy zapewniają redukcję oporu w stracie zasilania mocą.
Ekonomika: Straty energii przejawiające się jako niepożądane ogrzewanie, energia reaktywna, itp. powodują wzrost
zużycia mocy i kosztów.
Przyczyny zastosowania: Oszczędność kosztów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie używane.
Literatura: [59, EIPPCB, 2006, 111. Eurofer, 2003] [148, TWG, 2006, 1991, Senior, 2006]
20.5.2 Optymalizując elektryczne wymagania
Opis: Wysokie stałe wymagania mogą spowodować stratę energii choćby poprzez zniekształcenie wzorów cyklów faz
prądu zmiennego i strat użytecznej energii. Można im zapobiegać i kontrolować na starcie, na przykład, konwertując
połączenia ze star do delty przy niższym obciążeniu, używając automatycznych konwektorów delta - star, używając
miękkich starterów, etc.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Minimalizowanie strat energii.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Wszystkie instalacje z trójfazowymi silnikami.
Ekonomika: Niepotrzebna zużycie mocy i powodowanie wzrostu kosztów.
Przyczyny zastosowania: Redukcja kosztów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie używane.
Literatura: [111, Eurofer, 2003, 191, Senior, 2006] http://members.rediff/seetech/Motors.htm
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20.5.3 Sprzęt do efektywnego wykorzystywania energii
Opis: Dobrą praktyką jest instalowanie sprzętu efektywnie wykorzystującego energię, choćby na przykład efektywne
energetycznych silników. Techniki zarządzania takie jak prewencyjne utrzymywanie sprzętu z wysoką energią i
wysokimi wymaganiami mogą się też przyczynić do zminimalizowania zużycia energii.
Odniesienia do wykorzystania innych energetycznie efektywnych sprzętów są zamieszczone poniżej w Tabeli 20.5.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Oszczędzanie energii. Prewencyjne utrzymanie silników i wentylatorów może
powodować zmniejszenie emisji hałasu.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Zależy od rozmiaru, jednolitości i zużycia, wykorzystanie energii wytwarzanej przez efektywne silniki
jest dobrą praktyką polecaną do szerszego zastosowania. Wymogi te mogą być określane dla nowych instalacji, dla
zastępowania zepsutych silników oraz dla oszczędności kosztów.
Ekonomika: Minimalne dodatkowe koszty w momencie zastępowania sprzętu i w przypadku nowego wyposażenia.
Przyczyny zastosowania: Redukcja kosztów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie używane.
Literatura: [111, Eurofer, 2003]
20.6 Zarządzanie surowcami
20.6.1 Zarządzanie „dokładnie na czas”
Opis: Zastosowanie systemu zarządzania „dokładnie na czas” zapewnia, że zamówiona ilość materiałów, np. farby lub
tuszu, stosowanych w danym zadaniu, jest odpowiednia. Na przykład, zamówiona ilości farby określonego koloru ma
objętość potrzebną do zamalowania konkretnego obszaru. Odnosi się to do zewnętrznych dostawców, ale nie obejmuje
przygotowania partii tuszów, farby, itp. wewnątrz zakładu produkcyjnego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Produkuje się mniej odpadów i zużywa się mniej surowców.
Oddziaływanie na środowisko: Ten typ systemu zarządzania przenosi obciążenie dbałością o wpływ na środowisko
na dostawcę. Polega on na produkcji mniejszych partii i intensyfikacji transportu.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Systemy zarządzania farbami są powszechnie stosowane w zakładach stosujących powlekanie zwojów,
lakierniach pojazdów i zakładach powlekających drewno.
Ekonomika: Redukcja kosztów dzięki optymalizacji logistyki.
Przyczyny zastosowania: Redukcja kosztów.
Przykłady zakładów produkcyjnych Wszystkie fabryki samochodów.
Literatura: [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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20.6.2 Zapewnienie jakości farb i rozpuszczalników
Opis: Farby i rozpuszczalniki przed użyciem w lakierni, podlegają zazwyczaj zatwierdzeniu przez kompetentnych
ekspertów (zakładowych bądź zewnętrznych). Ta procedura zatwierdzenia składa się z dokładnej kontroli jakości i
obejmuje sprawdzenie czy materiały nie zostały zastąpione innymi o wyższej toksyczności i szkodliwości dla
środowiska. Badania jakości i procedury weryfikacji muszą być przygotowane ze szczególnym uwzględnienia ochrony
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa produktów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Systematyczna ocena i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko
(wpływ na powietrze i wodę).
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: W dużych firmach, gdzie główne kwestie jakości wiążą się z nakładaniem farby.
Ekonomika: Własne badania materiałów i ich zatwierdzanie są bardzo kosztowne, i są wprowadzone tylko ze
względu na uzyskanie wysokiej jakości farby.
Przyczyny zastosowani: Wymagania jakościowe.
Przykłady zakładów produkcyjnych Wszyscy producenci samochodów.
Literatura: [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.6.3 Minimalizacja zużycia surowców
Patrz również sekcja 20.13 dot. minimalizacji i utylizacji odpadów.

20.6.3.1 Zaawansowane systemy mieszania
Opis: Przy zautomatyzowanych systemach mieszania, korzystanie ze standardowych kolorów nie jest absolutnie
konieczne do uzyskania wymaganej barwy. Określone kolory mogą składać się z kolorów niestandardowych
dobranych przez urządzenia sterowane komputerowo. Wymaga to jednak bardzo zaawansowanego oprogramowania i
dokładnych informacji o kolorach niestandardowych, wykorzystywanych do mieszania. W tym celu, te nietypowe
kolory muszą być mierzone za pomocą fotospektrometru a wynik wprowadzony do komputera kolorującego.
Na przykład, system bieżącego mieszania produktów 2-składnikowych takich jak farby lub kleje, dokładnie odmierza i
miesza potrzebną ilość składników, bezpośrednio przed użyciem. Mieszalnik nie jest częścią narzędzia do nakładania
farby lub kleju. Jest to urządzenie samodzielne.
Uzyskanie podobnych proporcjonalnych korzyści jest możliwe przy użyciu programowalnych wag lub
skomputeryzowanych systemów dopasowywania kolorów Pantone.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja odpadów i oszczędzanie zasobów. Podczas mieszania ręcznego, może
dojść do straty 1 lub 2% rozpuszczalnika. Może to stanowić źródło 15% całkowitej emisji lotnych związków
organicznych. Automatyczne mieszanie w zamkniętych maszynach zmniejsza większość tych emisji. Dodatkowo
potrzebne jest mniej środka czyszczącego.
W druku, ilość odpadów tuszu może zostać zmniejszona o 75% w zależności od tego, ile razy tusze są mieszane i ich
ilości. Technika zautomatyzowana pozwala na dobranie idealnej dawki, a więc zbędna jest korekcja koloru, zaś
przygotowuje się tylko odpowiednią ilość atramentu.
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Przy systemie bieżącego mieszania produktów 2-składnikowych, osiągnąć można 10 - 30% redukcji odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Automatyzacja wymaga zużycia energii.
Dane operacyjne: Ta metoda pracy umożliwia również stosowanie farb i tuszów zwróconych jako składnik nowych
farb i tuszów (patrz sekcja 20.6.3.2). Farby ze zwrotu lub farby drukarskie są mieszane według kolorów
przybliżonych, tj. jasna zieleń, ciemna zieleń, jasna i ciemna czerwień. Po osiągnięciu określonej ilości, kolor
wynikowy zostaje zmierzony, a komputer dostaje polecenie, by używać tego koloru gdy tylko będzie to możliwe.
Zastosowanie: Powszechnie stosowane w druku wklęsłym i fleksografii opakowaniowej w przypadku tuszów na
bazie rozpuszczalnika, gdzie miesza się ponad 200 ton gotowego do druku atramentu na rok.
W przemyśle powlekania zwojów, automatyczne mieszanie kolorów jest rutynowo wykonywane w fabryce farb, a
nakładanie następuje na liniach powlekania zwojów, ale nie zawsze jest to rozwiązanie właściwe. Zależy to od koloru i
asortymentu produktów. Istnieją przykłady linii powlekania zwojów, korzystające z wewnątrzzakładowego
sterowanego komputerowo systemu mieszania kolorów.
Systemy bieżącego mieszania produktów 2-składnikowych mają zastosowanie w przypadku sprzętu przeznaczonego
do pracy na linii produkcyjnej wytwarzającej jeden produkt. Nie ma ograniczeń co do kolejnych technik nakładania.
W Holandii, firmom zaleca się zastosowanie tej techniki, gdy mieszają one ponad 2 000 litrów farby 2-składnikowej.
W przypadku klejów miesza się stosunkowo niewielkie ilości. Powszechne zastosowanie w malowaniu drewna i
mebli. Można je też stosować do malowaniu pociągów, np. do nakładania warstwy podkładowej i gruntu /szpachli.
Ekonomika: W druku, koszty inwestycji zależą od dokładnej wielkości i wymagań, i zaczynają się od około 50 000
euro. Pojawiają się jednak oszczędności, ponieważ spada zużycie tuszu i produkowanych jest mniej odpadów do
utylizacji. W zależności od skali produkcyjnej, oszczędność może doprowadzić do korzystnego czasu zwrotu
inwestycji. Dla bieżących systemów mieszania produktów 2-składnikowych, koszty inwestycji wynoszą 9 000 – 18
000 Euro dla instalacji służącej do mieszania podkładu o napędzie mechanicznym. Dla instalacji napędzanej
elektronicznie koszty wynoszą 27 000 – 37 000 euro. Okres zwrotu nakładów, w przypadku firm powlekających małe
serie, wynosi zazwyczaj kilka lat. Zależy to jednak od ilości zminimalizowanych odpadów, ceny mieszanych
materiałów i kosztów utylizacji.
Przyczyny zastosowania: Siłą napędową dla wdrożenia, bardziej niż minimalizacja odpadów, jest automatyzacja
systemu mieszania. W nanoszeniu kleju, główną przyczyną jest automatyzacja.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EFG, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [63, Vito, 2003][13, DFIU i IFARE, 2002] [76,
TWG, 2004]
20.6.3.2Powtórne wykorzystanie zwróconych farb lub tuszów
Opis: Zwrócone lub farby lub tusze na bazie rozpuszczalników i wody mogą być ponownie wykorzystane, jeśli nie są
zbytnio rozcieńczone, nie są skażone środkami do czyszczenia i jeżeli różnią się one od rozpuszczalnika stosowanego
jako rozcieńczalnik. Farby lub tusze na bazie wody zanieczyszczone środkami czyszczącymi nie nadają się do
ponownego wykorzystania. Aby uniknąć zanieczyszczenia, pozostałości farb lub tuszów, części maszyn zawierające
farby lub tusze muszą być opróżnione w jak najdokładniejszym stopniu przed oczyszczaniem.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Mniejsze zużycie świeżej farby lub tuszu i mniej odpadów do usunięcia.
.
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Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Z zasady do ponownego wykorzystania nadaje się mniej farb i tuszów na bazie wody w stosunku
do tych na bazie rozpuszczalnika. W procesach fleksograficznych na bazie rozpuszczalnika, ilość odpadów tuszu do
utylizacji można zmniejszyć o 30 - 50% i potrzebne jest mniej świeżego tuszu.
Zastosowanie: Technika ta jest stosowana tam, gdzie używa się standardowych barw. Gdy używane są
niestandardowe kolory, by móc korzystać z mieszanki jako nowej bazy, konieczne jest komputerowe dopasowanie
kolorów (analiza koloru).
Stosowane w druku metodą gorącego offsetu i w wydawniczym druku wklęsłym, gdzie stosowane są tylko cztery
kolory standardowe. W trakcie tych procesów, ten sam atrament jest zużywany do następnego cyklu i pozostaje w
prasie. Zwroty z prasy stanowią problem jedynie gdy określone kolory mieszane są do zadań specjalnych, tak jak to
ma miejsce w druku opakowań elastycznych.
W procesie powlekania zwojów, normalną praktyką ponowne jest wykorzystanie farby zwróconej z głowic
powlekających. Bęben zostaje ponownie zamknięty do późniejszego wykorzystania, gdy potrzebny będzie ten sam
produkt/kolor. Jedyne straty z powlekania zwojów to cienka warstwa pozostała na rolkach i sprzęcie podającym, które
wymagają ręcznego wycierania powierzchni, aby umożliwić zmianę produktu/koloru.
Ponowne wykorzystanie odzyskanych farby jest trudne w przypadku malowaniu drewna i mebli, gdzie używa się
wielu różnych kolorów. Stosować można tam gdzie używane są większe ilości tych samych kolorów.
Ekonomika: oszczędności ze względu na mniejsze zużycie świeżej farby lub tuszu i mniejsza ilość odpadów do
utylizacji.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EFG, 1999] [76, TWG, 2004] [63, Vito, 2003] [147, Presti, 2005]
20.6.3.3 Ponowne wykorzystanie odzyskanych powłok lub farb
Opis: Tam gdzie stosowane są farby powłokowe lub tusze na bazie wody, możliwe jest ponowne wykorzystanie
odzyskanych farb lub szlamów farbowych, np. przez zastosowanie ultrafiltracji (patrz sekcja 20.12.6). Gdzie:
mieszana woda ściekowa zostaje przechwycona, a odzyskane farby lub tusze mogą być ponownie wykorzystane jako
dodatek do czarnej farby lub tuszu. Jeżeli ścieki zbierane są oddzielnie od każdej części, można ponownie
wykorzystać różne kolory.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Mniej odpadów i mniejsze zużycie surowców.
Oddziaływanie na środowisko: Filtracja wymaga energii.
Dane operacyjne: W procesach powlekania przez zanurzenie elektrolityczne (patrz elektropowlekanie punkt
20.7.3.4), odzyskiwanie farby i całkowicie zdemineralizowanej wody jest możliwe poprzez ustawienie pętli
zamkniętej. W tej sytuacji często jest stosowana ultrafiltracja.
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Zastosowanie: Dotyczy tylko 1-składnikowych tuszów na bazie wody oraz 1-składnikowych farb i powłok
proszkowych na bazie wody lub na bazie rozpuszczalnika. Ograniczenia zastosowania można wyjaśnić następująco:
• czarny atrament jest używany w małych ilościach
• każdy kolor tuszu jest inny preparatem wysokiej jakości
• szlamy mogą zawierać środki czyszczące.
W branży motoryzacyjnej, rozwiązanie jest stosowane przez jedną firmę do nakładaniu podkładu.
W branży poligraficznej, jest stosowane w druku opakowań elastycznych. Nie można stosować w opakowaniach do
żywności, ze względu na obecność niekontrolowanych dodatków do farb.
Ekonomika: Wysokie zużycie energii czynią technikę bardziej opłacalną dla dedykowanych oczyszczalni ścieków.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EFG, 1999] [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003], [76, TWG, 2004] [54, BMLFUW
Austria, 2003]
20.6.3.4 Bezpośrednie przesyłanie farby lub tuszu ze zbiornika w magazynie
Opis: Farba lub tusz są transportowane z miejsca składowania bezpośrednio do jednostek malujących lub drukujących
przez rurociągi.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: systemy bezpośredniego przesyłania mają wiele zalet:
• zmniejszenie ryzyka rozlania podczas transferu i przelewania
• eliminacja konieczności zdejmowania pokryw ze zbiorników i rezerwuarów, co umożliwia lepsze uszczelnianie i
zmniejsza ryzyko narażenia na zanieczyszczenia
• możliwość dopasowania przepływomierzy w celu dokładnej kontroli
Mniej odpadów farby lub tuszu, mniej zbiorników i mniej materiałów do czyszczenia. Na przykład, osiągalny poziom
szlamów dla urządzeń do gorącego offsetu wynosi <1% zakupionego tuszu.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Bezpośrednie przesyłanie stosowane jest w dużych zakładach, w których używane są duże pojemniki
na farby lub tusze. W drukarstwie stosuje się w zakładach z wystarczającym zużyciem tuszu, powszechnie stosowane
w dużych drukarniach wykorzystujących gorący offset. Jest standardową techniką wydawniczego druku wklęsłego. W
druku fleksograficznym i opakowaniowym nie jest stosuje się ze względu na wykorzystywanie setek różnych kolorów.
Szeroko stosowana w przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: Inwestycje w rurociągi i pompy są znaczne. Na przykład, w odniesieniu do przemysłu drukarskiego,
minimalna kwota inwestycji wynosi od 5000 - 24.000 euro. Minimalne oszczędności powstaje w wyniku nieco
tańszych tuszów i zmniejszonych kosztów utylizacji.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EFG, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG,
2004], [89, Wielka Brytania i program, 1996]
20.6.3.5 Bezpośrednie przesyłanie rozpuszczalnika ze zbiornika w magazynie
Opis: Rozpuszczalniki stosowane do kontroli lepkości przesyłane są bezpośrednio z miejsca składowania do jednostek
malujących lub drukujących. Dla lepszej kontroli, rurociągi powinny znajdować się nad ziemią gdyż rurociągi
podziemne przesyłające rozpuszczalniki są znanym źródłem poważnych zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych.
System jest skuteczny w połączeniu z regularnymi kontrolami i konserwacją. W przeciwnym razie, straty
rozpuszczalnika z pomp, zaworów i kołnierzy mogą się gromadzić i stać się znaczącym źródłem emisji LZO.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Systemy przesyłania mają wiele zalet, którymi są:
• zmniejszenie ryzyka rozlania poprzez transfer i przelewanie
• eliminują konieczność zdejmowania pokryw ze zbiorników i rezerwuarów, co umożliwia lepsze uszczelnianie i
zmniejsza ryzyko narażenia na zanieczyszczenia
• możliwość dopasowania przepływomierzy w celu dokładnej kontroli
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W wydawniczym druku wklęsłym, używa się jedynie toluenu, a więc przesyłanie bezpośrednie jest
łatwe do zastosowania. Jednak w druku opakowań elastycznych, sytuacja jest bardziej złożona, ponieważ kontrola
lepkości odbywa się przy użyciu różnych rozpuszczalników w zależności od zadania. Ogólnie używa się mieszaniny
etanolu (w przypadku fleksografii) lub octanu etylu lub specjalnych mieszanin octanu etanolowego/etylowego (w
druku wklęsłym), a czasami MEK (butanon) (do klejów i farb), a czasem też innych rozpuszczalników.
Przesyłanie bez pomiaru może uczynić pomiar zużycia rozpuszczalnika w pewnych szczególnych częściach procesu
niemożliwym. Zmniejsza to ilość dostępnych danych do planu zarządzania rozpuszczalnikiem i utrudnia identyfikację
oraz pomiar ilościowy emisji niezorganizowanych.
Zastosowanie: Powszechnie stosowane w procesach wydawniczego druku wklęsłego i druku opakowań elastycznych.
Szeroko stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Nie jest stosowane w branży powlekania zwojów. Powszechnie
stosowane do powlekania drewna i mebli, gdy stosowane są większe ilości farby, czyli w firmach średniej wielkości
lub większych.
Ekonomika: Przy nowych instalacjach koszty są niskie; jednak modernizacja jest bardzo droga.
Przyczyny zastosowani: Oprócz redukcji użycia rozpuszczalników i emisji, także skraca czas przestoju urządzeń
malujących lub drukujących.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004] [89, Wielka Brytania i program, 1996], [128, TWG, 2005]
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20.6.3.6 Malowanie seryjne/grupowanie kolorów
Opis: malowanie seryjne, zwane także grupowaniem kolorów lub malowaniem „Block to Block”, oznacza, że partia
konkretnych produktów malowana jest na ten sam kolor. Powoduje to rzadsze przestawianie się na inny kolor.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja LZO poprzez zmniejszone czyszczenie/opróżnianie linii lakierniczej.
Mniejsza ilość pozostałości farby.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Dostępne musi być odpowiednia ilość miejsca do przechowywania produktów, jak również
odpowiedni logistyczny system planowania.
Zależy od ilości różnych kolorów i ich względnej obfitości w programie produkcji. Dla przemysłu motoryzacyjnego,
średnia długość grupy koloru to od dwóch do sześciu jednostek.
Zastosowanie: Technika ta jest powszechnie stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, w powlekaniu samochodów
ciężarowych i pojazdów użytkowych i w powlekaniu opakowań metalowych. Nie ma zastosowania w procesach
drukowania.
Ekonomika: Następuje oszczędność farby, rozpuszczalników i zmniejszenie czyszczenia/przestojów ale wyższe są
koszty przechowywania.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowane w większości fabryk samochodów.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [128,
TWG, 2005]
20.6.3.7 Systemy czyszczenia przewodów rurowych z odzyskiem farby za pomocą kształtek (pig – clearing)
Opis: W metodzie tej do systemu podawane jest tylko tyle farby ile jest niezbędne w procesach powlekania. Farba
zostaje przepchnięta z rury(elastycznej) do podajnika farby przez elastyczną kształtkę separacyjną (pig-clearing) i
zostaje wykorzystana ponownie. Spuszczone rozpuszczalniki zostają odzyskane i ponownie wykorzystane. Szczególny
rodzaj czyszczenia nazywany jest "czyszczeniem miękkim", gdzie do czyszczenia pistoletów i linii wykorzystuje się
materiały o niższym LZO, a nie rozpuszczalnik.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Do zalet należy mniejsze zużycie środków czyszczących, zmniejszenie strat
farb i rozpuszczalników, a także zmniejszenie ilości procesów ręcznych przy zmianie kolorów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Ma zastosowanie tylko w przypadku gdy:
• farby lub tusze przesyłane są do maszyn przez rury
• różne kolory są regularnie przesyłane przez ten sam system rurowy.
Nie stosuje się tam gdzie używa się produktów o niskiej lepkości, jako że są one przesyłane przez moduł. Obecnie
stosowane w niektórych liniach nakładania podkładów w lakierniach motoryzacyjnych.
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W przemyśle motoryzacyjnym, tendencja do stosowani kolorów specjalnych zainicjowała rozwój nowych systemów
podawania lakieru pozwalająca na ekonomiczną zmianę koloru. Stosowane jest także oczyszczanie miękkie. W
przemyśle meblarskim, istnieje również rosnący popyt na meble malowane na zamówienie i w kolorach specjalnych, a
więc rośnie stosowanie systemów typu „pig-clearing”. Technika ta nie jest powszechnie stosowana w powlekaniu
pociągów.
Ekonomika: Zmniejszenie kosztów zużycia farb i rozpuszczalników.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych Volkswagen AG, Wolfsburg, Niemcy; i Renault, Flins-sur-Seine, Francja.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.7 Procesy i sprzęt do powlekania
20.7.1 Obróbka wstępna przed malowaniem
Techniki czyszczenia i ich wybór zostały omówione również w sekcji 20.9. Więcej informacji można też znaleźć w
dokumencie STM BREF [59, EIPPCB, 2005].
20.7.1.1 Odtłuszczanie rozpuszczalnikowe
Opis: Olej, tłuszcz i brud usuwane są z metalowych lub plastikowych podłoży za pomocą rozpuszczalników. Odbywa
się to zwykle przez zanurzenie w kadzi z rozpuszczalnikiem lub w oparach rozpuszczalnika ponad cieczą. Kadzie
mogą być otwarte lub zamknięte i mogą być używane wraz systemami ultradźwiękowymi
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Często stosuje się bardzo lotne i/lub chlorowcowane LZO.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Szeroko stosowane przy materiałach nadających się do takich procesów. Nie są stosowane w
powlekaniu drewna i mebli gdyż nie są one konieczne i usuwają oleje z drewna.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [59, EIPPCB, 2005]
20.7.1.2 Wodna obróbka wstępna
Obróbka wstępna na bazie wody stosowana jest z trzech powodów: aby usunąć tłuszcz i zanieczyszczenia powstałe na
skutek wcześniejszych działań, poprawić odporność na korozję i zwiększyć przyczepność kolejnych warstwy farby.
Zazwyczaj stosowana obróbka wstępna to: odtłuszczanie, fosforanowanie i chromianowanie. Więcej informacji można
znaleźć w dokumencie STM BREF [59, EIPPCB, 2005]. Nie jest stosowana w powlekaniu drewna i mebli gdyż nie
jest ona konieczne i usuwa oleje z drewna.
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20.7.1.2.1 Odtłuszczanie wodne
Opis: Olej, tłuszcz i brud są usuwane z metalowych lub plastikowych podłoży roztworami detergentu na bazie wody.
Istnieje wiele detergentów i roztworów kwasowych bądź alkalicznych, stosownych w wszystkich sytuacjach (patrz też
sekcja 20.9).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników, szczególnie rozpuszczalników
chlorowcowanych.
Oddziaływanie na środowisko: Zwykle potrzebne jest podgrzewanie. Systemy te zawierają środki powierzchniowo
czynne, które mogą wymagać oczyszczania ścieków.
Dane operacyjne: System musi być dobrany odpowiednio do podłoża i olejów/smarów które mają być usunięte.
Zastosowanie: Powszechnie używany. Patrz dokument STM BREF by poznać omówione opcje.
Ekonomika: Tanie do zainstalowania i uruchomienia.
Przyczyny zastosowania: Zgodność z prawem, np. SED zachęca do korzystania z systemów wodnych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Szeroko stosowany w obróbce powierzchniowej przy ciągłym powlekaniu
zwojów oraz w przemyśle motoryzacyjnym.
Literatura: [59, EIPPCB, 2005] [128, TWG, 2005]

20.7.1.2.2 Fosforanowanie
Opis: Fosforanowe powłoki konwersyjne stosowane są w celu zwiększenia odporności na korozję i przyczepność
kolejnych powłok malarskich na podłożach stalowych. Zwykle zawierają żelazo, cynk, nikiel i mangan. Mogą być
nakładane natryskowo, ale są obecnie najczęściej nakładane poprzez zanurzenie w celu uzyskania bardziej spójnego i
pełnego pokrycia. Więcej danych można znaleźć w dokumencie STM BREF.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Ogólnie rzecz biorąc, wpływ na środowisko jest niewielki. Oprócz obecnych metali,
mogą zawierać m.in.: aniony azotynów i fluoru, choć nie jest wymagany specjalny system oczyszczania ścieków. W
roztworach z procesu powstają szlamy wymagający usuwania i gospodarowania jako odpadami. Mogą pojawić się
kwestie zdrowia i bezpieczeństwa, w przypadku składników, takich jak azotyny.
Dane operacyjne: Patrz dokument STM BREF.
Zastosowanie: Niemal powszechnie stosowane do obróbki wstępnej dla malowanie dużych objętości stali i łatwo
stosowane, jeśli podłoże jest dobrze odtłuszczone. Powierzchnia może być aktywowana przez specjalistyczne
roztwory zawierające tytan lub magnez.
Ekonomika: Tanie, w zależności od stopnia automatyzacji systemu stosowania.
Przyczyny zastosowani: Jakość wykończenia produktu.
Przykłady zakładów produkcyjnych Wszystkie fabryki samochodów, powszechnie stosowane w innych gałęziach
przemysłu.
Literatura: [128, TWG, 2005] [59, EIPPCB, 2005] [128, TWG, 2005]
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20.7.1.2.3 Powłoki konwersyjne z zawartością chromu
Opis: Chromianowe powłoki konwersyjne zawierają chrom na trzecim (III) lub szóstym (VI) stopniu utlenienia. Są
one wykorzystywane do wspomagania ochrony przed korozją różnych powierzchniach metalowych, w tym cynku
powlekanego elektrolitycznie, cynku galwanizowanego ogniowo, glinu, stali nierdzewnej, stali walcowanej na zimno,
cyny, miedzi i magnezu.
Mechanizm ochrony opiera się na rozpadzie Cr (VI) obecnego na powierzchni emulsji. Obecność chromianu działa
miejscowo hamując wszelkie działanie korozyjne na odsłoniętej powierzchni metalu. Bez takiej ochrony, ocynkowane
konstrukcje stalowe mają dużą tendencję do korodowania białą rdzą. Powłoki konwersyjne chromu
sześciowartościowego i związane z nimi techniki, w tym alternatywy omówiono również w dokumencie STM BREF
[59, EIPPCB, 2005].
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wzrost żywotności produktu. Chromowanie nie ma wpływu na zdatność
powlekanych metali do ponownego wykorzystania.
Oddziaływanie na środowisko: Stężenie chromu sześciowartościowego w kąpieli galwanicznej wpływa w przypadku
późniejszego płukania, na zanieczyszczenie wody płucznej i powoduje konieczność oczyszczanie ścieków.
Chrom sześciowartościowy Cr (VI) jest toksyczny ze względu na działanie rakotwórcze, ma także szkodliwy wpływ
na środowisko. Obecnie jego użycie jest praktycznie zakazane w przemyśle motoryzacyjnym, a także w przemyśle
elektrycznym i produkcji sprzętu elektronicznego. Do roku 2005 roku nie zidentyfikowano materiału bezpośrednio
zastępującego tą substancję.[59, EIPPCB, 2005].
Jednak alternatywy zostały określone dla powlekania zwojów w miejscach narażonych na niewielką korozję (patrz
sekcja 20.7.1.2.3).
Dane operacyjne: Grubość warstwy powłok chromowanych wynosi od 0,1 i 2 µm. Doskonale nadają się one jako
mediatorzy przyczepności dla kolejnych powłok warstw farby lub syntetycznych powłok materiałowych. W celu
zmniejszenia wartości tarcia podłoża poddawanego procesowi można dodawać smary. W systemie stosuje się
nakładanie poprzez natrysk/zanurzenie oraz wałek (ang. chemcoater, rollcoater).
Zastosowanie: Powszechnie używany ze względu na jakość. W ciągłym powlekaniu zwojów, chromianowanie jest
wykorzystywana do zwiększenia ochrony przed korozją różnych powierzchni metalowych, w tym cynku powlekanego
elektrolitycznie, cynku galwanizowanego poprzez zanurzanie w gorących temperaturach, glinu, stali nierdzewnej, stali
walcowanej na zimno, cyny i miedzi. Bez takiej ochrony, powierzchnie stalowe powlekane cynkiem mają silną
tendencję do korodowania biała rdzą w ciągu kilku godzin.
Dawniej w przemyśle motoryzacyjnym, pasywacja warstwy cynkowo-fosforanowej odbywała się przy użyciu chromu
(VI) lub roztworów sześciofluorku cyrkonu. Obecnie zanurzoną katodowo powłokę gruntową nakłada się
bezpośrednio na warstwę fosforanu w celu osiągnięcia wysokiej jakości ochrony antykorozyjnej.
Chromowanie stosuje się w samolotach, w celu zwiększenia ochrony antykorozyjnej w warunkach wysokiej
wilgotności klimatu i wysokiego zasolenia atmosfery lub na życzenie klienta (około 10% samolotów). Podkład wolny
od chromianów stosować można, jeżeli samolot jest wykorzystywany w normalnych warunkach klimatycznych.
Chromiany zawierające podkład reaktywny, stosuje się tylko na powierzchniach metalowych, ale nie na materiałach
kompozytowych, i nie można go zastępować ze względów bezpieczeństwa.
Ekonomika: Tanie w użytkowaniu.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie używane, ale z tendencją spadkową.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [59, EIPPCB, 2005] [76, TWG, 2004]
[102, WE, 2000]
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20.7.1.2.4 Bezchromowe powłoki konwersyjne
Opis: Na rynku dostępne są systemy powłok konwersyjnych bez zawartości chromu, opierają się one na obróbce z
roztworami złożonego fluorku cynku organicznego, fluorku tytanu, winianu, kwasu fosforowego, lub obróbce
pochodnych krzemu organicznego (silany). Mogą one wymagać nałożenia kolejnej warstwy polimeru, w celu
osiągnięcia wymaganej odporności na korozję.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Eliminacja chromu Cr (VI) z odpadów i ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: Brak oddziaływania.
Dane operacyjne: podkłady wolne od chromu wykorzystywane do powłok o długiej żywotności w środowiskach
agresywnych nadal nie są całkowicie sprawdzone.
Zastosowanie: Są stosowane w określonych kombinacjach podłoży metalowych i systemów malowania, w
szczególności dla zastosowań końcowych, np. dla systemów o specyfikacji wewnętrznej lub niższych wymaganiach.
W przemyśle wytwórczym pojazdów, powlekanie elektrostatyczne zanurzeniowe powłoką gruntową nakładaną
bezpośrednio na warstwę fosforanu bez chromianowania do osiągania wysokiej jakości ochronę przed korozją.
Obróbka wstępna bez chromu z tytanem, kwasem fosforowy i organicznym polimerem (wymienionymi w tabeli 14.9)
została opracowana z dostawcą środków chemicznych dla zwykłych procesów natrysku i kąpieli. Od 1998 roku firma
z powodzeniem stosuje te metody w maszynach do powlekania zwojów. Powłoki konwersyjne bez chromu obecnie
używane są obecnie do anodowania w przemyśle lotniczym, są to powłoki na bazie winianu i kwasu fosforowego.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych Alternatywy dla Cr VI, Airbus, Francja.
Literatura: [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004] [59, EIPPCB, 2005] [128, TWG,
2005]
20.7.1.2.5 Utrzymanie kąpieli, redukcja wody i odpadów oraz redukcja ścieków
Patrz sekcja 20.1.2.
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20.7.2 Farby
20.7.2.1 Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe
Opis: Tradycyjne farby rozpuszczalnikowe zawierają ok. 35 - 80% wag. rozpuszczalników organicznych do regulacji
lepkości i formowania się warstwy. Rodzaj stosowanego rozpuszczalnika zależy głównie od używanej żywicy lub
spoiwa. Materiały można podzielić według procesu formowania się warstwy, na:
• powłoki termoplastyczne, schnące przez odparowanie rozpuszczalnika i pozostające niezmienione chemicznie w
suchej warstwie powłoki, np. akryle, winyle
• termiczne powłoki, które "schną" przez odparowanie rozpuszczalnika a następnie utwardzenie lub reakcję chemiczną
i w rezultacie tworzą nierozpuszczalną sieć polimerów sieciowanych, np. poliester/amino, poliuretan, epoksyd
• powłoki schnące przez utlenianie, żywice alkidowe modyfikowane naturalnie schnącymi olejami utwardzane poprzez
reakcję z tlenem atmosferycznym.
Wybór rodzaju rozpuszczalnika dokonywany jest w oparciu o następujące główne kryteria:
• zdolność do rozpuszczania żywicy
• szybkość parowania (szybkość suszenia)
• zagrożenie, woń i koszty.
Osiągnięte korzyści dla środowiska naturalnego: w porównaniu do systemów na bazie wody, do suszenia potrzebne
jest mniej energii.
Oddziaływanie na środowisko: stosowanie tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych ma najwyższą emisje LZO i
wiąże się z koniecznością ograniczania emisji lotnych związków organicznych w sposób opisany w sekcji 20.11
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: produkty na bazie rozpuszczalnika są używane jako pierwsza warstwa/uszczelniacze, podkłady i
lakiery nawierzchniowe, w zależności od gałęzi przemysłu i podłoża.
Farby na bazie rozpuszczalnika są powszechnie stosowane w:
• w przemyśle motoryzacyjnym: patrz sekcja 6.4.1
• powlekaniu ciężarówek i pojazdów użytkowych: patrz sekcja 7.4.1
• powlekaniu autobusów: patrz sekcja 8.4.2.2
• powlekaniu pociągów: patrz sekcja 9.4.1
• powlekaniu urządzeń rolniczych i budowlanych: patrz sekcja 10.4.1
• powlekaniu statków i jachtów: patrz sekcja 11.4.1
• powlekaniu samolotu: patrz sekcja 12.4.1
• powlekaniu zwojów: patrz sekcja 14.4.2
• powlekaniu opakowań z metali: patrz sekcja 15.4.1
• powlekaniu przedmiotów z tworzyw sztucznych: patrz sekcja 16.4.3
• powlekaniu mebli i materiałów drewnianych: patrz sekcja 17.4.2.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005].
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20.7.2.2 Farby rozpuszczalnikowe o dużej zawartości części stałych
Opis: Stosowanie farb o dużej zawartości części stałych zmniejsza użycie rozpuszczalników w porównaniu z
tradycyjnymi farbami rozpuszczalnikowymi, przy jednoczesnym nałożeniu wymaganej ilości powłoki. Zawartość w
nich części stałych wynosi ponad 65% obj. (np. na jachtach używa się 450 g/l epoksydu dla użytku poniżej lustra
wody). Substancje formujące warstwę są głównie na bazie żywic epoksydowych, 2-składnikowego poliuretanu,
polisiloksanu, oksiranu lub żywicy alkidowej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczne zmniejszenie zużycia rozpuszczalników i emisji spalin.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Do malowania maszyn rolniczych i budowlanych lub urządzeń gospodarstwa domowego,
najczęściej używane są farby o wysokiej zawartości części stałych na bazie akrylanu i izocyjanianu poliestrowego.
Zastosowanie: Szerokie zastosowanie.
W powlekaniu statków i jachtów, powłoki epoksydowe o dużej zawartości części stałych są powszechnie stosowane
na podwodnej części statków i jachtów.
W powlekaniu samolotów, powłoki o dużej zawartości części stałych są niekiedy stosowane w warstwie zewnętrznej.
W powlekaniu pociągów, farby o dużej zawartości części stałych jest stosowana tylko w systemach 1-warstwowych
warstw zewnętrznych.
W powlekaniu autobusów, wysokiej zawartości części stałych stosowane są w systemach 1-warstwowych warstw
zewnętrznych.
W ciągłym powlekaniu zwojów, farby o wysokiej zawartości części stałych są powszechnie stosowane.
Nie są one obecnie stosowane w powlekaniu opakowania metalowych.
Nie są one obecnie stosowane do powlekania drewna i mebli, ponieważ są zbyt lepkie i powodują niepożądany efekt
"tworzywa sztucznego" produktów oraz powlekanych powierzchni produktu drewnianych.
Ekonomika: koszty zakupu farby o dużej zawartości części stałych są wyższe w porównaniu do konwencjonalnych
farb, ale ponieważ mają one większą wydajność, koszt za m 2 jest zwykle niższy. Oszczędności można się spodziewać
na kosztach robocizny.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [27, InfoMil, 2003, 76, TWG, 2004] [128,
TWG, 2005]
20.7.2.3 Farby wodne
Opis: Farby na bazie wody zawierają środki tworzące powłokę na bazie wody lub dyspergowalne w wodzie. Systemy
farb wodnych mogą mieć jeden składnik, jednak przede wszystkim stosuje się farby dwuskładnikowe i farby
utwardzane promieniowaniem UV. Są one oparte głównie na alkidach, poliestrze, akrylu, melaminie i żywicy
epoksydowej. Proszki na bazie wody i zawiesiny proszkowe zostały omówione odpowiednio w sekcji 20.7.2.6 i sekcji
20.7.2.7.
Farby wodne mają zazwyczaj zawartość wody 10 - 65% wag., a często też zawierają <3 - 18% rozpuszczalników
organicznych stanowiących substancję zwiększającą rozpuszczalność i poprawiającą właściwości warstwy mokrej
powłoki. Dostępne również są całkowicie organiczne farby wolne od rozpuszczalników. W ich skład mogą wchodzić
biocydy jako środki konserwujące do przechowywania farb, w zastosowaniach architektonicznych i powlekaniu
elektroforetycznym (przechowywana do użycia w zbiornikach).
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Główne zalety tych materiałów to ochrona przed korozją i odporność na czynniki zewnętrzne (skutki klimatyczne).
2-składnikowe farby wodne wykazują zwiększoną odporność, zwłaszcza mechaniczną, jak również bardzo dobrze
pełnią funkcję izolacyjną nawet na drewnie bogatym w oleje naturalne.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Do głównych zalet farb na bazie wody jest redukcja emisji lotnych związków
organicznych i możliwość recyklingu farb stosowanych w niektórych sytuacjach, np. za pomocą ultrafiltracji.
Czyszczenie urządzeń rozpylających i innych narzędzi może odbywać się z udziałem wody/mieszaniny
rozpuszczalnika o zawartości rozpuszczalnika ok. 5 - 20%. Kolejną zaletą jest to, że istnieje niebezpieczeństwo
zapłonu związane z tymi farbami, a wiec zmniejsza się ryzyko pożaru i eksplozji.
Oddziaływanie na środowisko: Woda ma wyższą energię parowania w porównaniu z rozpuszczalnikami
organicznymi. W związku z tym można się spodziewać wzrostu zapotrzebowanie na energię do suszenia farb na bazie
wody, gdyby konieczne było uzyskanie tej samej szybkości suszenia, co w przypadku farb na bazie rozpuszczalnika.
Jednak w porównaniu do rozpylania, aklimatyzacji komór natryskowych, podgrzewania podłoża, stratach w piecu, itd.
zapotrzebowanie na energię do odparowania związków lotnych wynosi ok 1% dla wielu procesów przemysłowych.
Stosowanie wody zamiast rozpuszczalników organicznych ma niewielki wpływ na całkowitą energię w procesie.
Dodatkowe zapotrzebowanie na energię jest znaczne tylko w przypadku suszenia w warunkach neutralnych oraz w
przypadku procesów „mokre na mokre”.
Ponieważ farby na bazie wody mają niższą wydajność nakładania, zużycie farby może wzrosnąć. Jednak w praktyce,
do zmniejszonej skuteczności transferowej dochodzi wtedy, gdy używane są elektrostatyczne wysokoobrotowe
dzwony natryskowe i używane jest ładowanie zewnętrzne (skuteczność maksymalnie 5% niższa). Do zmniejszonej
skuteczności transferowej może dojść przy nakładaniu ręcznym wspomaganym elektrostatycznie, gdzie napięcie jest
ograniczone ze względów bezpieczeństwa. Metody alternatywne (ładowanie wewnętrzne) są dostępne i szeroko
stosowane. Jako że powłoki na bazie wody są najczęściej wykorzystywane w instalacjach nowych lub
przebudowywanych, wydajność jest zazwyczaj lepsza ze względu na lepsze działanie urządzeń i potencjalnie wyższy
odsetek wykonania "dobrze za pierwszym razem”. Doświadczenia odnoś nie zastosowania w przemyśle
motoryzacyjnym pokazują porównywalną skuteczność transferu produktów wodnych z tymi na bazie rozpuszczalnika.
Następuje wzrost BZT (BOD) i ChZT (COD) w ściekach oraz substancji, takich jak biocydy, katalizatory
cynoorganiczne i amoniak, które muszą zostać odpowiednio oczyszczone. W zależności od stosowanych systemów,
ilość i jakość odpadów niebezpiecznych może się znacząco zmienić.
Dane operacyjne: Farby wodne mogą zapoczątkować znaczne problemy z korozją w systemach natrysku ze względu
na obecność wody i tlenu. Zastępowanie farbami na bazie wody w przypadku instalacji tradycyjnych zazwyczaj
wymaga znacznych modyfikacji obiektu, na przykład zastąpienia przewodów dostarczających farbę materiałami
wykonanymi z wysokiej jakości stali. Zgłoszono zwiększone zapychanie się sprzętu natryskowego do powlekania
mebli i drewna. Nie wiadomo, czy jest to problem związany z procesem czy można go rozwiązać poprzez szkolenia i
dostosowanie. Jeśli stosowane są farby na bazie wody, spełnione muszą zostać następujące wymagania:
• temperatura otoczenia musi wynosić między 18 - 28º C
• temperatura powierzchni elementów powlekanych nie może być niższa niż 15º C
• optymalne przetwarzanie odbywa się w powietrzu o wilgotności wynoszącej 55 - 75º C
• farby wodne nie mogą być przechowywane w temperaturze poniżej 0 ° C (uszkodzenie spowodowane zamarzaniem)
• dobry przepływ powietrza nad całą powierzchnią.
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Zastosowanie: Farby wodne są dostępne na rynku i powszechnie stosowane od wielu lat. Ze względu na ciągły rozwój
tych materiałów, ich zakres stosowania stale rośnie.
Są one powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym.
W powlekaniu statków i jachtów, chociaż farb na bazie wody można używać w niektórych zastosowaniach, są one
wykorzystywane jedynie w ograniczonym zakresie. Produkty na bazie wody, są nakładane hydrodynamicznie lub
wałkiem, a nie elektrostatycznymi wysokoobrotowymi dzwonami natryskowymi.
W powlekaniu pociągów, 2-składnikowe bezchromianowe farby wodne na bazie żywic epoksydowych są stosowane w
warstwie gruntowej, podkładzie/wypełniaczu, a czasami w warstwie wierzchniej. Farby na bazie wody są również
stosowane do ochrony podwozia.
W powlekaniu autobusów, farby na bazie wody wykorzystywane są w niektórych przypadkach (malowanie
kataforetyczne przez zanurzanie i ochrona podwozia). Farby na bazie wody nie są stosowane jako farby warstwy
zewnętrznej, z jednym wyjątkiem. W jednej instalacji, autobusy miejskie są całkowicie powlekane farbami na bazie
wody.
W powlekaniu maszyn rolniczych i budowlanych, są one powszechnie stosowane w malowaniu kataforetycznym przez
zanurzenie, a także w 1-warstwowych warstwach zewnętrznych.
W powlekaniu ciężarówek i pojazdów użytkowych, są one powszechnie stosowane w malowaniu kataforetycznym
przez zanurzenie, gruntowaniu/wypełnianiu w warstwie podkładowej, w pojazdach, kabinach i podwoziach
samochodów ciężarowych oraz na osiach.
W powlekaniu zwojów jeśli używane są powłoki wodne, zastosowanie ogranicza się głównie do podkładów i
dodatkowych warstw.
W powlekaniu opakowań metalowych, używane są farby na bazie wody, jednak zawierają one do 38%
rozpuszczalników organicznych. W zewnętrznym powlekaniu beczek stosuje się powłoki wodne o zawartości <10%
rozpuszczalników organicznych.
W powlekaniu elementów z tworzyw sztucznych, systemy powłok na bazie wody są powszechnie stosowane w
warstwie gruntowej, podkładzie i niekiedy w lakierze bezbarwnym.
W obróbce mebli i drewna, powszechnie stosowane są wodne farby 2-składnikowe i utwardzane UV w niektórych
płaskich elementach mebli przed ich złożeniem. Istnieją jednak ograniczenia techniczne, takie jak puchnięcie włókien,
w zależności od podłoża. Po przestawieniu się na produkty na bazie wody, wzrasta całkowita ilość produktów do
suszenia, ponieważ potrzebnych jest więcej etapów malowania i suszenia, z dodatkowym szlifowaniem i
polerowaniem w międzyczasie. Zarówno szlifowanie i dodatkowe suszenie wpływają na wzrost wykorzystania energii,
wykorzystania surowca, jak również więcej koniecznej pracy. Jako alternatywę można wprowadzić inne typy
systemów suszenia. Może to wymagać nowych prac rozwojowych i spowodować wzrost kosztów. Wykańczanie
złożonych mebli z wykorzystaniem UV nie jest możliwe.
W powlekaniu samolotów, obecnie nie są one stosowane ze względu na małą odporność na substancje chemiczne takie
jak olej hydrauliczny. Jako że gwarancja ochrony producenta przed korozją jest ważna 25 lat, może być
wykorzystywane tylko w kilku konkretnych, zatwierdzonych systemach lakierniczych. Technika ta nie jest szeroko
stosowana w przypadku statków.
Ekonomika: Koszt zmiany istniejących zautomatyzowanych linii malujących może być w niektórych przypadkach
bardzo wysoki. Modernizacja zwykle odbywa się pod koniec technicznej żywotności istniejących instalacji. W
przypadku, gdy farba jest nakładana ręcznie, koszty modernizacji są mniejsze ale nadal znaczne, a zależą od stosunku
ilości sprzętu ręcznego do automatycznego.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [8, IFARE i CITEPA, 2002] [27, InfoMil, 2003]
[76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [168, ESIG, 2005] [63, Vito, 2003] [147, Presti, 2005]
20.7.2.4 Powłoki wodne o skróconym czasie odparowywania rozpuszczalnika
Opis: Rozwój w kierunku powłok wodnych, patrz poniżej, Dane operacyjne. Systemy podkładów wykazują podobne
cechy do obecnych systemów wodorozcieńczalnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zużycie energii może być niższe niż w przypadku konwencjonalnych systemów
rozpuszczalnikowych i niższe niż w przypadku stosowania konwencjonalnych systemów podkładów
wodorozcieńczalnych (nie jest konieczna suszarka na podczerwień).
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Standardowe wodne podkłady bazowe wymagają ścisłej kontroli warunków operacyjnych komory
natryskowej, dobrej kontroli klimatu komór natryskowych (o wąskim przedziale pracy), wzmożonego odparowania w
czasie pięciu do sześciu minut, oraz stalowych rurociągów. Wymóg odparowania w szczególności utrudnia stosowanie
wodnych powłok wykorzystywanych w istniejących instalacjach. Dla warstwy bazowej o zmniejszonym czasie
odparowania, na odparowanie wystarczy od 90 do 150 sekund (szybko schnące żywice, bardzo lotne i azeotropowe
współrozpuszczalniki oraz strefy o dużej prędkości nadmuchu), a więc są one odpowiednie dla wielu istniejących linii
produkcyjnych. W tym samym czasie, zostaje zwiększony przedział operacyjny.
Zastosowanie: Zastosowanie tej koncepcji jest ograniczone przez następną nakładaną warstwę farby. Testy wykazały,
że dobre wyniki jakościowe powierzchni są osiągalne z 2-składnikową warstwą bezbarwną, podczas gdy w przypadku
1-składnikowych systemów lakierowania bezbarwnego, pojawiają się pewne niedoskonałości w jakości (np. mętność).
Zostały przeprowadzone udane próby na liniach produkcyjnych. Istnieją certyfikaty dla bezbarwnych lakierów 2składnikowych i 1-składnikowych.
Ekonomika: Podkład na bazie rozpuszczalników, może być zamieniony na wodorozcieńczalny podkład przy
stosunkowo niewielkich nakładach technicznych (w porównaniu z nowym zakładem).
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Produkty o zmniejszonym czasie potrzebnym na odparowanie rozpuszczalnika
są w zastosowaniu komercyjnym, w firmie Hyundai Assam, w Korei Południowej i w Alfa Romeo Pomigliano,
Włochy.
Literatura: [128, TWG, 2005]

20.7.2.5 Farby utwardzanie promieniowaniem
Opis: Utwardzanie powłok promieniowaniem polega, na aktywacji poszczególnych grup chemicznych światłem UV
lub szybkimi elektronami (patrz sekcja 20.8.2). Tą własność wykazują zarówno żywice jak i rozcieńczalniki ciekłe, a
więc możliwa jest produkcja powłok płynnych, które utwardzają się i twardnieją bez ogrzewania i bez emisji lotnych
związków organicznych. Alternatywnie, podobna chemicznie funkcja może zostać włączona do powłok wodnych, a
nawet stałych (proszkowych). Podstawowe żywice są to żywice epoksydowe, poliestrowe, poliuretanowe, ale
wszystkie z grupy funkcyjnej akrylu lub winylu. Reakcja utwardzania jest inicjowana bezpośrednio przez
promieniowanie wiązki elektronów (EB) lub promieniowanie ultrafioletowego (UV) poprzez dodany fotoinicjator.
Więcej informacji na temat:
• utwardzania promieniowaniem UV(ultrafioletowym): patrz sekcja 20.8.2.3
• utwardzania promieniowaniem EB (wiązki elektronów): patrz sekcja 20.8.2.4.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ani farby utwardzane promieniowaniem na bazie wody ani te na bazie
rozpuszczalników nie generują ścieków ani emisji lotnych związków organicznych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Powłoki utwardzane UV można nakładać kilkoma technikami, takimi jak nakładanie pędzlem,
wałkiem, odlewanie, natrysk i powlekanie próżniowe. Powłoki proszkowe utwardzane promieniowaniem są w trakcie
opracowywania, ale większość powłok proszkowych jest utwardzana w tradycyjnych piecach o wysokiej
temperaturze, patrz sekcja 20.7.2.6.
Zastosowanie: szerokie zastosowanie.
W powlekaniu opakowań metalowych, powłoki utwardzane UV są szeroko stosowane w wytwarzaniu puszek
trzyczęściowych. Jednak nie jest ona stosowana w puszkach DWI ani w produkcji rur aluminiowych.
W powlekaniu elementów z tworzyw sztucznych, powłoki utwardzane UV, stosowane są w powlekaniu lakierami
bezbarwnymi, np. na kołpakach.
W powlekaniu mebli i drewna, wodne powłoki utwardzane UV są powszechnie stosowane w niektórych meblach i
lakierach do drewna. Zazwyczaj tam, gdzie płaskie panele mogą być powlekane oddzielnie i powlekanie odbywa się
przed montażem mebli. Nie są obecnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, do powlekania samolotów, statków,
pociągów, autobusów, maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego, samochodach ciężarowych i pojazdów użytkowych
ani w ciągłym powlekaniu zwojów, (patrz też sekcja 22.14.2).
Ekonomika: Koszty zależą od specyfikacji, ilości i dostawcy. Jako przykład, koszt farb wodnych utwardzanych UV
(około 50% części stałych) to 6,50 euro za kilogram, czyli więcej niż w przypadku farb tradycyjnych (np.
dwuskładnikowej farba poliuretanowa (PU) kosztuje 4,35 euro za kilogram). Jednak całkowity koszt za m 2 czystych
farb utwardzanych UV (które mają 100% części stałych) będzie niższy, ponieważ dzięki wysokiej zawartości
substancji stałych zostanie osiągnięta wyższa wydajność, a co najmniej 50% strat na nadmierny natrysk podczas
procesu, może zostać ponownie wykorzystane.
Orientacyjna cena za kilogram proszku utwardzanego UV wynosi 3,.01 – 5,38 euro.
Koszty inwestycji dla nowych urządzeń do powlekania proszkiem utwardzanym UV to około 875 000 euro – w czym
około 275 000 euro za komorę lakierniczą i instalację suszącą i 600 000 euro na automatyzację, bufory materiału,
system transmisji, itp. Koszty operacyjne są mniej więcej takie same jak w przypadku konwencjonalnego istniejącego
urządzenia do nakładania powłok na bazie rozpuszczalnika.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003, 76, TWG, 2004] [155,
CEPE, 2006]
20.7.2.6 Powłoki proszkowe - utwardzane tradycyjnie
Opis: Powłoki proszkowe są materiałami bezrozpuszczalnikowymi, które składają się z proszku z cząstkami o
rozmiarze w przedziale 25 - 60 μ m. W sekcji 20.7.2.5 omówiono rozwój utwardzania promieniowaniem powłok
proszkowych, jednak większość powłok proszkowych utwardza się w tradycyjnych piecach wysoko temperaturowych.
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Głównymi czynnikami tworzącymi warstwę są poliester lub żywice epoksydowe. W celu utwardzenia, materiał
ogrzewa się w piecu konwekcyjnym, gdzie topi się on i zlewa się w warstwę. Systemy proszkowe wykazują
następujące cechy pozytywne:
• emisje niemal pozbawione rozpuszczalników
• w komorze natryskowej woda nie jest konieczna do absorpcji cząstek lakieru
• niski poziom wytwarzania odpadów, o ile stosowane jest ponowne wykorzystanie farby
• recykling farby jest technicznie możliwy (do 95%) i konieczny ze względów ekonomicznych
• wysoka wydajność nakładania, do 100%
• wysoki odsetek cyrkulacji powietrza w komorze natryskowej powoduje zmniejszenie zużycia energii, zużycia
surowców itp.
Technika ta posiada jednak następujące wady:
• trudne jest kontrolowanie grubości warstwy (zob. Dane operacyjne, poniżej). Na przykład w przemyśle
motoryzacyjnym, utworzona warstwa będzie miała większą grubość, niż jest to konieczne (ok. 65 µm), co spowoduje
większe zużycie farby, jednak obecnie można uzyskiwać coraz cieńsze warstwy (ok. 55 - 60 µm)
• potrzebne są wyższe temperatury utwardzania (ok.140 - 200 °C, dlatego też technika ta nie może być stosowana do
wszystkich rodzajów podłoży. Powłoki proszkowe o niskich temperaturach utwardzania stają się jednak coraz łatwiej
dostępne, twardnieją one w temperaturze około 60 - 100 °C
• warunki stosowania są ściśle określone (temperatura, wilgotność)
• ręczne nakładanie jest możliwe tylko w przypadku spełnienia pewnych przepisów bezpieczeństwa (ochrona przed
kurzem, napięciami elektrostatycznymi).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Nakładanie proszku nie generuje ani odpadów wody ani znaczących emisji
lotnych związków organicznych.
Technologia nakładania farby proszkowej poprzez natryskiwanie wspomagane elektrostatycznie nie wymaga
odzyskiwania cząstki farby ze strat przy pomocy wody. Dlatego też nie jest konieczne oczyszczanie ścieków i można
uniknąć stosowania dodatków (takich jak koagulanty).
Narzędzia do nakładania i całe komory mogą być czyszczone za pomocą czyszczenia próżniowego lub przez nadmuch
sprężonym powietrzem W ten sposób oszczędza się zasoby i unika się emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Konieczne są wysokie temperatury utwardzania. Jednak utwardzanie za pomocą
kombinacji podczerwieni i technik ruchu powietrza, powoduje zwiększenie efektywności energetycznej w porównaniu
do konwencjonalnych technik utwardzania.
Przy utwardzaniu mogą być emitowane pewne niskie poziomy lotnych związków organicznych – ze względu na
zachodzące reakcje chemiczne.
Możliwe są zagrożenia BHP, spowodowane np. substancjami mutagennymi, takimi jak używany w procesie
izocyjanuran trójglicydylowy (TGIC). Mogą istnieć potencjalne zagrożenia elektrostatyczne.
Dane operacyjne: Zagadnienie grubości warstwy farby proszkowej nie jest proste. Możliwy zakres grubości powłoki
jest ograniczony przez zakres wielkości cząstek proszku oraz prędkość nakładania i warunki utwardzania. Tak więc
nałożenie warstwy cienkiej na 5 mikronów jest technicznie możliwe, jednak proszek musi być bardzo drobno
zmielony i precyzyjnie kontrolowany. Jest to operacja bardzo kosztowna. Ponadto, bardzo drobny proszek ma słabe
właściwości przepływowe i transportowe, jest więc trudny do nałożenia. Powłoki proszkowe mogące pokryć
powierzchnie warstwą o grubości 30 mikronów są oczywiście dostępne dla niektórych zastosowań końcowych. Z
drugiej strony, powłoki bardzo grube mogą być stosowane przez spiekanie proszku, ale tutaj, ograniczeniem jest czas
potrzebny na transport ciepła do stopu, przepływu i zlewania się proszku. Jeśli preparat jest termoutwardzalny
powierzchnię można utwardzić przed nastąpieniem pełnego topnienia i zlania, zatrzymując pęcherzyki powietrza w
warstwie. Poza przypadkami szczególnego przeznaczenia, warstw grubości ponad 90 mikronów raczej się nie stosuje,
przede wszystkim ze względów ekonomicznych.

539

Obecnie farby proszkowe nakładane są przede wszystkim przez rozpylanie wspomagane elektrostatycznie na
przedmiotach (przede wszystkim na metal, ale także na powierzchniach szklanych). Powłoki proszkowe do seryjnego
powlekania drewna stosowane są w bardzo ograniczonej liczbie instalacji ze względu na niezbędne wysokie
temperatury suszenia. Płyty pilśniowe o średnie gęstości (MDF) są przykładem, zastosowania powłok proszkowych z
powodzeniem. Powlekanie proszkowe jest również ograniczone na powierzchniach z tworzyw sztucznych, ze względu
na brak przewodnictwa elektrycznego i wrażliwość na temperatury.
Zastosowanie: W niektórych sektorach, zastosowanie powłok proszkowych jest już dobrze ugruntowaną techniką.
Jeśli chodzi o zalety środowiskowe, istnieją możliwości automatyzacji i wysoka rentowność ze względu na możliwość
recyklingu farb, a wykorzystanie powłok proszkowych stale rośnie. Powłoki proszkowe wymagają elektrostatycznych
technik nakładania i dlatego, przede wszystkim nadają się do metalu.
W Europie, w przemyśle motoryzacyjnym, proszkowy podkład i lakier bezbarwny stosowany jest tylko w jednym
zakładzie, patrz sekcja 6.4.3.2, ale jest znacznie szerzej stosowane w USA. Obecnie oprócz problemów
eksploatacyjnych związanych ze zmianą procesu (takich jak utrzymanie prawidłowych kolorów i wykończenie),
system powlekania proszkowego nie spełnia większości wymagań jakościowych europejskich producentów.
W powlekaniu urządzeń rolniczych i budowlanych, obecnie jeden producent wytwarza instalację dla powłok
proszkowych. Linia produkcyjna ma zastąpić konwencjonalne powłoki wierzchnie 2-składnikowe 1-warstwowe na
bazie rozpuszczalnika. Ta technika jest gotowa do zastosowania w seryjnej produkcji urządzeń rolniczych i
budowlanych.
W ciągłym powlekaniu zwojów, lakierowanie proszkowe jest stosowane tylko w ograniczonym zakresie w branży
powlekania zwojów, z powodu trudności związanych z szybkością i kontrolą. Są one wykorzystywane najczęściej w
sektorze budowlanym, np. na płaskich panelach, ramach okiennych, kabinach sanitarnych i w przemyśle przetwórstwa
blach.
W powlekaniu opakowań metalowych, lakierowanie proszkowe może być stosowane w produkcji puszek
trzyczęściowych. Jednak nie do powlekania puszek DWI.
W powlekaniu elementów z tworzyw sztucznych, jest obecnie stosowane tylko w małych partiach, w powlekaniu
małych części, takich jak kompozytowe części z metalu i tworzyw sztucznych chłodnic motoryzacyjnych.
W powlekaniu mebli i drewna, jest obecnie z powodzeniem stosowane tylko na MDF.
Nie stosuje się obecnie do powlekania samolotów, statków, pociągów, autobusów i samochodów ciężarowych i
pojazdów użytkowych, jedynie w powlekaniu części (jak w rozdziale 13 dot. pokrycia innych powierzchni
metalowych oraz w rozdziale 16 dot. powlekaniu tworzyw sztucznych). Argumentem w przypadku samolotów i
statków jest to, że potrzebny jest wymuszony etap suszenia i w branżach tych te techniki mogą być stosowane tylko do
niektórych elementów.
Ekonomika: Koszty zależą od specyfikacji, ilości i dostawcy. Obecnie cena za proszek jest nadal wyższa niż w
przypadku konwencjonalnych systemów powlekania. Cena za kilogram plasuje się w przedziale 3,01 - 5,38 euro (2006
r.). Przystosowanie konwencjonalnych jednostek nakładania powłok na bazie rozpuszczalnika, do nakładania proszku,
wymaga jedynie wymiany systemów nakładania farby, piece nie muszą być zmieniane. Jednak w przemyśle
motoryzacyjnym, powlekanie proszkowe wymaga zainstalowania zupełnie nowych komór natryskowych, systemów
zaopatrywania i pieców utwardzających.
Przyczyny zastosowania: Redukcja emisji lotnych związków organicznych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [155, CEPE, 2006] [168,
ESIG, 2005] [89, Envirowise, 2003] [90, Envirowise,1998]
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20.7.2.7 Zawiesina proszkowa
Opis: Zawiesiny proszkowe są to proszki rozproszone i stabilizowane w wodzie i nakłada się je przy użyciu
konwencjonalnych urządzeń do farb w płynie. Mogą być stosowane w nakładaniu powłok bezbarwnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zastosowanie zawiesiny proszkowej nie generuje ścieków, ani emisji lotnych
związków organicznych. W przemyśle motoryzacyjnym, uzyskuje się znaczne oszczędności energii przez zastąpienie
tradycyjnych 2-składnikowych powłok bezbarwnych przez nałożenie zawiesiny proszku powłoki bezbarwnej „mokre
na mokre”. Dzięki nałożeniu mokrego na mokre, można pominąć pośredni etap suszenia.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Potrzebny jest etap wymuszonego suszenia.
Zastosowanie: Technika ta jest obecnie stosowana tylko w powlekaniu samochodów, patrz sekcja 6.4.3.3.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
20.7.2.8 Materiały wstępnie powlekane
Opis: Materiały wstępnie powlekane mogą być wykorzystywane w montażu produktów, zmniejszając konieczną
liczbę powłok farby lub eliminując potrzebę malowania. W przypadku powlekania podłoży o jednakowych
wymiarach, takich jak powlekanie zwojów, drewno lub płyty pilśniowe, itp. powłoki mogą być nakładane przy użyciu
technik, które są trudniejsze do zastosowania w zmontowanych produktach lub półproduktach, są jednak bardziej
korzystne dla środowiska (patrz sekcja 20.7.3).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczne ograniczenie emisji lotnych związków organicznych w zależności od
działań natryskowych, które są zastępowane przez materiały powlekanych techniką powlekania zwojów. Bardziej
efektywne suszenie lub utwardzanie. Bardziej efektywne przechwytywanie i niszczenie emisji podczas powlekania
zwojów, jako że nakładanie powłok i ekstrakcja gazów odlotowych z ciągłej powierzchni płaskiej jest łatwiejsza i
bardziej skuteczna niż w przypadku powlekania uformowanych elementów i korpusów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak. Chociaż emisji zostają przeniesione do producenta powlekania zwojów, są one
jednak zredukowane, patrz Osiągnięte korzyści dla środowiska, powyżej.
Dane operacyjne: Materiały wstępnie powlekane są produkowane techniką powlekania zwojów, patrz rozdział 14.
Zastosowanie: Metal powlekany techniką powlekania zwojów jest zwykle dostarczany w całości wraz z powłoką
wykończeniową, ale może być również dostarczany w formie zagruntowanej gotowej do nałożenia kolejnej
(kolejnych) warstw(y). Jest on stosowany w coraz większej liczbie zastosowań w tym: materiałach budowlanych i
konstrukcyjnych, urządzeniach elektrycznych (AGD), przemyśle motoryzacyjnym, przyczepach kempingowych,
przyczepach typu „mobile home”, metalowych szafach, itp.
W powlekaniu pociągów, materiały powlekane techniką powlekania zwojów są coraz częściej wykorzystywane do
produkcji wagonów towarowych.
W urządzeniach rolniczych i budowlanych, niektórzy producenci stosują powlekanie elektroforetyczne i nakładanie
powłoki wierzchniej przed montażem; materiały powlekane techniką powlekania zwojów mogą tutaj stanowić pewną
opcję.
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W powlekaniu opakowań metalowych, materiały powlekane techniką powlekania zwojów są powszechnie używane w
produkcji puszek trzyczęściowych .
Ekonomika: Zmniejszenie etapów produkcji i koncentracja na działalności podstawowej.
Przyczyny zastosowania: Redukcja emisji w miejscu pracy i do środowiska naturalnego.
Przykłady zakładów produkcyjnych przykład: Powszechnie używane.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002, 76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.7.2.9 Farby zawierające materiały toksyczne
Opis: Dawniej pigmenty farby zawierały metale toksyczne, takie jak kadm, sześciowartościowy chrom, nikiel i ołów,
ze względu na kolor związków i odporność na korozję. Jednakże, obecnie ich użycie jest ściśle ograniczone
przepisami do działań, które są opisane w niniejszym dokumencie, patrz sekcja 1.2.3.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Obecność toksycznych materiałów w środowisku.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: wyspecjalizowane zastosowania, takie jak odbudowa, itp. nie wchodzą w zakres niniejszego
dokumentu
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Przepisy handlowe i związane ze stosowaniem.
Prawodawstwo dot. wyrobów i odpadów.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [102, WE, 2000]
20.7.3 Procesy i sprzęt do nakładania farby
Do procesów o wysokiej efektywności nakładania należą: wypełnienie, walcowanie, odlewanie, zanurzenie,
powlekanie całopowierzchniowe i powlekanie próżniowe. Procesy te generują mniej strat na nieproduktywne natryski
niż nakładanie natryskowe, ale nie mają uniwersalnego zastosowania. Istnieją dwa rodzaje procesów zanurzania:
konwencjonalne i elektroforetyczne.
Natrysk może odbywać się ze wspomaganiem elektrostatycznym lub bez. Dla natrysku wspomaganego
elektrostatycznie, pole elektryczne generowane jest między powlekanym przedmiotem a pistoletem. Wówczas
osiągnięte zostają następujące korzyści w zakresie środowiska, jak również skuteczności w nakładaniu powłoki:
mniejsze zużycie materiału, mniejsza ilość zanieczyszczeń, mniejsze ilości szlamu farbowego i zmniejszenie
zanieczyszczenia obszarów malowania (mniej czyszczenia)
zwiększenie możliwości automatyzacji procesów malowania, szybsze powlekanie, a tym samym wyższa
produktywność
mniejsze zużycie powietrza (mniejsze zapotrzebowanie na energię).
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Do wad powlekania natryskowego ze wspomaganiem elektrostatycznym należy ryzyko powstawania zacieków na
krawędziach i grubość warstw, które jest zbyt duża we wgłębieniach i wewnętrznych krawędziach ze względu na
gromadzenie się materiałów malarskich w tych obszarach. W użyciu jest kilka rodzajów nakładania natryskowego ze
wspomaganiem elektrostatycznym i są one opisane w sekcjach poniżej. Przy takim powlekaniu mogą zaistnieć
specjalne wymagania w zakresie osiąganej jakości, geometrii, materiałów malarskich, przewodnictwa elektrycznego
(np. wpływ na zdolność do nałożenia na powierzchnię kolejnej warstwy) a także bezpieczeństwa pracy związanego z
zużytkowaniem wysokiego napięcia.
Pomimo, że coraz częściej korzysta się z technik nakładania elektrostatycznego, natryskiwanie tradycyjne jest nadal
powszechnie używane w różnych zastosowaniach. W porównaniu do procesów elektrostatycznych, inwestycje są
znacznie mniejsze. Nie ma Także specjalnych wymagań dotyczących geometrii, materiałów, farb, przewodnictwa
elektrycznego i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wadą tych technik nakładania jest niska wydajność. Dlatego też
opracowano kilka technik minimalizujących straty na nieproduktywne natryski w procesie, a ich wydajność jest
porównywalna do procesów elektrostatycznych. Techniki te zostały także opisane w sekcjach poniżej [128, TWG,
2005].

20.7.3.1 Walcowanie
Opis: Nakładanie odbywa się przy pomocy obrotowych walców pokrytych gumą lub pianką, możliwe jest również
powlekanie obustronne. Nacisk nakładania można dostosować poprzez zmianę odstępu między walcami. W
Przypadku, gdy powlekany przedmiot i walce poruszają się w tym samym kierunku, można stosować jedynie warstwy
do grubości 12 µm, i do określonego stopnia lepkości. Problem ten nie występuje w procesach odwrotnego
powlekania, gdzie wałek obraca się w odwrotnym kierunku do ruchu przedmiotu.. Szczególnym zastosowaniem
odwrotnego powlekania jest nakładanie wypełniaczy do drewna. W procesach zautomatyzowanych, materiał
wypełniający stosowany jest przez walcowanie odwrotnymi walcami, a nadmiar materiałów jest wycierany. Po
stwardnieniu, do uzyskania gładkiej powierzchni konieczne jest zastosowanie materiałów ściernych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od powlekanego przedmiotu i warunków obróbki, można
osiągnąć efektywność materiału rzędu 90 - 100%.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Walcowanie jest stosowane zwłaszcza w przypadku materiałów 1- i 2-składnikowych oraz materiałów
polimerowych o wysokiej lepkości lub 100% zawartości części stałych.
W powlekaniu opakowań metalowych, walcowanie jest powszechnie stosowane do nakładania zewnętrznej powłoki
puszek. W produkcji puszek trzyczęściowych, walcowanie wykorzystywane jest wyłącznie do malowania blach, a
"paski boczne" mogą być również nakładane za pomocą walców. W produkcji tłoczonych tub aluminiowych,
walcowanie wykorzystywane jest jako jedyna technika nakładania podkładu.
Technika ta jest szeroko stosowana w powlekaniu zwojów, patrz sekcja 14.4.4.1.
W powlekaniu drewna i mebli, walcowanie jest stosowane głównie w przypadku płaskich elementów, np. paneli (płyt),
wykonanych z kompozytów drewna, ale również produktów lekko zakrzywionych, takich jak panele drewniane. W
przypadku powierzchni bardziej zakrzywionych, wypełniacze są nakładane przez urządzenia obsługiwane ręcznie,
takie jak noże paletowe.
W przemyśle morskim technika jest używana tylko do powlekania sieci rybackich.
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Ekonomika: Lekkie maszyny do wypełniania stosowane w przemyśle drzewnym i powlekaniu mebli, o szerokości
roboczej 1,3 m i mocy napędowej 5,5 kW kosztowały 55 000 euro w roku 2 000. W innym przykładzie, walce
piankowe o szerokości roboczej 1,3 metra i mocy napędowej 3 kW kosztowały około 26 000 euro. Maszyna, stosująca
dwa walce (system podwójny) z tą samą szerokością roboczą i o mocy napędowej 6 kW kosztowała 52.000 Euro. Oba
przykłady pochodzą z roku 2000.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Zobacz Ekonomika.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]

20.7.3.2 Powlekanie kurtynowe (odlewanie)
Opis: Farba lub powłoka znajduje się w głowicy i zostaje wypuszczona w formie strumienia laminarnego przez który
przechodzą powlekane przedmioty. Nadmiar materiału powlekającego jest zbierany w zbiorniku i pompowana z
powrotem do wlewki. W większości nakłada się wolne od rozpuszczalników lakiery na bazie poliestru, ale używać
można też innych rodzajów materiałów powlekających. Dzięki powlekaniu kurtynowemu można osiągnąć wysoką
jakości w równomierności warstw.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od powlekanego przedmiotu i warunków obróbki, ok. można
osiągnąć ok. 90 - 98% efektywności materiałowej.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: W powlekaniu kurtynowym, powlekane są elementy gładkie lub prawie gładkie. W zależności od typu
maszyny, wagowo można nakładać ok. 40 - 500 g/m2 materiału. Powlekanie kurtynowe jest stosowane głównie w
przemyśle meblarskim do powlekania drzwi, meblościanek i innych płyt. Jest również szeroko stosowane do
powlekania płytek obwodów drukowanych (więcej informacji można znaleźć w dokumencie STM BREF [59,
EIPPCB, 2005]).
Ekonomika: Instalacja do odlewania stosowana w przemyśle drzewnym i powlekania mebli o szerokości roboczej 1,3
m i mocy napędowej 3 kW kosztowała 35000 euro w roku 2000.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [59, EIPPCB, 2005]

20.7.3.3 Tradycyjne zanurzanie
Opis: Przedmioty są zanurzane ręcznie albo transportowane i zanurzane za pomocą systemów automatycznych w
zbiorniku wypełnionym materiałem powlekającym. Zanurzanie może być stosowane we wszystkich 1-składnikówych
systemach powlekania.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Do zalet zanurzenia należy bardzo wysoka wydajność nawet do 100%, pełne
pokrycie elementów (powierzchnie zewnętrzne, jak i wewnętrzne), opłacalność, wysoka przepustowość i dobre
możliwości automatyzacji. Jednakże, odnotowano również zakres wydajności 80 - 90%. Działania natryskowe nie
powodują uwalniania rozpuszczalnika, jednak dochodzi do parowania ze zbiornika.
Oddziaływanie na środowisko: W porównaniu z natryskiem, uzyskana warstwa powłoki jest grubsza, co
konsekwencji może prowadzić do zwiększonego zużycia surowców. W powlekaniu maszyn rolniczych i urządzeń
budowlanych, np. warstwie o grubości 50 µm nałożonej przez powlekanie natryskowe (HVLP) zamiast o grubości 85
µm przy stosowaniu zanurzania, zużycie surowców jest niższe (nawet jeśli wydajność jest niższa z powodu nakładania
natryskowego).
Dane operacyjne: Może pojawić się konieczność stosowania otworów w elementach powlekanych aby uwolnić
uwięzione powietrze.
Zanurzanie w farbie wodnej może powodować powstawanie piany. Farby wodne są stabilne w małym zakresie pH, a
zatem bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, które mogą być przeciągane z procesów obróbki wstępnej (więcej
informacji można znaleźć w STM BREF [59, EIPPCB, 2005]).
Etap suszenia po obróbce wstępnej, takiej jak czyszczenie, często nie jest konieczny, gdy stosowane są farby wodne.
Zastosowanie: Zanurzanie można stosować w seryjnej produkcji większości artykułów, które są pokryte w jednej
tonacji bez zmiany koloru. Nakładać można 60 - 200 g/m2. W powlekaniu urządzeń rolniczych i budowlanych,
zanurzanie służy do nakładania 1-warstwowych powłok nawierzchniowych. Zwykle uzyskuje się warstwy o grubości
85 µm. W powlekaniu drewna i mebli, zanurzenie jest powszechnie stosowane do powlekania drewnianych ram
okiennych w produkcji seryjnej. Ogólnie jednak stosowanie tej technika w przemyśle drzewnym i meblarskim jest
ograniczone. Technika ta nie jest obecnie stosowana w powlekaniu samolotów ani w powlekaniu statków, a jeśli
znajduje zastosowanie, to tylko do nowo konstruowanych elementów. Nie jest również stosowana w powlekaniu
pociągów. W przemyśle morskim, jest on używany do powlekania sieci rybackich.
Ekonomika: Jest to opłacalne techniki.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [59, EIPPCB, 2005]
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20.7.3.4 Elektropowlekanie
Opis: To proces znany również jako elektropowlekanie, malowanie elektroforetyczne, ELPO (malowanie w
zanurzeniu) itp. W zbiorniku z farbą wodną powstaje obieg prądu stałego pomiędzy powlekanym materiałem, który
stanowi jedną elektrodę a elektrodami polaryzacji przeciwnej znajdującymi się w zbiorniku. Na skutek tego odkłada
się trwała warstwa ochronna. W zależności od polaryzacji powlekanego przedmiotu, będzie miało miejsce
elektropowlekanie anodowe (anaforetyczne) lub katodowe (KTL), różniące się charakterystyką. W przypadku
powlekania anodowego podłoże może wykazać pewne straty metalu, pozostawiając świeżą powierzchnię metalu w
warstwie powierzchniowej o odczynie kwaśnym, która może łatwo utlenić się (tj. korodować). Nie zdarza się to w
przypadku obecnie najszerzej stosowanego powlekania anodowego, które stanowi część nowoczesnych systemów
powlekania wysokoodpornych na korozję (niezbędnych jako element norm jakości, np. w przypadku samochodów).
Elektrolit zawiera dodatnio naładowane cząsteczki zawiesiny pigmentów, farb i podkładów (takich jak żywica
polimerowa) i ujemnie naładowane cząstki anionów kwasu organicznego R-COOH (Zwykle kwas octowy, gdzie R =
CH3).
W roztworze (a raczej zawiesinie koloidalnej) aniony kwasu (w odpowiedniej proporcji) są przyciągane do
rozpuszczalnych cząstek żywicy, które mają wysoką gęstość ładunku. Cząstki żywicy są tworzone przez
trzeciorzędowe aminy o dużej masie cząsteczkowej (w większości R 1 R 2 R 3-N), które w roztworze kwasu
organicznego, reagują do postaci czwartorzędowych jonów amonu, o ładunku dodatnim.
Początkowa reakcja w przygotowywania farby:
R1R2R3-N + R4-COOH

R1R2R3-N-H-OOC-R4

Procesy dysocjacji występujących w roztworze:
2 H2O H3O+ + OHR1R2R3N-H-OOC-R4

R1R2R3-N-H+ + R4-COO-

Procesy elektrochemiczne zachodzące na anodzie:
4 OH- O2 + 2 H2O + 4e
R4-COO- + 2 H2O O2 + 4 R4-COOH + 4e
Dodatnio naładowane cząstki koloidalne poruszają się w roztworze przewodzącym (z zastosowanym potencjałem
(napięciem)) za pomocą elektroforezy na katodzie (ujemnej). W pierwszym etapie, występują na katodzie następujące
procesy elektrochemiczne, które w roztworze o obojętnym pH, formują zasadową warstwę dyfuzyjną na powierzchni
anody (z pH pomiędzy 12 i 14):
2 H3O+ + 2e H2 + 2 H2O
2 R1R2R3-N-H+ + 2e 2 R1R2R3-N
Cząstki odkładają się poprzez osadzanie elektrolityczne, podczas gdy kationy (żywicy i barwnika) reagują z jonami
hydroksylowymi i stają się nierozpuszczalne. Na koniec, gdy części stałe farby wytrącają się na katodzie, wody jest
przepychana z okolic katody przez błonę pół-porowatą w procesie elektroendoosmozy. Efektem końcowym jest
utworzenie się fizycznie trwałej mocno przylegającej powłoki. Ponieważ powłoka ta ma stosunkowo wysoką
oporność, proces zatrzymuje się, gdy grubość powłoki jest prawie równomierna na całej powierzchni i krawędziach.
Ciecz usuwana z kąpieli zawiera nieosadzoną farby, która musi być szybko wypłukana w celu osiągnięcia wysokiej
jakości następujących powłok.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wszystkie używane powłoki elektrolityczne są na bazie wody i są wolne od
ołowiu (ołów jest zastępowany itrem lub bizmutem); zawartość w nich rozpuszczalników organicznych wynosi ok.. 26%
W połączeniu z wstecznym płukaniem kaskadowe z filtracją membranową, odzyskuje się bardzo wysoki odsetek farby
z kąpieli (prawie 100%).
Oddziaływanie na środowisko: Możliwe zwiększenie przepływów ścieków. Zawiesiny farby mogą zawierać związki
cynoorganiczne jako katalizatory czy inne związki ekotoksyczne, mimo że te są w dużej mierze zatrzymywane w
procesie przez system recyklingu części stałych farby. Ścieki zawierają również substancje z COD (od 1000 do 5000
mg/l emitowane z procesów płukania) i BZT (BOD) od 200 do 1000 mg/l (1 - 3 g/m 2 ChZT i 0,2 - 1 g/m 2 BZT).
90% ChZT (COD) i 99% BZT (BOD) można wyeliminować poprzez obróbkę fizyczno-chemiczną a następnie
oczyszczanie biologiczne.
Dane operacyjne: zalety elektropowlekania to:
• spójne i kompletne powłoki o jednolitej grubości (nawet w zagłębieniach) bez zaciekach na krawędziach. Dzieje się
tak dlatego, że w części, proces ten ze swojej natury rzeczy ogranicza grubość warstwy
• parametry mogą być regulowane przez stosowane napięcie (potencjał), czas powlekania i części stałe kąpieli (w
ramach ograniczeń procesu)
• wysoka wydajność procesu, z możliwością pełnej automatyzacji.
Wady:
• konieczność utrzymania wysokiego poziomu technicznego zbiorników farby do zapewnienia jakości
• wysokie koszty inwestycyjne instalacji całego systemu.
Korzystanie z technik kaskadowych i ultrafiltracji do płukania zbiorników w elektropowlekaniu jest powszechną
praktyką (patrz sekcja 20.12.6). Więcej informacji można znaleźć w dokumencie STM BREF [59, EIPPCB, 2005].
Zastosowanie: Powszechnie stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, do powlekania autobusów, Powlekania
urządzeń rolniczych i budowlanych oraz do powlekania samochodów ciężarowych i dostawczych. Może być
stosowany do elementów metalowych, a nawet metali mieszanych, takie jak niektóre stopy, podzespołów z lutowania
twardego lub spawania. Jest również szeroko stosowany do powlekania wielu małych części. Technika ta nie jest
aktualnie stosowana do powlekania samolotów, pociągów, statków i jachtów.
Ekonomika: Jako, że elektropowlekanie jest zwykle w pełni zautomatyzowane i dostarczane wraz z systemami
płukania wielokrotnego pod prąd oraz filtracją membranową w celu odzyskania farby z kąpieli, zwykle wiążą się z
nim wysokie koszty inwestycyjne i materialne.
Przyczyny zastosowania: Niski wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykład instalacji: Szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym; CROPUSA, Burgos, Hiszpania (części).
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [59, EIPPCB, 2005] [128, TWG, 2005]
[179, Francji i TWG, 2003 177] [180, Czechy, 2006] [181, ACEA, 2003]

547

20.7.3.5 Powlekanie całopowierzchniowe
Opis: Przedmioty są transportowane za pomocą systemów transportowych do zamkniętego kanału, który jest
następnie zalewany materiałem malarskim za pomocą rurek wtryskujących. Nadmiar jest zbierany i ponownie
wykorzystany.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od powlekanych przedmiotów i warunków przetwarzania, można
osiągnąć poziom wydajności rzędu 95 - 99%.
Oddziaływanie na środowisko: W porównaniu do nakładania w zanurzeniu, straty parowania są wyższe.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Proces nadaje się szczególnie do dużych elementów o dużej powierzchni, takich jak elementy grzejne,
do malowania części podwozia ciężarówek lub maszyn rolniczych, a także uszczelnień w przemyśle motoryzacyjnym.
Można nakładać warstwy o wadze 60 - 200 g/m2.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
20.7.3.6 Powlekanie próżniowe
Opis: Przedmioty są transportowane za pomocą systemów transportowych do zamkniętej komory, gdzie wytwarzana
jest próżnia. Produkty do malowania przechodzą przez tę komorę z dużą prędkością. Farba nakłada się z czterech
różnych stron.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od powlekanych przedmiotów i warunków przetwarzania, można
osiągnąć poziom wydajności rzędu 80 - 100%.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Powlekanie próżniowe może być stosowane w malowaniu płyt MDF, drewna litego, forniru, profilów
wykonanych z kompozytów papierowych, szyb okiennych, listew przypodłogowych oraz paneli na ściany i sufity.
Oprócz farb na bazie wody, powlekanie próżniowe również ostatnio stosowane do utwardzania farb UV na drewnie
lub jego kompozytach. Powlekanie próżniowe można stosować tylko do drewna, które może wytrzymać próżnię.
Ekonomika: W prawdziwym scenariuszu, zmiana z natryskiwania hydrodynamicznego (bezpowietrznego) farb na
bazie wody wspomaganego powietrzem z suszeniem podczerwienią na powlekanie próżniowe, przy zastosowaniu farb
utwardzanych UV dała roczną oszczędność w kwocie 262 000 Euro. Czas zwrotu inwestycji nie przekroczył dwóch lat
(zgłoszono w 2003r.). W rezultacie nastąpiło uniknięcie emisji lotnych związków organicznych (14 ton/rok), produkcji
odpadów (które wynosiło 100 ton/rok), a wydajność materiałowa farby utwardzanej UV wyniosła 100%.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
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Literatura: [63, Vito, 2003, 76, TWG, 2004]

20.7.3.7 Malowanie w formie
Opis: Powłoka powierzchniowa jest nakładana w formie, a powlekany materiał jest nakładany do powłoki wewnątrz
lub na formie.
Technika ta jest stosowana do kierownic, które są wykonane z 2-składnikowych materiałów poliuretanowych, które
wlewa się i utwardza w formie. Produkcja i malowanie kierownicy odbywa się w tym samym czasie. Przy powlekaniu
kierownicy do ogrzewanej formy nakłada się środek antyadhezyjny, a materiał powlekający jest rozpylany na środek
antyadhezyjny. Po krótkim czasie na odparowanie do formy wlewany jest materiał poliuretanowy, a forma jest
zamykana. Rozpoczyna się proces spieniania poliuretanu i materiał powlekający przylega do jednocześnie do
poliuretanu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Część strat natryskowych w procesie produkcji, a tym samym strat materialnych
wynosi około 20% wkładu.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Do tej pory stosowano jedynie materiały powlekające na bazie rozpuszczalnika jako, że materiały
powlekające na bazie wody są obecnie w fazie testowej.
Zastosowanie: Technika ta może być stosowane do budowy elementów z żywicy syntetycznej (np. kadłuby łodzi i do
produkcji kierownic).
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
20.7.3.8 Tradycyjne natryskiwanie wysoko i niskociśnieniowe
Opis: Rozpylanie materiału malarskiego odbywa się mechanicznie przy użyciu sprężonego powietrza. W tradycyjnym
pistolecie, materiał malarski i sprężone powietrze są wprowadzane do dyszy, gdzie następuje rozpylanie farby.
Wylatujące powietrze przenosi cząstki farby na powierzchnię. Przy zastosowaniu wyższego ciśnienia powietrza,
rozpylane będzie więcej farby, ale straty na nieproduktywne natryski będą również wyższe. Przy zbyt niskim ciśnieniu
powietrza, powstanie powierzchnia o słabej jakości.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Najwyższe zużycie zasobów w porównaniu do innych technik nakładania, ponadto
technika ta jest związana z wyższym poziomem emisji lotnych związków organicznych.
Dane operacyjne: Wszystkie powierzchnie mogą być malowane za pomocą tej metody i można uzyskać powierzchnie
o wysokiej jakości pokrycia.
Zastosowanie: Wydajność waha się od około 5% dla elementów o budowie siatkowanej do około 30 - 60% dla
elementów o większej powierzchni. W branży motoryzacyjnej odnotowano wydajność w przedziale 18 - 35%, jeżeli
stosowane jest natryskiwanie ręcznie bez wspomagania elektrostatycznego.
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Tradycyjne natryskiwanie stosuje się do wszystkich powierzchni i jest ono na przykład stosowane do powlekania
pojazdów, mebli i maszyn. Można nakładać warstwy o wadze 250 g/m 2. W przemyśle motoryzacyjnym, często po
elektrostatycznym nałożeniu konieczne jest natrysk tradycyjnym pistoletem na sprężone powietrze, w celu uzyskania
pożądanej jakości optycznej (efekty metalik i perłowy). Technika jest powszechnie stosowana w powlekaniu urządzeń
rolniczych i budowlanych, powlekania pociągów, powlekania opakowań metalowych (wnętrz puszek produkowanych
metodą DWI), malowanie drewna i mebli. Natrysk jest najchętniej stosowaną metodą powlekania jachtów o
najwyższej jakości, jako że osiąga wysoki połysk.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
20.7.3.9 Wysokowydajne natryskiwanie niskociśnieniowe (HVLP) (wysokowydajne pistolety natryskujące)
Opis: Rozpylanie materiału malarskiego odbywa się mechanicznie przy użyciu sprężonego powietrza. Do rozpylania,
materiał malarski i sprężone powietrze, są wprowadzane do dyszy, a tam farba jest rozpylana przez pistolet
natryskowy. Wylatujące powietrze przenosi cząstki farby na powlekaną powierzchnię.. Przy zastosowaniu wyższego
ciśnienia powietrza, rozpylane będzie więcej farby, ale straty na nieproduktywne natryski będą również wyższe ze
względu na rozproszony strumień powietrza. Przy zbyt niskim ciśnieniu powietrza, powstanie powierzchnia o słabej
jakości. Technika HVLP daje rezultat w postaci mniejszej ilości rozpylanych małych cząstek farby w porównaniu do
natrysku techniką opisaną w sekcji 20.7.3.8, ponieważ stosowane jest zmniejszone ciśnienie powietrza.
Koncepcja HVLP została opracowana w 1980 roku, a główną ideą przewodnią było osiągnięcie 60% efektywności
przenoszenia poprzez ograniczenie ciśnienia rozpylania do 0,7 barów. Ciśnienie to jednak nie pozwala na uzyskanie
wymaganej jakości wykończenia ani szybkości nakładania. Opracowano nowe wzory kapturków powietrznych, aby
zapewnić wymaganą efektywność przenoszenia, jak również odpowiednią jakość wykończenia i szybkość nakładania,
odbywa się to jednak pod wyższym ciśnieniem rozpylanego powietrza. Ciśnienie rozpylania w takich pistoletach jest
wyższe niż ciśnienie związane z HVLP, ale nadal jest mniejsze niż połowa ciśnienia stosowanego w tradycyjnych
pistoletach do rozpylania. Pistolety niskociśnieniowe mogą być zasilane farbą z dowolnego rodzaju pojemnik,
przymocowanego do pistoletu, napełnianego ciśnieniowo lub pompą. Pojemnik z farbą może być na górze pistoletu
lub umieszczony pod nim, pojemniki umieszczone na górze mogą być używane aż do całkowitego opróżnienia.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: HVLP pozwala osiągnąć poziom wydajności materiałowej rzędu 40 - 80%. W
porównaniu do natrysku sprężonym powietrzem o wysokim ciśnieniu, można osiągnąć oszczędność materiałową do
20%, jeśli zbiornik na farbę znajduje się na górze pistoletu.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Ze względu na wytwarzanie większych cząstek farby, optyczny wygląd może być odmienny w
porównaniu do osiągniętego przez natrysk. Jednak nowoczesne pistolety niskociśnieniowe tworzą powłoki o jakości
porównywalnej z wykonanymi pistoletami wysokociśnieniowymi przy podobnym obciążeniu. Tempo prac przy HVLP
może być powolne, a kontrola nad grubością suchej powłoki jest niewielka. Można nakładać warstwy o wadze do 250
g/m2.
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Zastosowanie: HVLP może być stosowane do wszystkich powierzchni. W malowania drewna i mebli, HVLP jest
stosowane przy bejcach o niskiej lepkości, ale również w coraz większym stopniu w innych systemach farb. Technika
ta jest również szeroko stosowana w ogólnym przemyśle motoryzacyjnym i, w mniejszym stopniu, w powlekaniu
ciężarówek i pojazdów dostawczych oraz powlekaniu maszyn rolniczych i budowlanych. Ponieważ pociągi powlekane
są ręcznie, HVLP może być stosowane do farb nawierzchniowych. Jest również stosowane do powlekania elementów
z tworzyw sztucznych.
Technika ta nie jest powszechnie stosowane w powlekaniu statków (tam HVLP jest wykorzystywane w niektórych
warstwach nawierzchniowych i ewentualnie nakładaniu lakieru) ani samolotów.
Ekonomika: Pistolet HVLP kosztuje około 275 – 550 Euro, z wyłączeniem kosztów dostosowania sprężarki i
przewodów sprężonego powietrza do wyższych przepływów. Należy również wziąć pod uwagę Koszty szkolenia
personelu od około jednego do dwóch dni. Czas zwrotu inwestycji jest często krótszy niż jeden rok, w zależności od
ilości nakładanej farby i bieżącej osiąganej wydajności.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003, 76, TWG, 2004] [128,TWG, 2005]
20.7.3.10 Natryskiwanie na gorąco
Opis: Rozpylanie materiału malarskiego może odbywać się za pomocą sprężonego powietrza lub przy użyciu
gorącego natrysku hydrodynamicznego(bezpowietrznego). Materiał malarski i/lub sprężone powietrze są ogrzewane,
lepkość systemu malarskiego jest zatem obniżana, a ilość rozcieńczalnika może być zmniejszona co prowadzi do
niższej emisji lotnych związków organicznych. Ogrzewanie materiału malarskiego (do 60 - 70 ° C) jest
przeprowadzane w pojemniku pistoletu lub przez ogrzewane przewody w przypadku sprężonego powietrza i materiału
malarskiego. Grzejniki przepływowe do ogrzewania sprężonego powietrza wykorzystywane są do materiałów
malarskich, które w przeciwnym razie zaczęłyby reagować już w tych temperaturach. To rozwiązanie może być
używane w systemach epoksydowych na bazie wody, na bazie rozpuszczalnika lub bezrozpuszczalnikowych 2komponentowych systemach epoksydowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: zmniejszenie ilości rozcieńczalników powoduje niższe lub nawet brak emisji
lotnych związków organicznych. W porównaniu do natrysku, liczba warstw może być mniejsza. Można osiągnąć
wydajność materiałową rzędu 40 - 60%. W stosunku do natryskiwania można osiągnąć poprawę efektywności do 10%.
Oddziaływanie na środowisko: Do ogrzewania potrzebna jest energia.
Dane operacyjne: Powszechnie stosowane do farb o wysokiej zawartości części stałych, ale ma również zastosowanie
do rozpylania gorącego wosku. Może być stosowane w następujących warunkach:
• 60 - 200 bar przy natrysku farb zawierających wysoką ilość rozpuszczalnika lub wody
• 200 - 400 bar przy natrysku farb o wysokiej zawartości grubych części stałych
• przy farbach 2-składnikowych jeśli mieszane są na bieżąco (patrz sekcja 20.6.3.1).

551

Wraz ze wzrostem temperatury, można nakładać warstwy o większej grubości, bez tworzenia zacieków/nierówności
krawędzi. Jednakże występują następujące ograniczenia:
• czas przydatności farby do użycia jest bardzo krótki
• wyposażenie jest drogie
• musi być zastosowana proporcja mieszania w postaci jednocyfrowej liczby całkowitej
• używana jest farba o wysokiej zawartości części stałych/lub bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa
• Operator wymaga przeszkolenia, ponieważ urządzenie jest trudne w obsłudze.
Zastosowanie: Konieczność podgrzewania po zmianie koloru sprawia, że technika ta nie nadaje się do procesów z
częstą zmianą kolorów. Natryskiwania na gorąco jest niekiedy używane w malowaniu mebli, np. w szafek
kuchennych. Technika może mieć zastosowanie do powlekania statków i jachtów.
Ekonomika: Ponieważ nakładane warstwy są grubsze, koszty pracy są niższe w porównaniu do tradycyjnych powłok i
metod ich nakładania.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [27, InfoMil, 2003] [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]

20.7.3.11 Natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny)
Opis: Rozpylanie materiału malarskiego odbywa się mechanicznie przy użyciu ciśnienia hydrostatycznego. Materiał
malarski jest przepychany przez małe (<2 mm) dysze z twardego metalu przy ciśnieniu materiału 80 - 250 bar.
Strumień farby zostaje następnie rozbity przez siły ekspansji i oddziaływania z dyszy z farbą z nieruchomym
powietrze na zewnątrz dyszy. Technika Natrysku hydrodynamicznego może być w pełni zautomatyzowana albo może
być obsługiwana ręcznie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wydajność materiałowa techniki natrysku bezpowietrznego to około 5% dla
elementów o strukturze siatki oraz od 40 - 75% dla przedmiotów o większej powierzchni.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Aby uzyskać podobne właściwości powierzchni, warunki przetwarzania muszą być skorygowane w
porównaniu do rozpylania wysokociśnieniowego przy użyciu sprężonego powietrza. Szybkie zmiany kolorów nie są
możliwe ze względu na niezbędne pompy wysokociśnieniowe. Korzystanie z natrysku hydrodynamicznego daje
szorstki profil, który wymaga szlifowania przed dalszym nałożeniem gładszych powłok.
Zastosowanie: Natrysk hydrodynamiczny jest stosowany w przemyśle motoryzacyjnym. Jest on powszechnie
stosowany w przemyśle meblarskim, a także do przemysłowego powlekania znacznych wymiarowo obiektów, takich
jak samoloty, statki lub maszyny ciężkie. W pociągach przez natrysk hydrodynamicznego można nakładać podkład.
Na statkach, prawie wszystkie warstwy farby są powszechnie nakładane techniką natrysku hydrodynamicznego. Jest
on tani, szybki i dobrze znany, gdyż stosowany jest od wielu lat. Dobrze kontrolowana może być również grubość
powłoki. Można nakładać zarówno farbę 1-składnikową jak i 2-składnikową.
Ekonomia: Koszty inwestycji w tym pistolet, pompa i inne niezbędne urządzenia mieszczą się w zakresie 3600 –
7800 Euro. Niezbędne jest poniesienie dodatkowych kosztów na szkolenia operatorów.
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Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [27, InfoMil, 2003] [76, TWG, 2004]

20.7.3.12 Natryskiwanie bezpowietrzne wspomagane powietrzem
Opis: Zachodzą te same warunki co podczas korzystania z techniki bezpowietrznej, jak opisano to w sekcji 20.7.3.11.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wydajność materiałowa natryskiwania bezpowietrznego wspomaganego
powietrzem wynosi około 35 - 70%.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Natryskiwanie bezpowietrzne wspomagane powietrzem zazwyczaj ma lepszy efekt niż natrysk
hydrodynamiczny. Dzięki dobremu przeszkolenia operatora, można osiągnąć taką samą wydajność jak w przypadku
tradycyjnego natrysku, zwłaszcza w przypadku powłok gruntowych.
Zastosowanie: Technika ta jest stosowana głównie do powlekania dużych elementów lub powierzchni. Jest
powszechnie stosowana w malowaniu drewna i mebli. Zastosowanie natryskiwania bezpowietrznego wspomaganego
powietrzem jest coraz bardziej powszechne w wykańczaniu jachtów.
Ekonomika: Koszty inwestycji, w tym pistoletu, pompy i innych niezbędnych urządzeń plasują się w zakresie 2600 –
5200 euro (patrz Literatura, poniżej). Niezbędne jest poniesienie dodatkowych kosztów na szkolenie operatorów. W
jednym konkretnym przypadku, początkowe koszty stosowania tej techniki wyniosły euro 2900 podczas gdy dokonano
oszczędności w wysokości 3100 Euro miesięcznie na zużyciu farby. W tym konkretnym przypadku, okres zwrotu był
krótszy niż miesiąc.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Zobacz Ekonomika
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [128, TWG, 2005]

20.7.3.13 Rozpylanie CO 2- system unicarb
Opis: W procesie tym związki organiczne zostają zastąpione przez CO2, który jest podawany do materiału
malarskiego o dużej lepkości. Mieszkanka farby i CO2 jest przetwarzana w temperaturze 40 - 70 ° C i pod ciśnieniem
ok. 100 bar. Rozpylanie odbywa się za pomocą natrysku hydrodynamicznego. Ze względu na szybkie parowanie z
CO2, używa się arkusza natryskowego w kształcie dzwonu z mniejszą prędkością cząstek farby w odróżnieniu od
zwyczajnego natrysku hydrodynamicznego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Pierwsze praktyczne doświadczenia uzyskane w kilku sektorach, głównie w
USA, wykazują znaczne zmniejszenie zużycia materiałów i emisji lotnych związków organicznych.
Oddziaływanie na środowisko: Do podgrzania potrzebna jest energia. Uwolniony CO2 może wpłynąć na globalne
ocieplenie, choć jego ilość może nie być znacząca.
Dane operacyjne: Pierwsze praktyczne doświadczenia uzyskano w kilku sektorach, głównie w USA.
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Zastosowanie: Stosuje się w kilku sektorach. Rozpylanie CO2 nie działa z żywicami epoksydowymi, jako że CO2
reaguje z utwardzaczem. Podłoże powinno być odporne na ciepło, jako że mieszanka farby/CO 2 jest przetwarzana w
temperaturze 40 - 70 ° C. Temperatura ta jest czasami zbyt wysoka dla drewna (ryzyko powstawania plam).
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [146, CEI-Bois, 2006]

20.7.3.14 Procesy rozpylania elektrostatycznego
Opis: W procesie tym, materiał malarski jest rozpylany za pomocą pola elektrycznego. Materiał malarski przenoszony
jest na obrabiany przedmiot dzięki temu samemu polu elektrycznemu, które powoduje rozpylanie. Istnieją trzy różne
opcje:
• luka natryskowa, odpowiednia dla płaskich przedmiotów bez wgłębień. Maksymalna szybkość przepływu materiału
wynosi 2 - 3 ml/min. Czas potrzebny do zmiany koloru jest długi (ok. 30 minut). W zależności od przedmiotu i
warunków obróbki, wydajność dochodzi nawet do 99%
• dzwon natryskowy, odpowiedni dla małych części i struktur rurowych z jedynie niewielkimi zagłębieniami. W
zależności od wielkości dzwonów natryskowych, możliwa jest maksymalna prędkość przepływu materiału do 250
ml/min. Zmiana koloru może zostać przeprowadzona w ciągu kilku minut. Wydajność materiałowa również jest
bardzo wysoka (do 95% w zależności od warunków przetwarzania i geometrii obrabianego przedmiotu)
• dysk natryskowy, nadaje się również do konstrukcji rurowych i drobnych części z wgłębieniami. Możliwa jest
maksymalna prędkość przepływu materiału do 800 ml/min w zależności od wielkości dysku. Czasy zmiany koloru, jak
również wydajność są porównywalne do dzwonów natryskowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od powlekanego przedmiotu i warunków obróbki, wydajność
wynosi od 95 do 100%. W porównaniu do natryskiwania, powstaje mniej osadów, a komory natryskowe są mniej
zanieczyszczone, potrzeba więc mniej środków czyszczących. Czas malowania jest również skrócony.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii.
Dane operacyjne: Wilgotność drewna powinna wynosić co najmniej 10%.
Zastosowanie: Zasadniczo, w celu zastosowania wspomaganego elektrycznie nakładania przez rozpylanie, podłoża
muszą mieć własności przewodzące, a więc nie jest możliwe nałożenie kolejnej warstwy na istniejące powłoki (np. w
remontach i konserwacji statków). Wprowadza to również ograniczenie co do powłok i podłoży, które mogą być
powlekane tą techniką. Może się też pojawić konieczność dodania środka przenoszącego ładunek. Materiały wodne
nie mogą być obrabiane z zastosowaniem tej technologii, a więc procesy rozpylania elektrostatycznego są przydatne
tylko do określonych zastosowań. Zaletą tych urządzeń jest niezawodność i wysoka wydajność. Efekt "klatki
Faradaya" uniemożliwia cząsteczkom farby dostanie się do zagłębień. Mogą się pojawić problemy z wyglądem oraz
wrażenie wizualnej porowatości. Automatyczne rozpylanie elektrostatyczne jest powszechnie stosowane w
powlekaniu samochodów osobowych, ciężarowych i pojazdów dostawczych.
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W malowaniu drewna i mebli, rozpylanie elektrostatyczne jest czasami używane do powlekania krzeseł i ram
okiennych. Jest stosowane najczęściej w połączeniu z innymi technikami natryskowymi, takimi jak rozpylanie
pneumatyczne, lub hydrostatyczny natrysk wspomagany powietrzem. Technika ta nie jest stosowana w powlekaniu
statków i pociągów.
Ekonomika: System elektrostatyczny do rozpylania płynnej farby, w tym pistolet, ośmiolitrowy zbiornik i związany z
procesem sprzęt kosztuje od 5100 do 7800 euro.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [62, CITEPA, 2003] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004]
20.7.3.15 Wysokoobrotowe dzwony rozpylające wspomagane elektrostatycznie
Opis: Wysokoobrotowe dzwony rozpylające wspomagane elektrostatycznie rozpylają materiały malarskie
mechanicznie. W związku z tym właściwości elektryczne materiału farby nie są istotne. W porównaniu do rozpylania
elektrostatycznego, procesy te wykazują większą elastyczność odnośnie materiałów malarskich i przepływów
materiałowych. Można osiągnąć przepływy materiałowe do 1000 ml/min. Zmiana koloru może zostać dokonana w
ciągu kilku sekund.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Minimalizacja zużycia materiałów i odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Ładunek może być zewnętrzny lub wewnętrzny, ładunek wewnętrzny jest droższy, ale daje wyższe
wydajności transferu. Jeśli używane są farby wodne, farba nie może być naładowana elektrostatycznie przed
opuszczeniem dzwonu nakładającego (ładowane zewnętrznie). Jeśli stosowane są specjalne lakiery (farby metaliczne)
mogą pojawić się różnice w kolorze i jakości powierzchni. W zależności od przedmiotu i warunków obróbki, można
osiągnąć wydajność do 95%. W przemyśle motoryzacyjnym, można osiągnąć wydajność do 70% gdy wykorzystywane
są wewnętrznie ładowane systemy elektrostatyczne. W porównaniu do tradycyjnego natrysku, generowane jest mniej
osadów a komory natryskowe są mniej zanieczyszczone, potrzebne jest więc mniej środków czyszczących. Czas
malowania jest również skrócony.
Zastosowanie: Można stosować farby na bazie wody. Ta technika może być użyta w nakładaniu automatycznym lub
obsługiwana ręcznie. Wysokoobrotowe dzwony rozpylające wspomagane elektrostatycznie są szeroko stosowane w
przemyśle motoryzacyjnym i coraz bardziej w przemyśle części motoryzacyjnych. W powlekaniu samolotów,
rozpylanie wspomagane elektrostatycznie jest powszechnie stosowane. W powlekaniu z ciężarówek i pojazdów
dostawczych, wspomagane elektrostatycznie jest powszechnie stosowane. Technika ta nie jest stosowana w
powlekaniu statków i pociągów.
Ekonomika: Procesy ładowane wewnętrznie zwykle kosztują od 250.000 - 1.600.000 Euro w zależności od wielkości
i stopnia zautomatyzowania.
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Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykład instalacji: Renault we Francji.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [68, ACEA, 2004] [128, TWG, 2005]
20.7.3.16 Wysokoobrotowe dyski rozpylające wspomagane elektrostatycznie
Opis: Wysokoobrotowe dyski rozpylające wspomagane elektrostatycznie rozpylają materiał malarski mechanicznie,
podobne jak wysokoobrotowe dzwony rozpylające, co zostało opisane w pkt. 20.7.3.15.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zależności od przedmiotu i warunków obróbki, można osiągnąć wydajność
do 95%. W porównaniu do natryskiwania, powstaje mniej strat na nadmierne natryski, a komory natryskowe są mniej
zanieczyszczone potrzeba więc mniej środków czyszczących.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Typowe zastosowania to malowanie profili i ram rowerowych. Proces ten nadaje się do stosowania z
prawie wszystkimi materiałami malarskimi, w tym farbami wodnymi. Technika ta może być stosowana automatycznie
lub ręcznie. Ze względu na przepływ materiałowy do 1500 ml/min i wydajności materiału 95%, proces kwalifikuje się
do uniwersalnych operacji malowania przemysłowego.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: czas malowania jest również krótszy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
20.7.3.17 Wspomagane elektrostatycznie natryskiwanie sprężonym powietrzem, bezpowietrzne i wspomagane
powietrzem
Opis: Przy wspomaganym elektrostatycznie natryskiwaniu sprężonym powietrzem, bezpowietrznym i wspomaganym
powietrzem rozpylanie materiału malarskiego jest podobne do zwyczajnego rozpylania sprężonym powietrzem za
wyjątkiem techniki bezpowietrznej. Tam, rozpylanie przebiega w oparciu o ciśnienie hydrostatyczne materiału.
Dodatkowo, cząstki farby są naładowane elektrostatycznie, co nie ma miejsca przy zastosowaniu farb wodnych.
Zgodnie z warunkami stosowania, przepływy materiałowe dla sprężonego powietrza wynoszą do 1000 ml/min. Dla
technik bezpowietrznych i wspomaganych powietrzem przepływ materiału może wynosić do 3000 ml/min.
Elektrostatycznie pomocą natrysku farb proszkowych jest opisane w sekcji 20.7.3.18.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: efektywność materiałowa wynosi około 85%. W malowaniu mebli i drewna,
poziom wydajności osiąga od 50 do 70%. W porównaniu do natrysku, powstaje mniej osadów a komory natryskowe są
mniej zanieczyszczone potrzeba więc mniej środków czyszczących. Zmniejsza się również czas malowania.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
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Dane operacyjne: Czas potrzebny do zmiany koloru różni się w zależności od zainstalowanych urządzeń
zaopatrujących (tylko jedna pompa lub jedna pompa dla każdego koloru). Kształty o skomplikowanej geometrii z
wgłębieniami mogą być malowane za pomocą rozpylania sprężonym powietrzem.
Zastosowanie: Wszystkie techniki elektrostatyczne mogą być wykorzystywane do materiałów wodnych i
tradycyjnych. Techniki te mogą być w pełni zautomatyzowane, albo mogą być obsługiwane ręcznie. DO malowaniu
mebli i drewna, techniki natrysku bezpowietrznego lub wspomaganego powietrzem używane są głównie w przypadku
wysokiego zużycia materiału lub wysokiej przepustowości powierzchni, na przykład, do automatycznego powlekania
mebli (elementów z wgłębieniami), automatyczne nakładanie powłok na ramy okienne lub ręczne powlekanie dużych
elementów.
W branży motoryzacyjnej, techniki pneumatyczne są stosowane tylko w niektórych przypadkach, ręcznie lub za
pomocą robotów, np. do malowania wnętrz. W powlekaniu samolotów, systemy nakładania rozpylane
elektrostatycznie są powszechnie stosowane.
W powlekaniu pociągów, bezpowietrzne systemy rozpylania mogą być używane do nakładania warstwy podkładowej;
jednak nie zostały przedstawione żadne informacje na temat elektrostatycznie wspomaganego natryskiwania
pociągów. W powlekaniu elementów z tworzyw sztucznych, nakładanie wspomagane elektrostatycznie jest
powszechnie stosowane. Technika ta nie jest powszechnie stosowane w powlekaniu statków, ponieważ na otwartej
przestrzeni jest zbyt duży ruch powietrza, a w pomieszczeniach słabo wentylowanych istnieje możliwość wybuchu.
Jest ono jednak wykorzystywane w niektórych stoczniach w Holandii.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Zobacz zastosowanie powyżej.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]
20.7.3.18 Nakładanie powłok proszkowych – natryskiwanie wspomagane powietrzem
Opis: Cząsteczki proszku są ładowane elektrostatycznie i natryskiwane na przedmiot za pomocą sprężonego
powietrza.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wydajność materiałowa w wynosi od 80 - 95%. Komory natryskowe i
narzędzia do nakładania można czyścić próżniowo lub przez nadmuchiwanie sprężonego powietrza. W ten sposób
oszczędza się zasoby i unika emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Sprężone powietrze wymaga zużycia energii.
Dane operacyjne: Należy wziąć pod uwagę przewodnictwo elektryczne.
Zastosowanie: Stosowane powszechnie.
Na nielicznych liniach powlekania zwojów, ale istnieją poważne ograniczenia co do prędkości i grubości warstwy,
patrz sekcja 14.4.3.3. W malowaniu mebli i drewna, jest powszechnie stosowane podczas malowania proszkowego.
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Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.7.3.19 Nakładanie powłok proszkowych – spiekanie proszku
Opis: Do spiekania powłok proszkowych, elementy powlekane są podgrzewane powyżej temperatury topnienia
powłoki proszkowej przed jej nałożeniem. W momencie, gdy proszek wejdzie w kontakt z powierzchnią, ma miejsce
spiekanie i łączenie. Jest dostępnych kilka technik korzystających z tej zasady takich jak na przykład powlekanie
metodą fluidyzacyjną.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wysoka wydajność zastosowanych materiałów.
Oddziaływanie na środowisko: Wzrost zużycia energii.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zastosowanie: Stosowana powszechnie. Wariant tej techniki jest w fazie rozwoju dla powlekania zwojów, ale
wykorzystuje ona ukształtowaną bryły materiału powlekającego, która jest "wcierana" w rozgrzaną taśmę metalową.
Jest to nowa technika i nie jest powszechnie stosowana, patrz sekcja 14.4.3.3. Podłoże powinno być odporne na ciepło,
jako że elementy muszą zostać podgrzane. Taka temperatura jest w niektórych przypadkach zbyt wysoka dla drewna,
jako że istnieje ryzyko przebarwień i/lub przypalenia.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [146, CEI-Bois, 2006]

20.7.4

Techniki zarządzania nadmiernym natryskiem

20.7.4.1 Komora natryskowa z mokrą separacją
Opis: Nadmierny natrysk w komorach natryskowych, w których powierzchnie natryskiwane są materiałami
malarskimi może być przechwytywany dzięki zastosowaniu kurtyny wodnej. Mieszanka wody i farb jest
przechwytywana i poddawana obróbce w zbiorniku poniżej komory natryskowej. Informacje na temat utylizacji
ścieków, patrz sekcja 20.12. Na rysunku 20.2 przedstawiono schemat sytemu utylizacji ścieków w komorze
natryskowej z mokrą separacją.
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Waste water storage
Sedimentation
Supply point for powder chemicals
Supply point for liquid chemicals
Belt Press Or filter Press
Chemicals for neutralisation
Clear water
pH control
Mixing unit

Zbiornik ścieków
Sedymentacja
Punkt dostarczania chemikaliów proszkowych
Punkt dostarczania chemikaliów płynnych
Prasa taśmowa lub prasa filtrowa
Chemikalia do neutralizacji
Czysta woda
Kontrola pH
Zespół mieszający

Rysunek 20.2: Schemat utylizacji ścieków stosowanej w komorze natryskowej z mokrą separacją [63, Vito,
2003] z odniesieniem do Kluthe Benelux BV
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Likwidacja TPM (całkowity materiał cząsteczkowy). Można uzyskać
wydajność 98 - 99 %. Niekiedy farbę można wykorzystać powtórnie.
Oddziaływanie na środowisko: Pozostała część ścieków może zostać wykorzystana powtórnie, a skażony szlam
należy usunąć.
Dane operacyjne: Woda jest zazwyczaj oczyszczana przez flokulację i koagulację. Woda jest przepuszczana przez
kaskady albo krąży pod wpływem dopływu powietrza.
Zakres zastosowania: Komory natryskowe z mokrą separacją stosuje się w przypadku farb wodnych i
rozpuszczalnikowych. Są one powszechnie stosowane w:
•
•
•
•
•

malowaniu drewna i mebli
przemyśle motoryzacyjnym
powlekaniu części samolotów
powlekaniu pociągów
powlekaniu ciężarówek i samochodów użytkowych.

Ekonomika: Szacunkowe koszty instalacji o wydajności 2 – 5 m3/h ścieków i zajmującej powierzchnię ok. 4 m2
wynosi ok. 20 000 euro lub 1 – 2 euro na Nm3. Instalacja tej wielkości ma zastosowanie w dużych strefach
natryskowych w wieloma kurtynami wodnymi.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004]
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20.7.4.2 Komory natryskowe „paint-in-paint”
Opis: Nadmierny natrysk w procesie natryskiwania farby jest częściowo gromadzony przez teflonowy ekran.
Temperatura ekranu wynosi kilka stopni Celsjusza, dlatego też tworzy się na nim skondensowana warstwa. Farba
gromadząca się na ekranie zgodnie z grawitacją spływa w dół do zbiornika lub na taśmę. Zgromadzona farba jest
wykorzystywana powtórnie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Przeważnie 33 - 50 % nadmiernego natrysku jest wykorzystywane powtórnie.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie rozpuszczalników wzrasta w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
Dane operacyjne: Dostępne są różne rozwiązania, również jako zintegrowana część zautomatyzowanej strefy lub linii
natryskowej. Czyszczenie ekranu po zmianie kolorów zajmuje ok. 5 minut.
Zakres zastosowania: Proces ten ma zastosowanie w przypadku jednoskładnikowych farb rozpuszczalnikowych i
wodnych. Może on być stosowany przy natrysku automatycznym i ręcznym. Jest on jednak mniej odpowiedni w
przypadku małych serii i częstych zmian kolorów, a także farb o krótkim okresie przechowywania.
Niekiedy jest stosowany przy malowaniu drewna i mebli, jednak nie ma szerokiego zastosowania, ze względu na
konieczność licznych zmian koloru.
Ekonomika: Koszty energii do chłodzenia ekranu wynoszą ok. 1 000 euro rocznie. Oszczędności obejmują redukcję
zużycia surowców spowodowaną odzyskiem farby i mniejszą ilością usuwanych farb.
System jest opłacalny ekonomicznie w firmach zużywających rocznie 15 ton farb lub więcej. Czas zwrotu kosztów w
sześciu opisanych przypadkach wyniósł od 1,5 do 5 lat.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Sześć przykładów wymienionych w pierwszym źródle (parz Literatura).
Literatura: [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004]

20.7.4.3 Emulsje wodne
Opis: Techniki emulsyjne mogą być zastosowanie do eliminacji komór wodnych i szlamu farbowego. Nadmierny
natrysk gromadzony jest w emulsji i usuwany. Teoretycznie materiał malarski może być wykorzystywany powtórnie,
ale w praktyce tak się nie dzieje.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Proces ten eliminuje zużycie wody w komorach o 100 %, a produkcję szlamu o
95 %. Współczynnik oddzielania cząsteczek może wynieść 99 %, a zawartość pozostałych cząsteczek w powietrzu
wydechowym <3 mg/m3.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Proces ten ma zastosowanie w przypadku komór do nakładania jednoskładnikowych farb
rozpuszczalnikowych i jest wykorzystywany w niektórych zakładach przemysłu motoryzacyjnego.
Ekonomika: Oszczędność kosztów można uzyskać dzięki oszczędzaniu wody (emulsja wodna w komorze krąży w
obiegu zamkniętym) oraz redukcji czyszczenia. Koszt instalacji to przeciętnie 1 milion euro.
Przyczyny zastosowania: Redukcja czyszczenia.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Ford, Niemcy.
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Literatura: [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004]
20.7.4.4 Komory natryskowe z chłodzoną płytą
Opis: Płyty chłodzące są stosowane do odzyskiwania nadmiernego natrysku. Nadmierny natrysk w komorze
natryskowej osiada na schłodzonej metalowej ścianie i spływa w dół, do systemu gromadzącego i zostaje odesłany z
powrotem do procesu nakładania.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zazwyczaj większość nadmiernego natrysku może być wykorzystana
powtórnie. Spada zużycie materiałów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Technika wykorzystywana do odzysku lakierów i farb wodnych.
Ekonomika: Ceny komór lakierniczych plasują się pomiędzy 25 000 a 60 000 euro, przy przepływie powietrza
wynoszącym 5 000 – 10 000 m3/h.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Airtech, Dania.
Literatura: [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]

20.7.5

Techniki zarządzania wodą mające na celu redukcję ścieków i odpadów oraz utylizacja ścieków

Ogólnym założeniem metod opisanych w kolejnej sekcji jest zapobieganie stratom materiałów i emisji do wody,
redukcja zużycia wody i w związku z tym redukcja zapotrzebowania na utylizację ścieków. W tym celu stosuje się
wiele dobrze znanych technik oddzielania faz i materiałów. Większość technik została szczegółowo opisana w STM
BREF [59, EIPPCB, 2005].
20.7.5.1 Płukanie wielokrotne (kaskadowe)
Opis: Po etapach takich jak odtłuszczanie, fosforowanie i elektropowlekanie następuje płukanie mające na celu
usunięcie nadmiaru materiału z produktu. Do redukcji zużycia wody stosuje się płukanie kaskadowe, przy użyciu
więcej niż jednego zbiornika. Przepływ wody z jednego zbiornika do drugiego odbywa się w przeciwnym kierunku niż
ruch materiału. Kolejne etapy rozcieńczania zwiększają stopień wypłukania i redukują ilość wody potrzebnej do
osiągnięcia odpowiedniego rozcieńczenia zanieczyszczeń na powierzchni. Więcej informacji i opcji wielokrotnego
płukania znaleźć można w STM BREF.
Materiał przenoszony z pierwszego zbiornika może być przywracany do procesu. Proces ten może być wspomagany
przy pomocy technik koncentracji opisanych w sekcji 20.4. Inne techniki opisano w STM BREF.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Oszczędność materiałów zwracanych do zbiornika. Znaczna redukcja zużycia
świeżej wody i produkcji ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: Może powodować wyższe stężenie zanieczyszczeń w ściekach.
Dane operacyjne: Konieczne do uniknięcia problemów jakościowych podczas malowania.
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Zakres zastosowania: Rozwiązania kaskadowe są stosowane zazwyczaj w procesach obróbki wstępnej, np. w
przemyśle motoryzacyjnym, powlekaniu zwojów (patrz sekcja 14.4.1.2), w powlekaniu sprzętu rolniczego i
budowlanego.
Ekonomika: Niższe koszty świeżej wody i utylizacji ścieków.
Przyczyny zastosowania: Jakość, redukcja kosztów, wymagania prawne w niektórych systemach zarządzania.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowane.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [59, EIPPCB, 2005] [76, TWG, 2004] [58, ECCA, 2004]
20.7.5.2 Wykorzystanie wymienników jonów
Opis: Wymiennik jonów służy do konserwacji kąpieli i oszczędności wody na etapach fosforowania i pasywacji, patrz
rysunek 20.3. Wymiana jonów może służyć do usuwania jonów metali, które są przenoszone z naczynia do
fosforowania do pierwszej kąpieli płucznej.

Fresh water
Phosphating bath
Rinse I
Rinse II
Phosphating sludge
Waste water
Ion exchanger
Disposal/recycling

Świeża woda
Kąpiel fosforująca
Płukanie I
Płukanie II
Szlam fosforowy
Ścieki
Wymiennik jonów
Usuwanie/utylizacja

Rysunek 20.3: Schemat zespołu fosforanującego z wymiennikiem jonów
[13, DFIU i IFARE, 2002]
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja zużycia wody w kaskadzie płucznej. Mniejsza ilość bardziej
skoncentrowanych odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie surowców i energii do regeneracji wymiennika jonów. Produkcja gazów
odlotowych w wyniku regeneracji.
Dane operacyjne: Wzrost nakładów pracy związanych z obsługa techniczną i, prawdopodobnie, zmniejszenie
bezpieczeństwa pracy, w sytuacji gdy serwis nie jest prowadzony przez fachowców, z uwagi na zanieczyszczenie
bakteriami i stałe mechaniczne ścieranie cząsteczek.
Zakres zastosowania: Powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym i powlekaniu sprzętu rolniczego i
budowlanego.
Ekonomika: Oszczędność świeżej wody i związana z utylizacją ścieków.
Przyczyny zastosowania: Jakość procesów płukania i produkcyjnych, wymagania prawne w niektórych systemach
zarządzania.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: VW Wolfsburg, Niemcy.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002, 76, TWG, 2004]

20.7.5.3 Filtracja membranowa
Opis: Przy wstępnej obróbce wodnej stosowane są różne procesy filtracji membranowej, np.:
•
regeneracja kąpieli odtłuszczającej, gdzie usuwanie tłuszczu odbywa się przez ultrafiltrację
•
uwalnianie środków neutralizujących podczas elektropowlekania przez wbudowane membrany wymiany
anionowej i przepuszczanie ich przez roztwór na drodze cyrkulacji anolitowej
•
ultrafiltracja wykorzystywana do oddzielania cząstek farb do elektropowlekania przenoszonych do wody
płucznej, które są następnie zwracane do kąpieli zanurzeniowej, patrz płukanie wielokrotne, sekcja 20.7.5.1.
Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w STM BREF.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Oszczędność surowców. Redukcja zużycia wody. Redukcja ścieków i większa
koncentracja zanieczyszczeń.
Oddziaływanie na środowisko: Produkcja odpadów i ścieków, które muszą być poddane utylizacji.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Techniki powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: koszty świeżej wody i utylizacji ścieków
Przyczyny zastosowania: Jakość procesów płucznych i produkcyjnych, wymagania prawne w niektórych systemach
zarządzania.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowane.
Literatura: [59, EIPPCB, 2005] [76, TWG, 2004]
20.7.5.4 Odszlamianie kąpieli
Opis: Podczas odtłuszczania nadwozi samochodów przy pomocy kąpieli, do kąpieli czyszczącej dostają się cząsteczki.
Z czasem dno wanny pokrywa się szlamem. Resztki te są usuwane ręcznie po tymczasowym odpompowaniu płynów
do zbiorników rezerwowych. Ta sama procedura jest przeprowadzana cyklicznie w przypadku szlamu z fosforanu
żelaza, produkowanego w procesie fosforowania.
Ta i inne techniki konserwacji opisane zostały STM BREF.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Dzięki przedłużeniu trwałości kąpieli do obróbki wstępnej oszczędza się
materiały.
Oddziaływanie na środowisko: Produkcja odpadów.
Dane operacyjne: Częstotliwość odszlamiania jest ściśle uzależniona od innych czynności konserwacyjnych
związanych z kąpielą. Kąpiele odtłuszczające są zazwyczaj oczyszczane co sześć miesięcy, a fosforowe od raz w
miesiącu do raz w roku.
Zakres zastosowania: Technika powszechnie stosowana w przemyśle motoryzacyjnym.
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Ekonomika: Oszczędność na produkcji nowych roztworów..
Przyczyny zastosowania: Jakość obróbki wstępnej. Przedłużenie trwałości kąpieli. Redukcja zużycia materiałów.
Oszczędność kosztów dzięki redukcji zakupu materiałów i utylizacji ścieków.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowane.
Literatura: [59, EIPPCB, 2005] [76, TWG, 2004]

20.7.5.5 Filtracja roztworu roboczego
Opis: Cząsteczki są usuwane z płynów roboczych w sposób ciągły przez filtrowanie. Zazwyczaj stosowane są filtry
piaskowe lub tkaninowe.
Te i inne techniki konserwacji zostały opisane w STM BREF.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Dzięki przedłużeniu trwałości kąpieli do obróbki wstępnej osiągana jest
oszczędność materiałów.
Oddziaływanie na środowisko: Produkcja odpadów (Filtry i produkty filtracji).
Dane operacyjne: Niezbędne do uniknięcia problemów jakościowych podczas malowania.
Zakres zastosowania: Technika powszechnie stosowana w przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: oszczędność przy produkcji nowych roztworów i obróbce materiałów odpadowych.
Przyczyny zastosowania: Jakość.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowane.
Literatura: [59, EIPPCB, 2005] [76, TWG, 2004].
20.7.5.6 Ciągłe usuwanie szlamu farbowego
W komorach natryskowych z mokrą separacją okres przydatności wody może zostać przedłużony do jednego roku
dzięki ciągłemu usuwaniu szlamu farbowego.
[13, DFIU i IFARE, 2002]

20.7.5.7 System dekantacji
Systemy dekantacji w komorach natryskowych z mokrą separacją przedłużają okres przydatności wody. Technika ta
jest powszechnie stosowana w:
•
przemyśle motoryzacyjnym
•
powlekaniu ciężarówek i samochodów użytkowych
•
powlekaniu pociągów.
[13, DFIU i IFARE, 2002]
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20.7.5.8 Koagulacja cząstek farby w maszynach czyszczących na mokro
Opis: Podczas malowania natryskowego powstaje nadmierny (nieproduktywny) natrysk, który, w malowaniu
przemysłowym lub komorach natryskowych jest przechwytywany przy pomocy maszyn czyszczących na mokro.
Woda potrzebna do czyszczenia gazów odlotowych krąży w systemie zamkniętym. Dla utrzymania odpowiednich
właściwości roboczych, gromadzony nadmierny natrysk lub szlam farbowy musi z niej zostać usunięty.
Nadmierny natrysk z farb rozpuszczalnikowych zazwyczaj nie tworzy zawiesiny wodnej. Tworzy natomiast unoszącą
się na wodzie warstwę koagulatu, która jest łatwa do usunięcia. Jeżeli stosuje się adsorbenty, nadmiar farby jest
usuwany jest podczas czyszczenia. Może on być usuwany na zasadzie obejścia lub główną drogą przepływu.
Oczyszczanie wody odbywa się przez wytrącanie i/lub przy pomocy flokulantów.
Dla odmiany, farby wodne zawierają znaczną ilość składników, które tworzą zawiesinę wodną. Stosowane są tu te
same metody oddzielania co w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja zużycia wody w obiegu.
Oddziaływanie na środowisko: Koagulat musi być wyodrębniany z krążącej wody i usuwany.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Techniki powszechnie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: Koszty świeżej wody i utylizacji ścieków.
Przyczyny zastosowania: Do usuwania cząsteczek farb ze ścieków konieczna jest płuczka wodna. Najlepszą metodą
do zachowania długiego okresu przydatności wody jest koagulacja ciągła.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Powszechnie stosowana.
Literatura: [76, TWG, 2004]

20.8

Suszenie i/lub utwardzanie

Suszenie jest jednym z najbardziej energochłonnych procesów. Jest ono wykorzystywane do:
•
suszenia farb
•
suszenia tuszów
•
suszenia klejów
•
osuszania wody lub innych płynów pozostających po obróbce wstępnej lub płukaniu
•
żelowanie i zestalanie klejów lub materiałów ochronnych podwozi
•
wstępna obróbka wyrobów (przeciwko zimnym powierzchniom lub powietrzu uwięzionemu podczas
lakierowania drewna).
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20.8.1

Procesy odparowywania

20.8.1.1 Tradycyjne suszenie konwekcyjne
Opis: Ogrzane powietrze kierowane jest do suszarki lub pieca w celu przeniesienia ciepła na przedmiot. Powietrze jest
w bezpośrednim kontakcie z suszonym przedmiotem lub powierzchnią. Czas suszenia zależy od przedmiotu lub
podłoża, rodzaju powłoki oraz jej grubości i waha się od kilku sekund do godziny.
Do suszenia powłok wodnych lub suszenia wstępnego warstw „mokre na mokre” stosuje się odwilgocone powietrze w
suszarkach konwekcyjnych z dodatkowym etapem odwilgacania. W uwagi na usuwanie wody, czas suszenia może być
znacznie zredukowany.
Suszarki mogą być liniowe, dyszowe, mogą być w formie systemu tac albo wieży. Zapotrzebowanie na energię w
znacznym stopniu zależy od strat ciepła w obrębie suszarki.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Czas i temperatura suszenia mają wpływ na jakość powierzchni. Istnieje ryzyko przywierania
pyłów do mokrej powierzchni. Czasy suszenia są raczej długie, a zapotrzebowanie na energię wysokie. Możliwy jest
jednak wysoki stopień automatyzacji i duża elastyczność w zastosowaniu tej metody suszenia.
Z uwagi na zrównoważone ogrzewanie w suszeniu konwekcyjnym, nawet w przypadku przestojów na linii, ryzyko
przegrzania jest niskie.
Suszenie obiegiem powietrza może być połączone z utwardzaniem promieniowaniem podczerwonym (reaktor
termiczny), które skraca czas suszenia i redukuje zużycie energii. Zestawienie to jest stosowane przy malowaniu
drewna i mebli, jednak nie jest to powszechna praktyka w UE-25.
Zakres zastosowania: W suszarkach do szybko przesuwających się, ciągłych podłóż, takich jak zwoje papieru i folii
plastikowej lub ciągłego strumienia małych przedmiotów, takich jak puszki do napojów, czas suszenia mierzony jest w
sekundach, a długość suszarki w centymetrach. Najważniejsza jest nie temperatura, ale przepływ powietrza. Energię
można zaoszczędzić dzięki obiegowi powietrza, jest to jednak ograniczone przez konieczność zapobiegania pożarom i
eksplozjom a także odorom w gotowych produktach. Suszarki są ogrzewane płomieniem, parą, olejem termicznym lub
elektrycznie.
Zastosowanie w każdym rodzaju powlekania i druku techniką gorącego offsetu, rozpuszczalnikowym i wodnym. Nie
ma ograniczeń odnośnie grubości i kolorów warstw. Geometria powlekanego podłoża nie ma znaczenia, jednak
powinno być ono odporne na wysokie temperatury.
Suszarki konwekcyjne mogą być wykorzystywane do suszenia warstw farb wodnych, suszenia wstępnego lub warstw
„mokre na mokre”. Są one powszechnie stosowane w powlekaniu plastikowych zderzaków, w procesach powlekania
zwojów, w malowaniu drewna i mebli, w produkcji taśm klejących i w przemyśle motoryzacyjnym.
Suszarki konwekcyjne są powszechnie stosowane w produkcji materiałów ściernych.
Ekonomika: Koszty suszenia dochodzą do 15 – 20 % całkowitych kosztów energii zużytej w związku z malowaniem
w przemyśle motoryzacyjnym.
10 minut zsuszenia konwekcyjnego w przemyśle powlekania drewna i mebli, w instalacji elektrycznej o mocy 30 kW i
przepływie powietrza 1 500 m3/h, w 2000 r. kosztowało 60 000 euro. Elektryczne sterowanie i pas transmisyjny nie
zostały tu uwzględnione.
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Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG,
2005]
20.8.1.2 Suszenie konwekcyjne gazem obojętnym
Opis: Gaz obojętny jest ogrzewany gazem lub parą przy pomocy wymienników ciepła lub oleju napędowego. Dzięki
zastosowaniu gazu obojętnego zamiast zwykłego powietrza można uzyskać stężenie > 1 200 g/m 3 azotu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Gaz obojętny zawiera znacznie więcej rozpuszczalnika. W procesach suszenia
gazem obojętnym, przykładowo, na 2 000 m3 gazu krążącego w obiegu przypada 400 kg/h rozpuszczalnika. W
przypadku suszenia powietrzem, potrzeba 10 razy większej objętości do osiągnięcia 40 % wartości LEL.
Zaoszczędzona zostaje energia, a systemy utylizacji gazów odlotowych mogą mieć mniejszą wydajność w porównaniu
z zastosowaniem zwykłego powietrza. Zredukowana jest też palność.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Przy zastosowaniu gazu obojętnego do suszenia, do odzysku rozpuszczalników można wykorzystać
technikę kondensacji (patrz sekcja 20.11.5).
Zakres zastosowania: Zastosowanie w nowych i istniejących zakładach, jednakże modernizacja może być trudna.
Technika jest powszechnie stosowana do suszenia wstępnego w produkcji taśm klejących.
Technika nie ma zastosowania tam, gdzie suszarki muszą być regularnie otwierane. Otwarcie suszarki wymaga jej
opróżnienia, tzn. zastąpienia powietrza gazem obojętnym. Jest to kosztowne i czasochłonne. Z tego powodu technika
ta nie ma zastosowania tam, gdzie zmiany zadań występują codziennie, m.in. w procesach druku takich, np. opakowań
elastycznych.
Technika nie ma też zastosowania w produkcji materiałów ściernych, powlekaniu zwojów, przemyśle
motoryzacyjnym i powlekaniu drewna i mebli.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [14, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS, 2006]

20.8.1.3 Suszenie indukcyjne
Opis: Zwoje elektromagnetyczne zainstalowane w pobliżu malowanych zwojów indukują napięcie w obrębie metalu,
które może generować ciepło dochodzące do setek stopni na sekundę.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ogrzewanie elektryczne jest łatwe do kontrolowania i wydajne, nie będąc
źródłem miejscowych emisji.

567

Oddziaływanie na środowisko: Wykorzystanie elektryczności jako zamiennika gazu i związane z nim przeniesienie
emisji do elektrowni.
Dane operacyjne: W istniejących zakładach istnieje konieczność przeprojektowania jednostki utylizacji gazów
odlotowych, ponieważ czasy ogrzewania są znacznie krótsze niż w suszarkach tradycyjnych.
Zakres zastosowania: Technologia jest rutynowo stosowana do hartowania i wyżarzania metali, jest też jednak
odpowiednia do szybkiego suszenia farb. Stosuje się ją w sytuacji, gdy suszony przedmiot lub podłoże przewodzi prąd
elektryczny. Może zastępować lub wspomagać istniejące piece gazowe. Zastosowanie może być ograniczone przez
potencjalnie bardzo wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną.
W druku opakowań metalowych ma ona zastosowanie dla wszystkich materiałów powlekanych lub drukowanych
techniką gorącego offsetu a także dla podłoży ferromagnetycznych. Powłoki mogą jednak wymagać dostosowania do
innego stopnia nagrzewania. Mogą istnieć ograniczenia odnośnie grubości warstwy farby, którą można stosować przy
bardzo szybkim nagrzewaniu.
Indukcja wykorzystywana jest przede wszystkim do szczególnych zastosowań takich jak utwardzanie wiązań
strukturalnych (klejów) w przemyśle motoryzacyjnym. Stosowane w kilku liniach powlekania zwojów.
Ponieważ wymaga metalowego podłoża, nie jest stosowana w druku, produkcji materiałów ściernych, taśm klejących
ani powlekaniu drewna i meblu. Nie jest również stosowane w przemyśle produkcji drutu nawojowego.
Ekonomika: Opłacalne jedynie w nowych instalacjach, albo tam, gdzie piec wymaga wymiany.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS, 2006]
20.8.1.4 Suszenie promieniowaniem (mikrofalowym i falami krótkimi)
Opis: W tym procesie, mokra warstwa farby ogrzewana jest mikrofalami elektromagnetycznymi. Dostępne techniki to
suszenie mikrofalowe i suszenie falami o wysokich częstotliwościach (HF). Z uwagi na działanie tych fal, dochodzi do
drgań dipoli, na skutek czego energia elektromagnetyczna zmienia się w energie cieplną. W ten sposób, woda zostaje
gwałtownie odparowana i musi zostać wyprowadzona.
Suszarki HF składają się z generatora wysokich częstotliwości, jednostki transmisyjnej, elektrod kolektora oraz strefy
parowania, gdzie usuwana jest odparowana woda. W innym przypadku, mokra warstwa farby ogrzewana jest przy
pomocy mikrofal elektrycznych. Parowanie i suszenie odbywa się z wnętrza warstwy farby na zewnątrz. Ogrzewanie
jest jednorodne.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Suszarki elektromagnetyczne mają zastosowanie wyłącznie w przypadku powłok i farb
wodnych oraz podłoży niemetalowych.
Suszarki HF są powszechnie stosowane w produkcji materiałów ściernych, nie mają natomiast zastosowania w
produkcji taśm klejących ani w przemyśle produkcji drutu nawojowego.
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Suszenie mikrofalowe ma zastosowanie w powlekaniu drewna, w przypadku wyrobów przed złożeniem oraz
przedmiotów o małych wymiarach, ponieważ duże wyroby wymagają wielkich pieców mikrofalowych, z którymi
wiążą się wyższe koszty energetyczne. Stosowanie w praktyce jest wątpliwe. Nie jest stosowane w produkcji
materiałów ściernych, ani w produkcji taśm klejących.
Ekonomika: Dwuminutowe suszenie mikrofalowe zastosowane w przemyśle powlekania drewna i mebli, w instalacji
elektrycznej o mocy 60 kW i przepływie powietrza 1 500 m 3/h, w 2000 r. kosztowało 75 000 euro. Elektryczne
sterowanie i pas transmisyjny nie zostały tu uwzględnione.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [146, CEI-BOIS, 2006]

20.8.2

Procesy utwardzania promieniowaniem

Opis: Utwardzanie promieniowaniem bazuje na żywicach reaktywnych rozpuszczalnikach (monomerach), które
reagują ze sobą pod wpływem np., światła ultrafioletowego (UV) albo wiązek elektronów o dużej energii (EB).
Żywice są to z reguły poliestry, poliuretany lub epoksydy, z grupy funkcyjnej akrylu lub metakrylu, ale stosowane
mogą być także inne substancje powlekające. Związki te są płynne, ale wolne od rozpuszczalników, a utwardzanie
może następować bardzo szybko, w ciągu kilku sekund, z zasady w temperaturach pokojowych lub lekko
podwyższonych.
W sekcjach 20.8.2.1, 20.8.2.2, 20.8.2.3 oraz 20.8.2.4 szczegółowo opisano różne rodzaje suszenia promieniowaniem.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Całkowite wyeliminowanie rozpuszczalników w systemie powlekania. Podczas
utwardzania zazwyczaj nie występują znaczące emisje, a utwardzone powłoki nie zawierają składników lotnych.
Zwiększona zostaje wydajność energetyczna, a zużycie gazu jest minimalne, ponieważ nie ma zapotrzebowania na
piece o wysokiej temperaturze ani na spalanie gazów.
Oddziaływanie na środowisko: Potencjalnie może występować niewielka emisja LZO, z uwagi na obecność
organicznych monomerów.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Zastosowanie powłok utwardzanych promieniowaniem zostało ugruntowane w przemyśle
powlekania drewna oraz drukarskim, przy powlekaniu płaskich elementów lub arkuszy, nie odniosło jednak póki co
sukcesu w powlekaniu metalu. Z powlekaniem zwojów wiążą się bardzo wysokie wymagania odnośnie powłok,
szczególnie ich przywierania i trwałości. Przemysłowcy i dostawcy powłok pracują nad spełnieniem tych wymagań,
jednak dotychczas nie odnieśli oni pełnego sukcesu w powlekaniu zwojów utwardzanym promieniowaniem, patrz
sekcja 22.14.2.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Eliminacja rozpuszczalników i wydajność energetyczna.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS, 2006].
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20.8.2.1 Utwardzanie promieniowaniem podczerwonym
Opis: W przypadku utwardzania promieniowaniem podczerwonym, wyrób ogrzewany jest poprzez adsorpcję
promieniowania podczerwonego. Proces suszenia odbywa się od wewnątrz ku powierzchni. Intensywność
promieniowania podczerwonego zależy od zakresu długości fal, a co za tym idzie temperatury radiatora. Absorpcja
promieniowania zależy od gładkości powierzchni, koloru lub jasności a także składu chemicznego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Niższe zapotrzebowanie energetyczne w porównaniu z suszeniem obiegiem
powietrza.
Oddziaływanie na środowisko: Ze względu na promieniowanie cieplne w suszarkach, rozpuszczalniki są emitowane
tak samo jak w wyniku tradycyjnych procesów suszenia.
Dane operacyjne: Jest to technika szybkiego ogrzewania (1 – 5 sekund w przypadku średnich lub długich fal NIR, w
przypadku IR może to być nieco dłużej) i, jeżeli temperatura podłoża podczas malowania jest niska, wymaga jedynie
krótkiego czasu chłodzenia. Skład rozpuszczalnika musi być dostosowany do energii promieniowania.
Istnieje ryzyko powstawania cieni na brzegach i w zagłębieniach.
Dostępne są różne radiatory, w zależności od stosowanej długości fal. Droga przepływu i sposób sterowania instalacją
zależą od suchości i właściwości powierzchni.
Zakres zastosowania: Nie ma ograniczeń odnośnie grubości warstw, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagane są bardzo
krótkie czasy utwardzania (np. podłoże porusza się z dużą prędkością, jak przy powlekaniu zwojów).
Geometria powlekanego lub drukowanego podłoża nie jest istotna. Powinno być ono jednak odporne na wysokie
temperatury. W niektórych przypadkach temperatura może być zbyt wysoka dla drewna, istnieje wtedy ryzyko plam i
przypalenia.
Utwardzanie promieniowaniem podczerwonym jest stosowane w nielicznych liniach powlekania zwojów. W
istniejących zakładach istnieje potrzeba przeprojektowania jednostki utylizacji gazów odlotowych, ponieważ czasy
schnięcia są znacznie krótsze niż w suszarkach tradycyjnych.
Technika ta jest powszechnie stosowana w przemyśle motoryzacyjnym do suszenia wstępnego powłok wierzchnich,
które nakładane są techniką „mokre na mokre”. Coraz częściej jest też stosowana w produkcji taśm klejących.
Nie jest stosowana w produkcji materiałów ściernych.
W przemyśle drukarskim nie jest już obecnie stosowana, ze względu na ulepszone farby. Do niekorzystnych cech
promieniowania podczerwonego należało ciepło powstające w pliku drukowanych arkuszy i odbicia (tzn. drukowany
obraz odbijał się na tylnej stronie następnego arkusza).
Ekonomika: Koszty inwestycji są stosunkowo niskie, jednak modernizacja istniejących suszarek może być
kosztowna. W przemyśle powlekania zwojów, technika ta jest opłacalna jedynie w nowych instalacjach, albo jeżeli
piec wymaga wymiany.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Opel Eisenach GmbH, Niemcy.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [146, CEI-BOIS,
2006]
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20.8.2.2 Utwardzanie promieniowaniem bliskiej podczerwieni (NIR)
Opis: Emitery NIR pracują w bardzo wysokich temperaturach, generując promieniowanie o bardzo krótkich falach
przy bardzo dużej gęstości mocy. Absorpcja przez powłokę fal o specyficznych długościach oraz krótkie czasy
stosowania może redukować nagrzewanie podłoża.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną. NIR wymaga niezawodnych
dostaw wysokiego napięcia.
Dane operacyjne: Przy powlekaniu drewna, technika NIR pozawala na najkrótszy czas suszenia i czas trwania cyklu.
Zakres zastosowania: Z uwagi na bardzo krótki (1 – 5 sekund) czas utwardzania, technika ta jest szczególnie
odpowiednia w przypadku materiałów wrażliwych na wysokie temperatury, takich jak drewno i plastik. Przy pomocy
techniki NIR utwardzane są zazwyczaj powłoki proszkowe, ale też wodne farby do drewna.
Utwardzanie NIR zaczyna być stosowane w powlekaniu zwojów do szybkiego utwardzania cienkich powłok i przy
powłokach proszkowych. Rozwój w kierunku regularnych linii produkcyjnych zależy od wyników kolejnych testów.
Nie jest stosowane w produkcji materiałów ściernych, w produkcji taśm klejących, produkcji drutu nawojowego ani
przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Krótsze, bardziej zwarte piece, duża prędkość, kontrola mocy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

20.8.2.3 Utwardzanie promieniowaniem ultrafioletowym (UV)
Opis: W utwardzaniu promieniowaniem UV wyładowania elektryczne w gazach wykorzystywane są jako radiator.
Najczęściej stosuje się w tym celu wysokociśnieniowe lampy rtęciowe. Promieniowanie zapoczątkowuje sieciowanie
chemiczne w obrębie warstwy farby lub tuszu. Utwardzanie promieniowaniem UV wymaga obecności fotoinicjatora.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Niskie zużycie energii. W systemach utwardzanych UV nie zużywa się
rozpuszczalnika, albo jest go bardzo mało.
Oddziaływanie na środowisko: Emisja ozonu ma miejsce i jest on całkowicie wyprowadzany i przekazywany do
likwidacji w obecności katalizatorów lub przez utlenianie termiczne. Stosowane są wysokociśnieniowe lampy
rtęciowe, które zawierają niewielki ilości rtęci i mogą być usuwane za pośrednictwem odpowiednich punktów
utylizacji.
Dane operacyjne: Podłoża drewniane lub plastikowe mogą żółknąć i kruszeć. Technika ta wymaga niewiele
przestrzeni, a suszenie trwa kilka sekund (duża prędkość)
Zakres zastosowania: Zastosowanie w nowych i istniejących instalacjach.
Zastosowanie w przypadku nienasyconych poliestrów, poliakryli, żywic epoksydowych itp. Szczególnie odpowiednie
w przypadku powłok bezbarwnych i emalii nawet od dużych grubościach warstw. W przypadku powłok
pigmentowych, utwardzanie UV może być stosowane tylko przy warstwach niewielkiej grubości. Również farby
drukarskie UV są utwardzane w ten sposób.
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Powlekane lub drukowane podłoża powinny być odporne na działanie utwardzania promieniami UV i najlepiej płaskie
lub dwuwymiarowe. Utwardzanie trójwymiarowych drewnianych lub plastikowych powlekanych proszkowo części
jest bardziej skomplikowane, jednak są tu też dostępne skuteczne systemy suszenia.
Promieniowanie UV jest szeroko stosowane do podłoży z papieru i tektury. Jest na przykład wykorzystywane do
suszenia malowanych mebli, o ile płaskie panele mogą być powlekane oddzielnie, a powlekanie odbywa się przed
zmontowaniem mebla. Coraz częściej stosuje się je w produkcji taśm klejących.
W powlekaniu zwojów technika ta jest w trakcie opracowywania (patrz też sekcja 22.14.2).
Nie jest stosowane w produkcji materiałów ściernych i przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: W porównaniu z tradycyjnymi suszarkami, koszty energii mogą być zredukowane nawet o 70 %. W
porównaniu z tradycyjnym piecem gazowym (łącznie z wentylatorem) do farb wodnych, koszty energii są redukowane
o 40 – 50 %. W druku, zużycie energii może być tak samo wysokie, jak przy suszeniu tradycyjnym. Przy użyciu
błyskowych systemów utwardzania użycie energii jest zredukowane o 50 %, w których lampa pracuje tylko wtedy,
kiedy podłoże rzeczywiście znajduje się pod nią. Niesie to korzyści ekonomiczne, na przykład w przypadku druku
nierolowego.
W systemach utwardzanych promieniowaniem UV osiągalna jest 3 - 4 razy większa prędkość druku.
Powszechnie stosowane instalacje do utwardzania promieniami UV, o szerokości 25 cm kosztują ok. 6 600 euro
(zazwyczaj są stosowane tylko w druku etykiet, który, jako oddzielne zajęcie, nie wchodzi w zakres niniejszego
dokumentu). Istnieje tendencja spadku cen. Koszty operacyjne zespołu z 12 lampami, 5,6 kW każda, wynosiły ok. 5
euro/h za energię (Flandria, 2003 r.). Instalacja o szerokości 25 cm nie Erste jednak reprezentacyjna dla procesów
druku.
Przykładowo, kompaktowy (obsługiwany przez jedną osobę) sprzęt do nakładania farb UV, obejmujący strefę
utwardzania promieniami UV, stosowany w sektorze powlekania drewna i mebli, w 2000 r. kosztował 40 000 euro.
Z krótszym czasem utwardzania/suszenia i z szybszą produkcją wiążą się korzyści finansowe.
Czas zwrotu kosztów szacuje się na dwa do trzech lat. Uwzględniono tu także fakt, że do stosowaniu farb
utwardzanych promieniami UV potrzeba mniej roboczogodzin.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.8.2.4 Utwardzanie wiązką elektronów (EB)
Opis: Utwardzanie wiązką elektronów zapoczątkowane jest emisją wiązki elektronów z lampy kineskopowej.
Polimeryzacja, a zatem utwardzanie farby spowodowana jest oddziaływaniem elektronów na monomery. Możliwy jest
tu wysoki stopień automatyzacji. Elektrony są przyspieszane do znacznej prędkości penetrując substancję powlekającą
i utwardzając ją w bardzo krótkim czasie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Promieniowanie stanowi ryzyko dla pracowników. Muszą być oni osłonięci przed
wiązką elektronów przy pomocy ołowianych płyt lub ścian betonowych.
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Dane operacyjne: Istnieje ryzyko odbarwiania i kruszenia podłoża. Wymagana jest bardzo mała przestrzeń.
Zakres zastosowania: Zastosowanie w przypadku poliestrów nienasyconych, poliakryli, poliuretanów, żywic
epoksydowych itp. Nie ma ograniczeń odnośnie grubości warstw ani pigmentacji.
Istnieje dowolność geometrii podłoży przepuszczających promieniowanie EB (szczególnie papieru, drewna lub folii).
W przypadku metali, EB ma zastosowanie wyłącznie do podłoży płaskich. Z uwagi na wysokie koszty inwestycji,
technika ta jest obecnie stosowana tylko do dużych powierzchni.
Utwardzanie EB jest coraz częściej stosowane w produkcji taśm klejących.
W produkcji drutu nawojowego, utwardzanie EB może być uznawane za technologie rozwijającą się.
Nie jest stosowane w produkcji materiałów ściernych, w powlekaniu zwojów, ani w przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: Z utwardzaniem EB wiążą się wyższe koszty inwestycyjne niż w przypadku tradycyjnego suszenia.
Zużycie energii jest jednak może być jednak znacznie niższe.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005].
20.8.2.5 Reaktor termiczny (łączone suszenie konwekcyjne/suszenie promieniowaniem)
Opis: Reaktor termiczny jest to radiator, który emituje promieniowanie podczerwone, jak również tradycyjne ciepło.
Promieniowanie podczerwone generowane jest w wyniku spalania gazu ziemnego albo propanu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Niższe zapotrzebowanie energetyczne w porównaniu z suszarkami
wykorzystującymi jedynie cyrkulację powietrza.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W zależności od systemu malarskiego i rodzaju produkcji, całkowity czas schnięcia wynosi od 6 do
10 minut.
Zakres zastosowania: Zastosowanie w każdym rodzaju powlekania i druku techniką gorącego offsetu,
rozpuszczalnikowym i wodnym, oraz w powłokach proszkowych. Reaktory termiczne mają też zastosowanie w
wodnych systemach malarskich.
Geometria powlekanego lub drukowanego podłoża nie jest istotna, powinno być ono jednak odporne na wysokie
temperatury.
Mimo, że poniżej podano niektóre koszty, technika ta nie jest stosowana w komercyjnym powlekaniu drewna. Jeżeli
temperatury są zbyt wysokie, istnieje ryzyko powstawania plam i przypalenia drewna.
Nie jest stosowane w produkcji materiałów ściernych, produkcji taśm klejących, powlekaniu zwojów, ani przemyśle
motoryzacyjnym.
Ekonomika: Reaktor termiczny z czasem schnięcia wynoszącym 6 minut, do powlekania drewna i mebli, w instalacji
elektrycznej o mocy 10 kW i przepływie powietrza 2 500 m 3/h, w 2000 r. kosztowało 95 000 euro. Elektryczne
sterowanie i pas transmisyjny nie zostały tu uwzględnione.
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Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS, 2006]

20.9
Techniki czyszczenia
[148, TWG, 2006, 154, Tempany, 2006, 160, ESVOCCG, 2006]

20.9.1

Ogólne zasady czyszczenia

Opis: Przy wyborze techniki czyszczenia należy uwzględnić następujące kwestie:
1.

Rodzaj czyszczenia:

•
czyszczenie sprzętu wykorzystywanego w procesach. We wszystkich czynnościach, sprzęt wykorzystywany
w procesach jest czyszczony. Odbywa się to na dwa sposoby:
○ czyszczenie operacyjne lub doraźne. Konieczne jest czyszczenie systemu nakładającego w określonych odstępach
czasu, np.
przy zmianach koloru i ze względu na jakość. Np. przy natryskiwaniu samochodów, po pięciu do dziesięciu
pojazdach i przy każdej zmianie koloru
czyszczenie komór natryskowych w regularnych odstępach czasu
pomiędzy poszczególnymi pracami natryskowymi
○ konserwacja, czyszczenie cykliczne lub dogłębne. Konieczne jest okresowe dokładne czyszczenie sprzętu
nakładającego, w celu usunięcia nagromadzonych resztek i czyszczenie części sprzętu, które są trudne do szybkiego
wyczyszczenia. Przeważnie wymaga to częściowego demontażu.
Wykorzystana technika zależy od tego, czy sprzęt jest czyszczony w całości, czy też częściowo lub całkowicie
zdemontowany.
•
czyszczenie podłoży lub wyrobów. W przypadku niektórych czynności takich jak malowanie, lakierowanie,
przed powlekaniem ważne jest czyszczenie podłoża lub wyrobu w celu usunięcia tłuszczu, brudu itp. W niektórych
czynnościach takich jak malowanie nie jest to konieczne.
2.

Rodzaje zanieczyszczeń:

•
sprzętu wykorzystywanego w procesie:
○ zanieczyszczenia nietrwałe. Zanieczyszczenie jest świeże, np. niewyschnięte, nadal zawiera pewną ilość
oryginalnego rozpuszczalnika, albo reakcja związana z powlekaniem nie jest kompletna. Ten rodzaj zanieczyszczeń
łatwo jest usunąć, np. ręcznie (patrz sekcja 20.9.3), oryginalnym rozpuszczalnikiem, lub podobnymi do
wykorzystywanego przy powlekaniu, rozpuszczalnikami niskolotnymi (w zależności od potrzeby wysuszenia
składników, patrz sekcje 20.10.1.1 – 20.10.1.4), w maszynach czyszczących (patrz sekcja 20.9.10) itp.
○ zanieczyszczenia trwałe. Mogą pochodzić z wyschniętych produktów rozpuszczalnikowych, produktów
utwardzanych UV lub innym rodzajem promieniowania, produktów wodnych lub reaktywnych (dwuskładnikowych)
itp. Czyszczenie ręczne lotnymi rozpuszczalnikami nie jest tu skuteczne. Części mogą być czyszczone na przykład:
w maszynie czyszczącej (jeżeli to konieczne, kilkakrotnie), (patrz sekcja 20.9.10)
silnymi rozpuszczalnikami nielotnymi (patrz sekcja 20.9.6)
wodą pod wysokim ciśnieniem, po użyciu silnych rozpuszczalników, lub z dodatkiem materiałów ściernych
(patrz sekcja 20.9.12)
przy użyciu ultradźwięków (patrz sekcja 20.9.13)
piaskowanie suchym lodem (patrz sekcja 20.9.14)
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• w przypadku podłoży i wyrobów, zanieczyszczenie zależy od wcześniejszych procesów i może obejmować korozję
na skutek przechowywania, oleje z pras, brud i resztki powstające w wyniku cięcia, formowania i szlifowania, odciski
palców itp. Wraz z opcjami czyszczenia, zostało to omówione w STM BREF. W tym sektorze, części są zazwyczaj
czyszczone ręcznie, przy pomocy myjek lub ścierek (patrz sekcja 20.9.9) lub w systemach detergentów wodnych przy
większych nakładach produkcyjnych (patrz sekcja 20.9.8). W przypadku mniejszych przedmiotów rozpuszczalniki
mogą być stosowane w maszynach czyszczących (patrz sekcja 20.9.10). Można również stosować techniki
czyszczenia ultradźwiękami lub suchym lodem (patrz sekcje 20.9.13 i 20.9.14).
3. Wybór techniki i/lub rozpuszczalnika powinien:
• umożliwiać osiągnięcie wymaganego w danym procesie stopnia czystości
• być kompatybilny z czyszczonymi częściami (czy są to podłoża, wyroby, czy części sprzętów)
• być kompatybilny z procesem i obróbką powierzchniową. Na przykład, w druku opakowań elastycznych, przed
nałożeniem nowych farb system musi być wolny od wszelkich rozpuszczalników. W innych czynnościach, systemy
czyszczące mogą być kompatybilne z procesem, a suszenie nie jest konieczne
• redukować emisję rozpuszczalników i/lub minimalizować tworzenie ozonu troposferycznego (patrz sekcja 20.10.2)
• uwzględniać dostępny czas. W niektórych przypadkach, czas przeznaczony na czyszczenie jest ograniczony, w
innych, można zastosować systemy zajmujące więcej czasu.
W niektórych procesach czyszczenia konserwacyjnego nieunikniony jest demontaż sprzętu i czyszczenie ręczne.
Do czyszczenia operacyjnego mogą być wykorzystywane systemy automatyczne.
Techniki omówione w niniejszej sekcji częściowo pokrywają się z technikami omówionymi sekcji 20.10 (Zamienniki).
Omówione tu czynniki zostały podsumowane w tabeli 20.6, wraz z możliwymi do zastosowania technikami z obu
sekcji. Techniki mogą być też łączone i/lub powtarzane, do uzyskania wymaganego stopnia czystości.
Techniki czyszczenia
Sekcja
20.9.2
20.9.3
20.9.4
20.9.5
20.9.6
20.9.7
20.9.8
20.9.9
20.9.10
20.9.11
20.9.12
20.9.13
20.9.14

Wyposażenie

Podłoże
lub wyrób

Technika

Zanieczyszczenie Zanieczyszczenie
nietrwałe
trwałe
Minimalizacja czyszczenia
Tak
Tak
Tak
Przygotowania
przed
czyszczeniem Tak
rozpuszczalnikowym lub innym
Tradycyjne czyszczenie rozpuszczalnikowe Tak
Tak
Czyszczenie
wolniej
parującymi Tak
rozpuszczalnikami
Czyszczenie silnymi rozpuszczalnikami
Tak
Czyszczenie rozpuszczalnikami o niższym Tak
Tak
Tak
potencjale tworzenia ozonu (OFP)
Czyszczenie wodne
Tak
Tak
Tak
Czyszczenie ręczne
Tak
Tak
Maszyny
czyszczące
wykorzystujące Tak
Tak
rozpuszczalniki
Czyszczenie z odzyskiem rozpuszczalnika
Tak
Czyszczenie przez natrysk wody pod
Tak
wysokim ciśnieniem
Czyszczenie ultradźwiękami
Tak
Tak
Czyszczenie suchym lodem (CO2)
Tak
Tak
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Wybór odpowiedniego systemu czyszczącego może skutkować redukcją emisji
i/lub tworzenia ozonu troposferycznego.
Oddziaływanie na środowisko: odejście od technik tradycyjnych może powodować większe zużycie energii, więcej
ścieków do utylizacji lub też większą produkcję odpadów.
Dane operacyjne: patrz Opis, powyżej, oraz poszczególne techniki opisane w sekcjach 20.9.2 - 20.9.12. Inne
specyficzne techniki stosowane w poszczególnych gałęziach przemysłu również zostały omówione w sekcjach
dotyczących tych sektorów.
Zakres zastosowania: patrz Opis, powyżej, poszczególne techniki opisane w sekcjach 20.9.2 - 20.9.12 oraz techniki
w sekcji 20.10. Zastosowanie technik czyszczenia poszczególnych gałęziach przemysłu również zostały omówione w
sekcjach dotyczących tych gałęzi.
Ekonomika: Zależy od zakładu i techniki.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jakość i wymagania klienta.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Czyszczenie ma miejsce we wszystkich instalacjach.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999, 154, Tempany, 2006]

20.9.2

Minimalizacja czyszczenia

Opis: Do minimalizacji czyszczenia przyczyniają się następujące techniki:
•
•

zachowanie czystości podczas pracy
kontrolowanie wycieków i rozlań (patrz sekcja 20.2.1)
○ regularne inspekcje przestrzeni roboczych i magazynowych
○ plany zagospodarowywania rozlanych materiałów w różnych skalach
○ bezzwłoczna konserwacja, np. powstrzymywanie wycieków
•
zapobieganie korozji i zabrudzeniom podczas przechowywania i posługiwania się materiałami takimi jak
wyroby metalowe (omówione w STM BREF przy okazji obróbki wodnej).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Minimalizacja zużycia materiałów czyszczących, zwłaszcza rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Wszystkie instalacje.
Ekonomika: Niskie koszty.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo: redukcja zbędnego narażenia na surowce i materiały
czyszczące, redukcja ryzyka poślizgnięć.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Szeroko stosowane.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [63, Vito, 2003]
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20.9.3

Przygotowanie przed czyszczeniem rozpuszczalnikowym lub innego typu

Opis: Usuwanie ze sprzętu, na ile to możliwe, materiału powłokowego, farby lub tuszu w postaci skoncentrowanej
redukuje ilość materiału, jaka musi zostać usunięta przy użyciu rozpuszczalników i/lub wody. Mogą być zastosowane
metody oszczędzania surowców, takie jak te opisane w sekcji 20.6.3.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja zużycia rozpuszczalników, materiałów czyszczących i wody, które
przed usunięciem mogą wymagać wstępnej obróbki. Możliwa jest też oszczędność surowców.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Możliwe wydłużenie przestojów. Możliwe zwiększenie kontaktu pracowników z niebezpiecznymi
materiałami.
Zakres zastosowania: Zastosowanie tej techniki może być zmniejszone uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo w
miejscu prac.
Ekonomika: Niskie koszty, ale czas przestojów mogą być wydłużony.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito,
2003]

20.9.4

Tradycyjne czyszczenie rozpuszczalnikowe

Opis: Czyszczenie przy użyciu rozpuszczalników może być przeprowadzane w temperaturze pokojowej lub z
udziałem ogrzewania. Czyszczenie w temperaturze pokojowej może się odbywać ręcznie (przy pomocy ścierek,
szczotek, natryskiwania lub polewania) przy pomocy rozpuszczalników o niskiej toksyczności, w otwartych wannach
lub systemach zamkniętych.
Do czyszczenia przy użyciu gorących rozpuszczalników wykorzystuje się zamknięte lub półzamknięte naczynia (np.
jak opisano w sekcjach 20.9.7 i 20.9.8). Należy odpowiednio kontrolować ryzyko zapłonu, przez pracę znacznie
poniżej temperatury zapłony lub w atmosferze gazu obojętnego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie rozpuszczalników, emisja LZO i odpady z rozpuszczalników/farb.
Dane operacyjne: Procesy czyszczenia rozpuszczalnikami organicznymi przyczyniają się do ok. 20 % całkowitej
emisji LZO z zakładów lakierniczych. 80 % emisji rozpuszczalników z procesów czyszczenia można zredukować w
wyniku zastosowania zamkniętych systemów do czyszczenia pistoletów i aplikatorów. Koszt systemu to 150 – 3 000
euro.
W niektórych przypadkach rozpuszczalniki mogą być zastąpione wodnymi detergentami (patrz sekcja 20.9.8).
Zakres zastosowania: Procesy czyszczenia są niezbędne w każdym zakładzie lakierniczym.
Ekonomika: Patrz Dane operacyjne, powyżej
Przyczyny zastosowania: Jakość, wymagania klienta.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Szeroko stosowane.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004].
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20.9.5

Czyszczenie rozpuszczalnikami o niższej prędkości parowania

Szczegółowy opis można znaleźć w sekcjach 20.10.1.1 - 20.10.1.4, gdzie wyższa temperatura zapłonu została
wykorzystana jako rekompensata niższej prędkości parowania (dane na ten temat mogą nie być łatwo dostępne).

20.9.6

Czyszczenie silnymi rozpuszczalnikami

Szczegółowy opis można znaleźć w sekcji 20.10.3. Silne rozpuszczalniki o małej prędkości mogą być wykorzystane
do czyszczenia zanieczyszczeń trwałych.

20.9.7

Czyszczenie rozpuszczalnikami o niższym potencjale tworzenia ozonu

Szczegółowy opis można znaleźć w sekcji 20.10.2. Dzięki zastosowaniu rozpuszczalników o niższym potencjale
tworzenia ozonu można redukować podstawowy efekt emisji rozpuszczalników (tworzenie ozonu troposferycznego).
Technikę tę można wykorzystać jeżeli zazwyczaj używa się pojedynczych rozpuszczalników czyszczących lub
mieszanek, może to jednak nie mieć znaczenia w przypadkach, gdy opary rozpuszczalników są wysyłane do systemów
redukcji.
20.9.8

Czyszczenie wodne

Opis: Elementy i części składowe mogą być czyszczone w kadziach, przy użyciu wodnych technik czyszczenia lub
odtłuszczania opartych na detergentach. Systemy te są również wykorzystywane do czyszczenia podłoży lub wyrobów
przeznaczonych do obróbki technikami wodnymi, np. patrz sekcja 20.7.1.1. Wykorzystuje się wiele systemów
chemicznych, w których detergenty łączą się z zasadami i innymi substancjami, w zależności od podłoża i usuwanego
materiału. Te i inne opcje konserwacji omówiono w STM BREF.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak emisji rozpuszczalników
Oddziaływanie na środowisko: Może wymagać dodatkowego ogrzewania. Często wymaga utylizacji ścieków.
Dane operacyjne: Czyszczenie elementów może trwać dłużej niż w przypadku technik rozpuszczalnikowych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Patrz sekcja 20.10, Przyczyny zastosowania.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Szeroko stosowane jako obróbka wstępna przed wodną obróbką powierzchni.
Literatura: [59, EIPPCB, 2005]

20.9.9

Czyszczenie ręczne

Opis: Części są czyszczone przy użyciu detergentów rozpuszczalnikowych lub wodnych. Fizyczne tarcie, skrobanie
lub szorowanie odbywa się przy użyciu szczotek, ścierek, materiałów ściernych, narzędzi ręcznych itp. Z zależności od
trwałości zanieczyszczenia. Rozpuszczalnik nakładany jest przy pomocy ścierki lub szczotki z niewielkiego pojemnika
(np. dzbanka), kranu lub natryskiwany, albo w postaci otwartych kąpieli. Można zastosować ścierki uprzednio
nasączone rozpuszczalnikiem (np. patrz sekcje 14.4.4.2, 16.2.1, i 20.2.2.1).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
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Oddziaływanie na środowisko: W przypadku tradycyjnych rozpuszczalników, patrz sekcja 20.9.3.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Pewien zakres czyszczenia ręcznego jest niemal nieunikniony, jednakże jest ono często
ograniczane z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Emisja rozpuszczalników może być kontrolowana przez:
•
ograniczenie ilości rozpuszczalnika (np. odmierzanie i ograniczanie ilości zawartej w dzbanku, użycie
uprzednio nasączonych ścierek itp.)
•
ręczne stosowanie lotnych rozpuszczalników, i pozwolenie, aby zużyty rozpuszczalnik niezwłocznie
przedostawał się do zamkniętego pojemnika. Otwarta powierzchnia płynnego rozpuszczalnika nie powinna być
odsłonięta w pobliżu czyszczonego obiektu. Redukuje się w ten sposób także narażenie pracowników. Dostępne są
urządzenia składające się z zamkniętych beczek z rozpuszczalnikami, które mogą być w miarę potrzeb pompowane do
kranu lub natryskiwane na czyszczony obiekt w częściowo odizolowanej przestrzeni roboczej ponad beczką. Nadmiar
rozpuszczalnika wraca (poprzez proste filtry) do beczki. Rozpuszczalnik jest odpompowywany z powierzchni
umożliwiając ustąpienie zanieczyszczenia. Rozpuszczalnik, jeżeli nie może być już wykorzystywany, może być
przetworzony do wykorzystania powtórnego.
•
stosowanie rozpuszczalników o niskiej toksyczności, wysokiej temperaturze zapłonu, wysokiej temperaturze
wrzenia lub niskim potencjale tworzenia ozonu (patrz sekcja 20.10.2).
Ekonomika: Niskie koszty.
Przyczyny zastosowania: W sytuacji, gdy automatyczne metody czyszczenia nie są wystarczające lub mogą
uszkodzić czyszczone części.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Szeroko stosowane.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [160, ESVOCCG, 2006]
20.9.10 Maszyny czyszczące wykorzystujące rozpuszczalniki
Opis: Jest to zamknięta maszyna wypełniona przedmiotami, na zasadzie kąpieli. Przedmiotami mogą być wyroby
przeznaczone do powlekania lub części maszyn czyszczonych w ramach konserwacji. Maszyna zawiera
rozpuszczalniki używane do czyszczenia części przez (i) immersję, (ii) natryskiwanie lub (iii) wykorzystanie fazy
gazowej niskowrzących rozpuszczalników, która ulega kondensacji na czyszczonych przedmiotach, a tym samym są
one zawsze poddane działaniu czystego rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik jest zazwyczaj podgrzany.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja rozpuszczalnika jest znacznie zredukowana w porównaniu z
czyszczeniem otwartym.
Oddziaływanie na środowisko: Stanowiące część maszyny naczynie, w którym znajdują się części, przed
opróżnieniem, wymaga wentylacji oparów rozpuszczalnika. Opary te są niekiedy wypuszczane do atmosfery.
Do pompowania rozpuszczalnika wykorzystywana jest energia. Jeżeli stosuje się cylindry adsorpcyjne,
wykorzystywany jest węgiel aktywowany, który wymaga regeneracji lub usuwania jako odpady.
Dane operacyjne: Emisja oparów rozpuszczalników z wentylacji może być znacznie zredukowana dzięki
wyprowadzaniu do obecnego w instalacji systemu utylizacji gazów odlotowych (np. patrz sekcja 2.4.2.6.3), lub
adsorpcji w specjalnych cylindrach zawierających węgiel aktywowany.
Zakres zastosowania: Patrz Opis, powyżej.
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W niektórych przypadkach trudne osady lub trwale zanieczyszczenia wymagają usuwania przy pomocy
rozpuszczalników chlorowcowanych. Rozpuszczalniki te mogą być stosowane we w pełni odizolowanych systemach z
utylizacja odwentylowanych rozpuszczalników.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Należy podkreślić, ze SED określa konkretne
limity emisji dla niektórych rozpuszczalników chlorowcowanych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu.
Literatura: [160, ESVOCCG, 2006]
20.9.11 Czyszczenie z odzyskiem rozpuszczalników
Opis: Rozpuszczalnik płuczny wykorzystywany jest do czyszczenia pistoletów/aplikatorów oraz linii pomiędzy
zmianami kolorów, w celu zapobiegania wzajemnemu zanieczyszczaniu. Rozpuszczalnik czyszczący wykorzystywany
jest do czyszczenia sprzętu i komór. Rozpuszczalniki płuczne i czyszczące mogą być gromadzone, przechowywane i
wykorzystywane powtórnie lub niszczone. Niektóre nowoczesne lakiernie wyposażone są w instalacje do odzysku
środków czyszczących.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: 80 - 90 % rozpuszczalników czyszczących i płucznych może być odzyskiwane i
regenerowane w celu powtórnego wykorzystania.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Odnotowano problemy związane z dwuskładnikowymi materiałami powłokowymi, które często
powodują zatykanie przewodów systemu do odzyskiwania.
Zakres zastosowania: System ten może być wykorzystywany przy procesach nakładania farb rozpuszczalnikowych i
wszelkich innych operacjach, w których wykorzystuje się rozpuszczalniki do czyszczenia komór. Zgromadzony
rozpuszczalnik może być poddawany obróbce przed wykorzystaniem powtórnym w obrębie procesu albo odsyłany z
zakładu i przetwarzany do powtórnego wykorzystania przez pierwotnego operatora lub inną firmę.
Ekonomika: W przemyśle motoryzacyjnym, typowy system odzysku rozpuszczalnika w 2004 r. kosztował 0,4
miliona euro dla jednej komory natryskowej.
Przyczyny zastosowania: Odzysk rozpuszczalników i redukcja emisji LZO.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Standardowa praktyka w przemyśle motoryzacyjnym.
Literatura: [76, TWG, 2004]
20.9.12 Czyszczenie przez natryskiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem
Opis: Czyszczenie części maszyn i listew zgarniających (w druku) przeprowadza się przy pomocy natryskiwania
wodą pod wysokim ciśnieniem oraz dwuwęglanu sodu lub podobnego systemu czyszczącego, a nie rozpuszczalników
organicznych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Zwiększone zużycie wody i większa produkcja ścieków.
Dane operacyjne: Powszechnie stosowane.
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Zakres zastosowania: Technika jest stosowana do dogłębnego czyszczenia cylindrów i wałków aniloksowych
używanych w produkcji opakowań elastycznych. Węglan sodu jest dodawany do wody pod wysokim ciśnieniem.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999, 76, TWG, 2004]
20.9.13 Czyszczenie ultradźwiękami
Opis: Myjka ultradźwiękowa generuje w cieczy (zazwyczaj detergentach wodnych) wibracje o dużych
częstotliwościach, tzn. osiągające 20 000 – 1000 000 cykli na sekundę. Wibracje tworzą w cieczy mikroskopijne
pęcherzyki, które następnie rozpadają się na zawieszone w wodzie cząstki mające działanie czyszczące.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Nie stosuje się rozpuszczalnikowych środków czyszczących, a emisja LZO jest
wyeliminowana.
Oddziaływanie na środowisko: Wzrost poziomu hałasu.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Zastosowanie w druku na opakowaniach elastycznych do dogłębnego czyszczenia cylindrów i
wałków aniloksowych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [76, TWG, 2004] [59, EIPPCB, 2005]

20.9.14 Czyszczenie suchym lodem (CO2)
Opis: Sucha farba lub tusz mogą być usuwane przez piaskowanie grudkami suchego lodu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Całkowita eliminacja emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Piaskowanie wymaga energii i powoduje hałas (miejscowy) oraz pył z usuwanych
farb i tuszów.
Dane operacyjne: Przygotowania zajmują wiele czasu, ponieważ części maszyn musza być w pełni odizolowane,
żeby uniknąć uszkodzenia innych części.
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Zakres zastosowania: Szerokie zastosowanie, częściej przy czyszczeniu konserwacyjnym niż codziennym, jako, że
zazwyczaj ma miejsce demontaż maszyny.
W druku, technika ta jest wykorzystywana do usuwania wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń części maszyn. Jest
ona stosowana co kilka miesięcy, w zakładach wydawniczego druku wklęsłego i gorącego offsetu, do intensywnego
cyklicznego czyszczenia, a jako środków czyszczących, zazwyczaj używa się toluenu lub specjalnych mieszanek
rozpuszczalników.
Ekonomika: Koszty są porównywalne w tradycyjnymi technikami czyszczenia.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
Przykłady zakładów produkcyjnych: Zastosowanie w wydawniczym druku wklęsłym oraz zakładach gorącego
offsetu w całej Europie.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004] [59, EIPPCB, 2005]

20.10

Zastępowanie: wykorzystanie mniej szkodliwych substancji – ogólne zasady

Opis: W obróbce powierzchniowej przy użyciu rozpuszczalników organicznych, w licznych procesach wykorzystuje
się szeroką gamę chemikaliów. Punkt 2 załącznika IV do Dyrektywy IPPC wymaga, aby rozważyć zastosowanie mniej
szkodliwych substancji.
Wykorzystanie mniej szkodliwych substancji (zamienniki) można osiągnąć na trzy sposoby:
1.
Bezpośrednie zastąpienie jednej substancji inną, mniej niebezpieczną. Zazwyczaj ogranicza się to do
prostszych systemów, na przykład zastąpienie środków czyszczących o niskiej temperaturze zapłonu środkami o
wysokiej temperaturze zapłonu(patrz sekcja 20.10.1).
2.
Zastępowanie innymi związkami chemicznymi lub technikami wykorzystującymi mniej niebezpieczne
substancje. Jest to stosowane w przypadku braku bezpośredniego zamiennika. Inne związki w procesach powlekania
skutkują innymi właściwościami obróbki nawet w przypadku tych samych materiałów. Na przykład, patrz tabela 20.7.
Jest to podstawowa metoda zastępowania szkodliwych substancji w tym sektorze i opisano ją w rozdziałach
odpowiednich dla każdej czynności i sektora przemysłu.
3.
Eliminacja procesów obróbki powierzchniowej w instalacjach i stosowanie w produkcji, na przykład,
materiałów uprzednio powlekanych (np. przy produkcji artykułów AGD lub paneli konstrukcyjnych). Ten rodzaj
zastępowania może się okazać korzystny ze środowiskowego punktu widzenia (np., w wyniku badań trwałości) i może
posiadać wiele zalet z punktu widzenia operatora, z redukcją emisji LZO włącznie. Dyrektywa IPPC nawiązuje jednak
do stosowanych instalacji i czynności. Ten rodzaj zastępowania (i w rezultacie, przeniesienie procesów w obrębie
instalacji) jest zatem uważany za technikę, która może być wzięta pod uwagę przy ustalaniu BAT i nie jest więcej
omawiana w niniejszym dokumencie.

Powłoki niskorozpuszczalnikowe

Powłoki bezrozpuszczalnikowe

O wysokiej zawartości części stałych
Dwuskładnikowe (wewnętrzna reakcja chemiczna)
Wodne
Zawiesiny proszkowe
Termotopliwe
Powłoki proszkowe
Poliestrowe powłoki proszkowe
Powłoki utwardzane promieniowaniem

Tabela 20.7: Przykłady zamienników rozpuszczalników stosowanych w sektorze STS
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Zastępowanie tyczy się nie tylko rozpuszczalników wykorzystywanych do czyszczenia podłoży, sprzętu i
pomieszczeń, lecz także innych składników wykorzystywanych w procesach, takich jak pigmenty, konserwanty,
spoiwa, środki powierzchniowo aktywne itp.
Niektóre substancje zostały ujęte w europejskim i/lub krajowym prawodawstwie, a opisy ryzyka dostarczone wraz z
informacjami od producenta mogą być przydatną podstawą do identyfikacji materiałów niosących ze sobą znaczne
ryzyko zdrowotne i środowiskowe. Poniżej opisano możliwe czynniki ryzyka dla substancji wykorzystywanych w tym
sektorze:
•
niekorzystne efekty fizjologiczne (patrz sekcja 20.10.4):
○ substancje o poziomach ryzyka R45, R46, R49, R60 i R61
○ substancje o poziomach ryzyka R40 i R68, może być brane pod uwagę ich zastąpienie, jednak przede wszystkim z
uwagi na ryzyko zawodowe, jeżeli istnieje ryzyko narażenia.
•
efekty fizykochemiczne: następujące poziomy ryzyka nie są uważane za wskaźniki wpływu
środowiskowego (za wyjątkiem tych, których się tyczy [134, WE, 2003]): wybuchowe, utleniające, bardzo łatwopalne
i łatwopalne.
•
tworzenie fotochemicznego utleniacza (potencjał tworzenia ozonu, OFP): patrz rozdział 1 i sekcja
20.10.2
•
potencjał wyczerpania ozonu stratosferycznego (ODP) (patrz sekcja 20.10.3)
•
potencjał ocieplania klimatu (GWP): GWP substancji jest wskaźnikiem znacznej ilości ciepła, które
zostaje uwięzione w atmosferze, w momencie gdy jeden kilogram substancji jest w całości do niej uwalniany, w
porównaniu z sytuacją, gdy uwalniany jest 1 kg dwutlenku węgla.
•
efekty ekotoksyczne: są wymienione w etykietach towarzyszącym surowcom, a opisane w zmienionej
Dyrektywie w Sprawie Wprowadzania do Obrotu [98, WE, 1976]. W tym sektorze, toksyczność dla środowiska
wodnego, definiowana przez poziom ryzyka R50/53 może być jedną z najbardziej istotnych tam, gdzie istnieje ryzyko
kontaktu z wodą, np. jeśli systemy rozpuszczalnikowe są zastępowane w systemami z przewagą wodnych. Może to
wymagać dodawania biocydów, albo surowce mogą wykazywać wewnętrzną toksyczność dla środowiska wodnego,
albo istnieje ryzyko wycieku patrz sekcja 20.3.3
•
odory: wiele LZO posiada odór. W niektórych przypadkach emisje LZO mogą powodować lokalne
problemy z uciążliwym zapachem (patrz sekcja 20.15). Nie istnieją ogólnoeuropejskie wskaźniki odoru, istnieją one
jednak w wielu systemach zarządzania.
•
uszkodzenia materiałów: istnieją informacje dotyczące korozyjności i innych właściwości LZO, które mogą
prowadzić so uszkodzenia materiałów. Mało prawdopodobne jest jednak wystąpienie tych uszkodzeń pomiędzy
uwolnieniem a rozcieńczeniem przez dyspersję. Dlatego też LZO nie są uznawane za niebezpieczne pod tym
względem, jednak POCP (patrz sekcja 20.10.3) bierze udział w tworzeniu ozonu, który może do uszkodzenia
niektórych materiałów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja wykorzystania szkodliwych substancji, np. rozpuszczalników, które
następnie przedostają się do środowiska, zarówno w sposób planowany (np. gazy odlotowe) jak i nieplanowany (np.
emisje niezorganizowane, wypadki przy pracy itp.)
Mogą tez pojawiać się inne korzyści dla środowiska, takie jak oszczędność energii wykorzystywanej w procesach lub
do utylizacji gazów odlotowych, mniejsze zużycie surowców w procesach lub oczyszczaniu ścieków, mniejsze zużycie
wody, mniejsza produkcja ścieków i mniejsza emisja hałasu, pyłu itp.
Oddziaływanie na środowisko: Efekty te są uzależnione od poszczególnych technik alternatywnych. Niektóre mogą
mieć takie skutki jak zwiększenie zużycia energii, zwiększona produkcja odpadów lub zwiększone zużycie wody lub
surowców. Niektóre materiały alternatywne mogą zwiększać ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, mieć
wyższą reaktywność fotochemiczną (patrz sekcja 20.10.2), albo zwiększać inne rodzaje ryzyka środowiskowego.
Prostą metodą oceny, czy wzrosło ryzyko zdrowotne jest Wskaźnik Ryzyka Parowania (patrz Zakres zastosowania,
poniżej) Więcej informacji można znaleźć w ECM REF.
Dane operacyjne: Patrz sekcje 2.4.1.2, 2.4.2.2, 2.4.3.2, 3.4.5, 4.4.2, 5.4.2, 6.4.3, 7.4.2, 8.4.2, 9.4.2, 10.4.2, 11.4.7,
12.4.2, 14.4.3, 15.4.2, 16.4.4 i 17.4.3.
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Zakres zastosowania: Decyzje odnośnie zastępowania muszą być podejmowane dla każdego przypadku oddzielnie, a
zamiennik musi wykazać wymagane właściwości końcowe (np. odpowiednią funkcjonalnością). W każdym
przypadku, przed zastąpieniem, konieczne jest omówienie zmian z klientem. Do dobrej praktyki należy
niedokonywanie zmian bez pełnej wiedzy na temat wymaganych końcowych właściwości. Z uwagi na ryzyko błędu,
wskazane jest aby zarówno operator, jak klient monitorowali jakość i właściwości w celu wymiany informacji na
tematy wymaganych specyfikacji.
W niektórych procesach wykorzystujących pojedyncze substancje takie jak toluen w druku techniką wydawniczego
druku wklęsłego, nie ma obecnie możliwości zastąpienia toluenu.
Z uwagi na szeroką gamę chemikaliów wykorzystywanych w tym sektorze, wątpliwe jest, czy wszystkie chemikalia
potencjalnie groźne dla środowiska mogą być skutecznie zastąpione. Niektóre procesy mogą być uzależnione od
niebezpiecznych substancji, w sytuacji, gdy nie istnieją odpowiednie zamienniki, albo gdy oddziaływanie na
środowisko (patrz wyżej), nie przeważa nad korzyściami.
Przy porównywaniu możliwych do zastosowania substancji alternatywnych można wykorzystać współczynniki. Na
przykład w przypadku efektów fizjologicznych, Wskaźnik Ryzyka Oparów (HVR) porównuje tendencję produktu do
parowania z jego wartością graniczną narażenia w miejscu pracy (OEL -NDS), co przedstawiono poniżej:
Zrównoważona stężenie oparów (w 20 °C)
HVR = ------------------------------------------------------OEL
W rezultacie
:
•
spośród produktów o podobnym OEL, należy wybrać produkt o najniżej lotności
•
spośród produktów o podobnej lotności, należy wybrać produkt o wyższym OEL.
Jeżeli dane są trudniejsze do interpretacji, należy wykonać obliczenie.
Inne czynniki takie jak toksyczność i ekotoksyczność mogą być ocenione na prostej zasadzie, na przykład przy użyciu
substancji o najniższym poziomie ryzyku. Ewentualnie wykorzystane mogą być inne wartości (takie jak reaktywność
tworzenia ozonu, patrz sekcja 20.10.2). Niekiedy, np. w przypadku OFP, można stworzyć współczynnik analogiczny
do VHR.
Ekonomika:. Zamienniki mogą być bardziej kosztowne, ale należy to ustalić oddzielenie, dla każdego przypadku.
Mogą one umożliwić spełnienie w instalacjach więcej niż jednego wymogu prawnego (patrz Przyczyny zastosowania,
poniżej). Oszczędności mogą wynikać np. z:
•
•
•
•

redukcji zużycia energii, wody i surowców
utylizacji mniejszej ilości gazów odlotowych i ścieków
zwiększone przestrzeganie wymogów związanych ze zdrowie i bezpieczeństwem w miejscu pracy
wzrost jakości i niezawodności

Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest podstawą przyczyną stosowania mniej
szkodliwych substancji (Uwaga: należy zachować ostrożność przy zastępowaniu z przyczyn zdrowia w miejscu pracy,
aby upewnić się, że na podstawie wszelkich dostępnych dowodów zamiennik jest rzeczywiście mniej szkodliwy)
Inne prawne przyczyny zastosowania to, np. Dyrektywa o emisjach rozpuszczalników oraz rekomendacje PARCOM
dotyczące materiałów uwalnianych do wód. W niektórych przypadkach, osiągnięta redukcja rozpuszczalników
skutkuje redukcją zużycia rozpuszczalników poniżej poziomów przewidzianych w IPPC lub innych przepisach.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Patrz sekcje 2.4.1.2, 2.4.2.2, 2.4.3.2, 3.4.5, 4.4.2, 5.4.2, 6.4.3, 7.4.2, 8.4.2,
9.4.2, 10.4.2, 11.4.4.2, 12.4.2, 14.4.3, 15.4.2, 16.4.4 i 17.4.3.

584

Literatura: [59, EIPPCB, 2005], [89, Envirowise, 2003, 97, EIPPCB, 2005, 123, WE, 1999, 128, TWG, 2005, 168,
ESIG, 2005]
20.10.1 Zastępowanie środków czyszczących (zamienniki)
[128, TWG, 2005]
Patrz sekcja 20.9. Prędkość parowania rozpuszczalników decyduje o ilości rozpuszczalnika, jaka paruje podczas
czyszczenia i późniejszego przechowywania zanieczyszczonych myjek (stosuje się standardowy test: DIN 53170).
Prędkość parowania tradycyjnych rozpuszczalników, np. w druku, toluenu i octanu etylu, jest wyższa niż prędkość
parowania rozpuszczalników o średniej i wysokiej temperaturze zapłonu. W efekcie, parowanie podczas czyszczenia
może być zredukowane dzięki użyciu tych ostatnich. Dane na temat prędkości parowania, o ile nie zostały dostarczone
wraz z rozpuszczalnikiem, można uzyskać u dostawcy. Jeżeli informacje nie są dostępne, punkt zapłonu
rozpuszczalnika jest dobrym wskaźnikiem jego prędkości parowania, a wszystkie niższe temperatury zapłonu powinny
być oznaczone na opakowaniu rozpuszczalnika.
Stosowanie rozpuszczalników o średniej i wysokiej temperaturze zapłonu ma również zalety z punktu widzenia
zdrowia i bezpieczeństwa, ponieważ zredukowane jest narażenie personelu na parujące rozpuszczalniki. Ponieważ
jednak niekiedy występuje bardzo niska wartość OEL, np. 1 lub 2 ppm w porównaniu z 150 ppm dla octanu etylu,
korzyści te pojawiają się w momencie, gdy alternatywny środek czyszczący spełnia następujące kryteria:
•
brak znacząco niższego limitu narażenia zawodowego
•
zmiana rozpuszczalnika nie prowadzi do wymaganego ogrzania
•
rozpuszczalnik nie schnie pod wpływem wymuszonego parowania z użyciem powietrza pod wysokim
ciśnieniem.
Ponieważ powłoka jest zazwyczaj łatwo rozpuszczalna i ponownie tworzy zawiesinę w oryginalnym rozpuszczalniku,
sporadyczne stosowanie środków o niskiej temperaturze zapłonu jest niezbędne przy trudniejszych przypadkach
czyszczenia. Należy więc przechowywać niewielką ich ilość (np. ok. 5 % ogółu). Przykładowo, HBS lub inne
niskolotne rozpuszczalniki nie mają zastosowania we wszystkich drukarniach. Farby na bazie lotnych
rozpuszczalników, po wyschnięciu, łatwo rozpuszczają się w tym samym rozpuszczalniku, który oryginalnie
zawierały. Stosowanie Rozpuszczalników innych niż oryginalne jest z zasady nieopłacalne. Jedną z przyczyn jest fakt,
że przy zmianie na HBS, nie jest możliwe wykorzystanie istniejących urządzeń do destylacji na miejscu. Systemy
filtrowania HBS na miejscu są w trakcie opracowywania. Przykładami innych sytuacji, w których potrzebne jest
użycie lotnych środków czyszczących są (patrz sekcja 20.9):
•
•
•
•

czyszczenie wałków nawilżających
konserwacja
czyszczenie farb utwardzanych promieniowaniem UV
trudne zmiany kolorów.

Jeżeli do czyszczenia podłóg wykorzystuje się rozpuszczalniki o niższej lotności/wyższej temperaturze zapłonu,
rozpuszczalniki te (z definicji) nie parują szybko, a zatem podłoga pozostaje śliska. Konieczne jest zatem zsuszenie
podłóg, niekiedy przy użyciu niewielkich ilości lotnych rozpuszczalników. [148, TWG, 2006]
20.10.1.1 Środki czyszczące o temperaturze zapłonu 40 °C
Opis: Prędkość parowania tradycyjnych rozpuszczalników jest znacznie wyższa niż rozpuszczalników o temperaturze
zapłony of >40 °C. W rezultacie, parowanie podczas czyszczenia może być zredukowane przez zastosowanie
rozpuszczalników o średniej temperaturze zapłonu. Rozpuszczalniki te mogą być przydatne jako etap pośredni przy
przechodzeniu z lotnych środków czyszczących na mniej lotne.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Odnotowana została redukcja emisji LZO do powietrza sięgająca 40 % w
porównaniu z rozpuszczalnikami o wysokiej temperaturze zapłonu (patrz sekcja 20.10.1.2). Istnieje mniejsze ryzyko
skażenia gleby. Ponieważ mniej rozpuszczalników paruje, spada też ich zużycie.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Rozpuszczalniki o średniej temperaturze zapłonu mogą nie być tak skuteczne i wydajne podczas
czyszczenia, jak tradycyjne rozpuszczalniki, a czyszczenie może zajmować więcej czasu.
Zakres zastosowania: Technika nie jest stosowana we wszystkich sektorach przemysłu, patrz sekcja 20.10.1.2,
poniżej.
Ekonomika: W druku, ponieważ czyszczenie zajmuje więcej czasu, a czas pracy pras jest bardzo kosztowny,
stosowanie mniej lotnych rozpuszczalników jest nieopłacalnie drogie w momencie, gdy traci się potrzeby czas.
Przykładowo, w Gruku technika gorącego offsetu, straty czasu produkcyjnego w związku z wolniejszym parowaniem
rozpuszczalnika z łatwością mogą przekroczyć 1 000 euro na godzinę.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [35, Aminal, i in., 2002] [76, TWG, 2004] [54, BMLFUW Austria, 2003]
20.10.1.2 Środki czyszczące o temperaturze zapłonu 55 °C
Opis: Prędkość parowania tradycyjnych rozpuszczalników może być ok. 100 razy wyższa niż parowania
rozpuszczalników o temperaturze zapłonu >55 °C. W rezultacie, parowanie podczas czyszczenia może być znacząco
zredukowane przy użyciu rozpuszczalników o wysokiej temperaturze zapłonu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO do powietrza zależy od sytuacji początkowej: przejście z
rozpuszczalników o temperaturze zapłonu of 21 - 55 °C może prowadzić do redukcji o 50 %. Inną korzyścią jest
mniejsze ryzyko skażenia gleby. Ponieważ mniej rozpuszczalników paruje spada też ich zużycie.
Oddziaływanie na środowisko: Mogą wzrosnąć straty papieru, ponieważ po czyszczeniu doraźnym potrzeba więcej
czasu aż środki czyszczące znikną, co może prowadzić do zrywania zwoju.
Dane operacyjne: Rozpuszczalniki o wysokiej temperaturze zapłonu, podczas czyszczenia, mogą nie być tak wydajne
jak rozpuszczalniki tradycyjne, jednak po osiągnięciu wprawy, wyniki te stają się akceptowalne. Czyszczenie przy
pomocy rozpuszczalników o wysokiej temperaturze zapłonu wymaga więcej czasu, jednak po przeszkoleniu i nabyciu
wprawy straty czasu zostają zredukowane do akceptowalnego poziomu. W Niemczech, nawiązano porozumienie
między organizacją zajmującą się zdrowiem i bezpieczeństwem, a przemysłem drukarskim wykorzystującym technikę
gorącego offsetu, według którego stosowane będą wyłącznie środki czyszczące o temperaturze zapłonu >55 °C, o
zawartości związków aromatycznych poniżej 1 %. Głównym argumentem jest jednak zdrowie i bezpieczeństwo w
miejscu pracy, ale wykorzystywanie rozpuszczalników o wysokiej lotności/wysokim potencjalne tworzenia ozonu
znacznie spadło dzięki zastąpieniu tradycyjnych rozpuszczalników typu benzyna lakiernicza.
Zakres zastosowania: Rozpuszczalniki te są wykorzystywane do czyszczenia ręcznego i automatycznego. Są one
powszechnie stosowane w gorącym offsecie, gdzie często stosuje się mieszanki roślinnych środków czyszczących i
substancji o wysokiej temperaturze zapłonu (55 - 100 °C) w celu uzyskania odpowiedniej prędkości schnięcia.
W przypadku opakowań elastycznych, rozpuszczalniki o wysokiej temperaturze zapłonu są powszechnie stosowane w
małych ilościach do usuwania wyjątkowo uporczywych zanieczyszczeń. Do codziennego czyszczenia maszyn środki
czyszczące o wysokiej temperaturze zapłonu nie są powszechnie stosowane, przeprowadzone zostały pewne
eksperymenty, które póki co nie odniosły sukcesu.
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Ekonomika: W druku, ponieważ czyszczenie zajmuje więcej czasu, a czas pracy pras jest bardzo kosztowny,
stosowanie mniej lotnych rozpuszczalników jest nieopłacalnie drogie w momencie, gdy traci się potrzeby czas.
Przykładowo, w Gruku technika gorącego offsetu, straty czasu produkcyjnego w związku z wolniejszym parowaniem
rozpuszczalnika z łatwością mogą przekroczyć 1 000 euro na godzinę.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [29, Holandia, 1996] [76, TWG, 2004] [168, ESIG, 2005]
20.10.1.3 Środki czyszczące o temperaturze zapłonu 100 °C
Opis: Środki czyszczące o temperaturze zapłonu >100 °C są też nazywane rozpuszczalnikami wysokowrzącymi
(HBS). Wykazują one jeszcze mniejsze parowanie (niemal zerowe) niż rozpuszczalniki o temperaturze zapłonu >55
°C.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Główną ich zaletą jest fakt, że podczas przechowywania zużytych
rozpuszczalników i zanieczyszczonych myjek ma miejsce mniejsze parowanie niż w przypadku rozpuszczalników o
niższej temperaturze zapłonu. Niższe jest też ryzyko skażenia gleby pod wpływem powietrza zawierającego
rozpuszczalnik. Inną zaletą jest zredukowanie do minimum narażenia pracowników.
Oddziaływanie na środowisko: Im mniej rozpuszczalnika paruje, tym mniej odpadów wymaga utylizacji lub
usunięcia. Czyszczenie przy pomocy środków HBS wymaga kolejnego czyszczenia przy pomocy wody. Wzrasta
zatem także zużycie wody i produkcja ścieków, ponieważ środki HBS są z reguły rozcieńczalne wodą. Mieszanki HBS
mogą być utylizowane przez filtrację, w następstwie której środki HBS mogą być wykorzystane powtórnie a pozostała
woda może być w normalny sposób wypuszczona do systemu kanalizacji.
Dane operacyjne: Użycie środków HBS w gorącym offsecie wymaga zastosowania innej metody niż w przypadku
tradycyjnych rozpuszczalników. Efekty zastosowania HBS są więc zmienne, aczkolwiek efekty są często korzystne.
Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach, gdy prasy są czyszczone ręcznie.
Jeżeli stosuje się automatyczne systemy czyszczące, należy się upewnić, czy ich producent nie sprzeciwia się użyciu
środków HBS. Wskutek zastosowania tych produktów niektóre automatyczne systemy mogą ulec uszkodzeniu.
Szczególnie automatyczne systemy sprzed 1996 r. mogą wymagać adaptacji w obrębie systemów dozujących i
natryskujących.
Zakres zastosowania:
•
•

zastosowanie w drukarniach wykorzystujących metodę gorącego offsetu.
środki HBS mogą być stosowanie do czyszczenia ręcznego i automatycznego.

Ekonomika: Z zasady technika ta jest samoopłacalna, jednakże pod uwagę należy wziąć następujące warunki:
•
wyjątek stanowi czyszczenie automatyczne w starych zakładach, gdzie koszty modernizacji mogą być
wysokie
•
nowoczesne automatyczne jednostki czyszczące, o ile nadal wykorzystują wysokolotne rozpuszczalniki,
wykorzystują ich jedynie kilka ml na cykl czyszczenia
•
nawet niewielkie straty czasu produkcyjnego czynią tę technikę niezwykle kosztowną w przeliczeniu na
euro/nieemitowany kg.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
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Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [29, Holandia,
1996] [76, TWG, 2004] [54, BMLFUW Austria, 2003] [128, TWG, 2005]
20.10.1.4 Roślinne środki czyszczące (VCA)
Opis: Roślinne środki czyszczące (VCA) znajdują się w grupie środków czyszczących o temperaturze zapłonu >100
°C (patrz sekcja 20.10.1.3). Pierwsza generacja VCA były to zwykłe rafinowane oleje roślinne, raczej gęste i trudne w
obsłudze. Obecna generacja VCA są to monoestry różnych kwasów tłuszczowych o różnym stopniu nasycenia (liczbie
jodowej) i różnej zawartości kwasów tłuszczowych (liczbie kwasowej). Istnieją automatyczne systemy czyszczące
skonstruowane specjalnie do stosowania ze środkami VCA.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Środki VCA produkowane są z surowców odnawialnych, dlatego też nie
zwiększają produkcji gazów cieplarnianych. Inną zaletą jest fakt, że podczas przechowywania zużytych
rozpuszczalników i zanieczyszczonych myjek, ma miejsce mniejsze parowanie niż w przypadku rozpuszczalników o
niższej temperaturze zapłonu. Niższe jest też ryzyko skażenia gleby pod wpływem powietrza zawierającego
rozpuszczalnik. Inną zaletą jest zredukowanie do minimum narażenia pracowników.
Oddziaływanie na środowisko: Czyszczenie przy pomocy środków VCA wymaga kolejnego czyszczenia przy
pomocy wody. Wzrasta zatem także zużycie wody i produkcja ścieków. Wodne mieszanki VCA mogą być
utylizowane przez filtrację, w następstwie, której środki VCA mogą być wykorzystane powtórnie a pozostała woda
może być w normalny sposób wypuszczona do systemu kanalizacji. Niektóre środki VCA mogą mieć toksyczny
wpływ na ludzi.
Niektóre środki VCA mogą zawierać do 15 % rozpuszczalników lub składników toksycznych (jednak nie zostały one
dokładniej opisane). Oczywiście takie VCA nie mają zalet z punktu widzenia ochrony środowiska ani zdrowia i
bezpieczeństwa. Wykorzystanie środków VCA omówione w niniejszej sekcji skupia się na środkach, które są wolne
od rozpuszczalników i składników toksycznych.
Dane operacyjne: Użycie środków VCA wymaga zastosowania innej metody niż w przypadku tradycyjnych
rozpuszczalników, dlatego też efekty zastosowania VCA są więc zmienne. Efekty są jednak często korzystne. Dzieje
się tak zazwyczaj w sytuacjach, gdy prasy są czyszczone ręcznie. Pomaga w tym jednak trening i doświadczenie.
W przemyśle drukarskim, gdzie, w zakładach offsetowych, wykorzystuje się automatyczne systemy czyszczące,
należy się upewnić, czy ich producent nie sprzeciwia się użyciu środków VCA. Wskutek zastosowania tych produktów
niektóre automatyczne systemy mogą ulec uszkodzeniu. Szczególnie automatyczne systemy sprzed 1996 r. mogą
wymagać adaptacji w obrębie systemów dozujących i natryskujących. Niekiedy należy wymienić uszczelki.
Zakres zastosowania: Zastosowanie w zakładach offsetu arkuszowego. W procesach zimnego i gorącego offsetu
rolowego wykorzystywane jedynie do końcowego czyszczenia pras. Dzieje się tak ponieważ podczas drukowania
woda płuczna może z łatwością zerwać zwój papieru. Przegląd przeprowadzony w Danii wykazał, że ok. 65 %
zakładów drukujących techniką offsetu rolowego regularnie stosuje środki VCA, a rozpuszczalników lotnych używa
się tylko w razie konieczności usunięcia zaschniętej farby. Zużycie środków VCA w tych zakładach wynosi ok. 2 %
całkowitego zużycia rozpuszczalników. Inne raporty, np. z Holandii, wykazują, że środki te nie mają zastosowania w
gorącym offsecie i nie zawsze w offsecie arkuszowym. Wykazano również, że w gorącym offsecie różnica w
wielkości emisji podczas stosowania HBS i VCA nie usprawiedliwia dodatkowych kosztów i start czasu.
Wykorzystanie środków VCA powinno być ograniczone do substancji, których toksykologia i wpływ na środowisko
zostały dobrze poznane.
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Ekonomika: Środki VCA są często czterokrotnie droższe niż tradycyjne środki czyszczące. Objętość środka VCA
potrzebnego do wyczyszczenia ciągłej powierzchni maty stanowi jednak ´ objętości tradycyjnego środka
czyszczącego. Z zasady technika ta jest samo opłacalna, jednakże pod uwagę należy wziąć następujące warunki:
•
automatyczne czyszczenie w starych zakładach, gdzie koszty modernizacji mogą być wysokie
•
nowoczesne automatyczne jednostki czyszczące, o ile nadal wykorzystują wysokolotne rozpuszczalniki
wykorzystują jedynie kilka ml na cykl czyszczenia
•
nawet niewielkie straty czasu produkcyjnego czynią tę technikę niezwykle kosztowną w przeliczeniu na
euro/nieemitowany kg.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [11, IMPEL,
2000] [76, TWG, 2004]

20.10.1.5 Silne rozpuszczalniki nielotne
Opis: Silne rozpuszczalniki takie jak n-metylo-2-pirolidon (temperatura wrzenia 202°C, temperatura zapłonu 95 °C) i
etanoloamina (temperatura wrzenia 170°C, temperatura zapłonu 85 °C) mogą być wykorzystane w sytuacjach, gdy
wymagane jest silne działanie rozpuszczalnika, zazwyczaj do czyszczenia. Mogą one zastąpić rozpuszczalniki
chlorowcowane (patrz sekcja 20.10.3).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji do atmosfery i produkcji niebezpiecznych odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Silne rozpuszczalniki o niskiej lotności, używane w temperaturze pokojowej, nie są
źródłem emisji i środki do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa są potrzebne w minimalnym zakresie. Jednak używane w
wyższej temperaturze, w celu zwiększenia skuteczności, zalety te znikają. Pod koniec 2006 n-metyl-2-pirolidon został
poddany kontroli i może on zostać sklasyfikowany jako substancja CMR (rakotwórcza, mutagenna lub toksyczna ze
względu na zaburzenia rozrodczości i rozwoju).
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Zakres zastosowania zależy od sposobu wykorzystania (patrz sekcja 20.9). W przemyśle
drukarskim ma miejsce stopniowe zastępowanie (w oparciu o przepisy i ogólnoeuropejskie umowy przemysłowe),
powszechnie zastosowanie w produkcji materiałów ściernych, a także w innych sektorach przemysłu.
Ekonomika: Droższe nietradycyjne rozpuszczalniki.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Patrz Zakres zastosowania, powyżej.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [148, TWG,
2006]

20.10.1.6

Czyszczenie wodne

Patrz sekcja 20.9.8.
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20.10.2 Wykorzystanie rozpuszczalników o niższym potencjale tworzenia ozonu (OFP)
Opis: Różne rodzaje LZO, emitowane do atmosfery, różnie się zachowują. Nazywa się to reaktywnością (lub
potencjałem) tworzenia ozonu. Reaktywność LZO nie jest stałą cechą związków, ale waha się w zależności od
warunków otoczenia. Temperatura, ilość światła słonecznego i stężenie NO X, jak również innych związków LZO w
powietrzu może wpływać na ten potencjał tworzenia ozonu poszczególnych związków. Ważna rolę ogrywają tez
warunki meteorologiczne. Przypisane cech reaktywności do LZO jest więc skomplikowanym zadaniem.
Najczęściej do porównania reaktywności różnych LZO stosuje się takie skale jak:
•
•

fotochemiczny potencjał tworzenia ozonu (POCP) (omówiony w ECM REF)
maksymalna reaktywność rosnąca (MIR), na potrzeby przepisów w Kalifornia, USA.

W Wielkiej Brytanii opracowano alternatywną skalę nazwaną IDOP – maksymalna, zintegrowana produkcja ozonu z
wiatrem. IDOP wyraża się w ppb ozonu na wielkość emisji LZO w tonach na godzinę. Wyliczono jedynie ok. 100
wartości IDOP dla poszczególnych substancji i, przed rutynowym zastosowaniem IDOP, zaleca się przeprowadzenie
dalszych testów. Jest to obszar do dalszych badań w przyszłości (patrz Podsumowanie, sekcja 23.4). Ponieważ MIR
jest liczona w kalifornijskich warunkach klimatycznych, obecnie najodpowiedniejszą opcją okazuje się być POCP.
Wykorzystanie skali OFP pozwala na podsumowanie mieszanki LZO (patrz ECM REF). OFP jest jednak zazwyczaj
wykorzystywany do oceny oddziaływania substancji będących już w stanie lotnym (np. w komorach natryskowych,
suszarkach), które są uwalniane, jak w przypadku modeli. Jeżeli substancje nie ulatniają się w sposób automatyczny
(np. w przypadku niektórych materiałów czyszczących), należy wziąć to pod uwagę. Swan Eco-label wykorzystuje
czynny potencjał tworzenia ozonu POCP(czynny) (POCP pomnożony przez względny współczynnik parowania). W
zastępstwie można wykorzystać ciśnienie pary pomnożone przez POC (patrz załącznik 24.7):
Wpływ mieszanki rozpuszczalników na tworzenie ozonu dla materiałów można wyrazić jako:
POCP(czynny) = Σ1nx1(POCPczynny)1+ x2(POCPczynny)1 +…. xn(POCPczynny)n
Gdzie:
x1 to stężenie substancji 1 w mieszance
(POCPczynny)1 czynny potencjał tworzenia ozony (jest równy POCP, jeżeli cały rozpuszczalnik jest uwalniany).
Podobny wzór (lecz wykorzystujący wagę zamiast stężenia uwalnianych substancji) może być wykorzystana do
porównania skutków uwalniania różnych ilości różnych rozpuszczalników z różnych substancji.
Poniżej, na rysunku 20.4 przedstawiono graficznie jak działa wzór, podczas oceny, gdzie propozycja zamiennika
przynosi korzyści środowiskowe. VPn oznacza ciśnienie pary dla n składników (w ramach pierwszego założenia, suma
ta zakłada brak fizykochemiczych interakcji pomiędzy składnikami, co prawdopodobnie jest najgorszym
scenariuszem).
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POCP of the mixture
Substitution proposal
Starting formulation
VP of the mixture Σxn.VPn

POC mieszanki
Propozycja zamiennika
Substancja początkowa
VP mieszanki Σxn.VPn

Rysunek 20.4: Ocena potencjalnego zastąpienia przez POCP
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Bezpośrednie zastępowanie wysoce reaktywnych lekkich rozpuszczalników
aromatycznych, np. toluenu, ksylenu i nafty (związku aromatyczne C9), alternatywami o niższej reaktywności oferuje
potencjał redukcji POCP związanego z LZO o ok. 20 - 40 % (patrz Zakres zastosowania, poniżej).
Niektóre rozpuszczalniki aromatyczne są zaklasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska (R51/53: do wyjątków
zalicza się toluen, ksyleny i benzeny etylu), tak więc ich zastąpienie może być korzystne również dla środowiska
wodnego, w zależności od wybranych zamienników.
Oddziaływanie na środowisko: Chlorowane LZO mają tendencję do niskiej reaktywności tworzenia ozonu, za to
wysoki potencjał wyczerpania ozonu stratosferycznego, jak również działanie toksyczne.
Dane operacyjne: Patrz Zakres zastosowania, poniżej.
Zakres zastosowania: Podczas, gdy OFP jest naukowym powodem stojącym za koniecznością redukcji emisji LZO,
wykorzystanie OFP jest we wczesnej fazie i nie może być użyte do wykazania zgodności z istniejącymi przepisami
prawa takimi jak Dyrektywa SED (na poziomie operacyjnym) oraz Krajowe Pułapy Emisji (na poziomie Państwa
Członkowskiego).
Technika ta nie ma zastosowania w instalacjach, gdzie emisje rozpuszczalników są odpowiednio zredukowane, np.
przez utylizację gazów odlotowych, patrz sekcja 20.11.
Obliczenia reaktywności LZO wykazują, że pomimo iż istnieją pewne różnice w zestawieniach poszczególnych LZO,
we wszystkich trzech skalach, lekkie rozpuszczalniki aromatyczne okazują się być produktami najbardziej
reaktywnymi pod względem tworzenia ozonu (to samo pokazują inne skale testowane w USA). Zasadniczo,
zastępowanie lekkich substancji aromatycznych w produktach do obróbki powierzchniowej może skutkować znaczną
redukcją OFP produktu końcowego, pomimo pewnych niewiadomych związanych z wartościami POCP (lub innym
rodzajem reaktywności). Należy jednak zauważyć, że jakkolwiek chlorowane LZO z zasady mają niskie wartości na
skali formowania ozonu, nie powinny być one wykorzystywane do zastępowania niechlorowanych LZO, ponieważ
mają wysokie wartości ODP (patrz sekcja 20.10.3), jak również wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo.
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Złożone systemy takie jak farby motoryzacyjne (i niektóre rodzaje farb drukarskich), mogą zawierać do 30 rożnych
rozpuszczalników. Tak skomplikowana mieszanka rozpuszczalników wykorzystywana jest żeby uzyskać konkretne
właściwości, takie jak kolor, schnięcie, wytrzymałość itp. Zmiany mające na celu zmniejszenie ogólnego
POFPcałkowitego przy jednoczesnym spełnieniu wymagań jakościowych wymagają ze strony przemysłowców znacznych
inwestycji (patrz Ekonomika, poniżej) i może nie móc być zrealizowane przez pojedynczego producenta lub instalację.
Mogą być one jednak wprowadzone w dłuższym przedziale czasu w związku z ciągłym tworzeniem farb (np. dzięki
REACH, patrz Przyczyny zastosowania, poniżej) i jest to pole do przyszłych badań (patrz Podsumowanie, sekcja
23.4).
W niektórych procesach wykorzystujących rozpuszczalniki o wyższym OFP, rozpuszczalniki te nie mogą być
zastąpione z przyczyn technicznych. Może tak być w przypadku, gdy w procesie wykorzystywany jest jeden
podstawowy rozpuszczalnik, np. toluen w wydawniczym druku wklęsłym.
OFP może być wykorzystywany (z zachowaniem ograniczeń opisanych w niniejszej sekcji) do wyznaczania
zamienników dla innych niebezpiecznych substancji (co opisano w sekcji 20.10), żeby upewnić się, że zamienniki te
redukują (lub przynajmniej nie zwiększają) całkowitego OFP. Należy to rozważyć w przypadkach, gdy zastępowanie
ma na celu realizację celów związanych z emisją. Może być wykorzystany tam, gdzie inne metody nie pozwalają na
osiągnięcie powiązanych wartości emisji, albo nie są techniczne możliwe do zastosowania (np. mają niekorzystny
wpływ na środowisko). Z łatwością może być wykorzystany w prostych systemach takich jak zamienniki
rozpuszczalników czyszczących (patrz sekcja 20.9 i 20.10.3) i nośników rozpuszczalników do konserwacji drewna
(patrz rozdział 18). Jeżeli wykorzystuje się OFP, wielkości POCP mogą być wykorzystane tam, gdzie rozpuszczalnik
odparowywuje, a POCPczynne tam, gdzie parowanie jest tylko częściowe (np. w przypadku niektórych technik
czyszczenia).
Ekonomika: Szacuje się, że w przypadku farb wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym koszt wdrożenia
wynosi od 100 do 3 500 milionów euro w skali ok. 10 lat. Dodatkowo, prawdopodobne są ukryte koszty wdrożenia
zmian tego typu w produkcji, jeżeli nowe rozpuszczalniki nie posiadają tych samych cech.
Przyczyny zastosowania: Polityka i przepisy ograniczające tworzenie ozonu na poziomie terenu (Protokół UNECE
Gothenburg i Dyrektywa UE w Sprawie Krajowych Poziomów Emisji 2001/81/WE), CAFÉ (Czyste Powietrze dla
Europy), REACH, itp.
Lekkie rozpuszczalniki aromatyczne maja stosunkowo niskie limity narażenia zawodowego, tak więc z punktu
widzenia zdrowia zawodowego ich zastąpienie również może być korzystne.
Benzen etylu, składnik ksylenu przemysłowego, został poddany ocenie ryzyka na podstawie Rozporządzenia
Dotyczącego Substancji Istniejących 793/93/EWG. Testy toksykologiczne benzenu etylu wykazały pewne efekty
rakotwórcze na szczurach i myszach i w rezultacie Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała
benzen etylu do substancji rakotwórczych grupy 2B (możliwa rakotwórczość u ludzi).
Przykłady zakładów produkcyjnych: Technika stosowana w USA przez lokalne władze odpowiedzialne za kontrolę
zanieczyszczeń powietrza, szczególnie przez organy regulacyjne i przemysłowców w Kalifornii.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004] [96, Europejska Grupa Przemysłu Rozpuszczalników, 2005]
[97, EIPPCB, 2005] Swan Eco-label [www.Svanen.nu] [148, TWG, 2006, 169, Lemoine, 2006, 170, Tempany i
Lemoine, 2006, 172, May 2006]
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20.10.3 Zastępowanie rozpuszczalników chlorowcowanych (zamienniki)
Opis: Rozpuszczalniki chlorowcowane mogą być zastąpione przez mniej niebezpieczne rozpuszczalniki, np. w
przypadku, gdy silne działanie rozpuszczalnika jest wymagane do czyszczenia. Zastosowane mogą być silne
rozpuszczalniki takie jak n-metylo-2-pirolidon i etanoloamina (patrz sekcja 20.9.5). Jeżeli farby są na bazie
rozpuszczalników chlorowcowanych, można zastosować alternatywne systemy malarskie (patrz sekcja 20.7).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja ryzyka emisji podczas użycia i emisji do powietrza a także redukcja
produkcji niebezpiecznych odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Węglowodory chlorowcowane są niekiedy wykorzystywane do odtłuszczania powierzchni w
produkcji materiałowo ściernych, a także jako rozpuszczalnik w niektórych powłokach pojazdów rolniczych i
budowlanych.
W opakowaniach elastycznych, rozpuszczalniki chlorowcowane takie jak chlorek metylen ubyły wykorzystywane do
usuwania uporczywych zanieczyszczeń. Zostały one jednak zastąpione przez rozpuszczalniki nielotne takie jak nmetylo-2-pirolidon i etanoloamina.
Zakres zastosowania: Zakres zastosowania zależy od konkretnej techniki i sposobu jej wykorzystania. W przemyśle
drukarskim zastępowanie musi przebiegać stopniowo (w oparciu o przepisy i ogólnoeuropejskie umowy
przemysłowe), powszechnie zastosowanie w produkcji materiałów ściernych, a także w innych sektorach przemysłu.
Dostępne są farby mogące zastąpić farby, w których stosuje się rozpuszczalniki chlorowcowane.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dyrektywa SED wyznacza limit emisji 20
mg/Nm3, gdzie przypływ masy chlorowcowanych LZO o poziomie ryzyka R40 jest równy lub większy niż 100 g/h.
W Niemczech, stosowanie rozpuszczalników chlorowcowanych jest uważane za przestarzałe.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Rozpuszczalniki chlorowcowane zostały w znacznej mierze zastąpione (np. w
Niemczech)
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.10.4 Zastępowanie rozpuszczalników i innych materiałów o właściwościach CMR (zamienniki)
Opis: Do zastępowania substancji i/lub preparatów mogą być również wykorzystane inne substancje, które ze względu
na zawartość LZO są sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne podczas produkcji na podstawie
Dyrektywy 67/548/EWG, oznaczono je poziomami ryzyka R45, R46, R49 R60, R61.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Zastępowanie zostało pomyślnie wprowadzone w przemyśle drukarskim. W celu zastąpienia
rozpuszczalników,
w
instalacjach
odtłuszczanie
rozpuszczalnikowo
zastąpiono
czyszczeniem
bezrozpuszczalnikowym, jednak zastąpione rozpuszczalniki nie zawsze były rozpuszczalnikami CMR (patrz sekcja
20.10.1.6).
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Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, Dyrektywa SED, Dyrektywa w sprawie
Wprowadzaniu do Obrotu i Stosowania.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Większość zakładów lakierniczych w Niemczech i wiele zakładów
galwanicznych w Europie stosujących podobne podłoża.
Literatura: [98, WE, 1976, 123, WE, 1999] [128, TWG, 2005]
20.10.5 Wodne środki czyszczące
Opis: W zakładach lakierniczych wykorzystujących farby wodne, stosowane są wodne mieszanki alkoholu lub
glikolu/wody (butyloglikol/woda) zamiast czystych rozpuszczalników organicznych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja zużycia rozpuszczalników
Oddziaływanie na środowisko: Mimo, że zawartość rozpuszczalników może być znacznie zmniejszona, należy
zauważyć, że wodne środki czyszczące mogą zwierać do 15 % rozpuszczalnika. Jeżeli pomiędzy czyszczeniem a
kolejnym procesem wymagane jest dodatkowe suszenie, może wzrosnąć zużycie energii.
Dane operacyjne: Wodne środki czyszczące mogą być stosowane w zestawieniu z oczyszczaniem biologicznym.
Zakres zastosowania: Wodne środki czyszczące są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, jeżeli stosowane są
farby
Wodne środki czyszczące nie mają zastosowania w druku offsetowym. Nie stosuje się ich również w wydawniczym
druku wklęsłym ani opakowaniach elastycznych, jeżeli używane są tuszem farby i kleje rozpuszczalnikowe.
Podczas stosowania wodnych środków czyszczących przy procesach rozpuszczalnikowych mogą się pojawić
problemy. Może być też wymagane dodatkowe suszenie pomiędzy czyszczeniem a kolejnym procesem obróbki.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Zakłady motoryzacyjne i powlekanie zwojów w Europie. Wiele zakładów
galwanicznych w Europie. (stosujących podobne podłoża do zakładów lakierniczych).
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]

20.11

Utylizacja gazów odlotowych

W niniejszej sekcji omówiono stosowane systemy utylizacji gazów odlotowych zawierających rozpuszczalnik.
Omówiono nie tylko różne dostępne rodzaje utylizacji, lecz także ich projekty i rozmieszczenie. Sekcja ta obejmuje
również techniki optymalizacji lub minimalizacji przepływu powietrza, które należy poddać utylizacji oraz techniki
odzysku poddanych redukcji rozpuszczalników, takie jak destylacja. Rysunek 20.5 przedstawia przegląd zakresów
zastosowania dostępnych technologii redukcji LZO do 2000 r. Według przemysłowców, czyszczenie na mokro jest
stosowane jedynie do usuwania części stałych, kondensacja musi być połączona z suszeniem w atmosferze gazu
obojętnego i jest wykorzystywana w przypadku znacznie wyższych stężeń, a spalanie (utlenianie) regeneracyjne jest
dziś stosowane znacznie częściej (<5000 - >100000 m3/h) [76, TWG, 2004].
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Inlet LZO concentration, g/m3 (Log scale)
Flow rate, m3/h (log scale)
Condensation/Inert gas drying
Membranes
Regenerative incineration
Regenerative adsorption
Thermal or catalytic incineration
Cartridge adsorption
Biofiltration
Rotating adsorber

Stężenie wkładu LZO g/m3 (Skala logarytmiczna)
Przepływ, m3/h (Skala logarytmiczna)
Kondensacja/suszenie w atmosferze gazu obojętnego
Membrany
Spopielanie regeneracyjne
Adsorpcja regeneracyjna
Spopielanie termiczne lub katalityczne
Adsorpcja w kasetach
Biofiltracja
Adsorber obrotowy

Rysunek 20.5: Przegląd zakresu zastosowania dostępnych technologii redukcji LZO
[60, ESIG, 2000]
20.11.1 Projekt, optymalizacja i zarządzanie technikami ekstrakcji i redukcji
20.11.1.1 Wybór, projekt i optymalizacja systemu
Opis: Systemy wyprowadzania powietrza zawierające rozpuszczalniki są zazwyczaj skonstruowane tak, aby
utrzymywały atmosferę obrębie obszarów roboczych i sprzętu znacznie poniżej poziomu OEL (który może być
wyższy w porównaniu z obszarem utrzymywanym poniżej LEL). Wyprowadzanie z kluczowych źródeł
rozpuszczalników może prowadzić do systemów utylizacji gazów odlotowych, W niektórych przypadkach (takich jak
maszyny czyszczące przy użyciu rozpuszczalników), powietrze jest przesyłane do utylizacji przede wszystkim w celu
redukcji emisji rozpuszczalników. W wielu przypadkach również, pierwotną przyczyną utylizacji gazów odlotowych
jest redukcja odoru. Przy projektowaniu systemów wyprowadzających należy wziąć pod uwagę:
•
•
•
•

ilość wyprowadzanego powietrza
przypuszczalny poziom rozpuszczalnika
rodzaj utylizacji, jej opłacalność i wpływ na środowisko
ilość godzin roboczych w ciągu roku.

Wyprowadzanie dużych ilości powietrza w stosunku do rozpuszczalnika powoduje zwiększenie rozmiarów systemu
redukcji i może zwiększać ilość energii potrzebnej jako napęd wspomagający spalanie.
Emisje niezorganizowane, które nie zostaną wychwycone przez system wyprowadzania i system utylizacji gazów
odlotowych, mogą często stanowić znaczną część emisji rozpuszczalników (na przykład, patrz sekcja 2.3). Należy
wziąć to pod uwagę podczas projektowania systemu ekstrakcji i redukcji.
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Przykład wzięcia pod uwagę wzajemnych oddziaływań pomiędzy drukiem fleksograficznym farbami wodnymi i
rozpuszczalnikowymi przedstawiono w ECM REF [97, EIPPCB, 2005].
W załączniku 24.9 podsumowano techniki utylizacji gazów odlotowych (utlenianie, adsorpcja, kondensacja i
oczyszczanie biologiczne) i zakres ich zastosowania. Porównanie wydajności usuwania najczęściej stosowanych
technik przedstawiono przy okazji różnych rodzajów rozpuszczalników w różnych stężeniach początkowych. [148,
TWG, 2006]
Przy wyborze, projekcie i optymalizacji systemu mogą być wzięte pod uwagę niżej wymienione kwestie. Niemniej
jednak wskazana jest asysta eksperta.
•
emisje czasowe: w przypadku nieciągłych procesów, najbardziej wydajne są zmienne techniki przy małych
objętościach, takie jak proste utlenianie termiczne (spalanie) lub adsorpcja (np. w kastach)
•
wybór utylizacji termicznej dla operacji ciągłych [112, Verspoor i producent, 2005]: tam gdzie emisje są
ciągłe, i rozważa się utlenianie wielowarstwowe. Zapotrzebowanie na energię do wyprowadzania powietrza i jako
napędu wspomagającego są wyższe. W tabeli 20.8 przedstawiono techniki utylizacji wymagane do uzyskania różnych
poziomów emisji.
Stężenie LZO w gazach odlotowych
20 mg C jako średnia w ciągu 24 h
50 mg C jako średnia w ciągu 24 h
100 mg C jako średnia w ciągu 24 h
20 mg C przez cały czas
50 mg C przez cały czas
100 mg C przez cały czas

Wymagana technika utylizacji
utlenianie trójwarstwowe
utlenianie dwu- lub trójwarstwowe
(w zależności od maksymalnego wkładu LZO)
utlenianie dwuwarstwowe
utlenianie trójwarstwowe
utlenianie trójwarstwowe
utlenianie trójwarstwowe

Tabela 20.8: Wpływ na wartość emisji na wybór 2 lub 3 warstwowego dopalacza
[112, Verspoor i producent], 2005]
Koszty inwestycyjne urządzeń do utleniania dwuwarstwowego są od 10 do 15 % niższe niż w przypadku utleniania
trójwarstwowego. W spalarniach z wstępnym ogrzewaniem regeneracyjnym (regeneracyjne utlenianie termiczne,
zakłady RTO), do tej pory największy procent zażywnej w procesie energii jest odzyskiwany przez zintegrowane
wymienniki ciepła (> 95%). Dlatego też wymagania energetyczne w utylizacji gazów odlotowych do uzyskania 20
mg/m3 utylizowanego gazu nie są znacznie wyższe niż energia wymagana do uzyskania jedynie 50 mg/m 3 lub 100
mg/m3. Wyższe jest jednak Zużycie energii w związku z pracą głównego wentylatora systemu wyprowadzania i
wyższe są koszty utrzymania. Jeżeli temperatura jest obniżone, ponieważ dozwolone są wyższe stężenia LZO w
utylizowanym gazie, emisja CO2 może wzrosnąć w sposób znaczny.
• wpływ zużycia energii w warunkach autotermicznych: Na rysunku 20.6 przedstawiono wpływ na koszty bieżące
spalarni. W sytuacji, gdy średnia zawartość rozpuszczalnika jest redukowana z upływem czasu, z powodu
(przykładowo) zmniejszenia zawartości rozpuszczalnika w materiałach powłokowych. Przedstawiono tu dane dla
spalarni w zakładzie opakowań elastycznych, Ilość gazu zużywanego po przekroczeniu autotermiczności dla średnich i
niskich przepływów wzrasta wykładniczo.
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Gas consumption Flex pack
Gas consumption (kW)
LZO concentration (g/Nm3)

Zużycie gazu w zakładzie opakowań elastycznych
Zużycie gazu (kW)
Stężenie LZO (g/Nm3)

Rysunek 20.6: Przykład zużycia gazu poniżej punktu autotermalnego dla opakowań elastycznych
[112, Verspoor and producent], 2005]
• Korzyści i koszty zużycia energii w kontrolowaniu niskich emisji rozpuszczalników: W REF ECM opisano
metody obliczania i interpretacji wpływu na środowisko dla różnych wariantów procesów przez zestawienie emisji z
siedmioma efektami środowiskowymi (motywami). Efekty te mogą być porównane przy użyciu skal względnych
efektów dla poszczególnych uwalnianych substancji lub ich toksyczności (patrz również sekcja20.10). Porównanie ej
dengo efektu z innym, np. fotochemicznego tworzenia ozonu z potencjałem efektu cieplarnianego jest jednak trudne i
niezbędne są dalsze badania wpływu na środowisko.
Alternatywną metodą porównania jest porównanie Tak różnych efektów jest porównanie negatywnych skutków
zewnętrznych (szkody lub negatywne marginalne koszty społeczne), w tym przypadku szkód dla środowiska, w tym
ludzkiego zdrowia. Może brakować danych na ten temat, ale są dostępne dane na temat emisji do powietrza (patrz
dalsza część sekcji). Technika ta może być wykorzystana do porównania skuteczności różnych akcji. Przykładowo,
spalanie dodatkowego paliwa w celu redukcji niższej emisji LZO w gazach odlotowych można porównać z metodami
redukcji emisji niezorganizowanych. Liczba ton CO2 emitowanego rocznie może być obliczona dla spalania
dodatkowego paliwa w celu usunięcia znanej ilości (w tonach) emisji LZO (np. przy redukcji poziomu emisji z 10 do 3
mg C/m3 dla opisanego przepływu gazów odlotowych). Wyniki mogą być pomnożone przez znaczący marginalny
koszt społeczny i porównane. Porównanie szkód związanych z CO 2 z tymi z LZO jest uproszczone: muszą być też
wzięte pod uwagę zmiany NOx (jeżeli są znane). Dodać należy też udział CO2 ze spalonych LZO.
Najnowsze dane na temat marginalnych kosztów społecznych zmian klimatu pozwalają na ich oszacowanie na od 20
do 25/t CO2 w 2000 r., które wzrosną do 34/t CO2 w 2020 r. (patrz załącznik 24.8) [116, AEA, i in., 2005]. Cena
rynkowa węgla EUA (Uprawnienia do emisji) latem 2005 r. wynosiła między 19 a 23 euro/t CO 2 i spadła do 15 euro
latem 2006 r. Na podstawie większości badań przewiduje się, że w latach 2005 – 2007 EUA wyniesie od 5 do 10 euro/
t CO2 i pomiędzy 10 a 25 t CO2 w latach 2008 – 2012.
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Dane z oceny korzyści i kosztów dla CAFE (patrz ECM REF) ukazują szkody jako LZO na tonę emisji. Zakres
wielkości przy różnych założeniach dla UE-25 (z pominięciem Cypru) wynosi od 950 do 1400 euro/t emisji. Najniższe
i najwyższe wartości dla poszczególnych krajów mieszczą się w zakresie od 140 do 4000 euro/t emisji. Dane
opracowano na podstawie SOMO 35 o różnej wrażliwości analiz. Kraje różnią się pod względem zagęszczenia
populacji i wpływu niskiego poziomu tworzenia ozonu, tak więc w poszczególnych instalacjach mogą być
wykorzystane wyniki krajowe i lokalne.
Przy porównaniu dwóch zestawów danych należy pamiętać, że niektóre rodzaje wpływów mogą być pominięte i że
istnieją założenia modelowe i znaczne niejasności statystyczne. Dane te są też wykorzystywane do oceny kosztów i
korzyści na poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym i mogą nie być odpowiednie do obliczeń dla
poszczególnych instalacji albo nie uwzględniać lokalnych standardów jakościowych w zakresie ochrony środowiska.
Na poziomie unijnym, zakres przeciętnych szkód powodowanych przez LZO porównany z centralną granica kosztów
C02 mieści się w granicach 32 - 140 ton C02 do redukcji jednej tony LZO (40 000 - 175 000 m3 gazu ziemnego), patrz
tabela 20.9. Ten zakres kosztów oznacza, że koszt redukcji jednej tony LZO na wynosi od 14 000 do 63 000 euro, co
przekracza 10 - 60 razy marginalne szkody powodowane przez LZO na tonę ( w oparciu o koszt gazu wynoszący w
2006 r. 7,52 – 10,48 euro na GJ). Dwa kraje (Belgia i Holandia) wykorzystują schemat kosztów i korzyści
wynoszących odpowiednio 3 200 i 4 500 euro jako całkowity koszt tony zredukowanego LZO. Wynika z tego, że kraje
te znacznie przekraczają ekonomiczna zdolność do spalania takiej ilości gazu na poziomie UE-25 (może to oznaczać,
że marginalne koszty społeczne CO2 są zbyt niskie).
Wartości te nie uwzględniają efektów CO2 ani NOX związanych z utlenianiem LZO.
Marginalne koszty społeczne
zmian klimatu w euro/t CO2
10
10

Marginalne szkody związane
z LZO euro/tony emisji
950
1 400

Ton CO2 do redukcji 1 '000 m3 gazu ziemnego do redukcji
tony LZO
1 tony LZO *
95
119
140
175

20
20

950
1 400

48
70

60
88

30
950
32
40
30
1 400
46
58
* W oparciu o gęstość gazu ziemnego wynoszącą 0,8 kg/m3 przy standardowej temperaturze i ciśnieniu
Tabela 20.9: Porównanie pobocznych kosztów społecznych zmian klimatu w pobocznymi kosztami szkód z
emisji LZO (patrz załącznik 24.8)
• wpływ limitu CO: Ilość CO po opuszczeniu spalarni zależy przede wszystkim od temperatury komory spalania i
czasu przebywania w niej gazów odlotowych. Niższy poziom CO oznacza:
○ wzrost temperatury w komorze spalania do ok. 850 °C. Przy stężeniach LZO bliskich lub wyższych niż punkt
autotermiczny jest to osiągnięte automatycznie. Całkowity wpływ na koszty bieżące i kapitałowe w związku z
niższymi poziomami CO2 można pominąć.
○ zwiększenie rozmiarów komory spalania w celu uzyskania dłuższego czasu przebywania (skutkuje wyższymi
kosztami inwestycyjnymi)
• równowaga pomiędzy redukcją CO, NOX i LZO: brak danych
• konserwacja: patrz sekcja 20.11.1.2, poniżej.

598

Osiągnięte korzyści dla środowiska: Jeżeli prowadzi się utylizacje gazów odlotowych można uzyskać redukcję LZO
i odoru.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii w systemach wyprowadzania może być znaczne. Energia zużyta do
osiągnięcia niskich stężeń LZO może być znaczna. Istotnym czynnikiem może być też hałas. Spalanie od 40 000 do
175 000 m3 gazu ziemnego do zniszczenia 1 tony LZO może nie być zrównoważone.

Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Koszty i korzyści zużycia energii do kontrolowania niskich emisji rozpuszczalników:
Porównywanie marginalnych kosztów społecznych CO2 i LZO jest obecnie zbyt uproszczone. Istnieją efekty
synergetyczne i antysynergetyczne pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza i emisją gazów cieplarnianych. Należy
wziąć pod uwagę, że niektóre wpływy mogą być pominięte (np. to, że redukcja CO 2 może też powodować redukcję
NOX, SOX i, być może, PM25). Z tego powodu koszty i korzyści są trudne do określenia. Istnieją również założenia
modelowe i znaczne niejasności statystyczne. Dane te są też wykorzystywane do oceny kosztów i korzyści na
poziomie krajowym, unijnym lub międzynarodowym i mogą nie być odpowiednie do obliczeń dla poszczególnych
instalacji albo nie uwzględniać lokalnych standardów jakościowych w zakresie ochrony środowiska.
Ekonomika: Patrz zakres zastosowania, powyżej.
Przyczyny zastosowania:
•
•

wyprowadzanie: zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
ogółem: odór, SED, prawodawstwo krajowe.

Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004] [97, EIPPCB, 2005] [128, TWG, 2005, 165, ECN, 2005] [116, AEA, i in., 2005, 166,
AEA
i
Instytut,
2005]
[67,
EIPPCB,
2003]
ec.europa.eu/environment/air/cafe/activities
www.engineeringtoolbox.com/gas-density-d_158.html Koszty energii: Eurostat http://epp.eurostat/ec.europa/eurostat.

20.11.1.2

Konserwacja systemu

Opis: Wszystkie systemy gazowe wymagają konserwacji, zarówno prewencyjnej jak w przypadku awarii.
Niezutylizowana emisja może być redukowana przez:
•
planowane konserwacje (patrz sekcja 20.2.6). Jeżeli konieczne jest odłączenie podstawowych urządzeń do
redukcji emisji (może to oznaczać kilka dni na chłodzenie zanim możliwe będzie dotknięcie sprzętu), emisje można
minimalizować dzięki konserwacji:
○ w czasie niskiej produkcji lub jej braku (np. okresy wakacyjne)
○ w czasie, gdy emisja ma najmniejsze oddziaływanie, np. w przypadku emisji LZO w okresach niskiego
nasłonecznienia, niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia warstw inwersji itp. Jest to uzależnione to od pogody,
pory roku i warunków lokalnych.
•
monitorowanie urządzeń pod kątem takich problemów jak wibracje, wycieki emisji i planowane naprawy (jak
wyżej)
•
korzystanie z decentralizowanych/ukierunkowanych systemów utylizacji, tak, aby awarie/naprawy wpływały
tylko na pojedyncze systemy (patrz sekcja 20.11.1.6)
•
możliwe szybka interwencja w przypadku awarii i wykrytych uszkodzeń.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja całkowitej emisji. Z zasady wady sprzętu spalającego mogą
powodować wzrost emisji LZO odpowiadający 0,4 % rocznego wkładu dziennie, patrz sekcja 2.4.2.5.4.
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Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004].
20.11.1.3 Obchodzenie szczytowych przepływów emisji (wyrównywanie szczytów)
Opis: Maksymalny przepływ powietrza w każdej z suszarek pozwala na bezpieczne przyjęcie maksymalnej ilości
rozpuszczalnika na jednostkę potrzebnego do suszenia czasu (na przykład, w przypadku opakowań elastycznych, 100
% pokrycia powierzchni grubą warstwą lakieru). Maksymalny przepływ powietrza w zakładzie jest równy sumie
maksymalnych przepływów we wszystkich suszarkach. Stanowo on teoretyczne wymaganie odnośnie wydajności
spalarni (jeżeli nie istnieje obejście). Maksymalny przepływ dla całego zakładu jest jednak osiągany bardzo rzadko,
ponieważ (a) w przypadku większości suszarek nie ma potrzeby wyprowadzania maksymalnej ilości rozpuszczalnika
przez większość czasu pracy i (b) maszyny nie pracują przez długie okresy czasu (w przypadku opakowań
elastycznych, przy pełnej wydajności, maszyny nie pracują przez 50 % czasu). W rezultacie rzadko wykorzystuje się
20 % teoretycznej wydajności spalarni.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczna redukcja zużycia energii, a ponieważ wymagana wydajność sprzętu do
redukcji jest niższa, potrzeba mniej wentylatorów i mniej dodatkowego paliwa w technikach redukcji termicznej.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Przeprowadzono symulacje na podstawie wirtualnego zakładu opakowań elastycznych o wkładzie
rozpuszczalnika ok. 1 000 ton rocznie i maksymalnym przepływie powietrza 80 000 m3/h. Każdy etap przedstawiony
w tabeli 20.10 reprezentuje zmianę wydajności o 2 000 m3/h i marginalnej dodatkowej inwestycji w kwocie 20 000 –
30 000 euro.
Wydajność spalania jako
%
maksymalnego
przepływu powietrza
92,5 - 95,0
90,0 - 92,5
87,5 - 90,0
85,0 - 87,5
82,5 - 85,0
80,0 - 82,5
77,5 - 80,0

Kg rozpuszczalnika Rozpuszczalnik w obejściu Marginalny
koszt
w obejściu rocznie jako
%
wkładu redukcji w euro/t
rozpuszczalnika
240
0,024
24 000
990
0,099
5 800
1 290
0,129
4 470
2 270
0,227
2 560
4 040
0,404
1 450
6 190
0,619
950
9 040
0,904
670

Tabela 20.10: Emisje i koszty w związku z wydajnością spalania
[4, Intergraf i EGF, 1999]
Zakres zastosowania: Technika ta ma zastosowanie w połączeniu z wyrównywaniem najwyższego/najniższego
natężenia przez dodawanie gazów odlotowych o niskim stężeniu rozpuszczalnika w sytuacji, gdy wydajność utylizacji
nie jest osiągnięta, patrz sekcja 20.11.1.4.
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System redukcji może być zaprojektowany dla mniejszego niż maksymalny przepływu gazów odlotowych pod
warunkiem, że pojawienie się maksymalnej objętości gazów jest przewidywana bardzo rzadko. W takim przypadku
Możliwość przekroczenia maksymalnej objętości (i zastosowania obejścia) można zminimalizować dzięki systemowi
zarządzania maszynami.
Dodatkowo, niezutylizowany gaz, który pojawia się w przypadku zastosowania obejścia musi być wzięty pod uwagę w
planie gospodarowania rozpuszczalnikami, jako część całkowitej emisji gazów odlotowych. Technika ta nie może być
stosowana w przypadku, gdy stosuje się limity emisji gazów odlotowych, dlatego też jest ona najczęściej stosowana
jeśli stosuje się schemat redukcji.
Ekonomika: W ECM REF opisano przeciętne szkody marginalne w EU-25 (łącznie z wpływem na zdrowie) na tonę
emitowanych LZO w kwocie 950 – 2 800 euro: różnice kosztów w poszczególnych krajach, w zależności od
lokalizacji i indywidualnych wyliczeń, mogą wynieść do 8 000 euro.
W skali rocznej, obejście mniej niż 1 % emisji rozpuszczalników zmniejsza wymaganą wydajność i w związku z tym
pozwala na oszczędność do 50 % zarówno kosztów inwestycyjnych jak bieżących. Bardziej opłacalna może być
redukcja emisji niezorganizowanych o dodatkowe kilka procent niż projektowanie sprzętu do redukcji dla pełnej
wydajności wentylowania.
Przyczyny zastosowania: Koszty i korzyści oraz system zarządzania środowiskowego, patrz sekcja 20.1.2.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004] [97, EIPPCB, 2005] [128, TWG,
2005]
20.11.1.4 Wykorzystanie nadwyżki wydajności - wyrównywanie odchyleń
Opis: Patrz sekcja 20.11.2.4 Z zasady nie wykorzystuje się pełnej wydajności istniejących metod utylizacji gazów
odlotowych (np. spalanie), ponieważ bardzo często część urządzeń do obróbki powierzchniowej nie pracuje (prasa,
komora natryskowa, suszarka itp.) albo też część suszarek nie jest wykorzystywana. W tym czasie nadwyżka
wydajności może by c wykorzystana do lokalnej ekstrakcji opisanej w sekcji 2.4.2.5.2. Potrzebny jest do tego
dodatkowy system przewodów i system chroniący spalarnię przed przeładowaniem spowodowanym obejściem
powietrza o niskim stężeniu w nielicznych przypadkach, gdy w procesie potrzebna jest pełna wydajność.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników. Niższe zużycie energii niż w przypadku
ciągłej ekstrakcji (patrz sekcja 2.4.2.5.2).
Oddziaływanie na środowisko: Należy zwrócić uwagę na ostateczne stężenie rozpuszczalnika w powietrzu. Może
być ono niższe niż wcześniej i wychodzić poza wartość pozwalającą na autotermiczny przebieg procesu i wymagać
wykorzystania dodatkowego paliwa.
Dane operacyjne: Wdrażanie Dyrektywy SED. Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Kontrola poziomów
narażenia.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Koszt modernizacji wynosi ponad 100 000 euro. Koszty bieżące są niższe, można tez uniknąć
dodatkowych kosztów kapitałowych (takich jak większa spalarnia).
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
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Literatura: [76, TWG, 2004]
20.11.1.5 Zachowanie stężenia używanego rozpuszczalnika dzięki napędowi o zmiennej częstotliwości
Opis: Większość centralnych systemów utylizacji gazów odlotowych wykorzystuje wentylatory z napędem o
zmiennej częstotliwości, żeby dopasować dopływ powietrza z pracujących maszyn.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników przy minimalizacji zużycia energii do
ekstrakcji i wspomagania spalania.
Oddziaływanie na środowisko: Brak.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Druk na opakowaniach elastycznych jest procesem seryjnym. Poszczególne prasy mogą być
odłączone przez 30 – 50 % czasu w celu dokonania ustawień i zmian. Podczas nieaktywności pras, jeżeli
wykorzystywany jest dedykowany sprzęt do utleniania dla danej prasy, musi on przez cały czas spalać paliwo żeby
utrzymać odpowiednią temperaturę.
Jest to szczególnie istotne w przypadku regeneracyjnego utleniania termicznego, gdzie spalane jest tylko powietrze z
rozpuszczalnikiem i często mają miejsce operacje autotermiczne bez potrzeby użycia dodatkowego paliwa.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]
20.11.1.6 Dedykowane/zdecentralizowane systemy utylizacji gazów odlotowych dla każdego ze źródeł
punktowych
Opis: Każda pojedyncza linia drukująca lub malująca może posiadać dedykowany system utylizacji gazów
odlotowych. Przykładowo, jeżeli jest ona zintegrowana z suszarką(ami) system pozwala na łatwe wykorzystanie ciepła
lub gazów odlotowych do podgrzewania powietrza w suszarkach.
Prasy lub linia powlekająca nie są uzależnione od centralnego systemu utylizacji gazów odlotowych. Przykładowo, w
wydawniczym druku wklęsłym, zaletą posiadania przez każdą z pras indywidualnego systemu adsorpcji gazów
odlotowych jest to, że w momencie, gdy węgiel aktywowany musi zostać oczyszczony, ma to wpływ jedynie na jedna
prasę. Czyszczenie centralnego systemu adsorpcji często ma wpływ na wiele pras.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Można osiągnąć wyższą wydajność w porównaniu ze zwykłym systemem
utylizacji gazów odlotowych. Jest to możliwe ponieważ wydajność systemu utylizacji jest dokładnie dopasowana do
wymagań linii drukującej lub malującej. W przypadku dedykowanych systemów utylizacji dostosowanie wyposażenia,
np. rozszerzenie o dodatkową prasę lub linie powlekającą jest łatwiejsze niż przy systemie centralnym.
W przypadku integracji z suszarką, technika ta minimalizuje straty kaloryczne i w związku z tym zużycie energii,
ponieważ zbędne ciepło może być bardzo efektywnie wykorzystane.
Zredukowane mogą być skutki awarii.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
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Dane operacyjne: Patrz opis, powyżej.
Zakres zastosowania: Zastosowanie w zakładach wydawniczego druku wklęsłego. Zastosowanie również w
procesach gorącego offsetu, ponieważ jedna prasa posiada tylko jedną suszarkę, która może być zintegrowana z
systemem utylizacji gazów odlotowych, a oszczędność z jednej suszarki może rekompensować dodatkową inwestycję.
W obu przypadkach technika ma zastosowanie jedynie w nowych prasach.
Standardowa technika w przemyśle motoryzacyjnym.
Nie jest stosowana w zakładach opakowaniowego druku wklęsłego gdzie systemy adsorpcji są scentralizowane i
posiadają wiele adsorberów. Każdy adsorber może być zamykany indywidualnie na czas konserwacji bez wpływu na
pracę pras.
Nie jest też stosowana w przemyśle powlekania zwojów.
Ekonomika: Technika ta jest bardziej kosztowna niż centralny system utylizacji gazów odlotowych, jednakże w
zależności od istniejącego systemu, oszczędność energii może być znaczna. Instalacja dedykowanego systemu
utylizacji gazów odlotowych przy nowej prasie jest tańsze niż rozszerzenie istniejącego systemu utylizacji.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Volkswagen AG, Wolfsburg, Niemcy.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [54, BMLFUW Austria, 2003] [13, DFIU i IFARE, 2002] [128, TWG, 2005]

20.11.1.7

Centralna doróbka gazów odlotowych

Opis: W przypadku opakowań elastycznych nie występują korzyści związane z dedykowanym systemem utylizacji
gazów odlotowych. Prasy wyposażone są w 8 – 12 suszarek, a wszystkie z nich są zwykle podłączone do jednego
centralnego systemu utylizacji termicznej. Powodem jest ulokowanie sprzętu do kontrolowania emisji dla każdej prasy
jest najczęściej umieszczony na dachu, tuż nad prasą. Ograniczona wytrzymałość dachu ogranicza możliwość
zastosowania większych i cięższych systemów kontroli. Centralny system utylizacji gazów, takiej jak regeneracyjne
utlenianie termiczne, ulokowane w pobliżu budynku może mieć rozmiar odpowiedni dla dłużej trwającej utylizacji i
większą wydajność termiczną.
Druk na opakowaniach elastycznych jest też procesem w znacznym stopniu seryjnym. Poszczególne prasy mogą być
odłączone przez 30 – 50 % czasu w celu dokonania ustawień i zmian. W tym czasie, jeżeli sprzęt do utleniania
przypisany do danej prasy musi przez cały czas spalać paliwo żeby utrzymać odpowiednią temperaturę. Większość
centralnych systemów utylizacji gazów odlotowych korzysta z napędów o zmiennej częstotliwości (patrz sekcja
20.11.1.5) żeby regulować przepływ powietrza i dostosować do powietrza wychodzącego z tylu pras, ile aktualnie
pracuje. Ponieważ w regeneracyjne utlenianiu termicznym spalane jest jedynie powietrze z rozpuszczalnikiem, często
mogą być mieć miejsce operacje autotermiczne bez potrzeby użycia dodatkowego paliwa..
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykłady zakładów produkcyjnych: Brak danych.
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [54, BMLFUW Austria, 2003] [13, DFIU i
IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
20.11.2 Ograniczanie i zbiórka gazów odlotowych
W niniejszej sekcji opisano ograniczanie i redukcję gazów odlotowych powstałych w procesie powlekania i suszenia.
Postępowanie i przechowywanie rozpuszczalników zostało omówione w Sekcji 20.2.2.1. Wybór systemów
gromadzenia i obróbki został również omówiony w CWW BREF [67, EIPPCB, 2003].
20.11.2.1

Hermetyzacja/uszczelnianie

Opis: Elementy maszyn lub całe linie można zhermetyzować/odgrodzić w celu uniknięcia uwalniania emisji
niezorganizowanych. Hermetyzacja może wynikać również z przepisów BHP i zmniejszać ryzyko urazów
spowodowanych działaniem maszyn lub redukować hałas.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukuje emisję niezorganizowaną i hałas. Redukuje ilość wyprowadzanego
powietrza (i zużycie energii), a także objętość i wykorzystywaną energię do oczyszczania gazów odlotowych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: szeroko stosowana np. w maszynach do druku wklęsłego
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: BHP w miejscu pracy
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005].
20.11.2.2

Uszczelki powietrzne na wejściu i wyjściu z pieców/suszarek

Patrz również Sekcja 20.11.2.1 i 14.4.8.2.
Opis: Uszczelki powietrzne na wejściu i wyjściu z pieców/suszarek pomagają zapobiegać emisji niezorganizowanej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji niezorganizowanych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Powszechnie stosowana w branży powlekania zwojów. Suszarki zwykle wymagają podciśnienia (patrz
Sekcja 20.11.2.3).
Ekonomika: brak danych
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Przyczyny zastosowania: wymogi techniczne
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.2.3

Podciśnienie podczas suszenia

Opis: Piece/suszarki są utrzymywane pod podciśnieniem, aby zminimalizować uwalnianie LZO. Zwykle objętość
powietrza wlotowego stanowi 70 – 75% objętości wyprowadzanej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji niezorganizowanej LZO. Podciśnienie powoduje przepływ
powietrza do pieca i ułatwia wychwytywanie oparów LZO z powłok mokrych wprowadzanych do pieca.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Konieczność instalacji systemu wyprowadzania.
Zastosowanie: Powszechnie stosowana w sektorze powlekania zwojów.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: wymogi techniczne
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004]
20.11.2.4

Wyprowadzanie powietrza z procesów powlekania

Opis: Powietrze można wyprowadzać z maszyn do nakładania farby używanej w procesie głównym, takim jak proces
drukowania, liniach do powlekania zwojów lub liniach do powlekania samochodów. Sprzęt do aplikacji może być
otwarty (w rzeczywistości wyprowadzanie odbywa się z całego pomieszczenia: jest to rozwiązane stosowane w
niektórych branżach z przyczyn BHP) lub też częściowo lub całkowicie odgrodzony (zamknięty). Wyprowadzane
powietrze można oczyszczać.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji niezorganizowanej rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Wyprowadzanie powietrza wymaga energii. Możliwy wzrost poziomu hałasu.
Dane operacyjne: Obszar mieszania surowców rozpuszczalnikowych np. do uzyskania określonej lepkości lub
koloru, można wyposażyć w system do wyprowadzania, a powietrze zawierające rozpuszczalniki jest kierowane do
systemu oczyszczania gazów odlotowych.
Zastosowanie: powszechnie stosowane.
We fleksografii oraz opakowaniowym druku wklęsłym, powietrze jest wyprowadzane z obszarów mieszania tuszu, ale
nie jest spalane.
W przypadku opakowań giętkich, nowoczesne maszyny lakiernicze mogą być w całości zhermetyzowane i
wentylowane za pomocą suszarek podciśnieniowych. Wszystkie emisje są wysyłane do urządzenia spalającego.
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W zakładach powlekania zwojów, emisje ze sprzętu procesowego, nieznaczące w porównaniu z emisją z suszarek, są
odprowadzane bezpośrednio do powietrza. Ze względu na dużą objętość powietrza, do oczyszczania powietrza
niezbędna byłaby duża ilość energii. Zużycie energii byłoby większe od korzyści środowiskowych uzyskanych z
oczyszczania. Powietrze z suszarek (oraz z powlekania w nowszych instalacjach) są odprowadzane i oczyszczane w
drodze utleniania termicznego.
W przypadku powlekania dużych elementów, takich jak kadłuby samolotów i statki, ograniczanie i wyprowadzanie
może być rozwiązaniem niepraktycznym.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: BHP w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [18, UBA Germany, 2003] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.2.5

Wyprowadzanie powietrza z procesów suszenia

Opis: Suszarki i piece są wyposażone w system odprowadzania powietrza kierujący emisję rozpuszczalników do
systemu oczyszczania gazów odlotowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja niezorganizowanej emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Wyprowadzanie powietrza wymaga energii. Możliwy wzrost poziomu hałasu
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Powszechnie stosowana
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: BHP w miejscu pracy
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
20.11.2.6

Wyprowadzanie powietrza ze strefy chłodzenia

Opis: Po suszeniu/utwardzaniu może mieć miejsce chłodzenie. Obszar chłodzenia może być zamknięty. Gazy
odlotowe zawierające rozpuszczalniki mogą być wyprowadzane i kierowane do urządzeń oczyszczających..
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Powszechnie stosowana w instalacjach powlekania zwojów (patrz Sekcja 14.4.8.7).
Ekonomika: wysokie koszty.
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Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004], [76, TWG, 2004]
20.11.2.7

Wyprowadzanie powietrza z procesów czyszczenia

Opis: Obszary, w których czyszczone są części maszyn i sprzęt, zarówno ręcznie, jak i automatycznie, są wyposażone
w system ekstrakcji powietrza kierujący emisję rozpuszczalników do systemu oczyszczania gazów odlotowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja niezorganizowanej emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Wyprowadzanie powietrza wymaga energii. Możliwy wzrost poziomu hałasu.
Dane operacyjne: Sprzęt czyszczący może być używany rzadko i nieregularnie. Podłączenie go do sprzętu do
redukcji emisji może wymagać dodatkowej energii, która będzie rzadko wykorzystywana.
Zastosowanie: patrz Sekcja 20.9.
Czyszczenie ręczne prowadzi do niskiego stężenia rozpuszczalników. Wyprowadzanie może okazać się niezbędne do
utrzymania poziomu poniżej granicznej wartości narażenia w miejscu pracy (OEL). Transfer gazu odlotowego o
niskim stężeniu do spalarni nie jest praktycznym rozwiązaniem.
Czyszczenie automatyczne: przed otwarciem maszyny czyszczącej niezbędna jest jej wentylacja. Stężenia są wysokie,
ale krótkotrwałe. Dobrym rozwiązaniem jest przesył do spalarni, zwłaszcza w przypadku, w którym oczyszczanie
gazów odlotowych nie jest w pełni wykorzystywane. Technika stosowana w drukarniach opakowań, wyposażonych
zwykle w system oczyszczania gazów odlotowych.
Brak zastosowania dla przewodów nawojowych, ze względu na wysoki punkt wrzenia rozpuszczalników w emalii.
Ekonomika: Koszty będą zależeć od istniejącego systemu wyprowadzania oraz wydajności techniki oczyszczania
gazów odlotowych. Modernizacja może okazać się bardzo kosztowna. Jednakże w automatycznych maszynach
czyszczących można zamontować małe piece do spalania.
Przyczyny zastosowania: BHP w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.2.8

Wyprowadzanie powietrza ze składu surowców i odpadów

Opis: Z powodów bezpieczeństwa, nowe składy materiałów, odpadów zawierających rozpuszczalniki np.
zanieczyszczone ściereczki oraz pozostałości rozpuszczalnikowe przechowywane w kontenerach (patrz Sekcja
20.2.2.1) mogą posiadać indywidualne punkty wyprowadzania powietrza. Punkty wyprowadzania powietrza powinny
być znajdować się nisko, ponieważ opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji niezorganizowanej, jeżeli gaz odlotowy jest oczyszczany.
Oddziaływanie na środowisko: Wyprowadzanie powietrza wymaga energii. Możliwy wzrost poziomu hałasu.
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Dane operacyjne: powszechnie stosowana w wydawniczym druku wklęsłym.
Zastosowanie: Stosowana w nowych i istniejących zakładach oraz wszystkich zamkniętych miejscach składowania
odpadów zawierających rozpuszczalniki. Wyprowadzanie powietrza do systemu oczyszczania gazów odlotowych
będzie zależeć od objętości i stężenia. Stężenia LZO są zwykle niskie.
Ekonomika: Koszty, w porównaniu z kosztami całkowitymi systemu odzysku rozpuszczalników, są niskie.
Oszczędności na każdy kg odzyskanego toluenu wynoszą ok. 0,5 euro. Dodatkowa wydajność generuje jednak koszty.
Koszty za niewyemitowany kg są wysokie.
Przyczyny zastosowania: BHP w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.3 Obróbka wstępna, filtracja i płukanie
20.11.3.1

Zwiększenie wewnętrznego stężenia rozpuszczalnika

Opis: Umożliwienie cyrkulacji powietrza zawierającego rozpuszczalniki w suszarkach lub komorach natryskowych
(po oddzieleniu cząsteczek i osuszeniu) zwiększa stężenie rozpuszczalników w powietrzu i jednocześnie zwiększa
efektywność redukcji rozpuszczalników w systemie oczyszczania gazów odlotowych. Alternatywna nazwa to
„stężenie wewnętrzne”.
Redukcja przepływu powietrza jest ograniczona koniecznością uniknięcia ryzyka pożaru i wybuchu; im mniejszy
przepływ powietrza, tym wyższe stężenie rozpuszczalników i tym samym większe niebezpieczeństwo pożaru i
wybuchu. Przesłanką do stosowania tej techniki w suszarkach jest, więc, instalacja kontrolująca dolną granicę
wybuchu (LEL), zapewniająca, że współczynnik wentylacji w suszarkach zaprojektowano w taki sposób, aby
maksymalne stężenie rozpuszczalników nie przekroczyło określonego poziomu LEL dla tych rozpuszczalników.
Tabela 20.11 przedstawia wartości procentowe dolnej granicy wybuchu dla druku na opakowaniach elastycznych:
Sytuacja
Suszarki podgrzewane płomieniem lub elektrycznie
Suszarki podgrzewane płomieniem lub elektrycznie z zabezpieczeniami
Suszarki podgrzewane olejem grzewczym lub parą

Maksymalna wartość procentowa
dolnej granicy wybuchu
25
50
50

Tabela 20.11: Maksymalne dopuszczalne poziomy LEL w suszarkach przy druku na opakowaniach
elastycznych [4, Intergraf i EGF, 1999]
Poza stężeniem wewnętrznym, występuje również stężenie „zewnętrzne”, powstałe na skutek, m.in., zastosowania
adsorpcji przed spalaniem, patrz Sekcja 20.11.6.1.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W zakładach elastycznego lub opakowaniowego druku wklęsłego, w których
nie wdrożono środków redukcji przepływu powietrza z suszarek, średnie stężenie rozpuszczalników w powietrzu
odpadowym nie może przekraczać 1 – 2 g/m3.
W przypadku rozpuszczalników takich jak etanol, octan etylu lub keton metyloetylowy, dolna granica wybuchu w
odpowiednich temperaturach operacyjnych wynosi ok. 50 g/m 3. Poziom 25% LEL to ok. 10 lub 12 g/m3. Będzie to
maksymalne stężenie dla poszczególnych suszarek, którego nie mogą osiągnąć wszystkie suszarki jednocześnie. Jeśli
podjęto środki w celu redukcji przepływu powietrza, średnie stężenie rozpuszczalników może wzrosnąć do 4 – 6 g/m3.
Poziomy te umożliwiają spalanie odzyskowe bez dodatkowego paliwa.
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Zredukowana energia przekłada się na niższą temperaturę, ponieważ powietrze już zostało podgrzane i zachowuje
ciepło, dlatego też powietrze w ponownym obiegu wymaga mniej energii na osiągnięcie optimum (w komorze
natryskowej).
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Jeżeli koszty urządzeń oczyszczających nie stanowią problemu, często zakłada się duży margines
bezpieczeństwa, wymagający jednak ponownej oceny w przypadku inwestycji w urządzenia oczyszczające. Margines
bezpieczeństwa określa maksymalny przepływ powietrza i, w związku z tym, minimalne rozmiary urządzeń
oczyszczających.
Zaraportowano, że możliwy jest ponowny obieg powietrza bez aktywnej kontroli LEL. Maksymalny dozwolony
ponowny obieg zależy od wymogów bezpieczeństwa. W przypadku podgrzewania olejem grzewczym lub parą, często
dozwolona jest LEL rzędu 25%. W przypadku ogrzewania elektrycznego lub płomieniem, przepisy mogą być bardziej
rygorystyczne.
W branży motoryzacyjnej, wyższy ponowny obieg można uzyskać w lakierniach wodnych, ponieważ niższa zawartość
rozpuszczalników oznacza, że OEL (w komorach ręcznych) lub granicę wybuchu jest trudniej osiągnąć. Jednakże
ponowny obieg powietrza może być ograniczony bardziej rygorystycznymi parametrami operacyjnymi wymaganymi
dla wodnych komór natryskowych w odniesieniu do temperatury i wilgotności.
Zastosowanie: W sytuacjach połączenia niskiego stężenia zanieczyszczeń z dużą objętością wyprowadzania
powierzchnia, w celu uzyskania ekonomicznie uzasadnionego oczyszczania wymagane jest określone stężenie
rozpuszczalników. Zwiększenie stężenia rozpuszczalników w powietrzu stosuje się w suszarkach tradycyjnych oraz
komorach natryskowych.
W przypadku suszarek, technika ta jest powszechnie stosowana w wydawniczym druku wklęsłym (do poprawy
odzysku toluenu), fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego, a także w przemyśle motoryzacyjnym. W
wydawniczej wydawniczym druku wklęsłym, nowe prasy mają tak duży przepływ powietrza, że coraz większe
instalacje do odzysku stają się nieekonomiczne. Ponadto, zezwolenia na nowe prasy charakteryzują się bardziej
restrykcyjnymi wartościami granicznymi emisji (ELV), które utrudniają rozbudowę istniejących instalacji do odzysku.
Jest to technika powszechnie stosowana w produkcji materiałów ściernych, gdzie maksymalna prędkość linii
produkcyjnej to 50% LEL substancji o najniższym punkcie zapalenia; prędkość linii do tego poziomu jest
kontrolowana elektronicznie.
Ekonomika: Koszty zwiększenia stężenia rozpuszczalników i redukcji przepływu powietrza nie zależą tylko od wieku
i konstrukcji prasy, ale także od wielkości docelowej redukcji. Podczas instalacji urządzeń do oczyszczania „końca
rury”, należy zredukować przepływ powietrza, do momentu, w którym koszty krańcowe dalszych redukcji zrównają
się z kosztami krańcowymi dodatkowej pojemności urządzeń do oczyszczania. W przypadku pieców do spalania w
drukarniach, koszty te wynoszą ok. 10 – 15 euro na m3/h.
Redukcja przepływu powietrza zmniejsza również zużycie energii. Im mniej powietrza jest używane, mniej wymaga
podgrzania. W przypadkach niskiej temperatury suszenia (40 – 60oC), oszczędności te nie gwarantują zwrotu z
inwestycji.
Przyczyny zastosowania: Niższe inwestycje kapitałowe, koszty bieżące urządzeń oczyszczających, w tym niższe
zapotrzebowanie na energię.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Fabryki Forda w Europie. Wszystkie nowoczesne prasy do opakowaniowego
druku wklęsłego.
Literatura: [[18, UBA Niemcy, 2003] [4, Intergraf i EGF, 1999] [12, UBA Niemcy, 2002] [13, DFIU i IFARE, 2002]
[68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
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20.11.3.2

Zwiększenie zewnętrznego stężenia rozpuszczalnika

Opis: Stężenie rozpuszczalników w powietrzu można zwiększyć poprzez stały obieg w komorze natryskowej lub
suszarce przez urządzenie absorpcyjne. Sprzęt może obejmować:
adsorber stały z węglem aktywowanym lub polimerami zeolitu
adsorber fluidyzacyjny z węglem aktywowanym
adsorber obrotowy (koncentrator obrotowy) z węglem aktywowanym.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: uzyskuje się transmisję rozpuszczalnika do zewnętrznego strumienia gorącego
powietrza w proporcji 1:6 do 1:30 (w zależności od stężenia gazu surowego). Porównywalnie mały przepływ gazu
odlotowego można w ekonomiczny sposób zutylizować przez spalanie lub kondensację do ponownego użytku, np.
jako rozpuszczalnik czyszczący.
Oddziaływanie na środowisko: wzrost zużycia energii.
Dane operacyjne: W przemyśle samochodowym, strumień powietrza należy oczyścić przed fazą adsorpcji, w celu
usunięcia zawieszonych części stałych; w przeciwnym razie będzie to mieć negatywny wpływ na funkcję adsorpcji.
Należy osiągnąć poziom poniżej 1 – 3 mg/m3, najlepiej za pomocą różnych technik, w tym:
wytrącania elektrostatycznego na mokro
wysokociśnieniowej zwężki Venturiego
filtrów kasetowych.
Zastosowanie: Technika ta jest stosowana wyłącznie wtedy, gdy koszt zwiększenia stężenia i zmniejszenia przepływu
powietrza jest niższy, niż koszt dodatkowej przepustowości oczyszczania. Nie jest stosowana, gdy stężenie jest
wystarczająco wysokie do spalania termicznego.
Technika jest zwykle stosowana, gdy oczyszczenia wymagają duże objętości powietrza o niskim stężeniu (np. 250 000
m3/h z 0,25 g/m3), a nawet przy takim przepływie efektywność kosztowa jest niepewna ze względu na wyższe koszty
operacyjne (wentylatory, ogrzewanie i chłodzenie, itp.).
Jest również ograniczona do pewnych rodzajów rozpuszczalników. Muszą być one z zeolitu do węgla w dość niskiej
temperaturze, inaczej dochodzi do zbicia węgla w grudki, co zmniejsza jego przydatność.
W przemyśle samochodowym technika ta jest powszechnie stosowana do gazów odlotowych z rozpuszczalnikowych
komór natryskowych. Może być stosowana w wodnych komorach natryskowych, ale jest to rozwiązanie
nieekonomiczne z uwagi na obniżoną zawartość rozpuszczalników w powietrzu.
Technika ta jest również powszechnie stosowana w produkcji taśm klejących.
Adsorbery obrotowe (koncentratory obrotowe) z węglem aktywowanym lub polimerami zeolitowymi są bardzo mało
efektywne, jeżeli temperatura gazu rozpuszczalnikowego przekracza 38oC. Suszarki pras do opakowań elastycznych
posiadają standardowo system do wyprowadzania gazów odlotowych o temperaturze przekraczającej 38 oC. Sprawia
to, że koncentratory obrotowe nie są korzystną opcją dla branży opakowań elastycznych. Nie są używane w
wydawniczym druku wklęsłym, druku gorącym i druku opakowań elastycznych.
Ekonomika: Koszt zwiększenia stężenia rozpuszczalnika do ponownego użytku w porównaniu do nabywania
materiału oznacza, że technika ta jest wdrażana zależnie od miejscowych warunków kosztowych oraz ceny surowca.
Przyczyny zastosowania: Zmniejszona emisja LZO oraz możliwość ponownego wykorzystania gazu odlotowego.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Fabryki Forda w Europie.
Literatura: [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005].

610

20.11.3.3

Zwiększanie zewnętrznego stężenia powietrza przy użyciu plenum

Opis: Plenum jest definiowane jako przestrzeń powietrzna w obrębie konstrukcji otrzymująca powietrze z dmuchawy
do dalszej dystrybucji (w systemie wentylacyjnym). W tej technice, kluczowym elementem systemu jest ponowny,
zewnętrzny obieg powietrza z suszarek mający na celu zwiększenie stężenia rozpuszczalnika i zmniejszenie objętości
oczyszczanego powietrza netto.
Powietrze wylotowe z kilku suszarek, często z kilku różnych powlekarek, są przesyłane do jednej dużej komory –
plenum. Suszarki pobierają dużą część powietrza wlotowego z komory plenum. Suszarki uzupełniają powietrze
wlotowe powietrzem otaczającym powlekarkę. Dlatego też więcej powietrza jest przesyłane do plenum, niż jest z
niego wyprowadzane przez suszarki. Nadmiar powietrza z plenum jest przesyłany do oczyszczania metodą „końca
rury”.
Stężenie rozpuszczalników w plenum jest stale mierzone. Stężenie w powietrzu pobranym z plenum przez suszarki
może wzrosnąć do ok. 25% LEL. Suszarki pobierają wystarczająco dużo świeżego powietrza z otoczenia, aby stężenie
w powietrzu wylotowym nie przekraczało 25% LEL. Gdy stężenie w plenum stanie się z tego powodu zbyt wysokie,
będzie z niego pobierana większa objętość powietrza, która następnie będzie uzupełniana świeżym.
Plenum jest alternatywą dla wewnętrznej cyrkulacji powietrza w suszarkach.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Objętość powietrza netto oczyszczana techniką redukcji jest bardzo
ograniczona. Możliwy efekt termiczny techniki oczyszczania, a także odzysk energii ze spalania.
Oddziaływanie na środowisko: Energia jest oszczędzana, ponieważ ogrzewana ilość powietrza netto w suszarkach
jest redukowana do objętości pobranej z otoczenia.
Dane operacyjne: Gdy stosowane suszarki nie posiadają wewnętrznego ponownego powietrza, stężenie
rozpuszczalnika na wyjściu nie przekracza 1 lub 2 g/m3, a ilość redukowanego powietrza można zmniejszyć do 80%.
Zastosowanie: Stosowana dla niskich stężeń rozpuszczalników w powietrzu wylotowym z suszarek oraz gdy
wewnętrzny ponowny obieg powietrza w suszarkach nie jest technicznie możliwy lub nieproporcjonalnie drogi ze
względu na dużą ilość suszarek w zakładzie. Takie sytuacje mogą wystąpić, gdy, np. stosuje się kilka starszych pras
fleksograficznych lub maszyn do druku wklęsłego z ośmioma, lub wyższą liczbą suszarek.
Temperatura wlotowa wszystkich suszarek musi być taka sama. Może to spowodować problemy, gdy jedne suszarki
będą wymagać wyższych temperatur od innych.
Ekonomika: Plenum nie jest tanią techniką. Jeśli wewnętrzny ponowny obieg powietrza w suszarkach jest możliwy, a
liczba suszarek ograniczona, koszty netto wewnętrznego ponownego obiegu powietrza w połączeniu z większym
utleniaczem mogą być niższe.
Przyczyny zastosowania: jeśli jest możliwość zastosowania (patrz powyżej), oraz gdy jest to korzystne z
ekonomicznego punktu widzenia w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak LPF, Leeuwarden, Holandia
Literatura: [167, Verspoor and Sitmae Consultancy, 2005]
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Rys. 20.7. Komora plenum
Central circulation via plenum
To machines 100% from machines 120%
<25% LEL, 25% LEL
Fresh air
Fan
Possible air flow reduction > 80%
Abatement system

Centralny obieg powietrza w plenum
Do urządzenia – 100%, z urządzenia – 120%
< 25% dolnej granicy wybuchowości, 25% dolnej
granicy wybuchowości
świeże powietrze
wentylator
prawdopodobna redukcja przepływu powietrza > 80%
System redukcji

20.11.3.4
Filtracja membranowa
Opis: Jest to technika zwiększania stężenia, w której gaz bogaty w LZO przechodzi przez organiczną membranę
selektywną.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: LZO w bogatym w LZO filtracie mogą być odzyskane przez kondensację (patrz
Sekcja 20.11.5) lub adsorpcję (patrz Sekcja 20.11.6).
Oddziaływanie na środowisko: Wymagana energia do filtracji. Powstaje retentat wymagający utylizacji lub dalszej
obróbki.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: membrany silniej oddziaływają przy określonych cząsteczkach.
Technika ta nie jest stosowana w drucie zwojowanym ze względu na brak możliwości ponownego wykorzystania
rozpuszczalników. Nie jest stosowana dla opakowań metalowych lub w przemyśle motoryzacyjnym.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych,
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [60, ESIG, 2000] [76, TWG, 2004]
20.11.3.5

Separacja cząsteczek metodą Venturiego

Opis: Przepływ gazu odlotowego zawierającego cząsteczki farby jest przyspieszany kroplami wody przy użyciu
systemu Venturiego. Ma miejsce intensywne mieszanie, w wyniku którego następuje separacja cięższych cząsteczek.
W przypadku farby wodnej, odzyskana farba może zostać ponownie wykorzystana.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Uzyskuje się separację cząsteczek rzędu ponad 99%, oraz pozostałości < 3
mg/m3 (dla nowych skruberów) i < 5 mg/m3 (dla tradycyjnych skruberów bocznych) w powietrzu odpadowym (patrz
Sekcja 20.11.3.8).
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Efektywność recyklingu nadmiernego natrysku to 50 – 90%, w zależności od rodzaju poddanej obróbce farby.
Oddziaływanie na środowisko: Możliwy wzrost poziomu hałasu. Woda generuje powstanie ścieków.
Dane operacyjne: Przy natryskiwaniu farby pojawia się nadmierny natrysk, który musi być wychwytywany i
utylizowany. Jako etap separacji wstępnej farb stosuje się system Venturiego. Separacja wstępna jest niezbędna do
zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania całego zakładu, umożliwienia ponownego obiegu powietrza oraz
spełnienia wymogów prawnych z zakresu BHP.
Zastosowanie: Jako etap separacji wstępnej farb stosuje się system Venturiego.
Technika ta nie jest stosowana w drucie zwojowanym ze względu na brak możliwości ponownego wykorzystania i
zbędność separacji. Niestosowana w lakierniach samochodowych.
Techniki Venturiego są również skutecznymi metodami redukcji pyłu.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: Redukcja emisji materii zawieszonej do powietrza.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU and IFARE, 2002] [68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004]
20.11.3.6

Systemy suchych filtrów

Opis: Systemu suchych filtrów są stosowane do eliminacji cząsteczek z gazu odlotowego. Powszechnie stosowane
systemy suchych filtrów to:
filtry labiryntowe
filtry papierowe
maty (filtry do farb).
Filtry suche charakteryzują się wysoką skutecznością w separacji cząsteczek farby w powietrzu odpadowym z np.
komór natryskowych. Jednakże, mają one o wiele krótszy okres przydatności, jeśli separują farby klejowe, niż w
przypadku innych pyłów i w takim przypadku wymagają kompleksowej konserwacji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Skuteczne usuwanie cząsteczek rzędu 85 – 95%. Skuteczność filtrów
labiryntowych to zwykle 85%, papierowych 90%, a mat 95%.
Oddziaływanie na środowisko: Filtracja wymaga dostarczenia energii i generuje odpady i hałas. W porównaniu z
technikami separacji na mokro, wyższe jest ryzyko pożaru.
Dane operacyjne: Przy natryskiwaniu farby powstaje nadmierny natrysk, który musi być wychwytywany i
utylizowany. Suche filtry mogą być stosowane jako wtórny etap separacji, po systemie Venturiego opisanym w Sekcji
20.11.3.5. Suche filtry mogą służyć jako obróbka wstępna przy zwiększaniu stężenia rozpuszczalników (patrz Sekcja
20.11.3.2). Pozostała zawartość cząsteczek stałych zależy od tego, czy oczyszczony gaz odlotowy z komory
natryskowej jest odprowadzany bezpośrednio do instalacji oczyszczania gazu odlotowego. W przypadku końcowej
separacji cząsteczek farby po zastosowaniu myjni Venturiego, może okazać się konieczne użycie dodatkowych
separatorów cząsteczek farby. W szczególności, jeśli z powtórnego obiegu powietrza odzyskiwane są rozpuszczalniki,
lub wymagana jest ochrona kolejnych elementów instalacji (wirnik, wymiennik ciepła), należy zastosować metody
wtórne separacji.
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Zastosowanie: Suche filtry są w coraz większym stopniu stosowane do malowania drewna i mebli. Są one
powszechnie stosowane w produkcji materiałów ściernych. Ponadto, są też często używane do czynności
pomocniczych, takich jak piaskowanie, cięcie i piłowanie, itp.
Technika ta nie jest często stosowana w dużych lakierniach samochodowych w branży motoryzacyjnej.
Ekonomika: Niskie koszty inwestycyjne, ale wysokie koszty operacyjne.
Przyczyny zastosowania: BHP w miejscu pracy.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [63, Vito, 2003] [68, ACEA, 2004] [12, UBA Niemcy, 2002] [67, EIPPCB,
2003, 76, TWG, 2004, 128, TWG, 2005]
20.11.3.7

Filtr elektrostatyczny (precipitator)

Opis: Filtry elektrostatyczne (precipitatory) są stosowane do eliminacji cząsteczek z gazu odlotowego. Są one
ładowane za pomocą pola elektrostatycznego i transportowane na płyty kondensacyjne. Cząsteczki są usuwane w
systemie mokrym, czyli poprzez zmycie wodą.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Możliwy wzrost poziomu hałasu. Przy mokrych filtrach elektrostatycznych następuje
produkcja odpadów mokrych oraz ścieków, które mogą wymagać oczyszczania.
Dane operacyjne: Przy natryskiwaniu farby powstaje nadmierny natrysk, który musi być wychwytywany i
utylizowany. Filtry elektrostatyczne mogą być stosowane jako wtórny etap separacji, po systemie Venturiego
opisanym w Sekcji 20.11.3.5. Filtry elektrostatyczne mogą służyć jako obróbka wstępna przy zwiększaniu stężenia
rozpuszczalników (patrz Sekcja 20.11.3.2).
Zastosowanie: brak danych na temat zastosowania.
Nie są stosowane w branży motoryzacyjnej, w produkcji materiałów ściernych lub powlekaniu elementów statków i
samolotów.
Ekonomika: Ogólny wzrost kosztów instalacji filtrów elektrostatycznych w porównaniu z filtrami suchymi, ale niższe
koszty operacyjne.
Koszty instalacji/inwestycji rzędu 60 – 400 euro dla systemów o przepustowości 30000 – 200000 Nm3/h. Koszty
operacyjne, 0,05 euro do 0,1 euro za 1000 Nm3/h dla systemów powyżej 50000 Nm3/h. Dodatkowe koszty oraz
oddziaływanie na środowisku z tytułu usuwania osadów ściekowych, koszty energii (0,17 – 0,35 kWh/Nm3) za
instalację podstawową, wiatrak wentylatora zużywa dodatkowe 0,17 – 0,5 kWh/Nm3. Dane z roku 2004.
Przyczyny zastosowania: wymogi techniczne
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [67, EIPPCB, 2003, 68, ACEA, 2004] [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS,
2006] [145, VITO, 2004]
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20.11.3.8

Płuczka (skruber)

Opis: Cząsteczki farb w gazie odlotowym są separowane w kolektorach skrubera z przepływem powietrza poprzez
intensywne mieszanie powietrza odpadowego z wodą. Płuczki wodne mogą być również używane do usuwania pyłów
i innych zanieczyszczeń, takich jak NOx (patrz Sekcja 20.11.9.3).
W przemyśle samochodowym stosowany jest specjalny rodzaj skrubera zwany skruberem Venturiego (w oparciu o
zasadę Venturiego) do uzyskiwania doskonałej mieszanki zawiesiny substancji stałych w wodzie. Jest on stosowany
bez innej obróbki wstępnej do separacji nadmiernego natrysku farby z powietrza odpadowego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji materii zawieszonej do powietrza. W skruberach z przepływem
powietrza separowane jest ok. 90% cząsteczek farby (po separacji wstępnej opisanej w Sekcji 20.11.3.5).
Oddziaływanie na środowisko: Filtracja wymaga energii i może generować hałas, odpady i ścieki.
Dane operacyjne: Przy natryskiwaniu farby powstaje nadmierny natrysk, który musi być wychwytywany i
utylizowany. Płuczki mogą być stosowane jako wtórny etap separacji, po systemie Venturiego opisanym w Sekcji
20.11.3.5. Skrubery mogą służyć jako obróbka wstępna przy zwiększaniu stężenia rozpuszczalników (patrz Sekcja
20.11.3.2). Pozostała zawartość cząsteczek stałych zależy od tego, czy oczyszczony gaz odlotowy z komory
natryskowej jest odprowadzany bezpośrednio do instalacji oczyszczania gazu odlotowego. W przypadku końcowej
separacji cząsteczek farby po zastosowaniu myjni Venturiego, może okazać się konieczne użycie dodatkowych
separatorów cząsteczek farby. W szczególności, jeśli z powtórnego obiegu powietrza odzyskiwane są rozpuszczalniki,
lub wymagana jest ochrona kolejnych elementów instalacji (wirnik, wymiennik ciepła), należy zastosować metody
wtórne separacji.
Zastosowanie: patrz opis powyżej.
Niestosowane w branży przewodów nawojowych.
Ekonomika: Koszty kapitałowe: 2000 – 3000 euro za 1000 Nm3/h (skrubery z pompą do ponownego obiegu); koszty
zależą w dużej mierze od zastosowania, np. rodzaju zanieczyszczeń w gazach.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [145, VITO, 2004]
20.11.4 Utlenianie
Załącznik 24.9 przedstawia podsumowanie technik dotyczących oczyszczania gazów odlotowych (utlenianie,
adsorpcja, kondensacja i oczyszczanie biologiczne) oraz ich zastosowania. Przedstawiono także porównanie
skuteczności usuwania najczęściej stosowanych technik dla różnych rodzajów rozpuszczalników w różnych stężeniach
na wejściu [148, TWG, 2006].
Jeśli jako dodatkowe paliwo stosowany jest gaz ziemny, może wystąpić emisja niespalonego metanu, zwykle poniżej
50 mg/m3.
Jeśli mieszanka rozpuszczalnika zawiera elementy inne niż H, C lub O, mogą powstawać niebezpieczne, toksyczne
oraz/lub korozyjne produkty uboczne. Rozpuszczalniki zawierające związki chlorowcowane tworzą agresywne gazy
spalinowe. Jeśli zawierają one azot, tworzą się tlenki azotu, natomiast przy obecności siarki powstają tlenki siarki.
Może nastąpić utlenianie przewodów i kanałów wentylacyjnych.
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20.11.4.1

Dodatek paliwa przy podgrzewaniu roboczym

Opis: Oczyszczany gaz odlotowy jest przesyłany do podgrzewacza (np. kotła) jako powietrze do spalania i dodatkowe
paliwo.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emitowane rozpuszczalniki są oczyszczane. Emisja z kotła nie ulegnie zmianie,
ponieważ rozpuszczalniki są używane zamiast paliwa.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Przesłanką do stosowania istniejących kotłów jest to, że muszą one działać i być zdolne do odbioru
oparów zawsze, gdy są one produkowane. Kotły zwykle pracują w trybie stałym, ale objętość dostarczanych
rozpuszczalników może ulegać zmianie. Można uzyskać niskie stężenie rozpuszczalników chlorowcowanych, o ile jest
to wymagane; jednakże niższy poziom LZO może wymagać użycia dodatkowego paliwa.
Przedział stężenia gazu wlotowego jest ograniczony wyłącznie maksymalną dolną granicą wybuchowości oraz
zakresem przepływu oczyszczanego powietrza, ponieważ zależą one od przepustowości kotła.
Dzięki tej technice można oczyszczać wszystkie rodzaje rozpuszczalników oraz mieszanek rozpuszczalników. Nie jest
potrzebna obróbka wstępna lub końcowa; jednakże powszechnie stosowaną praktyką jest kontrola CO.
Zastosowanie: Technikę tą można łatwo zastosować i jest ona odpowiednia dla obecnie wykorzystywanych kotłów o
wystarczającej przepustowości oraz do procesów produkcyjnych o wysokim zapotrzebowaniu na energię.
Niestosowana do rozpuszczalników chlorowcowanych zawierających siarkę lub azot lub inne rozpuszczalniki
niebezpieczne dla środowiska (patrz oddziaływanie na środowisko powyżej).
Niestosowana w branży przewodów nawojowych, lakierniach samochodowych, wydawniczym druku wklęsłym (z
odzyskiem rozpuszczalników), druku gorącego lub opakowaniach elastycznych (brak kotłów o wystarczającej
przepustowości).
Ekonomika: Koszty rosną wraz z odległością od kotła; jednakże ogólnie jest to technika niskokosztowa.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [60, ESIG, 2000] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.4.2

Utlenianie termiczne

Opis: Utlenianie LZO w prostej komorze utleniania w drodze reakcji chemicznej z tlenem z powietrza wylotowego.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Skuteczność usuwania > 99% (średnio 24 godziny), zależna jednak od stężenia
na wejściu. Powszechnie uzyskiwane poziomy stężenia po obróbce to 20 – 50 mg C/m3, a nawet niższe. Niższe
stężenia można również uzyskać dla rozpuszczalników chlorowcowanych, w wymaganych przypadkach; jednak niższe
poziomy LZO mogą wymagać użycia dodatkowego paliwa.
W produkcji materiałów ściernych zaraportowano maksymalne stężenia dla fenolu i formaldehydu poniżej 20 mg/m 3.
Technika stosowana do usuwania odorów.
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Oddziaływanie na środowisko: Duża ilość dodatkowego paliwa niezbędna do uzyskania wymaganych temperatur
spalania; zużycie energii jest wyższe, niż w przypadku utleniania rekuperacyjnego lub regeneracyjnego. Występują
emisje tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla; maksymalny poziom dla tych substancji nie przekracza zwykle 200
mg/m3.
Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Rozpuszczalniki w gazach odlotowych są zwykle niszczone w temperaturach 680 – 750oC, co
zapewnia praktycznie pełne spalanie rozpuszczalników. Utleniacze operują zwykle w oparciu o parametry
dostosowane do zbilansowanej, minimalnej emisji całkowitej.
Zakres stężeń gazu wlotowego jest ograniczony jedynie maksymalną wartością LEL. Czas uruchomienia systemu
wynosi tylko 5 minut. Brak ograniczeń dla temperatury wlotowej.
Utleniacz, jeśli stanowi element orurowania, powinien działać stale, ponieważ system orurowania powinien być ciepły.
Ilość paliwa niezbędna do utrzymania ciepła na biegu jałowym jest istotną kwestią w przypadku systemów, które nie
pracują stale.
Stężenie pyłu powinno być < 3 mg/Nm3, ale może być wyższe przy spalaniu pyłów organicznych.
Jednostka może być zintegrowana z suszarką lub zainstalowana jako system centralny złożony z kilku suszarek.
Po utlenianiu termicznym, w przemyśle samochodowym uzyskuje się stężenie gazu oczyszczonego rzędu 10 mg C/m3.
Zastosowanie: Odpowiedni zwłaszcza dla wysokich stężeń LZO (5- 16 g/Nm3)
Można oczyszczać gaz o niskim i średnim przepływie, < 25000 Nm 3 / h. Technika ta jest najbardziej ekonomiczna
przy przepływach rzędu 5 – 1000 Nm3 / h i dla procesów wykonywanych partiami np. przez kilka godzin dziennie lub
tygodniowo, lub w przeciągu kilku tygodni w roku. Za jej pomocą można poddawać obróbce wszystkie rodzaje
rozpuszczalników i mieszanek rozpuszczalników bez obróbki wstępnej lub końcowej.
Jest ona powszechnie stosowana w produkcji materiałów ściernych, zwłaszcza w sytuacjach, w których niemożliwe
jest ponownie wykorzystanie odzyskanego ciepła. Technika ta ma również zastosowanie w branży motoryzacyjnej i
powlekaniu ciężarówek i pojazdów komercyjnych, a także w druku gorącym; obecnie jednak preferowaną metodą jest
spalanie regeneracyjne.
Technika niestosowana w branży przewodów nawojowych.
Ekonomika: Jako inwestycja, technika ta jest najtańszą metodą utleniania. Jednak koszty operacyjne są wyższe ze
względu na konieczność dostarczania dużej ilości dodatkowego paliwa. Wysokie koszty kapitałowe i bieżące.
Przyczyny zastosowania: Kontrola odorów
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [12, UBA Niemcy, 2002] [54, BMLFUW Austria, 2003] [13, DFIU i IFARE,
2002] [60, ESIG, 2000] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [145, VITO, 2004]
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20.11.4.3

Rekuperacyjne utlenianie termiczne

Opis: Zasada niszczenia rozpuszczalników poprzez spalanie jest identyczna, jak opisano w Sekcji 20.11.4.2. Energia
jednak zostaje zaoszczędzona, ponieważ gorące powietrze odpadowe jest wykorzystywane do ogrzewania zimnego
powietrza zawierającego rozpuszczalniki lub kierowane z powrotem do procesu suszenia. Mimo stosowania
wymienników ciepła, może być potrzebne dodatkowe paliwo.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ok. 100% niszczenie LZO. Powszechnie uzyskiwane poziomy emisji to < 20
mg C/m3 (średnio 24 godziny) lub < 30 mg C/m3 (średnio godzina). W porównaniu do utleniania termicznego,
rekuperacji można podać 50 – 70%energii jako całkowite ciepło w wymienniku.
Zwykle uzyskiwane poziomy emisji w powlekaniu i drukowaniu opakowań metalowych to 20 – 50 mg C/m3. W tym
sektorze, w szczególności przy produkcji kontenerów, raportuje się skuteczność usuwania na poziomie 95%,
maksymalnie 97%. W produkcji samochodów uzyskuje się stężenia gazu oczyszczonego rzędu 10 mg C/m 3. W branży
powlekania zwojów zwykle uzyskuje się emisje na poziomie 20 – 50 mg C/m3.
Oddziaływanie na środowisko: Pojawiają się tlenki azotu, dwutlenek węgla i czad. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Mimo że technika ta zużywa mniej energii, niż utleniacz termiczny (patrz Sekcja 20.11.4.2), wciąż zużywa jej znaczną
ilość, jeśli wlotowe stężenie LZO jest poniżej granicy adiabatycznej, tj. 2 – 3 g/m3. Palnik zawsze będzie wymagać
płomyka oszczędnościowego (zużywającego energię).
Dane operacyjne: Zakres stężeń gazu wlotowego jest ograniczony jedynie maksymalną wartością LEL oraz tym, że
przy niskim poziomie LZO należy dodać więcej paliwa. Maksymalna temperatura na wejściu to 400 oC. Stężenie LZO
po oczyszczaniu może być kontrolowane stale.
Energia uwalniana z utleniacza pochodzi ze spalania gazu i rozpuszczalnika. Ze względu na wysoką temperaturę
spalanych oparów, dużą część energii można odzyskać w wymiennikach w celu użycia jej do:
ogrzewania wstępnego oparów przed spalaniem w temp. ok. 500 oC (w celu zmniejszenia zużycia gazów w
piecu spalającym)
wstępnego ogrzewania powietrza wlotowego w piekarniku w maksymalnej temperaturze 400 oC, zwłaszcza
w przypadku pieców konwekcyjnych na gorące powietrze (w celu zmniejszenia lub eliminacji zużycia gazów
w piekarnikach)
ogrzewania wody (do procesów oraz/lub użytku sanitarnego).
W przypadku takich technologii jak suszenie promieniowaniem podczerwonym lub indukcyjne, brak jest danych
pozwalających na określenie oddziaływania na główne wymogi energetyczne. Wiadomo jednak, że nie ma takich
samych możliwości odzysku energii.
Można uzyskać niższe poziomy dla rozpuszczalników chlorowcowanych.
Zastosowanie: Można oczyszczać gaz o niskim i średnim przepływie, < 25000 Nm 3 / h. Technika ta jest najbardziej
ekonomiczna przy przepływach rzędu 1000 – 15000 Nm3 / h i jest najbardziej odpowiednia dla procesów stałych i
gazów odlotowych o stężeniu rozpuszczalników 6 – 12 g/m3. Za jej pomocą można poddawać obróbce wszystkie
rodzaje rozpuszczalników i mieszanek rozpuszczalników bez obróbki wstępnej lub końcowej. Technikę tą można
stosować stale lub z przerwami, ze względu na fakt, że ma względnie krótki okres uruchomienia, nieprzekraczający
godziny.
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Technika ta jest powszechnie stosowana w:
branży drukarskiej, zawsze z dodatkowym paliwem
branży powlekania zwojów
branży motoryzacyjnej
branży produkcji kontenerów
branży opakowań metalowych.
Technika stosowana sporadycznie w powlekaniu statków, niestosowana w branży przewodów nawojowych.
Ekonomika: Jeśli temperatura operacyjna wynosi > 700oC, zużycie materiału spowodowane temperaturą może
skrócić czas użytkowania wymienników ciepła o 8 – 12 lat. Koszty inwestycyjne kształtują się w przedziale 150 000
euro i 250 000 euro dla instalacji o przepustowości 10000 m3/h.
Przyczyny zastosowania: Rekuperacyjne utlenianie termiczne jest stosowane z przyczyn energetycznych tj. Protokołu
w Kioto.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [[35, Aminal, i in., 2002] [12, UBA Niemcy, 2002] [13, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [63, Vito,
2003] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004] [79,SEFEL, 2004] [58, ECCA, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.4.4

Regeneracyjne utlenianie termiczne – dwuwarstwowe

Opis: Utleniacz jest systemem dwuwarstwowym, w którym każda warstwa posiada wypełnienie ceramiczne. Jedna
warstwa jest wykorzystywana do wstępnego ogrzewania strumienia oczyszczanego gazu; druga jest podgrzewana
gazem spalinowym z utleniania. Przepływ jest regularnie odwracany, aby wymieniać masy ceramiczne używane do
wstępnego ogrzewania i odzysku ciepła. Podczas zmiany emitowane są niedopalone LZO.
Utleniacze regeneracyjne, w których stężenie LZO w gazie wlotowym przekracza poziom adiabatyczny są zwane
„utleniaczami bezpłomieniowymi”. Operacje bezpłomieniowe można przeprowadzić przy pomocy bezpośrednio
dostarczanego paliwa (tylko gazowego) oraz wystarczającego stężenia tlenu w gazie nieoczyszczonym.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: System generuje emisję na poziomie 10 – 20 C/Nm3 (średnio 24 godzony) i
skuteczność usuwania rzędu 95 – 99,5%. Wygenerowana nadwyżka energii może być ponownie wykorzystana i
przynieść oszczędności energii.
W branży motoryzacyjnej uzyskuje się stężenia gazu oczyszczonego rzędu 10 mg C/Nm 3. W branży opakowań
elastycznych i opakowaniowego druku wklęsłego uzyskuje się stężenia rzędu 10 – 20 mg C/Nm3. Na tym poziomie
poziom emisji rezydualnej to < 0,5%, a skuteczność usuwania to > 99,5%.
W produkcji materiałów ściernych, utleniacz regeneracyjny może pracować adiabatycznie przy stężeniu
rozpuszczalników powyżej 2 – 3 g/m3. Objętość powietrza odpadowego sięga 66000 Nm3/h. Wartość emisji z
instalacji to < 20 mg C Nm3/h (średnio pół godziny). Maksymalne poziomy dla fenolu i formaldehydu nie przekraczają
20 mg/ Nm3.
Oddziaływanie na środowisko: Brak w porównaniu do konwencjonalnych utleniaczy termicznych. Poziomy emisji
czadu, dwutlenku węgla i tlenków azotu nie przekraczają 100 mg/m3. Poziom metanu nie przekracza 50 mg/m3.
Spalanie wymaga energii (gaz), głównie podczas uruchamiania systemu.
Niski poziom tlenków azotu można uzyskać poprzez stosowanie niskich temperatur spalania rzędu 750 – 820oC lub
nawet poniżej 750oC. Zwykle osiągane stężenie emisji to < 50 mg/m3.
Może wzrosnąć poziom hałasu.
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Dane operacyjne: Jeżeli stężenie oczyszczanych rozpuszczalników w powietrzu mieści się w zakresie 1,5 – 3 g/m3,
system jest adiabatyczny i nie potrzebuje dodatkowego paliwa. Energia cieplna z wylotowego powietrza z systemu
oczyszczania gazów odlotowych jest wykorzystywane do ogrzewania gazu nieoczyszczonego poprzez zmianę podłoży
przenoszących ciepło. Przy stężeniach rzędu 4 – 6 g/m3 nadmiar ciepła można odzyskać i np. użyć do procesów
produkcyjnych. Aby uzyskać takie wartości, stężenie powietrza w suszarce musi być takiej, jak opisano w Sekcji
20.11.3.1.
System jest wrażliwy na obecność pyłu w powietrzu wlotowym, który może zatkać warstwy ceramiczne, niemniej
jednak dopuszczalna jest pewien poziom pyłu podlegającego spalaniu. Temperatura jest kontrolowana. Po
oczyszczaniu można stale kontrolować stężenie LZO.
W przeciętnym zakładzie elastycznego i opakowaniowego druku wklęsłego, nadwyżka ciepła jest większa niż ciepło
wykorzystywane. Głównymi elementami zużywającymi ciepło są suszarki pras. Utlenienie jednego grama
rozpuszczalników podgrzewa metr sześcienny powietrza o ok. 25oC. Dostępne są ok. 3 – 4 g/m3, czyli energia
wystarczająca na podgrzanie każdego metra sześciennego o 75 – 100oC. Wymagany wzrost temperatury dla suszonego
powietrza wynosi średnio jedynie ok. 30oC. Oznacza to, że dla więcej niż połowy odzyskanego ciepła trzeba znaleźć
inne zastosowanie. Czasami nadwyżka energii jest odsprzedawana sąsiednim zakładom. Odzyskane ciepło musi być
więc przetransportowane. Do tego celu nadaje się para lub olej termiczny. Większość suszarek działa jednak na
płomień gazowy lub elektryczność. Wykorzystywanie nadwyżki ciepła z utleniacza na potrzeby suszarek narzucałoby
konieczność wymiary wszystkich z nich; kosztów inwestycji nie dałoby się pokryć samym spadkiem kosztów energii.
Przy powlekaniu i drukowaniu metodą DWI, nadwyżkę ciepła można wykorzystać do niektórych czynności np. do
procesów czyszczenia lub ogrzewania powietrza wlotowego w suszarkach.
W przypadku powlekania zwojów, opary są utleniane w podwójnych komorach, podgrzewanych zamiennie. Komory
są podgrzewane oparami z drugiej działającej komory. Do uruchomienia instalacji jest uruchamiany palnik gazowy,
ale zwykle nie pracuje on stale. Może on przetwarzać bardzo niskie stężenia LZO w oparach. Energia uwalniana w
drodze utleniania pochodzi jedynie ze spalania rozpuszczalników. Ze względu na wysoką wydajność energetyczną
utleniacza regeneracyjnego, temperatury wylotowe są niskie, co zmniejsza możliwość odzysku energii. Ze względu na
specyfikę procesu, główna część energii jest odzyskiwana do utleniania, reszta natomiast jest odzyskiwana w
wymiennikach ciepła do wstępnego ogrzewania powietrza wlotowego w piecu (w niskiej temperaturze) i wody (do
celów procesowych oraz/lub sanitarnych).
Zastosowanie: Technika ta jest powszechnie stosowana do przepływu powietrza rzędu > 1500 – 70 000 Nm3/h dla
jednej jednostki dwuwarstwowej. Dla przepływów > 70000 Nm 3/h bardziej ekonomiczne są systemy wielowarstwowe.
Maksymalna temperatura na wejściu wynosi 400oC. Maksymalne stężenie LZO na wejściu jest ograniczone do 25%
LEL z powodów bezpieczeństwa, zwykle 12 g/m3 (dla rozpuszczalników takich, jak toluen, octan etylenu lub etanol o
standardowych wartościach dolnej granicy wybuchu ok. 40 – 50 g/m3). Niezbędny jest margines bezpieczeństwa do
zapobiegania wybuchom w warstwach ceramicznych.
Aby uzyskać poziom emisji < 20 mg C/Nm3 (skuteczność usuwania ok. 98,75%), niezbędne jest stężenie wlotowe
LZO rzędu <1,5 g/m3.
Technikę tą można stosować do wszystkich rodzajów rozpuszczalników i ich mieszanek. Jednakże, przy substancjach
klejących wymagane jest regularne „wypalanie”. W przypadku SiHC, niezbędne jest regularne czyszczenie, dlatego
też powinno się ich unikać.
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Technika ta jest najczęściej stosowana do procesów stałych. W przypadku procesów tymczasowych, zwykle
wprowadza się tryb stand-by w określonej temperaturze. Czas uruchomienia wynosi od jednej do czterech godzin.
Utleniacze regeneracyjne tego rodzaju są zwykle stosowane w:
zakładach elastycznego i opakowaniowego druku wklęsłego
druku na gorąco (heatsetowym)
produkcji materiałów ściernych
powlekania i tłoczenia opakowań metalowych (za wyjątkiem produkcji kontenerów)
powlekaniu zwojów
przemyśle motoryzacyjnym
Technika ta jest stosowana sporadycznie w stoczniach, niestosowana w branży przewodów nawojowych.
Ekonomika: Inwestycja w utleniacz regeneracyjny jest bardziej kosztowna, niż w utleniacz rekuperacyjny. Koszty
inwestycyjne i operacyjne urządzeń oczyszczających „końca rury” są w dużej mierze determinowany maksymalnym
oczyszczanym przepływem powietrza. Koszty inwestycyjne można oszacować jako: minimalnie 200 000 euro dla
przepustowości do 10 000 m3/h, plus 10 – 15 euro za każdy dodatkowy m3/h. Koszty obejmują prosty, centralny kanał
transportowy, ale nie koszty optymalizacji przepływu powietrza (patrz Sekcja 20.11.3.1). Zapotrzebowanie na paliwo
jest niskie, tak więc koszty wentylatora elektrycznego determinują w dużej mierze wysokość kosztów bieżących.
Koszty operacyjne wykoszą ok. 15000 euro rocznie za obróbkę 10000 m 3/h.
Odzysk i transport nadwyżki ciepła wymaga dodatkowych inwestycji. Zwrot z inwestycji jest możliwy wyłącznie
dzięki niższym kosztom energii, o ile cała nadwyżka ciepła może zostać wykorzystana i nie występuje konieczność
dokonywania żadnych dodatkowych inwestycji w wykorzystanie ciepła.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: AMCOR Flexibles in Gent, Belgia, HFP Bandstahl GmbH & Co KG in Bad
Salzungen, Niemcy
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [35, Aminal, i in., 2002] [12, UBA Niemcy, 2002]
[13, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [63, Vito,2003] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004] [79, SEFEL, 2004]
[58, ECCA, 2004] [128, TWG,2005]
20.11.4.5

Regeneracyjne utlenianie termiczne – trójwarstwowe lub obrotowy dystrybutor powietrza

Opis: Patrz Sekcja 20.11.4.4 w celu zapoznania się z opisem techniki. Zamiast dwóch podłoży (system
dwuwarstwowy), instalowane są trzy. Trzecie podłoże (warstwa) jest zwana „warstwą oczyszczającą”. Dostępne są już
systemy wielowarstwowe (5 lub 7 warstw). Zamiast systemów wielowarstwowych można zastosować systemy z
jednym zbiornikiem z obrotowym dystrybutorem powietrza. Takie systemy składają się z kilku stref (warstwy lub
kliny kołowe).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: System trójwarstwowy lub obrotowy dystrybutor powierza uzyskuje emisje o
wartości 10 – 20 C/Nm3 (średnio 24 godzony) i skuteczność usuwania rzędu 98 – 99,9% w zależności od stężenia na
wejściu i warunków operacyjnych. Jest to możliwe, ponieważ, w porównaniu z systemem dwuwarstwowym, podczas
zmiany kierunku przepływu gazu nie występuje emisja nieoczyszczonych LZO. W porównaniu do tradycyjnego
utleniacza, oszczędzane są znaczne ilości energii. Wygenerowaną nadwyżkę można wykorzystać.
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Oddziaływanie na środowisko: W porównaniu z tradycyjnym utleniaczem, energia jest niezbędna do zasilania
większych wiatraków niezbędnych do kierowania powietrza wylotowego do wymienników ciepła. Poziom emisji
czadu, dwutlenku węgla i tlenków azotu nie przekracza 100 mg/m3. Poziom metanu nie przekracza 50 mg/m3. Może
wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Technika ta jest powszechnie stosowana do przepływu powietrza rzędu > 1500 – 120 000 Nm3/h
dla jednej jednostki dwuwarstwowej. Dla przepływów > 70000 Nm 3/h bardziej ekonomiczne są systemy
wielowarstwowe. Maksymalna temperatura na wejściu wynosi 400oC. Maksymalne stężenie LZO na wejściu jest
ograniczone do 25% LEL z powodów bezpieczeństwa, zwykle 12 g/m3.
System działa adiabatycznie przy stężeniach LZO rzędu 1,5 – 3 g/m3, ale nadaje się do stężeń powyżej 13 g/m3. Przy
stężeniach przekraczających punkt adiabatycznego, nadwyżka ciepła może być odzyskiwana i ponownie
wykorzystana.
Technika ta jest najczęściej stosowana do procesów stałych. Przy procesach tymczasowych zwykle wprowadza się
tryb stand-by w określonej temperaturze. Czas uruchomienia wynosi od jednej do czterech godzin.
Technikę tą można stosować do wszystkich rodzajów rozpuszczalników i ich mieszanek. Jednakże, przy substancjach
klejących wymagane jest regularne „wypalanie”. W przypadku SiHC, niezbędne jest regularne czyszczenie, dlatego
też powinno się ich unikać.
System jest wrażliwy na obecność pyłu w powietrzu wlotowym, niemniej jednak dopuszczalna jest pewien poziom
pyłu podlegającego spalaniu
Zastosowanie: Utleniacze regeneracyjne tego rodzaju są powszechnie stosowane w:
zakładach elastycznego i opakowaniowego druku wklęsłego
druku na gorąco (heatsetowym)
produkcji materiałów ściernych
powlekania i tłoczenia opakowań metalowych (za wyjątkiem produkcji kontenerów)
powlekaniu zwojów
przemyśle motoryzacyjnym
Technika ta jest stosowana sporadycznie w stoczniach, niestosowana w branży przewodów nawojowych.
Ekonomika: W porównaniu do systemu dwuwarstwowego, dodatkowe koszty inwestycyjne wynoszą ok. 25%>
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [60, ESIG, 2000] [63, Vito, 2003] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.4.6

Utlenianie katalityczne

Opis: Utlenianie LZO odbywa się w obecności katalizatora (zwykle platyny). Ze względu na katalizator, wymagane
temperatury procesu utleniania można zredukować do 250 – 400oC. Jednakże, w branży przewodów nawojowych,
temperatura procesu utleniania sięga 500 – 750oC. Ciepło wylotowe można odzyskać w rekuperacyjnych lub
regeneracyjnych wymiennikach ciepła.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Uzyskiwana skuteczność usuwania to 95- 99%. Zwykle uzyskiwane stężenia to
10 – 50 mg C/Nm3. W porównaniu do utleniania termicznego (patrz Sekcja 20.11.4.2) potrzeba mniej dodatkowego
paliwa. Zastosowanie katalizatora w połączeniu z rekuperacją ciepła wylotowego wymaga mniejszej ilości energii niż
utlenianie rekuperacyjne bez katalizatora, patrz Sekcja 20.11.4.3.
Zwykle uzyskiwane poziomy emisji w produkcji przewodów nawojowych to 5 g LZO/kg produktu do przewodów o
średniej średnicy > 0,10 mm, oraz 10 g LZO/kg produktu dla przewodów o średniej średnicy < 0,10 mm. Raportowane
jest spełnianie dopuszczalnych granicznych wartości emisji 20 mg C/m3.
W branży drukarskiej, powyższą skuteczność usuwania można uzyskać pod następującymi warunkami: przepływ
rzędu 2000 – 30 000 Nm3/h lub wyższy i stężenie LZO > 1 – 2 g/Nm3. Zwykłe poziomy emisji w druku na gorąco
(mimo że obecnie jest rzadko stosowany) i powlekaniu zwojów mieści się w przedziale 20 – 50 mg C/m3.
Oddziaływanie na środowisko: Należy cyklicznie wymieniać/ładować katalizatory. Niezbędne jest dodatkowe
paliwo, ale w mniejszych ilościach niż do utleniania termicznego. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Zwykle uzyskiwane poziomy emisji tlenku węgla i tlenków azotu nie przekraczają 50 mg/m 3.
W branży produkcji przewodów nawojowych, raportowane poziomy emisji dla tlenków azotu to ok., 10 g/kg produktu
dla przewodów o średniej średnicy > 0,10 mm, oraz 12,5 g/kg produktu dla przewodów o średniej średnicy < 0,10 mm
(patrz Sekcja 20.11.9). Zależy to jednak od ilości używanego rozpuszczalnika zawierającego azot.
Dane operacyjne: Można oczyszczać LZO o stężeniu do 5 g/Nm3. Technikę tą można stosować do przepływów rzędu
1000 – 30 000 Nm3/h. jednakże najbardziej odpowiednie są tymczasowe przepływy powietrza do 1000 Nm 3/h.
Temperatura na wejściu wynosi > 400oC. Do uzyskania temperatury początkowej dla katalizatora nie jest wymagane
wstępne ogrzewanie. Zwykle jako paliwa nie stosuje się oleju ze względu na zawartość siarki oraz toksyczność dla
katalizatora.
Technikę tą można stosować w sposób stały i tymczasowy, ale przy stałym działaniu cykl przydatności katalizatora
jest ograniczony do ok. 15000 – 25000 godzin.
Można oczyszczać wszystkie rodzaje rozpuszczalników i ich mieszanki. Jednakże, należy zweryfikować obecność
zanieczyszczeń, które mogłyby być toksyczne dla katalizatora. Jeżeli stężenie wlotowe jest zbyt wysokie, może to
prowadzić do przegrzania i uszkodzenia katalizatora. Technika ta jest również wrażliwa na obecność pyłu lub skropleń
w powietrzu wlotowym, dlatego wymagana jest obróbka wstępna powietrza. Jest ona również wrażliwa na zmiany w
stężeniu na wejściu. Problemy mogą wyniknąć również ze stosowania SiHC lub węglowodorów chlorowcowanych i
silikonów.
Zastosowanie: Technika ta, w tym rekuperację ciepła wylotowego, jest powszechnie stosowana w produkcji
przewodów nawojowych. Jest rzadko używana do powlekania zwojów. Technika została przetestowana w przemyśle
motoryzacyjnym, ale ze względu problemów z maskowaniem, nie jest powszechnie stosowana.
Utlenianie katalityczne jest stosowane sporadycznie w branży drukarskiej, ale wyłącznie do druku na gorąco. Obecnie
preferuje się utlenianie regeneracyjne.
Ekonomika: Standardowe koszty tej techniki obejmują wymianę katalizatora pod koniec cyklu użytkowania, co
można sprawdzić tylko w drodze regularnych pomiarów. Ogólne koszty są porównywalne z kosztami utleniacza
regeneracyjnego.
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Poniższe ceny są cenami reprezentatywnymi dla przemysłu drzewnego we Flamandii i oparte o rzeczywiste
teoretyczne parametry robocze. Dostawcy sprzętu, którzy dostarczyli informacje, podkreślają, że ekstrapolacja
kosztów przykładów w oparciu o przepływ powietrza i zawartość LZO jest niemożliwa, tak więc dane mają charakter
wskaźnikowy i odnoszą się do czasu, w których dokonywano obliczeń szacunkowych (listopad, 2004 r.)
Ceny dostarczone przez dostawcę A:
1) przepływ: 15000 Nm3/h.
stężenie LZO na wejściu: 1500 mg/Nm3, emisja LZO: < 20 mg /Nm3
cena: 325000 euro
2) przepływ: 59000 Nm3/h.
stężenie LZO na wejściu: 300 mg/Nm3, emisja LZO: < 25 mg /Nm3
cena: 638000 do 770000 euro
Ceny dostarczone przez dostawcę B:
maksymalny przepływ: 15000 Nm3/h.
stężenie LZO na wejściu: 1500 mg/Nm3, emisja LZO: < 00 mg /Nm3
cena: 300000 euro
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [12, UBA Niemcy, 2002] [58, ECCA, 2004] [60, ESIG, 2000] [63, Vito, 2003]
[64, EWWG, 2004] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [146, CEI-BOIS, 2006]
20.11.4.7

Utlenianie promieniami UV

Opis: Powietrze zawierające rozpuszczalniki przechodzi przez szereg lamp UV. Cząsteczki LZO są dzielone przez
energię z fal krótkich, a z tlenu powstaje ozon. Ozon reaguje z rozbitymi cząsteczkami LZO, co prowadzi do ich
częściowego utlenienia. Następna jednostka zawiera katalizator (głównie TiO2). Następuje dalsze utlenianie ozonu i
cząsteczek LZO, a nadmiar ozonu jest niszczony.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W przypadku gazów odpadowych o stężeniu LZO rzędu 0,5 g/Nm3,
skuteczność usuwania wynosi ok. 95%. Uzyskiwane stężenia LZO w oczyszczanym gazie odpadowym to 25 – 50
mg/Nm3.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii z lamp i wentylatora wylotowego rzędu 50 kWh na 1000 m 3
oczyszczonego gazu odlotowego. Lampy emitują ozon (niszczony) i zawierają rtęć, która musi być utylizowana z
zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Temperatura gazu odlotowego nie powinna przekraczać 60 oC, a wilgotność nie powinna być niższa
niż 85%.
Technikę opracowano początkowo w celu redukcji odorów oraz niszczenia substancji toksycznych. Jednakże technika
ta coraz częściej jest stosowana do całkowitego niszczenia LZO, zwłaszcza w gazach odlotowych o niskich stężeniach
(średnio rzędu < 0,5 g/Nm3, z wartościami szczytowymi rzędu < 1,0 g/Nm3).
Zastosowanie: Stosowana w przemyśle powlekania drewna i mebli dla farb rozpuszczalnikowych. Obecnie
niestosowana.
Niestosowana w lakierniach samochodowych.
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Technika stosowana obecnie w przemyśle metalurgicznym i elektronice do redukcji emisji LZO z komór
natryskowych dla farb rozpuszczalnikowych.
Ekonomika: W instalacji o przepustowości ponad 10000 m3/h, koszty inwestycyjne wynoszą ok. 5000 – 7000 euro za
1000 m3/h gazu odlotowego. Po 8000 godzinach należy wymienić lampy UV; koszty wynoszą 0,06 – 0,2 euro za 1000
m3/h gazu odlotowego. Koszty energii to 4 euro za 1000 m3/h gazu odlotowego. Koszty operacyjne (w tym lamp,
energii i katalizatora) to 3 – 25 euro za kilogram usuniętych LZO.
W określonych sytuacjach, przy stosowaniu tej techniki utlenianie UV jest tańsze w porównaniu do adsorpcji do węgla
aktywowanego lub jakiegokolwiek rodzaju utleniania termicznego. Jednakże brak jest danych potwierdzających, że
odnosi się to do instalacji IPPC.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [13, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004]
[128, TWG, 2005].
20.11.5 Kondensacja
Załącznik 24.9 przedstawia podsumowanie technik oczyszczania gazów odlotowych (utlenianie, adsorpcja,
kondensacja i oczyszczanie biologiczne) oraz ich zastosowania. Przedstawiono także porównanie skuteczności
usuwania najczęściej stosowanych technik dla różnych rodzajów rozpuszczalników w różnych stężeniach na wejściu
[148, TWG, 2006].
Gazy bogate w LZO są chłodzone do momentu kondensacji istotnej objętości oparów. Ciężkie rozpuszczalniki o
niskiej zawartości części lotnych można odzyskać w temperaturze pokojowej, natomiast rozpuszczalniki o wysokiej
zawartości części lotnych należy chłodzić do temperatury znacznie poniżej 0oC, aby odzyskać 95% lub więcej.
Chłodzenie do tej temperatury jest niekorzystne ze względu na wysokie koszty energii oraz zamrażanie elementów
chłodzących przez wodę. Chłodzenie do temperatury lekko poniżej 0 oC pozwala na uniknięcie osadzania lodu, ale
powoduje kondensację wody, co może doprowadzić do sytuacji, w której odzyskany rozpuszczalnik będzie wymagać
kosztownej dehydratacji.
Zwykle w procesie kondensacji możliwe jest ponowne wykorzystanie rozpuszczalników. W poniższych sekcjach
omówiono różne techniki kondensacji.
20.11.5.1

Chłodzenie bezpośrednie

Opis: Gaz bogaty w LZO jest chłodzony poprzez bezpośredni kontakt z zimnym strumieniem w skruberze. Technika
sorpcji na zimno łączy w sobie efekt absorpcji i kondensację bezpośrednią.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: LZO można odzyskiwać i wykorzystywać ponownie. Skuteczność usuwania
jest wyższa w strumieniach skoncentrowanych.
Oddziaływanie na środowisko: Energia wymagane do chłodzenia
Dane operacyjne: Technika stosowana samodzielnie może nie spełniać niektórych wymogów umownych dla
poziomów stężenia w gazie odlotowym.
Zastosowanie: Sorpcja na zimno jest często stosowana jako etap wstępnego oczyszczania gazów odlotowych.
Technika ta nie jest stosowana w druku, dla przewodów nawojowych lub w lakierniach samochodowych.
Ekonomika: brak danych

625

Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [60, ESIG, 2000] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.5.2

Chłodzenie pośrednie

Opis: Gaz bogaty w LZO jest chłodzony w wymienniku ciepła przy użyciu wody chłodzącej lub innego środka w
temperaturze powyżej zera.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: LZO można odzyskiwać i ponownie wykorzystywać. Skuteczność usuwania
jest wyższa w strumieniach skoncentrowanych; ale ogólnie proces ten charakteryzuje się niską wydajnością.
Oddziaływanie na środowisko: Energia niezbędna do chłodzenia. Powstałe ścieki mogą wymagać oczyszczania
przed zrzutem.
Dane operacyjne: Proces może być przydatny w strumieniach skoncentrowanych zawierających rozpuszczalniki o
niskiej zawartości substancji lotnych; jest on zwykle łączony z innymi technikami.
Zastosowanie: Kondensacja poprzez stosowanie temperatur powyżej zera ma zastosowanie jedynie do
rozpuszczalników o niskiej zawartości substancji lotnych. Technika ta jest stosowana w heatsetowym druku
offsetowym, gdzie używa się rozpuszczalników o niskiej zawartości substancji lotnych.
Poważną wadą tej techniki jest to, że przy heatsetowym druku offsetowym IPA nie są usuwane z gazu odlotowego.
Zakłady zużywające > 25 ton rozpuszczalników rocznie napotykają więc trudności ze spełnieniem normy emisji rzędu
20 mg C/Nm3 (zgodnie z Dyrektywą SED). Odory z gazów odlotowych powstałych przy druku na gorąco nie są
całkowicie eliminowane.
Technika niestosowana w branży produkcji przewodów nawojowych lub w lakierniach samochodowych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [60, ESIG, 2000] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.5.3

Zamrażanie

Opis: Gaz bogaty w LZO jest chłodzony w wymienniku ciepła przy użyciu środka zamrażającego w temperaturze
powyżej zera. Zwykle używa się systemu złożonego z dwóch kondensatorów zamiennie w trybie kondensacji i
odmrażania.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: LZO można odzyskiwać i ponownie wykorzystywać. Skuteczność usuwania
jest wyższa w strumieniach skoncentrowanych.
Oddziaływanie na środowisko: Energia niezbędna do chłodzenia. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Wilgotność gazu odlotowego może spowodować wystąpienie oblodzenia, co wymaga odmrażania
w regularnych odstępach czasu. Zwykle do redukcji zawartości wody stosowana jest kondensacja w temperaturze
powyżej zera.
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Zastosowanie: Gazy o wysokiej zawartości pary wodnej rzadziej wykorzystywane ze względu na wyższe oblodzenie.
Proces ten może być przydatny do strumieni z rozpuszczalnikami o wysokiej zawartości substancji lotnych. Technika
ta jest stosowana w produkcji taśm klejących w nowych i istniejących zakładach.
Technika nadaje się najlepiej do gazów odlotowych o bardzo wysokim stężeniu rozpuszczalników pow. 100 g/m 3. Dla
tego rodzaju gazów odlotowych, wymagane są zamknięte systemy suszenia z gazem obojętnym (N 2) ze względu na
wartości dolnej granicy wybuchu ok. 20 g/m3 przy 40oC. Jednakże, zamknięte systemy suszenia z gazem obojętnym
mogą być stosowane jedynie, gdy suszarka nie musi być otwierana zbyt często. Po przetestowaniu okazało się, że z tej
przyczyny technika ta nie ma zastosowania do opakowań elastycznych, gdzie materiał zmienia się kilka razy dziennie,
a suszarki muszą być otwierane zbyt często.
Technika ta nie nadaje się do innych procesów druku lub do lakierni samochodowych.
Ekonomika: Koszty kapitałowe w przykładowym zakładzie produkującym taśmę klejącą o przepustowości 400
kg/godz. dla instalacji kondensacyjnej wyniosły ok. 0,88 mln euro w roku 1992. Koszty operacyjne adsorpcji i
kondensacji łącznie wyniosły ok. 0,51 mln euro / rok. Koszty zmienne wyniosły ok. 1,12 mln euro rocznie, a stałe ok.
1,38 mln euro rocznie.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [60, ESIG, 2000] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.5.4

Obróbka kriogeniczna

Opis: Bogaty w rozpuszczalniki o dużej zawartości substancji lotnych gaz jest poddawany działaniu bardzo niskich
temperatur, zwykle przy użyciu ciekłego azotu.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Teoretycznie bardzo wysoka skuteczność usuwania, jeśli temperatury są
wystarczająco niskie. Jednakże w praktyce temperatury nie przekroczą -95oC, a w takiej temperaturze nie można
uzyskać niskiego poziomu stężenia.
Można uzyskać skuteczność usuwania rzędu 99%, przy czym stężenie oczyszczonego gazu będzie wynosić 1 – 5 g
/Nm3. Efekt taki jest możliwy dzięki oczyszczaniu gazu o przepływie 0 – 1000 Nm3/h o stężeniu LZO 200 – 1000
g/Nm3. Odzyskane LZO mogą zostać ponownie wykorzystane.
Oddziaływanie na środowisko: Do chłodzenia ciekłym azotem wymagana jest energia. Może wzrosnąć poziom
hałasu.
Dane operacyjne: Lotny azot może być wykorzystany w fabryce do wypełniania pustych powierzchni. W przypadku
konieczności dopalania, stosuje się często technikę adsorpcji.
Zastosowanie: Technika stosowana głównie do gazu o niskim przepływie (do 50 m 3/h) oraz do emisji partiami.
Rzadziej stosowane są systemy stałe o przepustowości 250 m3/h lub wyższej.
Technika stosowana do oczyszczania gazów odlotowych z powlekania farbą i z suszarek. Nie jest stosowana do
powlekania drewna i mebli, przewodów nawojowych, powlekania zwojów, druku lub w lakierniach samochodowych.
Gazy o wysokiej zawartości pary wodnej są rzadziej stosowane, ponieważ prowadzą do wytworzenia się warstwy
lodu.
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Ekonomika: Koszty inwestycyjne ok. 500000 euro na 1000 Nm3/h gazu odlotowego, bez zbiorników na azot.
Koszty energii są znikome. Koszty użycia azotu sięgają 0,12 euro za kg azotu, zakładając przepustowość oczyszczania
gazu odlotowego rzędu 1000 Nm3/h.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [60, ESIG, 2000] [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.5.5

Kondensacja powyżej temperatury krzepnięcia

Opis: Kondensacja powyżej temperatury krzepnięcia wymaga bardzo wysokiego stężenia rozpuszczalników (najlepiej
pow. 100 g/m3). Kondensowana jest tylko część rozpuszczalników. Powietrze zawierające pozostałą ilość
rozpuszczalników nie może być emitowane, ale jest przesyłane z powrotem do suszenia. To z kolei wymaga (ze
względów bezpieczeństwa) pętli zamkniętej gazu obojętnego, a nie zwykłego powietrza, w którym stężenie
rozpuszczalników jest zawsze na bardzo wysokim poziomie (np. powietrze wlotowe 100 g/m 2, wylotowe 200 g/m2).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Odzysk rozpuszczalników i niski poziom emisji ze szczelnego systemu.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: wymogi techniczne
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [128, TWG, 2005}.
20.11.6 Adsorpcja
Załącznik 24.9 przedstawia podsumowanie technik oczyszczania gazów odlotowych (utlenianie, adsorpcja,
kondensacja i oczyszczanie biologiczne) oraz ich zastosowania. Przedstawiono także porównanie skuteczności
usuwania najczęściej stosowanych technik dla różnych rodzajów rozpuszczalników w różnych stężeniach na wejściu
[148, TWG, 2006].
20.11.6.1

Adsorpcja przy użyciu węgla aktywowanego lub zeolitów

Opis: Technika stosowana do adsorpcji LZO na powietrzni węgla aktywowanego lub zeolitu. Jest również
powszechnie stosowana jako „koncentrująca” obróbka wstępna, w celu uzyskania bardziej skoncentrowanego
strumienia odpadów, co gwarantuje bardziej ekonomiczne spalanie.

628

Podczas działania warstwy węgla aktywowanego (lub zeolitu) w kolumnie adsorpcyjnej lub kole adsorpcyjnym, w
warstwie będzie odkładać się coraz więcej rozpuszczalników. Po pewnym okresie czasu, skuteczność warstwy
adsorpcyjnej zmniejszy się, a stężenie wylotowe zacznie wzrastać. W tym momencie, należy ponownie reaktywować
adsorpcję, a rozpuszczalniki odzyskać lub zniszczyć. Desorpcję często przeprowadza się poprzez wymiatanie za
pomocą strumienia gorącego gazu (azot, powietrze lub para), ale też odkurzaczem (adsorpcja zmiennociśnieniowa). w
przypadku niskiego przepływu gazu odlotowego (np. do myjni rozpuszczalnikowych), adsorbent może być
odzyskiwany zewnętrznie (patrz Sekcja 20.13.7.2).
Po dłuższym okresie czasu, pełna ponowna aktywacja adsorbentu poprzez usuniecie rozpuszczalnika nie jest możliwa i
wymagany jest inny rodzaj ponownej aktywacji (zwykle poprzez obróbkę cieplną). Można ja przeprowadzić na
miejscu lub na zewnątrz (patrz Sekcja 20.13.7.1). Jeśli stosowany jest węgiel aktywowany lub inne adsorbenty,
których odzysk nie jest możliwy, węgiel aktywowany jest utylizowany (patrz Sekcja 20.13.7.3).
Niezbędny jest stały monitoring stężenia wylotowego, aby sprawdzić, czy skuteczność adsorpcji węgla aktywowanego
jest wystarczająca (patrz Sekcja 20.11.6.2).
Warstwy adsorbentu mogą być używane równolegle oraz/lub naprzemiennie. W przypadku systemu
dwuwarstwowego, jedna warstwa działa w trybie adsorpcji, natomiast druga w trybie desorpcji, a w przypadku
trójwarstwowego, dwie warstwy działają w trybie adsorpcji, a jedna w trybie desorpcji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Adsorbenty mogą uzyskać skuteczność usuwania rzędu > 99%; jednakże wiąże
się to ze stężeniem na wejściu. Na przykład, przy stężeniu wlotowym > 7 g/m3, można osiągnąć skuteczność usuwania
rzędu > 99%. Można uzyskać stężenie LZO < 50 mg C/m3 (średnia z 24 godzin), a nawet < 20 mg c/m3.
W przemyśle samochodowym, stosowane są takie materiały adsorpcyjne jak papier z włókna szklanego, zeolity i
węgiel aktywowany. Transmisja rozpuszczalników do zewnętrznego strumienia gorącego powietrza odbywa się w
proporcji 1: 6 – 1:30 (w zależności od stężenia gazu nieoczyszczonego).
W produkcji taśm klejących uzyskuje się stężenia emisji rzędu 70 – 90 mg/m3 w gazie oczyszczonym. Można uzyskać
niższe stężenia, jednak tylko przez redukcję okresów adsorpcji, co jest związane ze zwiększoną produkcją pary. Proces
odzysku (patrz Sekcja 20.13.7.1) zwykle wykorzystuje 2 – 3 kg pary na kg odzyskanego rozpuszczalnika, co pozwala
na uzyskanie stężenia emisji rzędu 70 – 90 mg/m3.
Desorpcja i reaktywacja redukują zużycie węgla. Para skondensowana może być wykorzystana ponownie do
oczyszczania adsorbentu oraz jako woda do pieca. Powietrze z suszarki także podlega recyklingowi po procesie
desorpcji.
Oddziaływanie na środowisko: W procesach odzysku rozpuszczalników używa się pary i, w związku z tym, energii i
wody. Skondensowana para zawiera śladowe ilości rozpuszczalników. Może wzrosnąć poziom hałasu. Z odzysku
węgla aktywowanego powstają cieki.
Opracowanie optymalnego cyklu adsorpcji / desorpcji oznacza znalezienie równowagi pomiędzy dopuszczalnym
stężeniem emisji oraz niezbędnymi zasobami (tj. energią, absorbentem wymagającym okresowego wymieniania,
wodą), oraz ściekami generowanymi przy oczyszczaniu podłoża węgla aktywowanego przy używaniu pary.
Technika wymaga utrzymania równowagi przepływu gazów, ze względu na ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych
reakcji egzotermicznych (patrz dane operacyjne poniżej).
Dane operacyjne: Adsorpcji nie stosuje się do związków aktywnych, takich jak aldehydy i ketony, ponieważ mogą
one dokonać polimeryzacji węgla aktywowanego, prowadząc do przegrzania. Polimery nie będą desorbować, i dlatego
też keton metyloetylowy i podobne produkty nie są odpowiednie dla tej metody. Problem ten można jednak ominąć,
jeśli zastosuje się właściwe środki bezpieczeństwa, takie jak każdorazowa desorpcja systemu przed weekendami i
wakacjami oraz zainstalowanie automatycznych systemów zraszania.
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Technika ta ma również zastosowanie do gazów o wilgotności względnej > 60%, ponieważ para wodna adsorbuje
również węgiel aktywowany, redukując możliwości adsorpcyjne dla LZO. Można zastosować też hydrofobiczne
zeolity, przy których ten problem nie występuje. System jest wrażliwy na obecność pyłu w powietrzu wlotowym,
ponieważ może on zatkać podłoże adsorpcyjne.
Koła adsorpcyjne można stosować w ramach obróbki wstępnej przy utlenianiu termicznym. Powoduje to redukcję
zużycia energii przy utlenianiu termicznym (patrz Sekcja 20.11.4.2). Przyczynia się również do zmniejszenia
wielkości utleniacza termicznego, jeśli metody te są stosowane łącznie.
Zastosowanie: Technika ta może być stosowana do gazów odlotowych o stężeniu rozpuszczalników > 0,8 g/m 3.
Dolne granice wybuchu nie odgrywają tu roli. System może być stosowany do pojedynczych rozpuszczalników i ich
mieszanek. W przypadku adsorpcji pojedynczych rozpuszczalników mieszających się z wodą, można przeprowadzić
odzysk za pomocą pary. Podczas adsorpcji mieszanek rozpuszczalników, odzysk należy przeprowadzić za pomocą
podgrzanego azotu w temperaturze 150oC – 300oC.
Przepływ powietrza poddawany obróbce to 1000 – 1 mln m3/h. Dla górnej i dolnej granicy przedziału niezbędna
będzie jednostka złożona z 14 warstw. Przepustowość jednej warstwy zależy wyłącznie od możliwości transportowych
systemów. System może pracować stale lub tymczasowo, a jego techniczny okres użytkowania wynosi ponad 30 lat.
Jednakże w tym czasie powinien być modernizowany lub przystosowywany do wymogów środowiskowych, zmian
sprzętu oraz/lub systemów rozpuszczalników, itp. co skraca jego cykl życia ekonomicznego.
Technika ta jest stosowana we wszystkich zakładach z sektora wydawniczego druku wklęsłego i powszechnie
stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, powlekaniu ciężarówek i samochodów komercyjnych, oraz w produkcji
taśm klejących jako etap koncentracji przed spalaniem. W mniejszym zakresie używana jest w procesach stosujących
mieszanki rozpuszczalników, takich jak elastyczny i opakowaniowy druk wklęsły, mimo że we Włoszech technika ta
była przez wiele lat stosowana do odzysku octanu etylowego.
Adsorpcja ma zastosowanie zwłaszcza gdy z gazu odlotowego mają być usuwane stężenia do 4 g/m3, ale także do 10 –
12 g/m3. Ogólnie rzecz ujmując, jest ona stosowana do gazów o niskim lub średnim stężeniu LZO. Można adsorbować
lub absorbować tylko niewielkie cząsteczki. W przemyśle samochodowym, technika jest wykorzystywana czasem do
oczyszczania powietrza z komór natryskowych: standardowe stężenia na wejściu wahają się od 300 do 1200 mg/m 3.
Niektóre rozpuszczalniki o niskiej zawartości substancji lotnych mogą związać się z węglem aktywowanym na stałe i
szybko obniżyć zdolność absorpcyjną, co powoduje konieczność wcześniejszej wymiany węgla aktywowanego.
Powszechnie stosowaną praktyką jest adsorpcja i odzysk toluenu stosowanego w wydawniczym druku wklęsłym.
Toluen jest dobrze adsorbowany przez węgiel aktywowany i łatwo odzyskiwany poprzez podgrzewanie węgla za
pomocą pary. Para i opary rozpuszczalnika są kondensowane w celu usunięcia toluenu. Stężenie toluenu w
skoncentrowanej parze wynosi 380 – 540 mg/l, a do oddzielania toluenu z wody stosowany jest strumień pęcherzyków
powietrza. Przy odpędzaniu rozpuszczalnika, stężenie toluenu w strumieniu może wynosić 1 – 10 mg/l. Po
oczyszczeniu, ścieki są zrzucane lub ponownie wykorzystywane jako np. woda do chłodzenia lub para. Toluen jest
częściowo ponownie wykorzystywany, a częściowo odsprzedawany producentom tuszu. Proces odzysku potrzebuje
zwykle ok. 3 – 6 kg pary na kg odzyskanego toluenu. W czterech standardowych tłoczniach odzyskuje się ok. 7000 ton
toluenu rocznie przy użyciu 2000 do 30000 ton wody.
W procesach, w których stosowane są mieszanki rozpuszczalników, takie jak elastyczny i opakowaniowy druk
wklęsły, adsorpcja i odzysk są trudniejsze do przeprowadzenia. Etanol i octan etylowy nie są tak dobrze adsorbowane
do węgla aktywowanego jak toluen, tak więc wymagane są większe warstwy węgla. Pary nie można wykorzystać do
odzysku, ponieważ te rozpuszczalniki rozpuszczają się w wodzie. Dlatego też stosowany jest gaz obojętny, taki jak N 2.
Aby oddzielić odzyskaną mieszankę rozpuszczalników należy zastosować proces destylacji.
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W produkcji taśm klejących, w procesie odzysku wykorzystywane jest 2 – 3 kg pary na kg odzyskanego
rozpuszczalnika w celu uzyskania stężenia emisji rzędu 70- 90 mg/m3.
W Holandii i Flandrii (Belgia), technika ta nie jest stosowana do elastycznego i opakowaniowego druku wklęsłego.
Ekonomika: Ogólnie rzecz ujmując, technika ta jest dwukrotnie droższa od utleniania. Inwestycja w odzysk
rozpuszczalników będzie wynosić 0,5 mln – 1 mln funtów więcej, niż inwestycja w utleniacz. Niemniej jednak koszty
zwracają się z odzyskanego rozpuszczalnika. Inwestycja w odzysk rozpuszczalników będzie wynosić 0,5 mln – 1 mln
funtów więcej, niż inwestycja w utleniacz. Zeolit, jako środek adsorpcyjny, jest ok. 10 razy droższy niż węgiel
aktywowany, i powszechnie stosowany do celów kondensacji.
Należy zauważyć, że jednostki adsorpcyjne można zaprojektować tak, aby uzyskać bardzo niskie wartości emisji
poprzez zwiększenie całkowitej powierzchni węgla aktywowanego poprzez stosowanie krótszych cykli adsorpcji.
Jednakże należy uznać, że obie opcje generują wyższe koszty inwestycyjne i operacyjne oraz wyższe zużycie energii.
Koszty kapitałowe urządzeń adsorpcyjnych w przykładowym zakładzie produkującym taśmy klejące o przepustowości
rzędu 800 kg/godz. wynosiły w roku 1992 ok. 2,7 mln euro. Koszty operacyjne adsorpcji i kondensacji łącznie
wynosiły ok. 0,51 mln euro rocznie. Koszty zmienne wynosiły ok. 1,12 mln euro rocznie, natomiast stałe ok. 1,38 mln
euro rocznie.
W przypadku elastycznego i opakowaniowego druku wklęsłego, koszty inwestycyjne i bieżące adsorpcji i kolejnego
odzysku rozpuszczalnika są wyższe, niż koszty obróbki termicznej. Koszty bieżące wynoszą 0,15 – 0,25 euro na
odzyskany kg rozpuszczalnika. Koszty odzysku wynoszą 0,10 euro na kg rozpuszczalnika, a oszczędności to 0,60 –
9,60 euro na kilogram odzyskanego rozpuszczalnika, jeżeli rozpuszczalnik jest ponownie wykorzystywany na miejscu.
Jeżeli zużycie rozpuszczalnika nie przekracza 500 ton rocznie, jest wysoce nieprawdopodobne, że odzysk
rozpuszczalnika będzie atrakcyjną ekonomicznie alternatywą dla utleniania.
W opakowaniowym druku wklęsłym, jeżeli octan etylowi stanowi ponad 90% całkowitego używanego
rozpuszczalnika, ilość ponownie wykorzystywana jest tak duża, że zakład staje się w zasadzie samowystarczalny i nie
musi nabywać octanu etylu do rozcieńczania.
Poniższe ceny dla adsorpcji węgla aktywowanego są reprezentatywne dla flamandzkiego przemysłu drzewnego i
oparte na rzeczywistych teoretycznych parametrach roboczych. Dostawcy sprzętu, którzy dostarczyli informacje,
podkreślają, że ekstrapolacja kosztów przykładów w oparciu o przepływ powietrza i zawartość LZO jest niemożliwa,
tak więc dane mają charakter wskaźnikowy i odnoszą się do czasu, w których dokonywano obliczeń szacunkowych
(listopad, 2004 r.).
wynajem instalacji: 6052 – 8544/rocznie
zakup instalacji: 22355 – 23740 euro/jednostka
cena za: 10000 Nm3/h oraz 500 mg LZO/Nm3 (220 dni roboczych w roku, 8 godzin dziennie, standardowa
emisja LZO 90 mg/m3 oraz obciążenie czasowe 50%):
- węgiel aktywowany: 8316 euro za 5400 kg (82 dni robocze) = 22311 euro rocznie
cena za: 1000 Nm3/h oraz 500 mg LZO/Nm3 (inne równorzędne warunki robocze)
- węgiel aktywowany: 8316 euro za 5400 kg (823 dni robocze) = 2230 euro rocznie
Przyczyny zastosowania: Może być bardziej ekonomiczna niż techniki utleniania.
Przykłady zakładów produkcyjnych: Ford, Daimler Chrysler, VW, Renault, Audi, zakłady Toyota w całej Europie,.
RSDB w Etten-Leur, Holandia, włoski przemysł opakowaniowego druku wklęsłego odzyskujące i ponownie
wykorzystujące octan etylu.
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [35, Aminal, i in., 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [62,
CITEPA, 2003] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005] [63, Vito, 2003] [147, Presti, 2005] [147,
Presti, 2005] [146, CEI-BOIS, 2006].
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20.11.6.2

Stałe monitorowanie działania absorbera

Opis: Dostępny jest sprzęt do monitoringu do stałej kontroli działania adsorbera, np. stale porównujący poziom
zanieczyszczeń w gazie nieoczyszczonym oraz zanieczyszczeń w oczyszczonym gazie odlotowym.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja nieoczyszczonych emisji, ponieważ słabo działający adsorber może
zostać szybko wykryty i mogą zostać podjęte działania naprawcze.
Oddziaływanie na środowisko:
Dane operacyjne: W przypadku, gdy system składa się z dwóch lub większej liczby równoległych jednostek
adsorpcyjnych, można zastosować monitoring, aby przejść z jednej jednostki do następnej. Raportuje się, że w
przemyśle samochodowym, w którym różnice stężeń są niewielkie, cotygodniowe, lub nawet rzadsze pomiary są
standardowo przeprowadzane przez urządzenia przenośne.
Jest to powszechna praktyka w drukarniach. W wydawniczym druku wklęsłym kontrola odzysku warstwy węglowej
jest przeprowadzana poprzez pomiary stężenia w stałych odstępach czasu. Pomaga to podjąć decyzję, kiedy warstwa
węgla w systemach adsorpcji toluenu musi zostać oczyszczona. Ponieważ zawartość rozpuszczalnika w osuszanym
powietrzu jest zmienna, te dwie metody kontroli cyklu odzysku warstwy węglowej mogą spowodować zbyt wczesną
lub zbyt późną zmianę adsorberów. Zbyt wczesna zmiana prowadzi do nadmiernego zużycia energii, a zbyt późna
nieproporcjonalnie zwiększa poziom emisji.
Zastosowanie: Technika ta ma zastosowanie do nowych i istniejących adsorberów, niezależnie od rodzaju branży.
Stały monitoring jest wymagany wyłącznie wtedy, jeśli stężenia są zbyt duże lub w przypadku, w którym stosowany
jest równoległy sprzęt adsorpcyjny. Nie jest on potrzebny, gdy adsorber stanowi integralną część systemu redukcji
oraz w przypadku braku uwalniania do atmosfery. Ma również zastosowanie do odzysku rozpuszczalnika (patrz Sekcja
20.13.7.1 i 20.13.7.2).
Ekonomika: Zaraportowano, że koszty instalacji czterech stałych urządzeń do pomiaru LZO, w tym oprogramowania
i platform dostępowych wyniosły 2 mln euro w roku 2004.
Przyczyny zastosowania: brak danych.
Przykłady zakładów produkcyjnych: VW Hannover, Niemcy (oczyszczanie powietrza z aplikacji wypełniaczy
rozpuszczalnikowych).
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [128, TWG, 2005]
20.11.7 Adsorpcja do cieczy
Załącznik 24.9 przedstawia podsumowanie technik oczyszczania gazów odlotowych (utlenianie, adsorpcja,
kondensacja i oczyszczanie biologiczne) oraz ich zastosowania. Przedstawiono także porównanie skuteczności
usuwania najczęściej stosowanych technik dla różnych rodzajów rozpuszczalników w różnych stężeniach na wejściu
[148, TWG, 2006].
20.11.7.1

Adsorpcja do wody

Opis: Absorpcja (lub płukanie na mokro) do wody jest przenikaniem rozpuszczalnego gazu i rozpuszczalnika – często
wody – we wzajemnym kontakcie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Usunięcie zanieczyszczeń gazowych, takich jak tlenki azotu, halogenków
wodoru, dwutlenku siarki, amoniaku, siarkowodoru lub LZO (jeśli są rozpuszczalne w wodzie, tak jak IPA, etanolu,
itp.).
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Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Niestosowana w lakierniach samochodowych lub drukowaniu.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [67, EIPPCB, 2003] [128, TWG, 2005]
20.11.7.2

Adsorpcja do oleju i odzysk

Opis: Rozpuszczalniki w gazie odlotowym można odzyskać przez absorpcję do olejów organicznych po destylacji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Odzyskany rozpuszczalnik można ponownie wykorzystać. W gazie
oczyszczonym można uzyskać stężenie rzędu < 30 mg/m3.
Oddziaływanie na środowisko: W zależności od szczegółów zastosowanej techniki, na tonę odzyskanego
rozpuszczalnika może powstać ok. 0,1 – 0,5 m3 ścieków z wilgotności w powietrzu. Ścieki jednak zwykle nie
powstają, ponieważ są one separowane w sprzęcie do destylacji i ponownie wykorzystywane do czyszczenia lub
przekształcane w parę do odpędzania rozpuszczalnika. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Technika stosowana wyłącznie dla czystych rozpuszczalników z powodów ekonomicznych.
Technika ta jest odpowiednia dla gazów odlotowych rzędu min. 2 g/m3.
Zastosowanie: Stosowana w nowych i istniejących zakładach. Technika ta jest używana w jednym zakładzie
opakowań elastycznych do powlekania i laminacji; jednak nie jest powszechnie stosowana ze względu na koszty.
Nie jest stosowana w branży produkcji przewodów nawojowych, ponieważ rozpuszczalniki nie mogą być ponownie
używane w procesie. Nie jest stosowana w innych procesach drukowania, procesach powlekania zwojów, branży
opakowań metalowych lub też w przemyśle motoryzacyjnych, ponieważ branże te zwykle stosują mieszanki
rozpuszczalników.
Ekonomika: Technika ta jest bardziej kosztowna, niż adsorpcja przy użyciu węgla aktywowanego.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: Firma z branży opakowań elastycznych Bischof und Klein, Niemcy, w której
octan etylu jest odzyskiwany poprzez adsorpcję w estrze kwasu ftalowego.
Literatura: [14, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.11.8 Oczyszczanie biologiczne
Załącznik 24.9 przedstawia podsumowanie technik oczyszczania gazów odlotowych (utlenianie, adsorpcja,
kondensacja i oczyszczanie biologiczne) oraz ich zastosowania. Przedstawiono także porównanie skuteczności
usuwania najczęściej stosowanych technik dla różnych rodzajów rozpuszczalników w różnych stężeniach na wejściu
[148, TWG, 2006].
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Opis: Gaz odlotowy jest kierowany przez filtr biologiczny lub płuczkę biologiczną, w której rozpuszczalnik jest
usuwany przez mikroorganizmy. Temperatura gazu odlotowego nie powinna przekraczać 40 oC. Technika ta została
omówiona w CWW BREF [67, EIPPCB, 2003].
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Efektywność usuwania rzędu 75 – 95%.
Oddziaływanie na środowisko: Mogą wystąpić uciążliwe odory. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Technika ta została przetestowana w drukarni specjalizującej się w druku na gorąco. Próba nie była
udana ze względu na zmieniające się stężenia rozpuszczalnika oraz zmiany w ilości użytych rozpuszczalników.
Zastosowanie: Oczyszczanie biologiczne jest stosowane do rozpuszczalnych strumieni biodegradowalnych i, w
związku z tym, jest często stosowane do kontroli odoru. Filtry biologiczne są przede wszystkim odpowiednie do
oczyszczania niskich poziomów hydrofobicznych zanieczyszczeń, takich jak węglowodory i węglowodory
aromatyczne (np. toluenu lub ksylenu). Filtry biologiczne są odpowiednie zwłaszcza dla zanieczyszczeń łatwo
rozpuszczalnych w wodzie Filtry biologiczne nadają się zwłaszcza do zanieczyszczeń łatwo rozpuszczalnych w
wodzie, takich jak etery, estry, ketony, alkohole i związki azotu.
W branży druku, wykorzystanie tej techniki nie jest skuteczne, jeśli stężenie rozpuszczalników wynosi > 1,5 g/m3. W
druku na gorąco, gdzie stężenia wynoszą zwykle 1 – 2 g/m3, technika ta została przetestowana, a wyniki były
negatywne. W przypadku opakowań elastycznych, systemy oczyszczania biologicznego były używane i spełniły
wymóg granicy emisji rzędu 100 mg/m3. Były również z powodzeniem stosowane w Wielkiej Brytanii przy
powlekaniu.
W przypadku malowania mebli i w sektorze drzewnym w Niemczech, tylko jedna fabryka stosuje tą technikę do
redukcji odorów spowodowanych emisją rozpuszczalników.
Jest ona czasami stosowana w produkcji materiałów ściernych, oraz niestosowana w przemyśle samochodowym lub
nawijaniu przewodu.
W przypadku okresów przedłużonego wstrzymania produkcji, filtry biologiczne mogą wymagać dostarczenie
substancji biogennych, aby lepiej absorbować rozpuszczalnik.
Ekonomika: Koszty inwestycyjne wynoszą 5000 – 20000 euro dla przepustowości 1000 m3/h gazu odlotowego.
Koszty operacyjne wynoszą od 10 do 30 euro za 1000 m 3/h gazu oczyszczonego dla instalacji przepustowości 500
m3/h gazu odlotowego.
Poniższe ceny są cenami reprezentatywnymi dla przemysłu drzewnego we Flamandii i oparte o rzeczywiste
teoretyczne parametry robocze. Dostawcy sprzętu, którzy dostarczyli informacje, podkreślają, że ekstrapolacja
kosztów przykładów w oparciu o przepływ powietrza i zawartość LZO jest niemożliwa, tak więc dane mają charakter
wskaźnikowy i odnoszą się do czasu, w których dokonywano obliczeń szacunkowych (listopad, 2004 r.)
Przepływ: 10000 Nm3/h
Stężenie wlotowe LZO: 500 mg/Nm3, emisja LZO: t < 90 mg/Nm3
cena: 135000 do 250000 euro
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [13, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [63, Vito, 2003] [12, UBA Niemcy,
2002] [76, TWG, 2004] [146, CEI-BOIS, 2006]
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20.11.9 Techniki redukcji NOX
Emisje tlenków azotu pochodzą z utleniania termicznego LZO w gazach odpadowych. Mogą one wzrosnąć podczas
emisji rozpuszczalników zawierających azot. Badania przeprowadzone w branży produkcji przewodów nawojowych
(patrz Sekcja 3.3.3.31) wykazały, że szacowana emisja z sektora wynosi 2 – 2,7 kiloton rocznie. Wniosek brzmi, że
stosowania technik redukcji tlenków azotu w branży nie jest technicznie lub ekonomicznie wykonalne (patrz sekcje
poniżej). Analogiczny wniosek odnosi się do innych instalacji. Całkowita ilość tlenków azotu emitowana z
rozpuszczalników zawierających azot była niska, tak więc wykorzystanie rozpuszczalników zawierających azot
zmniejszałoby się wraz z wdrożeniem REACH, itp. Ponadto, branża produkcji przewodów nawojowych nie była
znaczącym źródłem NOx, i dlatego też dodawanie wtórnej obróbki gazów odlotowych nie jest zrównoważone
środowiskowo lub też technicznie lub ekonomicznie opłacalne. Patrz Sekcja 3.3.3.1.
Wykorzystanie rozpuszczalników zawierających azot jest zwykle niskie sektorze STS, i dlatego też nie stanowi on
istotnego źródła tlenków azotu. Najbardziej skutecznym środkiem redukcji emisji NO x w sektorze jest optymalizacja
warunków utleniania nie tylko na eliminację LZO, ale również na zminimalizowanie powstawania NO x (patrz Sekcja
20.11.1 i 20.11.4).
[54, BMLFUW Austria, 2003] [163, EWWG, 2005] [170, Tempany and Lemoine, 2006]
20.11.9.1

Selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR)

Opis: Gazy odlotowe o wysokim poziomie tlenków azotu mogą być oczyszczane metodą selektywnej redukcji
niekatalitycznej (SNCR). Technika ta została w pełni opisana w CWW BREF. Tlenki azotu są redukowane poprzez
działanie mocznika lub amoniaku wprowadzanego do pieca bez katalizatora. Reakcja wymaga wysokiej temperatury
(850 – 1050oC). Skuteczność wynosi 50 -70% przy proporcji NH3 : NO 2,5:1.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczna redukcja NOx.
Oddziaływanie na środowisko: Energia do ogrzewania gazów odpadowych. Stosowanie amoniaku i jego utrata w
postaci masy ciekłej. Poziom hałasu może wzrosnąć.
Dane operacyjne: W sektorze przewodów nawojowych gaz odpadowy z technik oczyszczania przesyłany do pieców
do emaliowania w celu redukcji LZO wciąż zawiera wysoki poziom tlenków azotu. Ten gaz odpadowy może być
potencjalnie skierowany do SNCR.
Zastosowanie: Do branż stosujących rozpuszczalniki zawierające azot, uwalniające znaczne ilości tlenków azotu, np.
po suszeniu (parowanie/utwardzanie).
W badaniu przeprowadzonym w Austrii dotyczącym przewodów nawojowych stwierdzono, że przy tej technice można
osiągnąć poziom tlenków azotu rzędu 100 mg/m3 (jak w przypadku NO2) dla rozpuszczalników bezazotowych oraz
150 mg/m3 dla rozpuszczalników zawierających azot (patrz jednak ekonomika poniżej).
Ekonomika: Koszty są wyższe niż w przypadku SCR. koszty kapitałowe na 1000 Nm 3/h mieszczą się w przedziale
7500 – 32000 euro, natomiast koszty operacyjne na tonę usuniętych tlenków azotu w przedziale 500 – 5000 euro.
SNCR nie są stosowane w branży produkcji przewodów nawojowych ze względów ekonomicznych.
Przyczyny zastosowania: Jakość powietrza. Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [54, BMLFUW Austria, 2003, 67, EIPPCB, 2003]
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20.11.9.2

Selektywna redukcja katalityczna (SCR)

Opis: Gazy odpadowe zawierające wysokie poziomy NOX mogą być utylizowane metodą selektywnej redukcji
katalitycznej (SCR). Technika ta została opisana w CWW BREF. Tlenki azotu są redukowane poprzez działanie
amoniaku w obecności katalizatora. Reakcja wymaga temperatury w wysokości 280 – 400oC. Skuteczność redukcji
zawartości NOX w gazach odlotowych wynosi do 90% przy proporcji NH 3 : NO 0,7 – 1 : 1.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Znaczna redukcja NOX.
Oddziaływanie na środowisko: Jeżeli gazy odlotowe są kierowane do centralnej jednostki SCR, do ponownego
podgrzania gazów odlotowych może być potrzebna energia. W SCR stosowany jest amoniak i katalizator. Istnieje
prawdopodobieństwo utraty amoniaku w masie ciekłej. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: W sektorze przewodów nawojowych gaz odpadowy z technik oczyszczania przesyłany do pieców
do emaliowania w celu redukcji LZO wciąż zawiera wysoki poziom tlenków azotu. Ten gaz odpadowy może być
potencjalnie skierowany do SCR.
Zastosowanie: Do branż stosujących rozpuszczalniki zawierające azot, uwalniające znaczne ilości tlenków azotu, np.
po suszeniu (parowanie/utwardzanie).
Ekonomika: Koszty kapitałowe na 1000 Nm3/h mieszczą się w przedziale 2300 – 3900 euro, natomiast koszty
operacyjne na tonę usuniętych tlenków azotu w przedziale 700 – 1200 euro.
Przykładowe obliczenia dla systemu redukcji NOX dla grup urządzeń do emaliowania przewodów nawojowych
usuwające docelowo 44 tony NOX rocznie, wykazują koszty inwestycyjne rzędu 985000 euro oraz koszty operacyjne
podgrzewania gazu i amoniaku rzędu 11000 euro za tonę usuniętych NOX.
SNCR nie są stosowane w branży produkcji przewodów nawojowych ze względów ekonomicznych.
Przykładowe obliczenia dotyczące ekonomiki redukcji NOX przy użyciu SCR w małych i średnich przedsiębiorstwach
znajdują się w STM BREF>
Przyczyny zastosowania: Jakość powietrza. Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [67, EIPPCB, 2003] [66, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004] [54, BMLFUW Austria, 2003] [128,
TWG, 2005] [59, EIPPCB, 2005].
20.11.9.3

Płuczka - skruber

Opis: Tlenki azotu można usuwać z gazów odpadowych poprzez płukanie, która to technika została omówiona w
CWW BREF. Płukanie można przeprowadzić przy użyciu jednej lub wielu kolumn płucnych, wodą lub za pomocą
roztworów zasadowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emitowane NOX zawierają > 98% NO2. Przy użyciu wody uzyskuje się poziom
< 100 mg / Nm3 oraz wskaźnik eliminacji rzędu 95 – 99%.
Oddziaływanie na środowisko: Może wzrosnąć poziom hałasu.
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Dane operacyjne: Płuczki muszą być zainstalowane przy każdym wylocie gazów odlotowych, lub też gazy odpadowe
muszą być kierowane razem do jednego centralnego skrubera. Przykładem takiej instalacji są instalacje dla przewodów
nawojowych, które mogą posiadać ok. 40 – 170 linii.
Zastosowanie: Do branż stosujących rozpuszczalniki zawierające azot, uwalniające znaczne ilości tlenków azotu, np.
po suszeniu (parowanie/utwardzanie). Technika ta nie jest stosowana w sektorze STS.
Instalacje wieloliniowe lub instalacje kierujące przepływ do jednej centralnej jednostki oczyszczania w połączeniu z
brakiem doświadczenia w stosowaniu techniki sprawiają, że technika ta staje się technicznie i ekonomicznie
nieprzydatna w tym sektorze.
Ekonomika: Koszty instalacji wielu jednostek płuczek lub kierowanie całego przepływu gazów odlotowych do jednej
centralnej jednostki oczyszczania będą najprawdopodobniej wysokie.
Przyczyny zastosowania: Jakość powietrza. Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [94, EIPPCB, 2004] [67, EIPPCB, 2003].[128, TWG, 2005]
20.12

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków może być przeprowadzane na miejscu lub na zewnątrz. Oczyszczanie na zewnątrz wymaga
zrzutu ścieków o niskim stężeniu zanieczyszczeń. Dla sektora STS, oczyszczanie ścieków może stać się
problematyczne w sytuacji, w której produkty rozpuszczalnikowe są zastępowane alternatywami wodnymi np. gdy w
ściekach występują rozpuszczalniki rozpuszczalne, polimery i zmiękczacze. Oczyszczanie ścieków zostało
szczegółowo opisane w innych materiałach, takich jak CWW BREF [67, EIPPCB, 2003], a dlatego sektora w [93,
Agences de l'Eau de France, i in., 2002]. Więcej informacji na temat technik oczyszczania ścieków znajduje się w
STM BREF [59, EIPPCB, 2005].
Techniki redukcji ścieków, w tym oczyszczania ścieków z komór lakierniczych, omówiono w Sekcji 20.7.5.
Jeśli wymaganie jest oczyszczanie z użyciem opisanych poniżej technik oraz w dokumentach, o których mowa
poniżej, można uzyskać następujące poziomy emisji dla sektora [117, ACEA, 2005] [121, UK, i in., 2003]:
biologiczne zapotrzebowanie na tlen (przy zrzucie do rzeki lub wód kontrolowanych) < 100 mg/l
chemiczne zapotrzebowanie na tlen (zrzut do oczyszczalni ścieków komunalnych) < 2500 mg/l
zawieszone cząstki stałe (zrzut do oczyszczalni ścieków komunalnych) < 1000 mg/l
20.12.1 Flokulacja
Opis: W procesie flokulacji, zrzucana woda jest przesyłana przez zbiornik zawierający flokulant, często bentonit lub
poliakrylan, a cząsteczki są absorbowane lub tworzą kłaczki wokół cząsteczek flokulentu i są oddzielane od ścieków
(patrz Sekcja 20.1.2.2).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Usuwanie osiadających części stałych ze ścieków. Przyczynia się to do redukcji
biologicznego zapotrzebowania na tlen i tym samym ilości oczyszczania w oczyszczalni ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: wzrost objętości osadów ściekowych.
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Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Technika ta jest stosowana do wszystkich procesów z zawieszonymi cząstkami stałymi w ściekach.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: Zgodność z wartościami granicznymi dla zrzutu ścieków.
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004] [59, EIPPCB, 2005] [93, Agences de l'Eau de France, i in.,
2002] [128, TWG, 2005]
20.12.2 Separacja
Opis: Po flokulacji (patrz Sekcja 20.12.1), ma miejsce flotacja, sedymentacja lub filtracja. Aby oddzielić
skoagulowany osad z komór natryskowych z wody, można zastosować sedymentację lub flotację (patrz również
Sekcja 20.7.5.8). Flotacja i sedymentacja są oparte na różnicy gęstości mającej na celu separację faz: w przypadku
sedymentacji, osad opada na dno; w przypadku flotacji: osad gromadzi się na powierzchni. Proces sedymentacji można
usprawnić poprzez zastosowanie płyt równoległych lub separator płytkowy; z kolei proces flotacji można usprawnić
poprzez zastosowanie powietrza rozpuszczony. W przypadku sedymentacji, skoncentrowany osad jest
odpompowywany z separatora; w przypadku flotacji osad jest zbierany mechanicznie z powierzchni cieczy znajdującej
się zbiorniku.
Techniki te zostały opisane w sposób bardziej szczegółowy w literaturze referencyjnej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Poziom cząsteczek stałych jest redukowany, w tym poziom niektórych
substancji niebezpiecznych.
Oddziaływanie na środowisko: Wzrost ilości odpadów.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Techniki te są powszechnie stosowane w przemyśle samochodowym. W branży produkcji przewodów
nawojowych, emulsja wodna do powlekania przewodów jest oczyszczana metodą sedymentacji i filtracji.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: Zgodność z wartościami granicznymi dla zrzutu ścieków
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [59, EIPPCB, 2005] [67, EIPPCB, 2003] [76, TWG, 2004] [93, Agences de
l'Eau de France, i in., 2002] [128, TWG, 2005]
20.12.3 Elektroflokulacja
Opis: Technika ta jest stosowana pomocniczo przy ponownym wykorzystaniu wody procesowej oraz jako wstępny
system oczyszczana przed zrzutem.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja LZO w ściekach. Eliminacja osadów ściekowych z farby poprzez
zgarnianie z powierzchni. Mniejsze zużycie wody.
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Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Technika ta jest stosowana w zakładach produkcyjnych opakowań elastycznych zużywających duże
ilości tuszy wodnych. Nie zakłada to jednak, że ilości ścieków także są duże. W zasadzie podczas stosowania tuszy
wodnych generowana jest bardzo niewielka ilość ścieków zanieczyszczonych tuszem, jeżeli wdrożone zostały techniki
oczyszczania redukujące ilość zrzucanej wody. W mniejszych zakładach produkcyjnych opakowań elastycznych, ilość
ścieków zawierających tusz może być tak mała, że mogą być one oczyszczane jako odpady ciekłe lub zrzucane do
oczyszczalni ścieków komunalnych.
Ekonomika: Koszty inwestycyjne instalacji o przepustowości wystarczającej do oczyszczenia 15 m3/h wynosiły ok.
100000 euro (1999). Zwrot będzie zależał od opłat za oczyszczanie ścieków. Redukcja kosztów będzie możliwa w
przypadkach, w których na zakłady zostaną nałożone ograniczenia w zakresie poprawy jakości odprowadzanych
ścieków.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [76, TWG, 2004] [93, Agences de l'Eau de France, i in., 2002]
20.12.4 Destylacja próżniowa
Opis: Destylacja próżniowa jest techniką wykorzystującą próżnię do ekstrakcji LZO ze ścieków. Jest to system
odzysku na bazie odparowywania, w którym próżnia jest stosowana do obniżenia ciśnienia, tak aby przeprowadzić
destylację w niższej temperaturze. Pozwala to oszczędzić koszty ogrzewania i zapobiega rozkładowi mniej stabilnych
substancji w wysokich temperaturach, wymaganych przy wyższym ciśnieniu atmosferycznym.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja LZO ze ścieków. Mniejsza objętość ścieków.
Oddziaływanie na środowisko: Może wzrosnąć poziom hałasu. Zużycie energii na potrzeby podgrzewania i
pompowania próżniowego.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Niestosowana w lakierniach samochodowych.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [76, TWG, 2004] [93, Agences de l'Eau de France, i in., 2002]
[128, TWG, 2005]
20.12.5 Oczyszczanie biologiczne
Opis: Jeśli ścieki zostały poddane wstępnej detoksykacji, a ilość frakcji biodegradowalnej jest wystarczająca, można
zastosować oczyszczanie biologiczne.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja poziomów BOD i COD.
Oddziaływanie na środowisko: Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Ścieki zawierające fenol i fluor z przemysłu produkcji materiałów ściernych lub zawierające
rozpuszczalniki z branży drukarskiej można oczyszczać za pomocą reaktora lub filtru biologicznego. W przypadku
produkcji materiałów ściernych, oczyszczanie biologiczne jest stosowane po neutralizacji, wytrącania fluoru i filtracji.
Zastosowanie: stosowana w nowych i działających zakładach i instalacjach produkujących ścieki zawierające
rozpuszczalniki.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [12, UBA Niemcy, 2002] [76, TWG, 2004] [93, Agences de l'Eau de France, i in., 2002] [128, TWG,
2005]
20.12.6 Ultra i nanofiltracja oraz odwrócona osmoza
Opis: W przypadku ultra i nanofiltracji (UF i NF) oraz odwróconej osmozy, zanieczyszczona woda przepływa przez
półprzepuszczalną przeponę pod wysokim ciśnieniem, która przepuszcza małe cząsteczki, takie jak woda, ale
zatrzymuje większe. Stężenie zanieczyszczeń wzrasta wraz z ponownym przepuszczaniem ścieków przez filtr. Główną
różnicą techniczną jest wielkość porów filtrów i tym samym odfiltrowywanych cząsteczek.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Przefiltrowane pozostałości, np. farba lub tuż, można czasem odzyskać i
ponownie wykorzystać, a oczyszczona woda może zostać poddana recyklingowi lub zrzucana do ścieków (patrz
Sekcja 20.7.5.3). Technika ta pozwala zmniejszyć objętość generowanych odpadów niebezpiecznych.
Oddziaływanie na środowisko:
przefiltrowane ścieki, jeśli nie są recyklowane, zostają odprowadzone do kanalizacji
wszystkie systemy filtracji wymagają dostarczenia energii
może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Ścieki są generowane z czyszczenia, ale także z komór natryskowych, gdzie do usuwania
nadmiernego natrysku powstałego podczas natryskiwania farby jest stosowana woda, z procesów odtłuszczania lub
elektropowlekania zanurzeniowego. W przypadku elektropowlekania zanurzeniowego w przemyśle samochodowych
oraz ogólnie przy powlekaniu pojazdów, do recyklingu farby i pełnej demineralizacji wody poprzez zastosowanie pętli
zamkniętej można użyć filtracji (patrz Sekcja 20.4.1, 20.4.1.2 i 20.4.1.3). Jeśli podczas płukania kaskadowego
stosowana jest woda zdemineralizowana, można nie stosować ultrafiltracji.
Duże ilości wody są także używane do odtłuszczania. Nanofiltracja służy jako kąpiel w tym procesie i umożliwia
(patrz Sekcja 20.7.5):
wyższą jakość kąpieli odtłuszczającej
dłuższy okres użytkowania
mniejsze zużycie środków czyszczących
większa przepustowość zakładu.
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Zastosowanie: Technika ta jest stosowana w drukarniach, w których wykorzystywane są duże ilości tuszy wodnych,
farb i substancji klejących, np. w druku opakowaniowym. Jest również powszechnie stosowana w przemyśle
motoryzacyjnym oraz w powlekaniu sprzętu rolniczego i budowlanego.
Wskazany jest staranny wybór membrany, ponieważ niektóre rozpuszczalniki, szczególnie ketony i estry mogą
uszkodzić membranę i uniemożliwić proces filtracji.
Ekonomika: W branży samochodowej, koszty instalacji zakładu nano lub ultrafiltracji wynoszą ok. 0,5 mln – 1 mln
euro.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: Opel Eisenach GmbH, Niemcy
Literatura: [21, Nordycka Rada Ministrów, 1998] [18, UBA Niemcy, 2003] [13, DFIU i IFARE, 2002] [68, ACEA,
2004] [76, TWG, 2004] [93, Agences de l'Eau de France, i in., 2002] [59, EIPPCB, 2005] [128, TWG, 2005]
20.13

Minimalizacja odpadów i utylizacja odpadów zawierających rozpuszczalnik

Punkt 3 Załącznika IV do Dyrektywy IPPC wymaga uwzględnienia „zwiększania odzysku i recyklingu substancji
wytwarzanych i wykorzystywanych w procesie oraz odpadów, w stosownych przypadkach”.
W poniższych sekcjach przedstawiono techniki stosowane do minimalizacji ilości odpadów poprzez odzysk i ponowne
wykorzystania.
Patrz również Sekcja 20.6.3 dotycząca minimalizacji zużycia surowców oraz Sekcja 20.7.5 dotycząca środków
redukcji strat surowców w wodach procesowych.
20.13.1 Odzyskiwanie zużytych w procesie rozpuszczalników
Opis: Stosowane rozpuszczalniki, np., do czyszczenia, mogą być ponownie odzyskiwane w drodze filtracji lub
destylacji (patrz Sekcja 20.13.2.1 i 20.13.2.2). Odzysk i ponowne wykorzystanie można przeprowadzać na miejscu lub
na zewnątrz. Na przykład podczas stosowania systemów przetykania przewodów rurowych lub przeczyszczania,
rozpuszczalniki są stosowane na miejscu do czyszczenia systemu po każdej zmianie koloru. Nowoczesny sprzęt do
malowania obejmuje również odzysk rozpuszczalników czyszczących. Rozpuszczalniki można utylizować jako
odpady niebezpieczne do zewnętrznej instalacji odzysku rozpuszczalników. Następnie takie rozpuszczalniki są
ponownie wykorzystywane, ale niekoniecznie przez tego samego użytkownika.
Czyszczenie można przeprowadzać w myjniach, gdzie rozpuszczalnik jest odzyskiwany i wykorzystywany ponownie
wewnętrznie (patrz Sekcja 20.9). Do tej techniki nadają się chlorowcowane LZO, w połączeniu z systemem
zamkniętego składowania odpadów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Zmniejszona ilość odpadów niebezpiecznych i mniejsze zużycie nowych
rozpuszczalników. Poprzez ponowne wykorzystanie odpadów niebezpiecznych (w tym przypadku rozpuszczalników),
wydłuża się ich cykl życia.
W branży motoryzacyjnej można odzyskać ok. 80 – 90% rozpuszczalników do czyszczenia i przeczyszczania,
zarówno na miejscu, lub na zewnątrz, do ponownego wykorzystania.
Oddziaływanie na środowisko: Może wzrosnąć poziom hałasu. Zwiększone ryzyko składowania materiałów
niebezpiecznych.
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Dane operacyjne: Do ekonomicznej filtracji i destylacji wymagane są duże ilości rozpuszczalników (kilkanaście ton
rocznie), zwykle składowane. Powoduje to konieczność składowania dużych ilości nowych i zużytych
rozpuszczalników. Należy zapewnić odpowiednie składowanie otrzymywanych zużytych rozpuszczalników
oczekujących na usunięcie, oraz zwróconych, oczyszczonych rozpuszczalników; jeśli zużycie pozostaje niezmienione,
ilości powinny być równe.
W procesie powlekania zwojów, rozpuszczalniki ze zużytych farb są zwykle odzyskiwane i ponownie używane do
czyszczenia. pozostałe odpady stałe są zwykle spalane na zewnątrz.
Zastosowanie: Stosowane w zakładach zużywających duże ilości rozpuszczalników. Odzysk środków czyszczących
odbywa się zwykle w:
wydawniczym druku wklęsłym, druku na gorąco, elastycznym i opakowaniowym druku wklęsłym, jednak
tylko w wydawniczym druku wklęsłym i druku na gorąco zużywających ponad 200 litrów środków
czyszczących tygodniowo
w powlekaniu i tłoczeniu opakowań metalowych
malowaniu mebli, np. powlekaniu kuchni drewnianych i mebli łazienkowych
produkcji przewodów nawojowych
przemyśle samochodowym.
Czyszczenie rozpuszczalników do przeczyszczania ma miejsce we wszystkich branżach wykorzystujących systemy
rurowe, np. dostarczanie farb i lakierów jest zwykle powszechne w przemyśle samochodowym.
Należy postępować ze szczególną ostrożnością, aby zapewnić, że rozpuszczalniki odzyskiwane metodą destylacji lub
filtracji (lub inną metodą) są stosowane wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostały wymogi specyfikacji technicznych.
Można ich również użyć do innych zastosować lub ponownie przetworzyć, aby spełnić wymogi specyfikacji (mimo że
jest to zwykle bardziej kosztowne, niż nabycie nowych rozpuszczalników).
Ekonomika: Oszczędności są generowane ze względu na mniejsze zużycie rozpuszczalników oraz mniejszą ilość
odpadów niebezpiecznych. W dużych zakładach, oszczędności w zasadzie przekraczają koszty inwestycji.
Przykładowo, koszty odzysku środków czyszczących mogą wynosić 3000 – 150 000 euro, w zależności od np.
wielkości, pojemności zbiornika i stopnia automatyzacji.
Ponowne wykorzystanie zużytych rozpuszczalników niebezpiecznych jest bardzo efektywne kosztowo. Wykorzystanie
niebezpiecznych, zużytych rozpuszczalników jest opłacalne dla firmy generującej zużyte rozpuszczalniki, ze względu
na to, że firma taka nie musi płacić za utylizację odpadów niebezpiecznych. Firma przetwarzająca zużyte
rozpuszczalniki uzyskuje niezbędną ilość potrzebnego jej rozpuszczalnika po niskich kosztach, natomiast użytkownik
końcowy potrzebujący przetworzonego zużytego rozpuszczalnika do procesów produkcyjnych uzyskuje surowiec po
konkurencyjnej cenie.
Instalacja standardowego systemu odzysku rozpuszczalników w branży motoryzacyjnej wynosi 0,4 mln euro na
komorę natryskową.
Przyczyny zastosowania: Recykling rozpuszczalników i redukcja emisji LZO.
Przykłady zakładów produkcyjnych: fabryki Forda w Europie
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [13, DFIU i IFARE, 2002] [62, CITEPA, 2003] [68, ACEA, 2004] [76, TWG,
2004] [128, TWG, 2005]
20.13.2 Obróbka zużytych rozpuszczalników do powtórnego wykorzystania
20.13.2.1

Filtracja

Patrz Sekcja 20.13.1.
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Opis: Roztwory do czyszczenia zabrudzeń, np. HBS (rozpuszczalniki o wysokiej temperaturze wrzenia) lub VCA
(środki do mycia warzyw), mogą być filtrowane. Rozpuszczalniki można wykorzystać ponownie, a pozostałości wody
zrzucać do kanalizacji komunalnej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Mniejsza ilość ścieków i niższe zużycie nowych rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Filtracja wymaga energii. Pozostałości wody są odprowadzane. Może wzrosnąć
poziom hałasu. Oddziaływanie na środowisko wodne nie zostało wystarczająco zbadane. Rozpuszczone HBS lub VCA
będą mieć istotny wpływ na chemiczne i biologiczne zapotrzebowanie na tlen w wodzie zrzucanej do kanalizacji
komunalnej.
Dane operacyjne: W Holandii prowadzone są eksperymenty dotyczące środków czyszczących o niskiej zawartości
substancji lotnych dla maszyn czyszczących do opakowań elastycznych. Filtracja i ponowne wykorzystanie tych
środków czyszczących stanowi istotną część tych eksperymentów.
Zastosowanie: brak danych
.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [18, UBA Niemcy, 2003] [76, TWG, 2004]
20.13.2.2

Destylacja

Patrz również Sekcja 20.13.1.
Opis: Odpady rozpuszczalnikowe, takie jak tusze, farby, farby i substancje klejące mogą być destylowane, aby
odzyskać rozpuszczalnik oraz zredukować ilość odpadów niebezpiecznych. Opracowano sprzęt do destylacji
specjalnego przeznaczenia.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja ilości odpadów niebezpiecznych oraz możliwość ponownego
wykorzystania rozpuszczalnika, np. do czyszczenia.
Oddziaływanie na środowisko: Destylacja wymaga energii, jednak w porównaniu do spalania, wytwarzającego
dwutlenek węgla i również energochłonnego, prawdopodobne jest, że destylacja i ponowne wykorzystanie pozwolą na
zaoszczędzenie energii. Może wzrosnąć poziom hałasu.
Dane operacyjne: Instalacja i operowanie sprzętem do destylacji musi odbywać się z należytą starannością. Środki
czyszczące o wysokim punkcie zapalnym mają również wysoki punkt wrzenia. Dla takich rozpuszczalników można
stosować wyłącznie destylację próżniową (patrz Sekcja 20.12.4). W takich sytuacjach można zastosować filtrację
membranową (Patrz Sekcja 20.12.6). Zaraportowano, że dostępne są względnie małe jednostki do destylacji
próżniowej (50 litrów). Ponadto filtracja membranowa może okazać się kosztowna, a wiele rozpuszczalników może
uszkodzić membranę.
Urządzenia czyszczące wyposażone w sprzęt do destylacji są już dostępne na rynku.
W zakładach wydawniczego druku wklęsłego (używających wyłącznie toluenu jako rozcieńczalnika tuszu) sprzęt do
destylacji środków czyszczących może być też używany do tuszu odpadowego. Destylacja samego tuszu odpadowego
nie jest efektywna kosztowo.
Zastosowanie: Stosowana w nowych i działających zakładach i instalacjach. Odpowiednia do tuszy
rozpuszczalnikowych i substancji klejących.
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Destylacja tuszu odpadowego w wydawniczym druku wklęsłym nie jest przeprowadzana, ponieważ stosowane są
tylko cztery kolory i ilość tuszu odpadowego jest niewielka.
W opakowaniowym druku wklęsłym, destylacja tuszy odpadowych jest stosowana coraz rzadziej, ze względu na
niewielką ilość takiego tuszu spowodowaną automatycznym mieszaniem tuszy (patrz Sekcja 20.6.3.1).
Gdy destylacja na miejscu nie jest efektywna kosztowo, można użyć destylatorów zewnętrznych, np. w wydawniczym
druku wklęsłym.
Stosowana w przemyśle samochodowym, jeśli odzyskane rozpuszczalniki można wykorzystać do procesów o niższych
wymogach jakościowych, takich jak czyszczenie.
Ekonomika: Koszty inwestycyjne rozpoczynają się od 10000 euro dla mniejszych zakładów destylacji próżniowej, w
zależności od m. in., wielkości, pojemności zbiornika i stopnia automatyzacji. Jeżeli sprzęt do destylacji środków
czyszczących może być używany, powstają dodatkowe koszty.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [14, DFIU i IFARE, 2002] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG,
2005]
20.13.3 Jednorazowe myjki
Opis: Czyszczenie można przeprowadzić za pomocą jednorazowych ściereczek i ściereczek wielokrotnego użytku. Po
zabrudzeniu, ściereczki jednorazowe są wyrzucane i utylizowane jak odpady niebezpieczne, najczęściej spalane.
Ściereczki jednorazowe są zwykle wykonane z włókien syntetycznych. Na jednostkę wagi, mogą one zawierać więcej
środka czyszczącego i zabrudzeń, niż ściereczki wielokrotnego użytku. Po użyciu są spalane wraz z
zanieczyszczeniami. Ponieważ ściereczki jednorazowe są lekkie, spalanie osadów z czyszczenia ściereczek
wielokrotnego użytku nie jest o wiele bardziej korzystne od spalania ściereczek jednorazowych.
Ściereczki jednorazowe mają lepsze właściwości adsorpcyjne niż wielokrotnego użytku, tak więc jest ich potrzebnych
mniej. W związku z tym, transportowane ilości są o wiele mniejsze.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak wyraźnej różnicy w korzyściach środowiskowych pomiędzy ściereczkami
jednorazowymi i wielokrotnego użytku. Brak preferencji środowiskowych.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie surowców przy produkcji materiałów jednorazowego użytku.
Dane operacyjne: Istotnym czynnikiem przy wyborze ściereczek jednorazowych są uszkodzenia bardzo wrażliwych
powierzchni, takich jak płyty do druku offsetowego i cylindry do druku wklęsłego przez ściereczki wielokrotnego
użytku, które nie zostały całkowicie oczyszczone.
Zastosowanie: Ściereczki jednorazowe są powszechnie stosowane we wszystkich branżach, np. w druku i powlekaniu
zwojów.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
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Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG,
2005]
20.13.4 Myjki wielokrotnego użytku
Opis: kleje wodne nie zawierają rozpuszczalników Czyszczenie można przeprowadzić za pomocą jednorazowych
ściereczek i ściereczek wielokrotnego użytku. Ściereczki wielokrotnego użytku są zwykle wypożyczane, a po
zabrudzeniu zwracane do firmy wynajmującej, gdzie są czyszczone i ponownie wprowadzane do obiegu.
Ściereczki wielokrotnego użytku są wykonane z naturalnych włókien. Po użyciu, są czyszczone rozpuszczalnikami i
suszone. Zanieczyszczony rozpuszczalnik jest destylowany, a osad spalany jako odpad niebezpieczny. Mycie, suszenie
i destylacja ściereczek wielokrotnego użytku powoduje emisję rozpuszczalników.
Ponieważ ściereczki wielokrotnego użytku mają niższą adsorpcję, niż jednorazowe, jest ich potrzebnych więcej.
Transportowane ilości są więc większe dla takiego samego procesu czyszczenia. Jednak ściereczki wielokrotnego
użytku generują mniej odpadów, niż jednorazowe.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak wyraźnej różnicy w korzyściach środowiskowych pomiędzy ściereczkami
jednorazowymi i wielokrotnego użytku. Brak preferencji środowiskowych.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych.
Dane operacyjne: Ściereczki wielokrotnego użytku są mocniejsze i grubsze od jednorazowych. Mogą więc być
wykorzystywane w sytuacjach, gdzie do czyszczenia obiektu musi być przeprowadzone ręcznie, powtarzalnymi
ruchami. Działania takie nie są prowadzone na powierzchniach wrażliwych.
Zastosowanie: Ściereczki wielokrotnego użytku są powszechnie stosowane we wszystkich branżach, np. w druku i
powlekaniu zwojów.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [18, UBA Niemcy, 2003] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004]
20.13.5 Odzysk zużytych rozpuszczalników z myjek
Opis: Większość rozpuszczalników zawartych w ściereczkach jest usuwana przed transportem poprzez drenaż
grawitacyjny, wyżymaczkę lub wirówkę.
Technika ta stanowi odpowiedź na złe praktyki polegające na użyciu zbyt dużych ilości rozpuszczalnika i wylewanie
nadmiernej ilości rozpuszczalników na ściereczki, aby nie utylizować ich osobno.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Odzyskane rozpuszczalniki mogą być ponownie wykorzystane do czyszczenia,
lub jeśli są zbyt zabrudzone, destylowane i ponownie wykorzystane (patrz Sekcja 20.13.2.2). Transportowane są
mniejsze ilości. Mniejsza emisja podczas składowania i transportu.
Oddziaływanie na środowisko: Emisja na miejscu podczas usuwania rozpuszczalników ze ściereczek. Może
wzrosnąć poziom hałasu.
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Dane operacyjne: Powszechnie stosowane w druku w Stanach Zjednoczonych.
Zastosowanie: Stosowane we wszystkich drukarniach stosujących ściereczki rozpuszczalnikowe. Ściereczki mogą być
jednorazowe lub wielokrotnego użytku.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [53, US EPA i in., 2003] [76, TWG, 2004]
20.13.6 Pojemniki wielokrotnego użytku
Opis: Wiele surowców jest dostarczanych w pojemnikach wielokrotnego użytku, takich jak pojemniki IBC o
pojemności ok. 1 tony, lub standardowe 200 litrowe cylindry metalowe, itp. Pojemniki te można zwracać do
ponownego użytku lub być ponownie wykorzystane do gromadzenia rozpuszczalników. Użycie wyłożenia nie
reagującego z zawartością i możliwego do zutylizowania może wyeliminować możliwość zniszczenia 200 litrowego
otwartego cylindra i ułatwić ponowne wykorzystanie.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: Przed ponownym wykorzystaniem należy wyczyścić zbiorniki, zwykle na zewnątrz.
Dane operacyjne: Duże zakłady druku offsetowego dostarczają tusz bezpośrednio poprzez system rurowy.
Rozpuszczalniki stosowane jako środki czyszczące są zwykle umieszczane w kontenerach wielokrotnego użytku.
Mniejsza liczba kontenerów na odpady oraz stosowanie dużych kontenerów umożliwiają bezpośrednie dostarczanie
tuszu do prac systemem rurowym.
Wadą takiego rozwiązania będzie to, że ponowne wykorzystanie pustych pojemników na tusz i rozpuszczalniki
wymagają zwrotu tych pojemników do producenta. Ponieważ handel tuszem ma charakter międzynarodowy, puste
kontenery metalowe muszą być zebrane, zeskładowane, a następnie są wysyłane po całej Europie.
Zastosowanie: Stosowane we wszystkich zakładach wykorzystujących duże ilości materiałów.
W gorącym offsecie rotacyjnym, kolory standardowe tuszy offsetowych są dostarczane w kontenerach wielokrotnego
użytku.
W branży opakowań elastycznych, ilość stosowanych kolorów ogranicza zastosowanie tej techniki. Ilość pojemników
na kolor nie gwarantuje zwrotu kontenera do dostawcy, za wyjątkiem koloru białego, niektórych farb i substancji
klejących. Pojemniki, w których dostarczano tusze, są ponownie wykorzystane na miejscu. Są stosowane do mieszania
kolorów, rozcieńczania tuszy i ich transportu do pras. Są często czyszczone i wielokrotnie wykorzystywane.
Duże kontenery wielokrotnego użytku do farb są powszechnie stosowane w zakładach powlekania zwojów. Są
również dostarczane w branży przewodów nawojowych i przesyłane do dostawcy po użyciu.
Ekonomika: Tusze i rozpuszczalniki dostarczane w dużych ilościach w dużych pojemnikach wielokrotnego użytku są
często tańsze, co powoduje mniejszą ilość utylizowanych odpadów.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
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Literatura: [4, Intergraf i EGF, 1999] [58, ECCA, 2004] [76, TWG, 2004] [128, TWG, 2005]
20.13.7 Obróbka wykorzystanego węgla aktywowanego
Adsorpcja może być wykorzystywana przy oczyszczaniu gazów odlotowych (patrz Sekcja 20.11.6.1). Gdy
powierzchnia adsorbentu zaadsorbowała maksymalną ilość materiału, skuteczność adsorpcji zmniejsza się. Adsorbent
jest zwykle regenerowany poprzez desorpcję pochłoniętych rozpuszczalników (i innych materiałów). Może być ona
przeprowadzona na miejscu (patrz Sekcja 20.11.6.1), lub na miejscu (patrz Sekcja 20.13.7.2 poniżej). Adsorbent zbiera
również materiały, które nie zostały poddane desorpcji, co powoduje wykorzystanie większej części powierzchni
adsorbentu, co z kolei prowadzi do zmniejszenia skuteczności usuwania docelowych zanieczyszczeń. Adsorbent
można zregenerować poprzez obróbkę cieplną (patrz Sekcja 20.13.7.1).
20.13.7.1

Odzysk na miejscu wykorzystanego węgla aktywowanego i innych adsorbentów

Opis: Podobnie jak w przypadku rozpuszczalników w gazach odlotowych, węgiel adsorbuje również materiały, które
nie są desorbowane w procesie odzysku/usunięcia rozpuszczalników (patrz Sekcja 20.11.6.1), takie jak
rozpuszczalniki nie podlegające odzyskowi, retardery i zmiękczacze. Powoduje to obniżenie skuteczności używanego
adsorbentu po pewnym okresie czasu. Adsorbent, w określonych przypadkach, można zregenerować na miejscu lub na
zewnątrz poprzez obróbkę cieplną.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Dłuższy okres użytkowania adsorbentu.
Oddziaływanie na środowisko: Energia stosowana do odzysku. Obróbka cieplna może podwyższyć emisję z
adsorbowanych materiałów i produktów rozpadu.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: Oszczędności w zakupie nowych adsorbentów; należy jednak wziąć pod uwagę koszty energii.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [128, TWG, 2005]
20.13.7.2
Regeneracja/usuwanie rozpuszczalników wykorzystanego węgla aktywowanego i innych
adsorbentów na zewnątrz
Opis: Gazy odlotowe zawierające rozpuszczalniki są kierowane przez adsorber z węglem aktywowanym lub innym
adsorbentem. Może być to pochłaniacz z adsorbentem umieszczony w wentylatorze. Po saturacji, pochłaniacz z
adsorbentem jest zwracany do dostawcy w celu regeneracji. Jeżeli gaz odlotowy zawiera kilka różnych
rozpuszczalników, ich odzysk jest procesem skomplikowanym. W tym przypadku odzysk jest efektywniejszy, jeśli jest
przeprowadzany przez wyspecjalizowane firmy.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Mniejsze zużycie adsorbentu.
Oddziaływanie na środowisko: Regeneracja na zewnątrz wymaga adsorbentów, które można transportować.
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Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Pochłaniacze są odpowiednie dla niskich przepływów gazów o niskiej zawartości rozpuszczalnika;
wysoka zawartość wymagałaby częstych zmian wkładów. Są często stosowane do eliminacji odorów.
Stosowane szczególnie często w zakładach stosujących jeden rodzaj rozpuszczalnika.
Niestosowane w lakierniach samochodowych, ale w lakierniach elementów w sektorze motoryzacyjnym.
Ekonomika: Dla przepływu powietrza rzędu 700 m3/h i < 20 t/rocznie rozpuszczalników, koszty wynoszą ponad
100 000 euro rocznie. W przypadku niewielkich przepływów stosowanie pochłaniaczy jest systemem o niskich
kosztach inwestycyjnych.
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [75, Jansen, 2005] [76, TWG, 2004]
[128, TWG, 2005]
20.13.7.3

Spalanie wykorzystanego węgla aktywowanego lub innych adsorbentów

Opis: Jeśli regeneracja węgla aktywowanego lub innego adsorbentu jest niemożliwa, są one zwykle spalane.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Węgiel lub inne adsorbenty, stosowane tylko raz, mogą zaadsorbować więcej
rozpuszczalników, niż te, które można regenerować.
Oddziaływanie na środowisko: Całkowita spalana ilość jest większa, ponieważ spalany jest nie tylko rozpuszczalnik,
ale i węgiel, co powoduje wyższe zużycie węgla.
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: [35, Aminal, i in., 2002] [14, DFIU i IFARE, 2002] [60, ESIG, 2000] [128, TWG, 2005].
20.13.8 Osady ściekowe
Techniki oczyszczania i gospodarki osadami ściekowymi zostały opisane bardziej szczegółowo w STM BREF [59,
EIPPCB, 2005] oraz w [CWW BREF [67, EIPPCB, 2003], a także w dokumentach specjalistycznych, takich jak [93,
Agences de l'Eau de France, i in., 2002].
20.13.8.1

Wirówki

Opis: Wirówki są stosowane do wymuszonego drenażu osadu z farb. Osad z farb jest utylizowany, natomiast ciecz
odprowadzana do oczyszczania ścieków.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Prostsze postępowanie z odpadami. Mniej odpadów stałych lub osadowych do
utylizacji.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Można uzyskać zawartość wody rzędy 50 -70%.
Zastosowanie: Techniki stosowane w sektorze motoryzacyjnym, jeśli zawartość wody po sedymentacji i flotacji jest
zbyt wysoka. W przypadku osadów fosforowych, można użyć pras filtracyjnych.
Ekonomika: niższe koszty transportu i utylizacji osadów z farb.
Przyczyny zastosowania: redukcja kosztów, wymogi prawne
Przykłady zakładów produkcyjnych: VW, Emden, Niemcy
Literatura: [59, EIPPCB, 2005] [76, TWG, 2004]
20.13.8.2

Prasa filtracyjna

Opis: Oddzielony osad fosforowy z sedymentacji (np. z separatora płytkowego) jest często odwadniany przy użyciu
prasy filtracyjnej z filtrami z włókien wełnianych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Łatwiejsze postępowanie i utylizacja odpadów. Mniejsza objętość i waga
odpadów.
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: Można uzyskać zawartość wody rzędy 40 -60%.
Zastosowanie: Technika powszechnie stosowana w sektorze motoryzacyjnym.
Ekonomika: niższe koszty transportu i utylizacji osadów z farb.
Przyczyny zastosowania: redukcja kosztów, wymogi prawne
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowana
Literatura: 59, EIPPCB, 2005] [76, TWG, 2004]
20.14

Redukcja pyłów

W celu zapoznania się z technikami procesowymi redukcji emisji pyłów lub cząsteczek z komór natryskowych, patrz
Sekcja 20.7.4.1, 20.7.4.2 i 20.7.4.3. W celu uzyskania informacji na temat redukcji emisji pyłów na końcu rury, patrz
Sekcja 20.11.3 – obróbka wstępna gazów odlotowych).
20.15

Redukcja odorów

Wiele procesów z zastosowaniem rozpuszczalników przyczynia się do wydzielania odorów. Jednak środki procesowe
oraz na końcu rury mające na celu redukcję emisję rozpuszczalników z gazów odlotowych oraz instalacje
wysokotemperaturowe do emisji gazów odlotowych również rozwiązują problemy z odorami, patrz Sekcja 20.10 –
Zastępstwa oraz 20.11 – obróbka gazów odlotowych).
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20.15.1 Odpowietrzanie zbiorników podczas dostarczania materiałów rozpuszczalnikowych
Opis: Podczas dostarczania materiałów zawierających rozpuszczalniki, para z rur oraz górnej części zbiornika jest
odprowadzana lub zawracana z powrotem (patrz Sekcja 20.2.2). W przypadku, gdy wentylacja zwrotna jest
niestosowana lub niepraktyczna, ze względu na np.: długość rur, ciśnienie zwrotne, lub postanowienia umowne
dotyczące dostarczania, stosowane są wentylatory odprowadzające, umieszczone w sposób zapobiegający powstaniu
odorów poza zakładem.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: brak danych
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane
Literatura: [121, UK, i in., 2003] [128, TWG, 2005] [164, Verspoor, 2006]
20.16

Redukcja hałasu

Opis: Dobrą praktyką jest redukcja hałasu z instalacji, tak aby oddziaływanie na wrażliwe obiekty docelowe nie było
znaczące. Hałas może powstawać:
podczas procesu, zwłaszcza poprzez szybko uruchamiającą się maszynerię (taką jak falcerki i obcinarki w
procesie drukowania, sprzęt do tłoczenia i rytowania, szybkie przenośniki, itp.)
podczas wykonywania czynności pomocniczych oraz działania sprzętu np. kompresorów powietrza,
systemów odprowadzania powietrza/gazów odlotowych, utleniaczy gazów odlotowych, itp.
Hałas można eliminować lub redukować poprzez:
podczas procesu i za pomocą rozwiązań inżynieryjnych:
- inżynieryjnych środków kontroli hałasu, w wymaganych przypadkach, takich jak instalacja tłumików
wiatraków, ścian akustycznych
- unikanie wyboru sprzętu o wysokim lub tonowym poziomie hałasu, itp.
- umieszczanie pras i innych źródeł hałasu w pomieszczeniach zamkniętych
systemy zarządzania:
- skuteczne środki zapobiegawcze w generujących hałas zakładach, np. wymiana łożysk w silnikach
wiatraków
- transport może generować hałas na poziomie lokalnym – redukcja dostaw oraz/lub zarządzanie czasem
dostawy
- efektywne działanie zakładu obejmuje odgraniczenie obszaru dostaw i wstawienie drzwi do pomieszczeń
roboczych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja hałasu. Skuteczne środki zapobiegawcze dotyczące silników i
wiatraków mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.
Oddziaływanie na środowisko: Korzystanie z tłumików może prowadzić do wzrostu energii w częstszych
momentach spadku ciśnienia.
Zamykanie drzwi do poszczególnych pomieszczeń może zwiększyć zapotrzebowanie na systemy wewnętrznej
wentylacji i chłodzenia.
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Dane operacyjne: Specyficzne dla lokalizacji
Zastosowanie: Stosowana w nowych i działających zakładach, takich jak zakłady druku heatsetowego i
wydawniczego druku wklęsłego (gdzie falcerki i obcinarki są umieszczane zwykle w pomieszczeniach zamkniętych),
ale nie w procesie druku rotacyjnym (gdzie produkt jest transportowany na walcach).
Ekonomika: Specyficzna dla lokalizacji, ale zwykle brak zwrotu z inwestycji. Wyższe koszty wentylacji przy
obszarach dostawczych i z powodu konieczności zamykania drzwi do pomieszczeń roboczych.
Przyczyny zastosowania: Zapobieganie skargom spowodowanym hałasem. Zgodność z przepisami BHP (co często
skutkuje zamykaniem w pomieszczeniach źródeł hałasu, co zapobiega wysokiemu natężeniu dźwięku poza instalacją).
Przykłady zakładów produkcyjnych: powszechnie stosowane.
Literatura: [111, Eurofer, 2003] [128, TWG, 2005]
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21.
NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI
ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

OBRÓBKI

POWIERZCHNIOWEJ

Z

UŻYCIEM

Wprowadzenie
Aby zrozumieć niniejszy rozdział i jego treść, należy powrócić do wstępu niniejszego dokumentu, a w szczególności
do piątek sekcji wprowadzenia „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument”. Techniki oraz związane z nimi
poziomy zużycia oraz/lub emisji, lub też zakres poziomów, przedstawione w niniejszym rozdziale, zostały poddane
ocenie poprzez iteratywny proces obejmujący następujące kroki:
identyfikację kluczowych aspektów środowiskowych dla obróbki powierzchniowej przy użyciu
rozpuszczalników organicznych; są one związane z emisją rozpuszczalników do atmosfery, zużyciem
energii, emisją rozpuszczalników do wód (w szczególności gruntowych), zanieczyszczenie gleby
rozpuszczalnikami i odpady
analizę technik w najlepszym stopniu odnoszących się do powyższych, kluczowych kwestii
identyfikację najlepszego poziomu efektywności środowiskowej, w oparciu o dostępne dane z UE i całego
świata
analizę warunków, w których uzyskano powyższe poziomy efektywności środowiskowej; takie jak koszty,
oddziaływanie na środowisko, przyczyny zastosowania technik
wybór najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz powiązanych poziomów zużycia oraz/lub emisji dla
sektora w sensie ogólnym, zgodnie z Art. 2, par. 11 oraz Załącznikiem IV Dyrektywy.
Kluczową rolę w każdym z powyższych etapów oraz w sposobie, w jakim informacje są prezentowane w niniejszym
dokumencie, odgrywa opinia ekspercka przez Europejskie Biuro IPPC oraz powiązaną Techniczną Grupę Roboczą.
W oparciu o ocenę, w niniejszym rozdziale przedstawiono techniki oraz, w możliwym zakresie, poziomy zużycia i
emisji związane z wykorzystywaniem BAT, uznane za odpowiednie dla sektora w całości lub, w wielu przypadkach,
odzwierciedlające bieżącą wydajność niektórych instalacji w sektorze. Jeśli przedstawiane są poziomy zużycia lub
emisji „dotyczące najlepszych dostępnych technik”, należy to rozumieć jako stwierdzenie, że techniki te reprezentują
efektywność środowiskową, która może stanowić wynik wdrożenia, w tym sektorze, opisywanych technik, z
uwzględnieniem równowagi kosztów i korzyści zawartej w definicji BAT. Jednakże, ani zużycie, ani wartości emisji
nie powinny być jako takie rozumiane. W niektórych przypadkach uzyskanie lepszych poziomów zużycia lub emisji
może być technicznie wykonalne, ale ze względu na koszty lub oddziaływanie na środowisko, metody te nie są
odpowiednie jako BAT dla całego sektora. Jednakże, takie poziomy mogą być uzasadnione w bardziej specyficznych
przypadkach o szczególnych przyczynach wdrożenia.
Poziomy zużycia i emisji związane ze stosowaniem BAT muszą być rozpatrywane łącznie z warunkami
referencyjnymi (np. średnimi okresami zastosowania).
Koncepcję „poziomów związanych ze stosowaniem BAT” opisanych powyżej, należy odróżnić od terminu „poziom
uzyskiwany”, stosowany w pozostałej części dokumentu. Gdy poziom jest opisywany jako „uzyskiwany”, przy użyciu
określonej techniki lub ich połączenia, należy to rozumieć jako poziom, który można osiągnąć w danym okresie czasu
w dobrze utrzymywanej i operowanej instalacji lub procesie, w którym te techniki są stosowane.
Przedstawione zostały także dane dotyczące kosztów (jeśli dostępne), wraz z opisem technik przedstawionych w
poprzednim rozdziale. Daje to wskazania dotyczące wielkości kosztów. Jednakże koszty rzeczywiste stosowania
techniki będą zależeć w dużej mierze od określonej sytuacji podatkowej, dotyczącej opłat i charakterystyki technicznej
danej instalacji. Pełna ocena takich specyficznych dla danej lokalizacji czynników w niniejszym dokumencie nie jest
możliwa. W przypadku braku danych dotyczących kosztów, wnioski dotyczące opłacalności techniki są wyciągane w
oparciu o obserwacje dla instalacji istniejących.
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Ogólne BAT zawarte w niniejszym rozdziale powinny być traktowane jako punkt odniesienia dla bieżącej
efektywności instalacji lub wykorzystywane do oceny propozycji nowych instalacji. W ten sposób będą one pomocne
w określaniu stosownych warunków „opartych o BAT” dla instalacji lub dla ustanowienia ogólnych, wiążących zasad
na mocy Art. 9, par. 8. Przewiduje się, że nowe, projektowane instalacje mogą uzyskać lepsze poziomy, niż wskazują
na to przedstawione tu poziomy BAT. Uważa się również, że istniejące instalacje mogą uzyskać ogólne poziomy BAT
lub wyższe, z zastrzeżeniem możliwości technicznych i opłacalności wdrożenia technik w zależności od przypadku.
Ponieważ dokumenty referencyjne BAT nie są normami wiążącymi prawnie, są one postrzegane jako wytyczne
branżowe, dla Państw Członkowskich oraz społeczeństwa w zakresie osiągalnych poziomów zużycia i emisji przy
stosowaniu danych technik. Należy określić stosowne wartości graniczne dla każdego przypadku, z uwzględnieniem
celów Dyrektywy IPPC oraz warunków lokalnych.
Wskazówki pomocnicze dla zrozumienia niniejszego rozdziału
1.
Sekcja „Obróbka powierzchniowa z użyciem rozpuszczalników” obejmuje szeroką grupę branż, różnych pod
względem kompleksowości, wielkości i charakteru (o których mowa w Rozdziałach 2 – 19). Techniki uwzględniane
przy określaniu BAT zostały przedstawione w Sekcji 4 każdego rozdziału branżowego. Jednakże, te same kluczowe
aspekty środowiskowe dotyczą wszystkich branż. Techniki odnoszące się do nich zostały ocenione pod względem
zastosowania ogólnego dla co najmniej jednej branży, co oznacza w praktyce większość technik opisanych w
Rozdziale 20. Dlatego też zaleca się zapoznanie z Rozdziałem dotyczącym najlepszych dostępnych technik (Rozdział
21) łącznie z Rozdziałem 20, a także sekcjami 4 Rozdziałów 2 – 19, opisującymi poszczególne branże. Aby zapewnić
użytkownikowi dodatkowe informacje pomocnicze, w niniejszym rozdziale (Rozdział 21) podano odnośniki do
Rozdziału 20 i innych odpowiednich sekcji.
2. W niniejszym rozdziale, wnioski dotyczące BAT dla sektora podano w ujęciu dwupoziomowym. Sekcja 21.1
dotyczy ogólnych wniosków dla BAT, tj. tych, które mają zastosowanie dla całego sektora. Sekcja od 21.2 w górę
zawiera wnioski dotyczące BAT dla poszczególnych branż. Tak więc, BAT dla określonej instalacji do obróbki
powierzchniowej stanowi połączenie:
ogólnych lub powszechnie stosowanych technik dla sektora (Sekcja 21.1)
technik specyficznych dla danej branży stosowanych w poszczególnych przypadkach (Sekcja 21.2 w górę)
Jeśli istnieją znane wyjątki dla sytuacji lub okoliczności, w których BAT nie są stosowane, jest to odnotowane w
stosownej sekcji.
3. W przypadku procesów obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem wody (zgodnie z definicją zawartą w
Załączniku 2.6 do Dyrektywy IPPC) są prowadzone łącznie z procesami z wykorzystaniem rozpuszczalników
(zgodnie z definicją zawartą w Załączniku 6.7 do Dyrektywy IPPC), wtedy odpowiednie BAT dla obróbki wodnej
można znaleźć w STM BREF. 17 STM BREF ma zastosowanie głównie do czyszczenia/odtłuszczania wodą, pasywacji,
fosfatyzacji lub innej obróbki chemicznej na bazie wody oraz płukania wodą. Techniki i powiązane BAT dla
zastąpienia procesów rozpuszczalnikowych procesami wodnymi zostały opisane w niniejszym dokumencie.

17

Dokument referencyjny BAT dotyczący obróbki powierzchniowej metali i tworzyw sztucznych [59, EIPPCB, 2005]
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4. Dodatkowe techniki i informacje pomocnicze można znaleźć w innych dokumentach referencyjnych IPPC, w
szczególności w CWW BREF18, BREF dotyczącym składowania19 i REF dotyczącym monitoringu20. Wnioski
dotyczące BAT zawarte w niniejszych dokumentach nie zostały ocenione pod kątem procesów powlekania
rozpuszczalnikowego, ale jeżeli występują podobne uwarunkowania fizyczne oraz/lub chemiczne, oraz z
uwzględnieniem opłacalności ekonomicznej, wnioski te można zastosować w tym sektorze.
Wybrane kluczowe kwestie pomocnicze dla użytkowników niniejszego rozdziału
Podczas przygotowania dokumentu, pojawiło się kilka istotnych kwestii przy rozpatrywaniu kluczowych aspektów
środowiskowych. Ich znajomość może okazać się pomocna dla użytkowników:
5. Wiele instalacji z tego sektora zostało już objęte innymi specyficznymi regulacjami dotyczącymi emisji do
atmosfery – w niektórych przypadkach na lata. Regulacje dotyczą wdrożenia granicznych wartości emisji (ELV) dla
niektórych substancji uwalnianych do atmosfery. W szczególności ma tu zastosowanie Dyrektywa Rady 1999/13/WE
(Dyrektywa o emisji rozpuszczalników), zawierająca różne wartości graniczne dl gazów odlotowych, emisji
niezorganizowanej i całkowitej, a także alternatywne systemy redukcji z podanymi wartościami docelowymi emisji
oraz wskazaniami co do zastępowania rozpuszczalników niebezpiecznych (zamienniki) (patrz Wstęp i Załącznik
24.2.).
6. Podczas interpretacji poziomów emisji i skuteczności związanych z wykorzystaniem BAT, zgodnie z niniejszym
rozdziałem, kluczowe jest, aby użytkownik wiedział, że:
naliczone wartości emisji i skuteczności związane z wykorzystaniem BAT nie są tym samym, co graniczne
wartości emisji (ELV), w szczególności w Dyrektywie SED (patrz Wprowadzenie powyżej)
w całej UE, w przypadku ustanowionych kompetencji krajowych lub lokalnych, ELV są ustalane i
egzekwowane w odmienny sposób
zgodność z ELV w zezwoleniach i prawodawstwie skutkuje w sposób naturalny emisją i skutecznością o
wartościach nieprzekraczających ustanowionych ELV
wartości emisji można wyrażać na różne sposoby, takie jak średnie w różnych skalach czasowych (np.
godzina, doba, ogólnie), w różnych stężeniach (np. mg C/Nm3, mg LZO/m3, itp.)
poziomy emisji i skuteczności związane z wykorzystaniem BAT zostały podane w terminach produkcyjnych,
jeśli było to możliwe (np. LZO jako % zastosowanych substancji stałych w tuszach, g/m 2 powierzchni
powleczonej metodą elektropowlekania, kg LZO na kilogram substancji stałych, itp.). W większości
przypadków terminy te odnoszą się do Dyrektywy SED i są stosowane przez branżę i podmioty regulacyjne,
aby wykazać zgodność z wartościami granicznymi określonymi w Dyrektywie, lub też z systemem redukcji.
Te same terminy zostały użyte w niniejszym dokumencie, aby wykorzystać istniejące dane i w celu
zachowania spójności. Terminy zostały wyjaśnione w Załączniku 24.2 poniżej.
7. BAT wymagają analizy kosztów, korzyści oraz oddziaływania na środowisko (patrz Wprowadzenie powyżej). Z
tych powodów nie zakłada się, że instalacja będzie działać zgodnie ze wszystkimi parametrami na najniższych
poziomach we wszystkich zakresach, których dotyczą BAT.
8. Tempo wprowadzenia poszczególnych lub wybranych BAT w instalacji oraz pozycja instalacji w zakresie
poziomów odnoszących się do BAT może zależeć od takich czynników jak: (Patrz [97, EIPPCB, 2005)}:
tego, czy jest to instalacja nowa, czy istniejąca, oraz wieku i projektu urządzenia
pozycji instalacji w cyklu inwestycyjnym
złożoności procesów oraz rzeczywistego wyboru stosowanych technik
dla nowych zakładów lub kompleksowych modernizacji, stopnia zaangażowania w wybór technik.

18

Dokument referencyjny BAT dotyczący gospodarki/oczyszczania ścieków i gazów odlotowych w sektorze chemicznych {67, EIPPCB,
2003), "Reference document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the
Chemical Sector", Komisja Europejska
19
Dokument referencyjny BAT dotyczący emisji ze składowania [91, EIPPCB, 2005] „"Reference document on Best Available Techniques
on Emissions from Storage".
20
Dokument referencyjny dotyczący ogólnych zasad monitoringu [113, EIPPCB, 2003], "Reference Document on the General Principles of
Monitoring"
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zdolności produkcyjnej, liczby oraz rodzajów wytwarzanych produktów
rodzaju stosowanej obróbki oraz wymogów jakościowych (takich jak dopasowanie koloru)
dostępnej przestrzeni
kosztów, „dostępności” oraz odpowiedniości technik w skali czasowej wymaganej przez operatora
czasu wymaganego na przeprowadzenie zmian w funkcjonowaniu (w tym zmian strukturalnych) w instalacji
oraz sposobu optymalizacji z wymogami produkcyjnymi
kosztów, korzyści oraz oddziaływania na środowisko bieżącej redukcji emisji rozpuszczalników
nowych i pojawiających się technik, które mogą usprawnić uzyskanie niższych emisji LZO po niższych
kosztach finansowych oraz kosztach oddziaływania na środowisko.
9. Rozwój: niektórzy operatorzy oraz/lub dostawcy mogą uzyskać satysfakcjonujące wyniki za pomocą techniki, której
inni używali bez powodzenia w sytuacjach analogicznych lub nie traktowali jej jako inwestycji mającej na celu
uzyskanie gwarantowanego wyniku środowiskowego. Mogą minąć lata, zanim technika pozwoli na działanie stabilne i
oparta o najniższe poziomy zużycia oraz/lub emisji, stanie się w pełni komercyjna oraz/lub będzie mogła zostać
zastosowana do innych czynności.
10. Usprawnienia dla środowiska nie muszą być osiągane w sposób równomierny (np. corocznie, 2% spadek emisji, 6
g/m2 usprawnienia co pięć lat, itp.), ze względu na to, że istotne zmiany poszczególnych etapów mogą zależeć, m. in.,
od inwestycji kapitałowych, dużych prac inżynieryjnych oraz dostępności substytutów na rynku, co zostało omówione
powyżej.
11. Wymogów klienta (w tym klientów wewnętrznych, takich jak departamenty marketingu), które mogą spowodować
naciski w zakresie:
stosowania obróbki lub uzyskiwania produktów gotowych, które można wyprodukować wyłącznie za
pomocą technik zużywających znaczne ilości rozpuszczalników zawierających LZO i powodujących emisję,
np. metalicznych farb wykończeniowych dla autobusów, niezgodnie z usprawnieniami środowiskowymi
niektóre rodzaje wykończeń, lub normy, można spełnić wyłącznie przy użyciu procesów z wykorzystaniem
materiałów bezrozpuszczalnikowych lub o niskiej zawartości rozpuszczalników, takich jak dwuskładnikowe
substancje klejące w opakowaniach elastycznych.
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21.1

Najlepsze dostępne techniki mające zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu w sektorze

BAT DLA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
Szereg różnych technik zarządzania środowiskiem określono jak BAT. Zakres (np. poziom szczegółowości) oraz
charakter zarządzania środowiskiem (SZŚ) (tj. ustandaryzowany lub nieustandaryzowany) będzie odnosić się ogólnie
do charakteru, skali oraz kompleksowości instalacji. Mogą wystąpić różne oddziaływania na środowisko.
12. BAT mają na celu wdrożenie i przestrzeganie zasad Systemu Zarządzania Środowiskiem (SZŚ), obejmującego,
stosowanie do okoliczności, następujące elementy (patrz Sekcja 20.1.1):
definicję polityki środowiskowej dla instalacji określoną przez kierownictwo (zaangażowanie kierownictwa
jest uznawane za warunek wstępny udanego wdrożenia pozostałych elementów SZŚ)
planowanie i ustanowienie niezbędnych procedur
wdrożenie procedur, ze szczególnym uwzględnieniem:
- struktury i odpowiedzialności
- szkoleń, świadomości i kompetencji
- komunikacji
- zaangażowania pracowników
- dokumentacji
- efektywnej kontroli procesu
- programu utrzymania
- programu gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe
- zapewnienia zgodności z prawem ochrony środowiska
kontrolę efektywności i podejmowanie działań naprawczych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- monitoringu i pomiarów (patrz również Dokument referencyjny dotyczący monitoringu emisji)
- działań naprawczych i zapobiegawczych
- prowadzenia rejestrów
- niezależnego (gdzie zasadne) audytu wewnętrznego w celu określenia, czy system zarządzania
środowiskowego jest zgodny z planowanymi ustaleniami i jest poprawnie wprowadzany i utrzymywany
przeglądu przez kierownictwo.
Trzy dalsze elementy, które mogą pełnić rolę uzupełniającą do powyższych środków, są uznawane za środki
pomocnicze. Jednakże ich brak nie jest niezgodny z BAT. Są to:
posiadanie systemu zarządzania i procedur audytu zbadanych i walidowanych przez akredytowaną jednostkę
certyfikacyjną lub zewnętrznego weryfikatora SZŚ
opracowanie i opublikowanie (i w miarę możliwości walidacja zewnętrzna) operatu środowiskowego
opisującego wszystkie istotne aspekty środowiskowe instalacji, co pozwala na coroczne porównanie
działania instalacji z celami środowiskowymi i wartościami docelowymi oraz wskaźnikami sekt oralnymi
wdrożenie oraz przestrzeganie zasad systemu międzynarodowego, takiego jak EMAS i norma EN ISO
14001:2004, przystąpienie do którego jest dobrowolne. Taki krok daje wyższą wiarygodność SZŚ, w
szczególności przystąpienie do EMAS, łączącego w sobie wszystkie powyższe elementy. Jednakże systemy
nieustandaryzowane mogą być w zasadzie równie efektywne, z zastrzeżeniem ich poprawnego opracowania i
wdrożenia.
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13. Zwłaszcza dla tego sektora, ważne jest uwzględnienie poniższych potencjalnych elementów SZŚ:
planowania redukcji śladu pozostawionego na środowisku na skutek działania instalacji (patrz BAT 14
poniżej)
wewnętrznych analiz porównawczych dla branży i instalacji, przeprowadzanych regularnie i obejmujących:
- zużycie surowców, wody i energii, w tym efektywne korzystanie z zasobów
- emisje do atmosfery i wody oraz generowanie odpadów
wybór surowców
uwzględnienie oddziaływania na środowisko z ewentualnej likwidacji jednostki na etapie projektowania
nowego zakładu lub modernizacji istniejącego
uwzględnienie rozwoju czystszych technologii.
14. BAT mają na celu minimalizację śladu pozostawionego na środowisku na skutek działania instalacji poprzez
planowanie działań i inwestycji krótko, średnio i długoterminowych w celu osiągnięcia bieżących usprawnień, z
uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści oraz oddziaływania na środowisko (patrz Sekcja 20.1.2), przy wsparciu
poniższych:
wewnętrznego monitoringu i analizy porównawczej zużycia i emisji, patrz Sekcja 20.1.3
wdrożenia planu zarządzania rozpuszczalnikami, patrz Sekcja 20.3.1
zrozumienia wzajemnych relacji zużycia i emisji w trakcie procesu (procesów)
identyfikacji
obszarów
do
usprawnień
i
spełnienia
wymogów
BAT
przypisywania priorytetów do zidentyfikowanych działań i inwestycji
opracowania harmonogramu wdrożenia.
PROJEKT INSTALACJI, BUDOWA I DZIAŁANIE
Zapobieganie nieplanowanemu uwalnianiu/emisji
15. Techniki BAT mają na celu zaprojektowanie, budowę i funkcjonowanie instalacji w sposób zapobiegający
zanieczyszczeniom z nieplanowanych emisji poprzez identyfikację zagrożeń, oraz wskazówek, prostego rankingu
potencjału wystąpienia zagrożeń oraz wdrożenie trzyetapowego planu działań zapobiegania zanieczyszczeń (patrz
Sekcja 20.2.1). Jest to szczególnie przydatne przy zapobieganiu zanieczyszczeniom wód gruntowych i gleb, oraz we
wspieraniu dekontaminacji zakładu przy zaprzestaniu czynności. Kompleksowość podejścia będzie się różnić w
zależności od wielkości i kompleksowości instalacji oraz zidentyfikowanych potencjałów zagrożeń. W celu
minimalizacji nieplanowanego uwalniania, etapy powinny obejmować środki odnoszące się do wszystkich
wymienionych poniżej etapów:
Etap 1:
zapewnienie odpowiedniej wielkości zakładu
zabezpieczenie obszarów zidentyfikowanych jako stanowiące ryzyko wycieku substancji chemicznych
poprzez użycie stosownych materiałów stanowiących nieprzepuszczalne bariery, w tym identyfikacja
możliwego dostępu do ścieków, takich jak dreny i otwory rewizyjne oraz ich odpowiednie uszczelnienie
zapewnienie stabilności linii i elementów procesowych (w tym tymczasowego i rzadko używanego sprzętu).
Etap 2:
zapewnienie, że zbiorniki używane do materiałów niebezpiecznych są chronione poprzez techniki
konstrukcyjne, takie jak podwójnie powlekane zbiorniki lub też poprzez umieszczanie ich w zamkniętych
pomieszczeniach
zapewnienie, że zbiorniki operacyjne w liniach procesowych znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach
jeżeli pomiędzy zbiornikami przepompowywane są ciecze, zapewnienie, że zbiorniki otrzymujące mają
wystarczającą pojemność dla przepompowywanych objętości lub też, że zainstalowano system kontroli
bezpiecznego poziomu.
zapewnienie, że wdrożono system identyfikacji wycieków lub też że obszary zamknięte są regularnie
kontrolowane w ramach programu utrzymania
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Etap 3:
przeprowadzanie regularnych kontroli i programów testowych
wdrożenie planu awaryjnego dla potencjalnych wypadków, które mogą obejmować:
- plany na wypadek poważnych wypadków w zakładzie (odpowiedni dla wielkości i lokalizacji zakładu)
- procedury awaryjne dla wycieku substancji chemicznych i ropy
- kontrole zanieczyszczeń
- wytyczne dotyczące gospodarki odpadami dla odpadów powstałych w wyniku kontroli wycieku
- identyfikacja odpowiedniego sprzętu oraz regularne inspekcje, czy jest on dostępny i w dobrym stanie
technicznym
- zapewnienie, że personel posiada świadomość środowiskową i jest przeszkolony w zakresie wycieków i
wypadków
- identyfikacji ról i odpowiedzialności zaangażowanych osób
Przechowywanie substancji chemicznych i odpadów
16. BAT mają na celu redukcję ryzyka pożaru i ryzyka dla środowiska w zakresie przechowywania i postępowania z
materiałami niebezpiecznymi, w szczególności:
rozpuszczalnikami
surowcami na bazie rozpuszczalników
rozpuszczalnikami odpadowymi oraz zanieczyszczonymi środkami czyszczącymi
poprzez zastosowanie technik opisanych w Sekcjach 20.2.2 i 20.2.2.1”
przechowywanie jedynie niewielkich ilości surowców niebezpiecznych niezbędnych do produkcji w punkcie
zastosowania
przechowywanie większych ilości osobno
wentylacja z ciągiem wstecznym w dużych zbiornikach podczas ich napełniania, w stosownych przypadkach
(patrz Sekcja 20.2.2)
instalacja alarmów we wszystkich stałych zbiornikach
instalacja osobnych punktów dla materiałów luzem
przechowywanie rozpuszczalników, rozpuszczalników odpadowych i odpadowych środków czyszczących
(jeśli bezpieczeństwo przeciwpożarowe na to zezwala) w szczelnych kontenerach.
Dodatkowe informacje znajdują się w BREF dotyczącym odpadów.
Budowa i działanie zakładu
17. BAT mają na celu zminimalizowanie zużycia i emisji, np. przez:
zautomatyzowanie technik obróbki powierzchniowej, stosownie do branży i operacji, patrz Sekcja 20.2.3
zapewnienie, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w swych zadaniach z zakresu operacji, czyszczenia
i utrzymania, patrz Sekcja 20.2.4
posiadanie pisemnych, aktualnych procedur operacyjnych oraz podręczników procesowych, patrz Sekcja
20.2.4
optymalizacja działań, patrz Sekcja 20.2.5 oraz BAT 14 powyżej
realizacja planowanego systemu utrzymania, jak opisano w Sekcji 20.2.6. Jest to istotne dla redukcji
nieplanowanych emisji i stanowi część SZŚ, patrz BAT 12.
MONITORING
15. BAT mają na celu monitoring emisji LZO, aby je zminimalizować (patrz Sekcja 20.3). Plan gospodarki
rozpuszczalnikami stanowi kluczową technikę zrozumienia zużycia, wykorzystania i emisji rozpuszczalników,
zwłaszcza niezorganizowanej emisji LZO, patrz Sekcja 20.3.1.
Dodatkowe techniki i informacje znajdują się w REF dotyczącym monitoringu.
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Techniki BAT obejmują użycie technik, o których mowa w Sekcji 20.3.2, gdzie do określenia emisji do powietrza,
takich jak emisja LZO lub cząstek zawieszonych w gazach odlotowych, przepływ wolumetryczny itp. stosowane są
pomiary bezpośrednie.
19. Techniką BAT jest regularne obliczanie bilansu rozpuszczalników (w zależności od wielkości emisji), mimo że do
celów regularnej kontroli można ustanowić i zastąpić kluczowe parametry (patrz analiza porównawcza, Sekcja 20.1.1
(j), 20.1.2 oraz 20.3.1).
20. Określony sprzęt (np. wiatraki, wentylatory, systemy oczyszczania gazu odlotowego itp.) mają duży wpływ na
bilans rozpuszczalników. Aby zapewnić, że emisje pozostają na poziomie określonym przez kluczowe parametry,
techniką BAT jest zapewnienie, że taki sprzęt jest regularnie konserwowany (patrz Sekcje 20.2.6 i 20.11.1.2). W
przypadku zmiany sprzętu krytycznego (takiego jak silniki wentylatorów, kół pasowych napędowych lub do
oczyszczania gazów odlotowych), należy stosować się zarówno do oryginalnych specyfikacji (takich jak zapewnienie,
że silniki będą posiadać dokładnie te same specyfikacje, koła pasowe mają te same parametry, itp.), lub też system
należy ponownie skalibrować poprzez pomiary bezpośrednie.
GOSPODARKA WODNA
21. Zużycie wody w tym sektorze jest ogólnie niskie, za wyjątkiem technik, w których stosowane są techniki wodne
dla wstępnej obróbki podłoży lub elementów (patrz Par. 3). Więcej informacji, oraz BAT i poziomy emisji i zużycia
odnoszące się do takich technik zostały szczegółowo opisane w STM BREF.
REDUKCJA, PONOWNE
SUROWCÓW

WYKORZYSTANIE

ORAZ

RECYKLING

WODY

PŁUCZNEJ

ORAZ

22. BAT to zatrzymanie surowców i wody do technik obróbki wodnej, takich jak:
płukanie kaskadowe (wielokrotne), patrz Sekcja 20.4.1.3
odzysk surowców oraz/lub wody poprzez takie techniki jak:
- wymiana jonowa, patrz Sekcja 20.4.1.1
- separacja membranowa lub inne techniki koncentracji, patrz Sekcja 20.7.5.3
stosowanie środków kontroli służących obniżeniu zużycia wód płucznych (patrz Sekcja 20.4.1.4)
Ponowne wykorzystanie / recykling wody chłodzącej
23. Jeżeli do chłodzenia sprzętu, linii procesowych itp. wykorzystywana jest woda, BAT to redukcja zużycia wody
poprzez stosowanie zamkniętych układów chłodzących i/lub wymienników ciepła, patrz Sekcja 20.4.1.2.
ZARZĄDZANIE ENEGIĄ
24. BAT to maksymalizacja efektywności energetycznej i minimalizacja strat energii poprzez stosowanie środków
opisanych w Sekcji 20.5.
BAT dla planowania redukcji zużycia energii, gromadzenia i stosowania danych energetycznych oraz technik
utrzymania zostały opisane w BAT 12, 13 i 14.
BAT 28 dotyczy wyboru systemów obróbki do optymalizacji zużycia energii, w tym suszenia i utwardzania.
BAT 37 dotyczy optymalizacji energii w emisji rozpuszczalników do atmosfery i oczyszczania gazów odlotowych.
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Kluczowe techniki redukcji zużycia energii to:
konserwacja i dostosowanie sprzętu do prawidłowych ustawień
ograniczenie objętości powietrza, które mają być przemieszczone, przy maksymalizacji ilości
rozpuszczalnika wychwytywanego przy minimalnych poborach powietrza, itp.
ograniczenie reakcyjnych strat energii poprzez skorygowanie współczynnika mocy (cos φ)
pomiędzy napięciem a szczytowymi wartościami prądu, aby zapewnić jego stałe utrzymywanie się
powyżej 0.95
unikanie lub kontrolowanie wysokich zapotrzebowań energetycznych przy rozruchu urządzeń (np.
poprzez konwersję połączeń ze star - delta dla niskich objętości, używanie automatycznych
konwerterów star-delta, stosowanie układów łagodnego rozruchu, itp.).
używanie silników o odpowiedniej mocy oraz/lub silników o prędkości zmiennej
instalacja sprzętu energooszczędnego, zwłaszcza silników. Taki sprzęt można wyspecyfikować dla
nowych instalacji, modernizacji lub zastąpienia wadliwego sprzętu.
GOSPODARKA SUROWCAMI (PATRZ SEKCJA 20.6)
Kontrola oddziaływania na środowisko i oddziaływania toksykologicznego
25. BAT to ograniczenie oddziaływania emisji na środowisko poprzez zapewnienie, że stosowane surowce mają
najniższe możliwe oddziaływanie na środowisko. Jest to szczególnie istotne przy zastępowaniu, lub zmianie procesów
lub dostawców (patrz Sekcje 20.6.2, 20.7 i 20.10).
Minimalizacja zużycia surowców (patrz Sekcja 20.6.3)
26. BAT to ograniczenie zużycia surowców poprzez zastosowanie jednej z opisanych technik lub ich połączenia:
automatyczne systemy mieszania, patrz Sekcja 20.6.3.1
programowalne skale, patrz Sekcja 20.6.3.1
skomputeryzowane systemy doboru barw Pantone, patrz Sekcja 20.6.3.1
ponowne wykorzystanie zwróconych tuszy lub powłok, patrz Sekcja 20.6.3.2
ponowne wykorzystanie odzyskanych tuszy lub powłok, patrz Sekcja 20.6.3.3
bezpośrednie przesyłanie kanałami tuszy lub powłok z miejsca przechowywania, patrz Sekcja 20.6.3.4
bezpośrednie przesyłanie kanałami rozpuszczalników z miejsca przechowywania, patrz Sekcja 20.6.3.5
malowanie partiami / grupowanie kolorów, patrz Sekcja 20.6.3.6.
systemy przeczyszczania kanałów doprowadzających, patrz Sekcja 20.6.3.7
PROCESY I SPRZĘT DO POWLEKANIA
Wstępna obróbka wodna
27. BAT dla wstępnej obróbki wodnej zawierające:
odtłuszczanie
utrzymanie kąpieli
minimalizacja zużycia wody i generowania odpadów
redukcja wody odpadowej
zostały opisane w STM BREF, patrz Paragraf 3 niniejszego rozdziału. Przykłady podano w Sekcji 20.7.1.2 oraz
20.7.5.
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SUSZENIE/UTWARDZANIE DLA KAŻDEGO RODZAJU OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ
Systemy powlekania, zastosowanie i techniki suszenia/utwardzania
28. Podczas wyboru procesu/procesów obróbki powierzchniowej (w tym suszenia/utwardzania), zarówno dla nowego
zakładu lub modernizacji istniejącej, BAT to wybranie systemu, który:
minimalizuje:
- emisję rozpuszczalników
- zużycie energii
maksymalizuje efektywne wykorzystanie surowców.
Ogólne techniki powlekania zostały opisane w Sekcjach 20.7.2 oraz 20.7.3. Inne techniki powlekania i drukowania
specyficzne dla branży zostały przedstawione w rozdziałach branżowych.
Techniki suszenia/utwardzania zużywają zwykle najwięcej energii. Opcje ogólne przedstawiono w Sekcji 20.8. Inne
techniki powlekania i druku specyficzne dla branży zostały przedstawione w rozdziałach branżowych.
Wybór techniki suszenia/utwardzania będą ograniczane czynnikami takimi jak rodzaj obróbki powierzchniowej (np.
określone rodzaje farb lub tuszy reagujące z promieniami UV lub promieniowaniem podczerwonym) oraz inne
czynniki, takie jak:
czynniki wymienione we wprowadzeniu do niniejszego rozdziału, zwłaszcza Paragrafu 8
rodzaj, wielkość i kształt podłoża
jakość i rodzaj wymaganego wykończenia, w tym grubość
ogólny system obróbki (tj. powłoki poprzednie i kolejne)
stosowana techniki aplikacji
czy stosowane są techniki redukcji gazu odlotowego na końcu rury.
Poziomy całkowitej emisji LZO związane z BAT zostały podane w sekcjach branżowych. Poziomy emisji (lub
skuteczność usuwania) dla różnych technik oczyszczania gazów odlotowych zostały przedstawione w Sekcji 20.11.
CZYSZCZENIE
Systemy czyszczenia
29. BAT to oszczędne wykorzystanie surowców i zmniejszenia emisji rozpuszczalników przez ograniczenie zmian
kolorów i czyszczenia, zgodnie z BAT 26 (patrz Sekcja 20.6.3).
Techniki czyszczenia
30. Podczas czyszczenia pistoletów natryskowych, BAT to zmniejszenie emisji rozpuszczalników poprzez zbieranie i
powtórne wykorzystanie rozpuszczalnika płuczącego podczas czyszczenia pistoletów natryskowych oraz/lub linii:
można odzyskać 80 90% rozpuszczalnika, patrz Sekcja 20.9.3.
31. BAT to ograniczenie emisji LZO stosowanie bezrozpuszczalnikowych technik czyszczenia lub technik o niskiej
emisji zanieczyszczeń, taki jak techniki opisane w Sekcji 20.9 (patrz Tabela 21.1 poniżej):
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Sekcja
20.9.2
20.9.3

Techniki czyszczenia
Technika

Sprzęt procesowy
Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia
nietrwałe
trwałe
Tak
Tak
Tak

Podłoże

Minimalizacja czyszczenia
Tak
Przygotowanie
przed
czyszczeniem
rozpuszczalnikowym lub innym czyszczeniem
20.9.4
Tradycyjne czyszczenie rozpuszczalnikowe
Tak*
Tak*
20.9.5
Rozpuszczalniki o niskim tempie parowania
Tak
20.9.6
Czyszczenie silnymi rozpuszczalnikami
Tak
20.9.7
Czyszczenie
rozpuszczalnikami
o
niskim
Tak
Tak
potencjale tworzenia ozonu (OFP) **
20.9.8
Czyszczenie wodne
Tak
Tak
Tak
20.9.9
Czyszczenie ręczne
Tak
Tak
20.9.10
Myjnie rozpuszczalnikowe
Tak
Tak
20.9.11
Czyszczenie odzyskanym rozpuszczalnikiem
Tak
20.9.12
Czyszczenie wodą pod ciśnieniem
Tak
20.9.13
Czyszczenie ultradźwiękowe
Tak
Tak
20.9.14
Czyszczenie lodem suchym
Tak
Tak
* tradycyjne rozpuszczalniki powinny być stosowane wraz z technikami minimalizacji emisji, takimi jak wentylacja
dla oczyszczania gazów odlotowych w szczelnych myjniach, itp. zgodnie z Sekcją 20.9. Wyjątki przedstawione w
Sekcji 20.9.9.
** Patrz BAT 36
Tabela 21.1 Czyszczenie: techniki stosowane do redukcji emisji LZO
WYKORZYSTANIE MNIEJ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI (ZAMIENNIKI)
Stosowanie poniższych BAT w każdej branży zostało omówione dla każdej z nich w Rozdziałach 2 – 19 oraz sekcjach
21.2 – 21.19 dotyczących BAT.
32. BAT to redukcja emisji rozpuszczalników poprzez wybór bezrozpuszczalnikowych lub niskorozpuszczalnikowych
technik, omówionych w sekcjach ogólnych dla:
czyszczenia (patrz BAT, 29. 30 i 31, oraz Sekcja 20.10.1)
poszczególnych branż (Sekcje 21.2 – 21.19)
powlekania (patrz Sekcja 20.7)
technik druku tuszem (patrz Sekcja 2.4)
33. BAT to ograniczenie niekorzystnych skutków fizjologicznych przez zastąpienie substancji z oznaczeniami ryzyka
R45, R46, R49, R60 i R61, zgodnie z art. 5 ust. 6 dyrektywy Rady 1999/13/WE. Sekcje 20.9 i 20.10 opisują
alternatywne rozpuszczalniki i techniki czyszczenia.
34. BAT to ograniczenie niekorzystnych skutków ekotoksycznych przez zastąpienie substancji z oznaczeniami ryzyka
R58 i R50/53 (gdy istnieją ich alternatywy, patrz Sekcja 20.10)
35. BAT obejmuje ograniczenie wyczerpywania ozonu stratosferycznego (wysokiego poziomu) przez zastąpienie
substancji z oznaczeniami ryzyka R59. W szczególności wszystkie chlorowcowane lub częściowo chlorowcowane
rozpuszczalniki z oznaczeniem ryzyka R59 używane w czyszczeniu powinny być zastąpione lub kontrolowane, jak
opisano w BAT 31 i 32.
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36. BAT mające na celu ograniczenie tworzenia się ozonu troposferycznego (niskiego poziomu):
poprzez używanie lotnych związków organicznych lub ich mieszanin o niższym potencjale tworzenia ozonu
(OFP), gdy inne środki redukcji emisji niezorganizowanej lub nieoczyszczonej nie pozwalają osiągnąć
związanych z BAT wartości emisji lub technicznie nie są możliwe do zastosowania (np. wywołują
niekorzystne wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi komponentami środowiska) (patrz Sekcja
20.10.2)
w przypadku zmiany rozpuszczalników, poprzez zapewnienie, że zastępowanie skutkuje redukcją tworzenia
ozonu (patrz Sekcja 20.19.2). Należy zauważyć, że porównanie należy przeprowadzać w oparciu o
wyemitowany do atmosfery OPF (tj. OFP x waga odparowanego rozpuszczalnika).
Zastąpienie wysoce reakcyjnych rozpuszczalników alternatywami o niższej reaktywności może zmniejszyć
emisję reaktywnych LZO o 20 – 40%.
Technika ta nie może być jednak stosowana do:
preparatów złożonych, takich jak lakiery i farby samochodowe
układy rozpuszczalnikowe, gdzie nie ma jeszcze zamiennika, jak na przykład rotograwiura.
Tam, gdzie OFP nie jest zwiększony, można dokonać zastąpienia używając rozpuszczalników o temperaturze zapłonu
>55°C..
EMISJE DO ATMOSFERY ORAZ UTYLIZACJA GAZÓW ODLOTOWYCH
37. W przypadku rozpuszczalników, BAT to korzystanie z jednej techniki lub połączenia następujących technik:
ograniczenie emisji u źródła (patrz sekcje branżowe)
odzysk rozpuszczalnika z emisji w gazach odlotowych (patrz Sekcja 20.11.5 i 20.11.6)
zniszczenie rozpuszczalników w rozpuszczalników w gazach odlotowych (patrz Sekcje 20.11.4 20.11.8)
odzysk ciepła generowanego podczas niszczenia LZO (patrz Sekcja 20.11.4.3 do 20.11.4.6)
minimalizacja energii stosowanej do ekstrakcji i niszczenia LZO (patrz Sekcja 20.11.1)
Efekt ten można uzyskać poprzez zaprojektowanie, prowadzenie i utrzymywanie instalacji (patrz Sekcje 20.1.2 i 20.2)
tak, aby uzyskać poziomy zużycia i redukcji związane z wyborem BAT dla danych branż, opisane w Sekcjach 20.1.2 i
20.2 w górę. Wartości emisji podano dla indywidualnych dziedzin przemysłu. (Używanie niskorozpuszczalnikowych
materiałów może prowadzić do nadmiernych zapotrzebowań energetycznych dla eksploatacji utleniaczy termicznych.
Utleniacze można zlikwidować, gdy negatywne skutki występujące pomiędzy różnymi komponentami środowiska
przeważają nad korzyściami wynikającymi z rozkładu lotnych związków organicznych (LZO)
Odzysk rozpuszczalników z gazów odlotowych wykorzystuje więcej energii niż spalanie, nie jest tak efektywny w
wychwytywaniu rozpuszczalników, ponadto często odzyskane rozpuszczalniki nie mogą być ponownie
wykorzystywane ze względu na ich zanieczyszczenie wodą lub innymi rozpuszczalnikami. W przypadku mieszanek
rozpuszczalników, odzyskana mieszanka często nie zachowuje tego samego bilansu składników i, tym samym,
właściwości.
38. W przypadku rozpatrywania odzysku rozpuszczalników. BAT polegają na zapewnieniu ponownego wykorzystania
możliwie największej ilości odzyskanego materiału (wykorzystanie materiału na miejscu nie zawsze jest możliwe).
Ponowne wykorzystanie nie powinno obejmować spalania jako paliwa, ponieważ bardzie efektywne jest używanie
utleniania termicznego, przy którym uzyskuje się niższe poziomy emisji rozpuszczalników. Odzysk rozpuszczalników
dla nowych instalacji lub modernizacji istniejących bez ponownego wykorzystania rozpuszczalnika nie jest BAT.
39. BAT to poszukiwanie możliwości odzysku i wykorzystania nadmiaru ciepła z utleniania termicznego, w lub poza
instalacją, z możliwym dopasowaniem rodzaju wyprodukowanej energii (np. pary) do potencjalnego użytku.
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Podczas odzysku ciepła z utleniania termicznego emitowanych rozpuszczalników, stosują się wszystkie z poniższych:
musi istnieć nadwyżka energii do odzyskania
odzysk energii musi być technicznie możliwy
energia musi być dostępna w formie użytkowanej (np. wystarczająco wysoka temperatura, wykorzystywana
jako para, itp.)
energia do wykorzystania musi być dostępna w tym samym czasie, w którym występuje nadwyżka ciepła
40. BAT to oszczędzanie energii w wyprowadzaniu i oczyszczaniu gazów odlotowych poprzez redukcję
wyprowadzanej objętości. Można to uzyskać poprzez środki opasie w Sekcji 20.11.2. Jednakże, niektóre techniki
mogą być ograniczone potrzebą utrzymania bezpiecznego środowiska pracy w instalacji, ilości pozostałych
rozpuszczalników w powlekanym produkcie, aromacie produktów oraz innych wymogach jakościowych.
41. W przypadku wyprowadzania gazów odlotowych, BAT polegają na redukcji emisji rozpuszczalników oraz zużycia
anergii, przy jednoczesnym najlepszym możliwym wykorzystaniu wysokokosztowego sprzętu poprzez korzystanie z
technik, o których mowa w Sekcjach 20.11.1.3, 20.11.1.4, i 20.11.1.5.
42. Podczas obróbki gazu odlotowego, BAT polegają na optymalizacji stężenia rozpuszczalników do obróbki, a w
utlenianiu termicznych do utrzymania warunków adiabatycznych poprzez stosowanie jednej lub większej liczby z
poniższych opcji:
optymalizacji stężenia w gazie odlotowym przy użyciu technik opisanych w Sekcjach 20.11.1.3, 20.11.1.4 i
20.11.1.5.
minimalizacji ilości oczyszczanego gazu, patrz Sekcja 20.11.1 i 20.11.2 oraz omijania szczytowych wartości
przepływu (patrz Sekcja 20.11.1.3)
wstępna obróbka gazu mająca na celu ochronę systemu oczyszczania oraz optymalizację stężenia
rozpuszczalników zgodnie z opisem w Sekcji 20.11.3. Jednakże, jeśli powietrze odpadowe jest gorące, nie
może być ono wstępnie oczyszczane w drodze absorpcji, patrz BAT 82.
43. Jeżeli z natryskiwaniem związana jest emisja cząsteczek zawieszonych, BAT ma na celu redukcję emisji poprzez
stosowanie jednej lub obydwu technik:
wewnątrzprocesowych technik, takich jak opisano w Sekcjach 20.7.4.1, 20.7.4.2 i 20.7.4.3
technik końca rury opisanych w Sekcjach 20.11.3.5, 20.11.3.6, 20.11.3.7 i 20.11.3.8.
Można uzyskać następujące poziomy:
5 mg/m3 lub mniej dla istniejących instalacji (np. dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, przy użyciu
tradycyjnych skruberów bocznych w połączeniu z separacją cząsteczek metodą Venturiego)
3 mg/m3 lub mniej dla nowych instalacji (np. dla zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, przy użyciu
nowych skruberów w połączeniu z separacją cząsteczek metodą Venturiego
Opinia odrębna
Branża powlekania mebli i drewna odnotowała opinię odrębną co do wartości emisji.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Sekcjach 17.4.7.1 oraz 17.4.7.4, wartości emisji związane z BAT wynoszą 10
mg/m3 lub mniej dla wszystkich instalacji.
Wartości są oparte na normach ekonomiczności i wykonalności technicznej w sektorze.
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OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
44. BAT to ograniczenie emisji ścieków do wody (w poniższej kolejności)
ograniczenie ilości wody przy użyciu technik, o których mowa w BAT 21, 22 i 23
przeprowadzenie wstępnej obróbki i obróbki ścieków, jak opisano w Sekcjach 20.12.1 – 20.12.4
przeprowadzanie oczyszczania biologicznego (patrz Sekcja 20.12.5) w osobnej oczyszczalni ścieków
komunalnych
Techniki biologicznego oczyszczania ścieków znajdują się w CWW BREF. Inne techniki i odnośne wartości emisji
zostały omówione w STM BREF.
Dla określonych instalacji poziomy stężenia powinny być rozpatrywane w połączeniu z ilością zanieczyszczeń
emitowanych z instalacji, specyfikacją techniczną instalacji, np. przepustowością, oraz innymi BAT, zwłaszcza
środkami redukcji zużycia wody (patrz STM BREF)
45. Gdy rozpuszczalniki mogą mieć kontakt z wodą, BAT to zapobieżenie niebezpiecznym poziomom
rozpuszczalników (np. wybuchowych lub potencjalnie niebezpiecznych dla pracowników) w atmosferze odbiorczych
kanałów ściekowych przez zapobiegnięcie nieplanowanym zrzutom (patrz Sekcja 20.2.1) lub utrzymanie bezpiecznego
poziomu zrzutów, które można wyliczyć zgodnie z treścią Sekcji 20.3.3.1.
46. W przypadku dużego biologicznego lub chemicznego zapotrzebowania na tlen w oczyszczaniu ścieków, BAT
polegają na kontroli ilości chemicznych związków organicznych trudnych do oczyszczania w oczyszczalniach ścieków
poprzez monitoring proporcji COD: BOD w ściekach, patrz Sekcja 20.3.3.2.
47. BAT polegają na monitoringu surowców i ścieków w celu ograniczenia wyprowadzania substancji toksycznych dla
organizmów wodnych (patrz Sekcja 20.3.3.3). Gdy takie materiały wyprowadzane są w ilościach, które mogą
oddziaływać na środowisko, można je ograniczyć za pomocą jednego lub więcej spośród następujących zabiegów:
użycia mniej szkodliwych materiałów (patrz Sekcja 20.10),
ograniczenia zużycia materiałów i strat w obróbce procesowej (patrz BAT 19 i 20)
oczyszczania ścieków (patrz Sekcja 20.12 lub CWW BREF oraz STM BREF, jeżeli czynności łączą się z
czynnościami opisanymi w tym BREF).
Gdy takie materiały są zrzucane, BAT polega na monitoringu zrzutów w sposób i o częstotliwości umożliwiającej
minimalizację ryzyka naruszenia warunków zezwolenia (patrz REF dotyczący monitoringu).
Lakiernie
48. Dla lakierni wykorzystujących wodę przed zrzutem może być wymagane oczyszczanie. BAT to stosowanie jednej
lub kilku technik opisanych w Sekcjach 20.7.5 i 20.12 dla wstępnego oczyszczania wód procesowych. Wartości emisji
dla zrzutu do wód powierzchniowych wynoszą:
COD 100 - 500 mg/l
stężenie zawieszonych substancji stałych 5 - 30 mg/l
49. Dla układów płuczek wychwytujących nadmierny natrysk, BAT to zmniejszenie zużycia wody oraz
odprowadzanie i obróbkę ścieków, poprzez zmniejszenie częstotliwości opróżniania zbiorników w drodze:
zoptymalizowania przenoszenia lakieru (patrz Sekcja 20.7.3)
ograniczenia gromadzenia się szlamu lakierowego (patrz Sekcje 20.7.5.6, 20.7.5.7 i 20.7.5.8)
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ODZYSK MATERIAŁÓW I GOSPODARKA ODPADAMI
50. BAT to zmniejszenie zużycia materiałów, jak opisano w BAT 26, a także zapobieganie stratom materiałów oraz
odzysk, powtórnie wykorzystanie i recykling materiałów. Zapobieganie i redukcja strat materiałów to priorytety.
Można je zrealizować poprzez zastosowanie technik opisanych w Sekcjach 20.1.2, 20.3.1, 20.6, 20.7 (zwłaszcza 20.7.3
i 20.7.5). BAT 14, 17, 18 i 25 również mają zastosowanie.
Odzysk zużytych rozpuszczalników
51. BAT to odzysk i ponownie wykorzystanie rozpuszczalników, wewnątrz lub przez zewnętrznych wykonawców, jak
opisano w Sekcjach 20.13.1, 20.13.2 i 20.13.5, patrz BAT 38 i 39 powyżej.
52. BAT to również redukcja liczby zużytych pojemników poprzez wprowadzenie pojemników wielokrotnego użytku,
ponowne wykorzystanie pojemników do innych celów lub recykling materiału opakowaniowego, patrz Sekcja 20.13.6.
53. Jeśli stosowane są systemy adsorpcji węglem aktywowanym lub zeolitem, BAT to odzysk obu rozpuszczalników i
środków absorpcji, jak opisano w Sekcji 20.13.7.
54. Po zastosowaniu BAT 50 – 53, jeśli odpady nie mogą być odzyskane na miejscu lub na zewnątrz, BAT to
minimalizacja niebezpiecznych materiałów i gospodarowanie nimi jako odpadami, przy użyciu technik opisanych w
Sekcjach 20.10, 20.13 i 20.13.8.
REDUKCJA PYŁÓW
55. Patrz BAT 43.
REDUKCJA ODORÓW
56. Gdy występuje oddziaływanie na czuły receptor (zwykle z powodu emisji LZO), BAT ma polegać na redukcji
odorów przy użyciu technik stosowanych do kontroli emisji LZO, takich jak:
zmiany rodzaju procesu (np. patrz Sekcja 4 w Rozdziałach 2 – 19 oraz Sekcjach 20.7 i 2010)
zmiany stosowanych materiałów (np. patrz Sekcja 20.7 i 20.10)
zastosowaniu obróbki gazów odlotowych (patrz Sekcja 20.11)
zastosowania wysokich kominów do emisji gazów odlotowych.
HAŁAS
57. BAT ma rozpoznać znaczące źródła hałasu oraz wszelkie potencjalne czułe receptory w pobliżu instalacji (patrz
Sekcja 20.16.)
58. Gdy hałas może wywierać wpływ na środowisko, BAT mają redukować hałas poprzez zastosowanie stosownych
środków kontroli (patrz Sekcja 20.16), takich jak:
Skuteczne działanie instalacji na przykład:
- zamknięcie lub drzwi wykuszowe
- ograniczenie dostaw i dostosowanie czasu dostaw
zastosowanie technicznych środków kontroli, takich jak tłumik dźwięków na dużych wentylatorach,
korzystanie z barier akustycznych, unikanie instalowania sprzętu o wysokim natężeniu dźwięku, itp.
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OCHRONA WÓD GUNTOWYCH I GLEBY I LIKWIDACJA ZAKŁADU
59. BAT to zapobieganie emisji do wód gruntowych i gleby i tym samym wspierające likwidację zakładów poprzez
zastosowanie technik opisanych w BAT 15 i 16.
21.2

Najlepsze dostępne techniki dla druku

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Wnioski dotyczące BAT przedstawiono dla trzech procesów druku, które mogą przekroczyć wartości progowe opisane
w Załączniku 1, 6.7 do Dyrektywy IPPC:
druku offsetowego, patrz Sekcja 21.2.1
fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego, (w tym lakierowania i laminowania) patrz Sekcja 21.2.2
wydawniczego druku wklęsłego, patrz Sekcja 21.2.3
Inne procesy druku mogą być wykonywane w tym samym zakładzie jako czynności pomocnicze, lub też okresowo
przekraczać wartości progowe. Dla takich czynności, jeżeli nie określono szczegółowych BAT, można stosować BAT
ogólne opisane w Sekcji 21.1
21.2.1

BAT dla gorącego offsetu rotacyjnego

Redukcja emisji zanieczyszczeń
Emisje LZO z druku gorącego to alkohol izopropylowy emitowany z roztworów zwilżających (patrz BAT 61) ze
środków czyszczących (patrz BAT 62) oraz emisji kominowych z suszarek (patrz BAT 63).
60. BAT to zmniejszenie sumy emisji niezorganizowanych i lotnych związków organicznych (LZO) pozostających po
obróbce gazów odlotowych patrz Tabela 2.9 i Sekcja 2.3.2.1) poprzez stosowanie połączenia technik opisanych w
BAT 61 – 63 i BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.. Związane z BAT wartości emisji tych technik to (patrz Sekcja
2.3.2.1):
dla nowych lub zmodernizowanych pras: 2,5 – 10 % LZO wyrażonych jako % zużycia farby
dla istniejących pras: 5 – 15 % LZO wyrażonych jako % zużycia farby.
Procentowe zużycie tuszu umożliwia ocenę pomiarów, w przeciwieństwie do procentowego zużycia rozpuszczalników
(patrz Sekcja 2.3.2.3.1), ponieważ wiele ze stosowanych technik obejmuje również redukcję rozpuszczalnika.
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Alkohol izopropylowy w roztworach zwilżających
61. BAT to redukcja emisji IPA poprzez druk z niskim stężeniem IPA w roztworze zwilżającym poprzez zastosowanie
wszystkich lub wybranych technik przedstawionych w Tabeli 21..2:
Technika
Zastąpienie
IPA
w
roztworze
zwilżającym
Optymalizacja stężenia IPA w roztworze
zwilżającym
Ceramiczne, metalowe i hydrofilowe
wałki nadające i płytowe
Precyzyjne
dostosowanie
wałków
nadających do tuszu
Chłodzenie roztworu zwilżającego
Chłodzenie wałków zwilżających i
cylindrów płytowych
Usunięcie roztworu IPA w nocy z
jednostki nawilżającej
Filtrowanie roztworu nawilżającego
Kontrola twardości wody dla roztworu
nawilżającego

Zastosowalność

Odniesienie

2.4.1.3.1

wszystkie

2.4.1.3.2

Wszystkie stosujące IPA

2.4.1.3.3
2.4.1.3.4

Możliwy odzysk, ogólnie za pomocą
wałków hydrofilowych
Odzysk niemożliwy

2.4.1.3.6
2.4.1.3.7

wszystkie
Odzysk niemożliwy

2.4.1.3.8

wszystkie

2.4.1.4
2.4.1.5

Wymagane przy niskich stężeniach IPA
Odzysk możliwy

Tabela 21..2: Techniki druku gorącego mające na celu zmniejszenie zużycia IPA w roztworach zwilżających
Należy zwrócić uwagę, że górna połowa zakresów podanych w BAT 60 wiąże się z emisjami alkoholu
izopropylowego dla „trudnych” zadań. Definicja „trudnych” jest subiektywna i zależy od poniższych czynników.
Dlatego też BAT polegają na przeprowadzaniu prób w celu określenia najniższego możliwego zużycia IPA dla pras i
najniższej możliwej lotności dla środków czyszczących (patrz BAT 62 poniżej). Górna połowa zakresu emisji może
być brana pod uwagę jako BAT wyłącznie, jeśli wykazano optymalizacje (patrz Sekcja 2.3.2.1).
Na przykład, „trudne” zadania mogą dotyczyć jednego lub wielu z poniższych czynników:
zmian w powierzchni papieru wymagających licznych drobnych zmian ustawień prasy
pokrywania dużą ilością tuszu, gdzie IPA zapobiega pojawieniu się białych plam
nowych pras o dużej szerokości.
Do wyższej emisji przyczyniają się także niskie umiejętności, poziom wykształcenia i doświadczenia operatorów.
BAT 17 odnosi się do zapotrzebowania na szkolenia.
Druk offsetowy bezwodny nie powoduje emisji LZO z roztworów zwilżających i może być stosowany w druku
arkuszowym (patrz Sekcja 2.4.1.8). Ogólnie rzecz biorąc, jego maksymalna możliwa długość jest uznawana za niższą
niż przy druku na gorąco i jest obecnie rzadko stosowany w tym procesie. Może to jednak ulec zmianie w przyszłości.
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Czyszczenie
62. BAT to redukcja innych niezorganizowanych emisji LZO za pomocą następujących technik przedstawionych w
Tabeli 21.3.
Technika
Zastąpienie i kontrola LZO stosowanych
do czyszczenia
Czyszczenie wysokociśnieniowe wodą
wałków zwilżających
Automatyczne czyszczeni cylindrów
drukarskich i gumowych

Zastosowalność

Odniesienie

2.4.1.8.1

wszystkie

2.4.1.8.2

Tylko do wałków Molleton (z czystej
bawełny)
Wszystkie. Koszty odzysku są wysokie.

2.4.1.3.3

Tabela 21.3. Techniki druku na gorąco redukujące emisje niezorganizowane z czyszczenia
Gromadzenie i oczyszczanie gazów odlotowych
63. BAT dla gazów odlotowych i emisji niezorganizowanych to:
redukcja emisji LZO poprzez zastosowanie wyprowadzania oraz spalanie termiczne, katalityczne,
rekuperacyjne lub regeneracyjne powietrza z suszarek, za pomocą technik opisanych w Sekcji 20.11.
redukcja emisji poprzez zastosowanie technik konserwacji opisanych w Sekcji 20.11.1.2.
64. Stosowanie technik koncentracji gazów odlotowych nie jest uznawane za BAT, ponieważ powoduje to problemy z
odorami produktu gotowego, patrz Sekcja 2.3.2.3.1.
65. Ponieważ przepływ powietrza wynikły z wentylacji pomieszczenia drukarskiego i odgrodzenia pras jest duży, a
stężenie LZO bardzo niskie, dlatego też oczyszczanie powietrza z pomieszczenia drukarskiego lub odgrodzenie pras
nie jest uznawane za BAT. Lepszy stosunek kosztów do korzyści uzyskuje się stosując BAT 60 – 63.
66. Prasy posiadają zwykle osłonę, ale wyłącznie z powodów BHP. Osłona nie wpływa na redukcję emisji LZO.
21.2.2

BAT dla fleksografii i opakowaniowego druku wklęsłego (druk na opakowaniach elastycznych)

Redukcja emisji rozpuszczalników
6.7. BAT to redukcja sumy niezorganizowanych i zorganizowanych emisji lotnych związków organicznych
pozostałych po oczyszczaniu gazów odlotowych przy użyciu technik opisanych poniżej w Tabeli 21.4 i ogólnych BAT
w Sekcji 2.1.1. Wartości emisji związane z BAT (patrz Sekcja 2.3.3.3.1) wartości emisji dla trzech scenariuszy
występujących w przemyśle są następujące (przy zastosowaniu referencyjnych wartości emisji określonych w
Załączniku IIb do Dyrektywy o emisjach rozpuszczalników):
Scenariusz 1: Instalacje, w których wszystkie urządzenia produkcyjne bazują na rozpuszczalnikach, lakierach i
substancjach klejących i są podłączone do urządzeń redukujących gazy odlotowe oraz gdy inne urządzenia
produkcyjne są (prawie) wolne od rozpuszczalników, tj. używają bezrozpuszczalnikowych substancji klejących, tuszy
wodnych, itp.:
- z zastosowaniem spalania: całkowite emisje wynoszą 7,5 – 12,5 % referencyjnej emisji
- z zastosowaniem odzysku rozpuszczalnika: całkowite emisje wynoszą 10,0 – 15,0 % referencyjnej emisji
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Scenariusz 2: Istniejące instalacje, w których jest urządzenie do usuwania zanieczyszczeń zawartych w gazie
odlotowym, lecz nie wszystkie bazujące na rozpuszczalnikach urządzenia są do niego podłączone z przyczyn
technicznych lub ekonomicznych. Instalacje te będą korzystać z systemu redukcji (patrz Załącznik 24.2), łączącego w
sobie:
sprzęt do redukcji gazów dla niektórych urządzeń
procesy generujące niewielką ilość emisji niezorganizowanych z procesami rozpuszczalnikowymi na
urządzeniach podłączonych do urządzeń oczyszczających
zastępstwo
2.1) suma emisji dla urządzeń, które są podłączone do urządzenia usuwającego zanieczyszczenia:
z zastosowaniem spalania: całkowite emisje wynoszą 7,5 – 12,5 % referencyjnej emisji dotyczącej tych
urządzeń
z zastosowaniem odzysku rozpuszczalnika: całkowite emisje wynoszą 10,0 – 15,0 % referencyjnej emisji
dotyczącej tych urządzeń
2.2) dla urządzeń niepodłączonych do układu obróbki gazu odlotowego BAT jest jednym z poniższych rozwiązań:
zastosowanie w tych urządzeniach produktów niskorozpuszczalnikowych lub bezrozpuszczalnikowych
podłączenie do urządzenia usuwającego zanieczyszczenia zawarte w gazie odlotowym, gdy istnieje wolna
przepustowość (np. gdy stale podłączone urządzenia mają przestój)
preferencyjne wykonywanie prac z użyciem wysokiej zawartości rozpuszczalnika w urządzeniach
podłączonych do urządzenia usuwającego zanieczyszczenia zawarte w gazie odlotowym
Scenariusz 3: Gdy w instalacjach nie ma urządzenia usuwającego zanieczyszczenia zawarte w gazie odlotowym i
stosowane jest zastępstwo (patrz Załącznik 24.2), BAT ma podążać za rozwojem w dziedzinie
niskorozpuszczalnikowych i bezrozpuszczalnikowych farb, lakierów i spoiw i stale zmniejszać ilości zużywanych
rozpuszczalników, patrz BAT 13 i 14.
W scenariuszach 1 i 2.1, gdy instalacja ma stosunek substancja stała: rozpuszczalnik większy od 1 : 5,5 dla sumy
opartych na rozpuszczalnikach farb, lakierów i spoiw, wartości emisji mogą być niemożliwe do uzyskania. W takim
przypadku BAT ma przewidywać pokrycie fontann farby lub zastosowanie komorowych listew zgarniających oraz
zastosowanie odpowiedniego połączenia innych opisanych technik, takich jak przedstawionych w Tabeli 21.4.
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Technika
Zastępowanie
tuszami
wodnymi,
utwardzanie promieniami UV lub wiązką
elektronową
Zastępowanie substancjami klejącymi i
lakierami
wodnymi,
o
wysokiej
zawartości
substancji
stałych,
utwardzanych promieniami UV lub
bezrozpuszczalnikowych
oraz
wytłaczanie
Wyprowadzanie
i
oczyszczanie
powietrza z suszarek

Odniesienie
2.4.2.2.

Zastosowalność
Nie stosuje się do sprzętu
oczyszczaniem gazów odlotowych

2.4.2.4

Nie stosuje się do sprzętu
oczyszczaniem gazów odlotowych

2.4.2.5

Wyprowadzanie z pras i innych
obszarów produkcyjnych; kurtyny tuszu
lub komorowe listwy podające tonera
Zwiększenie stężenia rozpuszczalników
w gazach odlotowych
Wyprowadzanie
i
oczyszczanie
powietrza z automatycznych urządzeń
czyszczących
Optymalizacja użycia spalarni

Tabela 2.33 i 2.4.2.5.2

W przypadku braku lub niewielkiego
zastępstwa.
Nie stosuje się do istniejącego sprzętu z
wysokim przepływem powietrza i
niskim stężeniem LZO.
Wszystkie

Optymalizacja stężenia LZO w spalarni
poprzez zmiany prędkości wiatraka
Automatyczne i regulowane czasowo
zamykanie systemów obejściowych
Zastąpienie środkami czyszczącymi o
niskiej zawartości LZO lub bez LZO
Czyszczenie wewnętrzne cylindrów
Czyszczenie wysokociśnieniowe wodą

20.11.1.5

Inne bezrozpuszczalnikowe
czyszczenia

techniki

20.11.3.1.
2.4.2.5.1
20.9.10
2.4.2.5.3

2.4.2.5.5.
2.4.2.6.1
20.9
20.9.10
20.9.12
10.9, 20.10

z
z

W przypadku
odlotowego
W przypadku
odlotowego

oczyszczania

gazu

oczyszczania

gazu

W przypadku
odlotowego
W przypadku
odlotowego
W przypadku
odlotowego
wszystkie

oczyszczania

gazu

oczyszczania

gazu

oczyszczania

gazu

Nowe prasy
Ograniczone
do
dogłębnego
czyszczenia i wałków aniloksowych
Wszystkie

Tabela 21.4: Techniki fleksograficzne i opakowaniowego druku wklęsłego ukierunkowane na redukcję emisji
LZO
Gromadzenie i oczyszczanie gazów odlotowych
68. BAT dla gazów odlotowych i innej emisji niezorganizowanej to:
redukcja emisji LZO poprzez stosowanie wyprowadzania i oczyszczania powietrza z suszarek przy użyciu
wybranych technik opisanych w Sekcji 20.11
stosowanie wybranych technik opisanych w Sekcji 20.11.1.1 do zmniejszenia zużycia energii oraz
optymalizacji obróbki gazów odlotowych
redukcja emisji LZO poprzez stosowanie technik konserwacyjnych opisanych w Sekcji 20.11.1.2
69. W przypadku obróbki termicznej gazów odlotowych, BAT to poszukiwanie możliwości odzysku i wykorzystania
nadwyżki energii, patrz Sekcja 20.11.4.4.
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21.2.3

BAT dla wydawniczego druku wklęsłego

Redukcja emisji rozpuszczalników:
70. BAT to zmniejszenie sumy emisji niezorganizowanych i lotnych związków organicznych pozostających po
obróbce gazu odlotowego:
dla nowych instalacji do 4 – 5 % przy zastosowaniu technik 1, 2, 3, 6, 10 i 11 w połączeniu z 8 lub 8 i 9 w
Tabeli 21.5
dla istniejących instalacji do 5 – 7 % przy zastosowaniu technik 1, 2, 10, 11 i jednej z 4, 5, 6, lub 7 w Tabeli
21.5, wyrażonego jako całkowita ilość zużytego rozpuszczalnika (toluenu), jak opisano w Sekcjach 2.3.4.1 i
2.3.4.3.1. Zakres obejmuje także stosowanie połączonych technik dla zużycia energii opisanych w BAT 71 i
ogólnych technik BAT z Sekcji 21.1.
Zastosowalność
wszystkie

Technika
Oczyszczanie gazu odlotowego poprzez adsorpcję i
odzysk toluenu
Stosowanie tuszy retencyjnych
Dłuższy czas suszenia
Stała ekstrakcja powietrza z suszarek

Odniesienie
20.11.6.1

2.4.3.3.5

2.4.3.3.6

Nowe, odzysk niemożliwy

2.4.3.3.7

istniejące

2.4.3.3.8

nowe

9

Powietrze z prasy w obiegu zamkniętym jest
okresowo kierowane do oczyszczania gazu
odlotowego
Powietrze z prasy w obiegu zamkniętym jest
kierowane do oczyszczania gazu odlotowego, gdy
rozpuszczalnik znajduje się w prasie i w
pomieszczeniu drukarskim występuje przepływ
powietrza
Okresowe wyprowadzanie powietrza z prasy,
suszarek i pomieszczenia drukarskiego
Wyprowadzanie powietrza z prasy, suszarek i
pomieszczenia drukarskiego, gdy rozpuszczalnik
znajduje się w prasie i w pomieszczeniu
drukarskim występuje przepływ powietrza
Wentylacja w obiegu zamkniętym

wszystkie
Tylko nowe
Istniejące,
jeśli
przepustowość oczyszczania
gazu
odlotowego
jest
wystarczająca
istniejące

2.4.3.3.9

10
11

Noże powietrzne dla druku sieciowego
Wewnętrzne czyszczenie cylindrów

2.4.3.3.10
2.4.3.4.1

Nowe, jeśli stosunek kosztów
do
korzyści
jest
wystarczający
Nowe
Nowe

1
2
3
4

5

6

7
8

2.4.3.2.2
2.4.3.3.2
2.4.3.3.4

Tabela 21.5 Techniki wydawniczego druku wklęsłego ukierunkowane na redukcję emisji LZO
Korzystanie z tuszy wodnych nie jest obecnie zalecane lub umieszczane w specyfikacjach, ponieważ znacznie utrudnia
recykling produktów drukowanych.
71. BAT to zapobieganie nadmiernemu zużyciu energii przez zastosowanie optymalnej liczby regeneracji
wymaganych do utrzymania emisji w granicach podanych w BAT 70 wartości emisji, patrz Sekcja 20.11.6.1.
Ścieki z odzysku toluenu
72. Skondensowana para z odzysku toluenu jest zwykle zrzucana do oczyszczalni ścieków komunalnych. BAT
zmniejszenie emisje toluenu do kanalizacji miejskiej do 10 mg/l lub poniżej przez odpędzenie z powietrza, patrz
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Sekcja 2.3.4.3.3. Poziom zrzutu należy utrzymać poniżej poziomu, w którym w kanałach ściekowych pojawią się
szkodliwe opary (patrz Sekcja 20.3.3.1) i jednocześnie minimalizować wpływ na cykl wodny.

21.3

Najlepsze dostępne techniki dla produkcji przewodów nawojowych

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Zużycie energii
73. BAT to ograniczenie zużycia energii po suszeniu drutu poprzez chłodzenie przy użyciu powietrza z pomieszczenia
i/lub z zewnątrz (patrz Sekcja 3.4.2.1)
Redukcja emisji rozpuszczalników
74. BAT to zmniejszenie całkowitych emisji lotnych związków organicznych za pomocą jednej lub obu poniższych
technik, jak również ogólnych BAT, opisanych w Sekcji 21.1.:
stosowania materiałów i/lub procesów niskorozpuszczalnikowych (procesy międzyoperacyjne, patrz Sekcje
3.4.4, 3.4.5, oraz pozostałe w Sekcji 20.10)
stosowanie połączeni technik obróbki gazów odlotowych, jak opisano w Sekcji 3.4.6 (patrz również Sekcja
20.11)
Całkowite wartości emisji (w tym emisje niezorganizowane) dla LZO związanych z powyższymi technikami to (patrz
Sekcja 3.3.3.1):
5 g/kg lub mniej dla drutów niecienkich (o średnicy >0,1 mm) (g LZO/kg produktu)
10 g/kg lub mniej dla drutów cienkich (o średnicy 0,01 – 0,1 mm)
Emisja rozpuszczalników z powłok smarowych
75. BAT to wyszukanie i wdrożenie nisko lub bezrozpuszczalnikowych technik w miejsce smarów na bazie
rozpuszczalników (patrz Sekcja 3.4.5.6) i zmniejszenie emisji lotnych związków organicznych.
21.4

Najlepsze dostępne techniki dla przemysłu materiałów ściernych

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Redukcja emisji rozpuszczalników
76. BAT to zmniejszenie całkowitych emisji lotnych związków organicznych za pomocą jednego lub więcej spośród
poniższych rozwiązań w połączeniu z ogólnymi BAT opisanych w Sekcji 20.1:
zastosowanie bezrozpuszczalnikowych i niskorozpuszczalnikowych materiałów wiążących. Można tego
dokonać, gdy nie jest wymagane chłodzenie wodne podczas procesu, np. w przypadku wytwarzania ścierniw
do szlifowania na sucho (patrz Sekcje 4.4.2.1 i 20.8)
zwiększenie wewnętrznego stężenia rozpuszczalnika w suszarkach (patrz Sekcja 4.4.4.1 i 20.11.3.1)
zastosowanie odpowiedniego połączenia technik obróbki gazów odlotowych opisanych w Sekcji 20.11 (patrz
również Sekcja 4.4).
Wartości całkowitych emisji lotnych związków organicznych związane z tymi technikami wynoszą 9 - 14 % wag.
wkładu rozpuszczalnika (patrz Sekcja 4.3.1)
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21.5

Najlepsze dostępne techniki dla produkcji taśmy przylepnej

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Redukcja emisji rozpuszczalników
77. Dla produkcji taśm z użyciem klejów rozpuszczalnikowych, BAT to zmniejszenie emisji lotnych związków
organicznych przez zastosowanie połączenia poniższych technik w połączeniu z ogólnymi BAT opisanych w Sekcji
21.1:
używanie klejów bezrozpuszczalnikowych podczas produkcji niewielkich ilości taśm opakowaniowych i
maskujących oraz dwustronnych (patrz Sekcja 5.4.2 i 20.10)
zastosowanie jednej z następujących obróbek gazów odlotowych lub ich połączenia: a+b, a+c, b, lub c, w
przypadku:
a) kondensacji (patrz Sekcja 5.4.5.1 i 20.11.5.3) po etapie wstępnego suszenia z użyciem suszarki na gaz obojętny
(patrz Sekcje 5.4.4.1 i 20.8.1.2)
b) adsorpcji (patrz Sekcje 5.4.5.2, 20.11.6.1 i 20.13.7.1) z wydajnością odzysku wynoszącą ponad 90 % wkładu
rozpuszczalnika oraz bezpośrednich emisji po tej technice usuwania zanieczyszczeń wynoszących mniej niż 1 %
c) utleniaczy z odzyskiem energii (patrz Sekcja 20.11.4)
Wartości emisji związane z tymi technikami wynoszą 5 % wag. lub mniej całkowitego wkładu rozpuszczalnika (patrz
Sekcja 5.3.1)
Jeżeli w produkcji wykorzystywane są kleje wodne i ciepło topliwe (patrz Sekcja 5.4.1), stosowane są tylko bardzo
małe ilości rozpuszczalników, np. do czyszczenia, co w zasadzie nie powoduje emisji. Mogą one jednak być używane
wyłącznie dla określonych rodzajów taśm i zastosowań.
21.6

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania samochodów

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
78. Proces malowania w przemyśle samochodowym jest wysoce złożony i w pełni zintegrowany, patrz Sekcja 6.4.1.
Wybór farby i systemu aplikacji ma duży wpływ na wybór suszarek i oczyszczania gazów odlotowych. Ponieważ
niektóre techniki są niekompatybilne, nie istnieją BAT dla każdego etapu.
Zużycie energii
79. Sekcja 6.3.2.3 wykazała, że 38- 52% całkowitego zużycia energii w typowej lakierni i montażowni samochodów
pochodzi z lakierni. Dlatego też BAT to ograniczenie zużycia energii w doborze i prowadzeniu operacji malowania,
suszenia/utwardzania oraz w związanych z nimi układach usuwania zanieczyszczeń zawartych w gazach odlotowych,
omówionych w BAT 78 i 80.
Wspólne BAT
80. BAT to ograniczenie emisji rozpuszczalników, a także zużycia energii i surowców, przez dobranie lakieru i układu
suszarek, jak opisano z BAT 28 i Sekcjach 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 i 6.4.7 w połączeniu z technikami utylizacji
gazów odlotowych opisanych w BAT 37 – 42.
Związane z BAT wartości emisji wynoszą 10 - 35 g/m2 (patrz Sekcja 6.3.3.1) (lub 0,3 kg/nadwozie + 8 g/m2 do 1,0
kg/nadwozie + równoważnik 26 g/m2), gdzie emisje i powierzchnia traktowana jako powierzchnia powleczona metodą
elektropowlekania zostały określone zgodnie z Załącznikiem 24.5.

676

Dwie instalacje osiągnęły poziom 10 g/m2 lub niższy (pokazany na Rys. 6.2) poprzez użycie połączenia:
projektów realizowanych od podstaw i nowego zakładu
innowacyjnych zielonych technologii
technik, które nie mogą być wykorzystane w innych przypadkach, np. wykończeń niespełniających
wymogów jakościowych innych producentów.
81. BAT dla istniejących zakładów to ustanowienie i wprowadzenie w życie dla istniejących instalacji planów
obniżenia zużycia i emisji (patrz BAT 13) w celu osiągnięcia wartości emisji określonych w BAT 81, mając na
względzie efekty występujące pomiędzy różnymi komponentami środowiska, korzyści kosztowe, wyższe koszty
kapitałowe oraz dłuższe okresy spłaty związane z osiągnięciem tych wartości. Należy zwrócić uwagę, że:
koszty inwestycyjne i zwrot z inwestycji zostały opisane w Sekcji 6.1, a inne czynniki wpływające na
wdrożenie BAT omówiono w Par. 7
istnieją dwa rodzaje technik, które można zastosować do redukcji emisji LZO
(a) techniki, które można wdrożyć w krótszym okresie czasu, takie jak przedstawione w Tabeli 21.6 poniżej
(np. jedna na trzy lata):
Sekcja
20.1
20.2

Techniki
Systemy zarządzania środowiskiem
Projekty instalacji, funkcjonowanie
zarządzania

20.6
20.7.3

Zarządzanie surowcami
Procesy aplikacji farb i sprzęt

20.9
20.10.1

Techniki czyszczenia
Zastępowanie
środków
(zamienniki)
Obróbka gazów odlotowych

20.11

i

czyszczących

Określone grupy technik do uwzględnienia
Bieżące usprawnienia (Sekcja 20.1.2)
Automatyzacja (Sekcja 20.2.3), zwłaszcza w
przypadku natryskiwania i malowania (patrz również
Sekcja 20.6)
Wszystkie
Zmiana na bardziej efektywny system natrysku:
HCLP, Sekcja 20.7.3.9
Natryskiwanie bezpowietrzne, Sekcja 20.7.3.111
Dzwony
wysokoobrotowe
wspomagane
elektrostatycznie
Sekcja 20.7.3.15
Dyski
wysokoobrotowe
wspomagane
elektrostatycznie
Sekcja 20.7.3.16
(zaraportowano zastąpienie BAT 31 BAT 36)

Tabela 21.6: Powlekanie samochodów; techniki ukierunkowane na redukcję LZO, które można wdrożyć w
krótszym okresie czasu
(b) techniki, dzięki któremu uzyskuje się istotną redukcję emisji LZO. Obejmują one zmianę systemu
malowania oraz/lub system aplikacji farb i/lub suszenia (patrz BAT 79 powyżej), co zakłada zwykle
budowę nowej instalacji lub całkowitą modernizację lakierni i wymaga istotnych inwestycji
kapitałowych.
Istotnym czynnikiem decyzyjnym dotyczącym stosownych środków dla istniejącej instalacji jest wiek lakierni (patrz
Sekcja 6.1 oraz czynniki wpływające na wdrożenie BAT, Par. 6).
Opóźnienie wdrożenia do momentu przebudowy, np.. gdy cykl inwestycyjny dla lakierni będzie się kończyć, może być
korzystne z technicznego punktu widzenia (tj. większa redukcja emisji LZO w dłuższym okresie czasu) oraz bardziej
efektywne kosztowo. W innych przypadkach takie opóźnienie może przynieść jedynie niewielkie korzyści.
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82. gdy stosowana jest obróbka gazu odlotowego z kabiny natryskowe do zmniejszenia emisji LZO, BAT zwiększenie
stężenia lotnych związków organicznych używając jednej z technik obróbki wstępnej opisanych w Sekcji 20.11.3.2 W
przemyśle samochodowym możliwe jest zwiększenie stężenia LZO do 1:10 i 1:15.
Niniejsza najlepsza dostępna technika nie stosuje się do gazów odlotowych utylizowanych w piecu powodu ich
wysokiej temperatury (patrz Sekcja 20.11.3.2)
Emisja cząsteczek zawieszonych do powietrza
83. BAT dla redukcji cząsteczek zawieszonych w powietrzu opisano w BAT 43.
Wydajność materiałów
84. Poziomy emisji związane z BAT na rzecz minimalizacji stężenia rozpuszczalników zostały opisane jako poziomy
emisji dla LZO w BAT 80.
85. BAT to zoptymalizowanie wydajności rozprowadzania materiałów przy użyciu jednej lub więcej spośród
opisanych technik o najwyższej wydajności (patrz Sekcja 20.7.3):
stosowanie maszyn (patrz Sekcja 20.2.3)
zanurzanie zamiast natryskiwania
aplikacja elektrostatyczna
pistolety HVLP
optymalizacja komory natryskowej
Istnieją jednak ograniczenia techniczne. Na przykład, konwencjonalne pistolety natryskowe i natrysk ręczny może być
konieczny do obszarów, w których nie można użyć pistoletów HVLP lub elektrostatycznych, lub też nie można inaczej
spełnić wymogów jakościowych lub operacyjnych, takich jak przy produkcji niskonakładowej.
Emisja do wody
86. BAT dla systemów płuczek zostały opisane w BAT 49.
87. BAT dla minimalizacji zanieczyszczenia wody opisano w BAT 44 – 49.
Odpady
88. BAT do ograniczenia wytwarzania odpadów z farb poprzez:
redukcję nadmiernego natrysku poprzez optymalizację sprawności przenoszenia materiałów
ograniczenie wytwarzania odpadów poprzez odwadnianie szlamu lakierowego, recykling szlamu lakierowego
lub stosowanie techniki emulsji wodnej (patrz Sekcja 20.7.5.6, 20.7.5.7 i 20.7.5.8).
21.7
Najlepsze dostępne techniki dla powlekania furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin
samochodów ciężarowych
Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
89. Proces malowania w przemyśle samochodowym jest wysoce złożony i w pełni zintegrowany i z powodów
technicznych i ekonomicznych jeszcze bardziej skomplikowany dla ciężarówek i pojazdów komercyjnych, patrz
Sekcja 7.3.3.1 i 7.4. Wybór farby i systemu aplikacji ma duży wpływ na wybór suszarek i oczyszczania gazów
odlotowych. Ponieważ niektóre techniki są niekompatybilne, nie istnieją BAT dla każdego etapu.
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Wspólne BAT
90. BAT to ograniczenie emisji rozpuszczalników, a także zużycia energii i surowców, przez dobranie lakieru i układu
suszarek, jak opisano w BAT 28 w połączeniu z technikami utylizacji gazów odlotowych opisanych w BAT 37 – 42.
Całkowita wartości emisji LZO z rozpuszczalników związane z BAT wynoszą (patrz Sekcja 7.3.3.1):
10 – 55 g/m2 dla kabin nowych samochodów ciężarowych
15 – 50 g/m2 dla nowych furgonów i samochodów ciężarowych
gdzie emisje i powierzchnia traktowana jako powierzchnia powleczona metodą elektropowlekania zostały określone
zgodnie z Załącznikiem 24.5.
91. BAT dla planowanie i wdrożenia redukcji zużycia i emisji podano w BAT 81.
92. BAT to redukcja emisji rozpuszczalników z czyszczenia do poniżej 20 g/m2 przy użyciu dobrych praktyk
sprzątania, czyszczenia i substytucji, takich jak te, o których mowa w Sekcjach 20.2.2, 20.9 i 20.10 (patrz Sekcja
7.3.3.1)
93. BAT to redukcja emisji rozpuszczalników ze stosowania bezrozpuszczalnikowych materiałów poliuretanowych z
natryskiem powietrznym do pokrywania wytłumienia dźwiękowego i podłóg (patrz Sekcja 8.2.8).
Emisja cząsteczek zawieszonych do powietrza
94. BAT dla redukcji cząsteczek zawieszonych w powietrzu opisano w BAT 43.
Wydajność materiałów
95. Poziomy emisji związane z BAT na rzecz minimalizacji stężenia rozpuszczalników zostały opisane jako poziomy
emisji dla LZO w BAT 92.
96. BAT dla maksymalizacji wydajności powlekania zostały opisane w BAT 85 (patrz Sekcja 20.7.3).
Emisja do wody
97. BAT dla systemów płuczek zostały opisane w BAT 49.
98. BAT dla minimalizacji zanieczyszczenia wody opisano w BAT 44 – 49.
Odpady
99. BAT do ograniczenia wytwarzania odpadów z farb zostały opisane w BAT 88.
21.8

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania autobusów

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
100. Proces malowania w przemyśle samochodowym jest wysoce złożony i w pełni zintegrowany i z powodów
technicznych i ekonomicznych jeszcze bardziej skomplikowany dla malowania autobusów, patrz Sekcja 8.3.3.1 i 8.4.
Wybór farby i systemu aplikacji ma duży wpływ na wybór suszarek i oczyszczania gazów odlotowych. Ponieważ
niektóre techniki są niekompatybilne, nie istnieją BAT dla każdego etapu.
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Wspólne BAT
101. BAT to ograniczenie emisji rozpuszczalników, a także zużycia energii i surowców, przez dobranie lakieru i
układu suszarek, jak opisano w BAT 28 w połączeniu z technikami utylizacji gazów odlotowych opisanych w BAT 37
– 42.
Wartości emisji LZO z rozpuszczalników związane z BAT wynoszą ponad 92 – 150 g/m2 dla powlekania nowych
autobusów (patrz Sekcja 8.3.3.1), gdzie emisje i powierzchnia traktowana jako powierzchnia powleczona metodą
elektropowlekania zostały określone zgodnie z Załącznikiem 24.5.
102. BAT dla planowanie i wdrożenia redukcji zużycia i emisji podano w BAT 81.
103. BAT to redukcja emisji rozpuszczalników z czyszczenia do poniżej 20 g/m2 przy użyciu dobrych praktyk
sprzątania, czyszczenia i substytucji, takich jak te, o których mowa w Sekcjach 20.2.2, 20.9 i 20.10 (patrz Sekcja
8.3.3.1)
104. BAT to redukcja emisji rozpuszczalników ze stosowania bezrozpuszczalnikowych materiałów poliuretanowych z
natryskiem powietrznym do pokrywania wytłumienia dźwiękowego i podłóg (patrz Sekcja 8.2.8).
105. BAT to minimalizacja emisji rozpuszczalników przez użycie wstępnie powlekanych (zwojowo) materiałów do
budowy pojazdów (patrz Sekcja 9.3.3)
Emisja cząsteczek zawieszonych do powietrza
106. BAT dla redukcji cząsteczek zawieszonych w powietrzu opisano w BAT 43.
Wydajność materiałów
107. Poziomy emisji związane z BAT na rzecz minimalizacji stężenia rozpuszczalników zostały opisane jako poziomy
emisji dla LZO w BAT 101 i 103.
108. BAT dla maksymalizacji wydajności powlekania zostały opisane w BAT 85 (patrz Sekcja 20.7.3).
Emisja do wody
109. BAT dla systemów płuczek zostały opisane w BAT 49.
BAT dla minimalizacji zanieczyszczenia wody opisano w BAT 44 – 49.
Odpady
110. BAT do ograniczenia wytwarzania odpadów z farb zostały opisane w BAT 88.
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21.9

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania pociągów

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Emisja rozpuszczalników do atmosfery
111. BAT to redukcja emisji LZO poprzez zastosowanie połączenia poniższych technik z Tabeli 21.7 oraz ogólnych
BAT opisanych w Sekcji 21.1:
Technika
Techniki specyficzne dla materiałów
Aplikacja wodnych powłok bazowych,
gruntów i warstw wierzchnich
Aplikacja
tradycyjnych
powłok
bezbarwnych
Wodne farby gruntowe i ochrona podwozia
w
połączeniu
z
materiałami
grubowarstwowymi
Wodne farby gruntowe i wypełniacze
Wykorzystanie wypełniaczy aplikowanych
nożowo o niskiej zawartości styrenu
Używanie farb o wysokiej zawartości
substancji stałych

Odniesienie

Zastosowalność

9.3.3 i 9.4.2.1
9.3.3 i 9.4.1

Tylko do dwuwarstwowych wykończeń
lakierowych

9.3.3 i 9.4.1

9.3.3 i 9.4.2.1
9.3.3
9.4.2.2

Do
jednowarstwowych
powłok
wierzchnich, jeśli nie są stosowane
powłoki wodne

Używanie
wstępnie
powleczonych
9.3.3
(zwojowo) materiałów do nowych pojazdów
szynowych
Techniki specyficzne dla procesu
Stosowanie
zanurzania,
powlekania
20.7.2.3
tradycyjnego lub elektropowlekania
Aplikacja
bezrozpuszczalnikowych
8.2.8
Gdy stosowane jest tłumienie hałasu i
poliuretanowych powłok tłumiących i
wykładziny
podłóg
Redukcja
pomalowanych
powierzchni
9.3.3
poprzez użycie folii samoprzylepnych do
projektów dekoracyjnych lub jako ochrona
przed graffiti
Urządzenia do wydajnej aplikacji: HVLP,
9.3.3 i 9.4.4.3
natryskiwanie
bezpowietrzne
lub
wspomagane powietrzem
Recykling środków czyszczących przez
9.3.3, 20.13.1 i 20.13.2.2
destylację
rozpuszczalnika
z
farb
odpadowych i osadów
Utleniacz termiczny do utylizacji gazów
9.3.3 i 9.4.6.5
Gazy odlotowe z suszarek
odlotowych
Tabela 21.7: Pociągi: techniki redukcji emisji rozpuszczalników do atmosfery
Wartości emisji LZO związane z powyższymi technikami wynoszą 70 – 110 g LZO/m2 pomalowanej powierzchni,
patrz Sekcja 9.3.3.1 (patrz Załącznik 24.2. Nie jest to powierzchnia powleczona metodą elektropowlekania zgodnie z
Załącznikiem 24.5.)
Emisja cząsteczek zawieszonych do powietrza
112. BAT to redukcja cząsteczek zawieszonych w powietrzu poprzez zastosowanie połączenia następujących technik:
Usprawnienie wydajności absorpcji poprzez wirowanie Venturiego (patrz Sekcja 20.11.3.4)
Skrubery (patrz Sekcja 9.4.6.2)
Systemy filtrów suchych (patrz Sekcja 9.4.6.3)
Filtry elektrostatyczne (patrz Sekcja 9.4.6.4)
Wartości emisji dla tych technik wynoszą 3 mg/m3 lub mniej.
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21.10

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania sprzętu rolniczego i budowlanego (ACE)

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Emisja rozpuszczalników do atmosfery
113. Systemy farb i aplikacji mogą być niezależne, a wybór techniki gromadzenia gazów odlotowych i ich obróbki
zależy również od tego wyboru. BAT to ograniczenie emisji rozpuszczalników, a także zużycia energii i surowców,
przez dobranie lakieru i układu suszarek, jak opisano w BAT 28 w połączeniu z technikami utylizacji gazów
odlotowych opisanych w BAT 37 – 42. Odpowiednie techniki znajdują się w Tabeli 21.8, 21.9 i 20.10 poniżej, oraz w
BAT 114 i 115.
W opinii eksperckiej TWG, odnoszące się do BAT wartości emisji wynoszą:
emisje 20 – 50 mg C/m3 w gazie odlotowym i 10 – 20 % rozpuszczalników dla emisji niezorganizowanych,
lub
ogólne emisje 0,2 – 0,33 kg LZO/kg zużytych substancji stałych
Technika
Odniesienie
Dwuskładnikowe wodne grunty epoksydowe
20.7.2.3
dwuskładnikowe wodne powłoki wierzchnie
Wodne powlekanie zanurzeniowe, dwuetapowe
20.7.2.3
Elektropowlekania + wodne powlekanie
20.7.2.3
zanurzeniowe
Elektropowlekania + dwuskładnikowa powłoka
20.7.2.2, 20.7.2.3
wierzchnia (rozpuszczalnikowa lub wodna)
natryskiwana na widoczne powierzchnie
Powlekanie proszkowe
20.7.2.5
Tabela 21.8. ACE: techniki dla materiałów do powlekania
Technika
Przejście z natryskiwania na tradycyjne
powlekanie zanurzeniowe
Przejście z natryskiwania na elektropowlekane
farby gruntowe
Przejście z systemu dwuwarstwowego na
jednowarstwowe elektropowlekanie
Przejście na wierzchnią powłokę proszkową
Tabela 21.9: ACE: techniki aplikacji

Odniesienie
20.7.3.3

Technika
Filtrowanie emisji cząsteczek zawieszonych
Zamknięcie instalacji do obróbki wstępnej i
oczyszczanie powietrza wylotowego
Redukcja powietrza wylotowego z pieców
Redukcja powietrza wylotowego ze zbiorników
zanurzeniowych (adsorpcja, spalanie)

Odniesienie
20.11.3.5
20.11 i 20.11.3.7

20.7.3.4
20.7.3.4
20.7.3.18

20.11
20.11

Zastosowalność

Nowe lub zmodernizowane zakłady

Zastosowalność
Gdy elementy mają odpowiednią
wielkość
Gdy elementy mają odpowiednią
wielkość
Gdy elementy mają odpowiednią
wielkość
Nowe lub zmodernizowane zakłady

Zastosowalność
Jeśli stosowane są powłoki wodne
Powłoki rozpuszczalnikowe
Powłoki rozpuszczalnikowe
Powłoki rozpuszczalnikowe

Tabela 21.10; ACE: techniki oczyszczania gazów odlotowych
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Zastępowanie
114. BAT to stosowanie innych systemów powlekania w miejsce farb na bazie rozpuszczalników chlorowcowanych
(patrz BAT 33 i 34). Inne systemy powlekania są dostępne (patrz Sekcje 20.7 i 20.10).
Dla chlorowcowanych rozpuszczalników czyszczących, patrz BAT 33 i 35.
115. BAT to stosowanie powlekania zanurzeniowego (patrz Sekcja 10.2, 10.4 i 10.4.3) dla elementów przed
montażem, aby:
zredukować emisję rozpuszczalników poprzez redukcję natrysku
usprawnić wydajność materiałów (w zależności od wymaganej grubości powłoki)
zredukować przepływ powietrza i tym samym zużycie energii z wyprowadzania powietrza i sprzętu do
redukcji.
Emisja cząsteczek zawieszonych do powietrza
116. BAT dla redukcji cząsteczek zawieszonych w powietrzu zostały opisane w BAT 43.
21.11

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania statków i jachtów

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
117. Sprzedaż i stosowanie środków przeciwporostowych zawierających tlenek tributylocyny (TBTO) jest
kontrolowane przepisami unijnymi, patrz Sekcja 11.2.3. Opcje dla mniej ekotoksycznych powłok przeciwporostowych
zostały opisane w Sekcji 11.4.5.
118. BAT to ograniczenie emisji do środowiska przez włączenie BAT podanych w tej sekcji do dyscypliny instalacji w
suchym doku.
Emisja rozpuszczalników do powietrza
119. BAT to obniżenie emisji rozpuszczalników przez połączenie ogólnych BAT opisanych w Sekcji 21.1 oraz
niektórych lub wszystkich z poniższych technik:
stosowanie lakierów wodnych o wysokiej zawartości substancji stałych lub lakierów dwuskładnikowych (z
lub bez natryskiwania na gorąco, patrz Sekcja 11.4.4.2) zamiast tradycyjnych farb rozpuszczalnikowych
(patrz Sekcja 11.4.2). Zakres substytucji można ograniczyć wymogami klienta i wymogami technicznymi dla
powlekania
zmniejszenie nadmiernego natrysku i zwiększenie wydajności nakładania (patrz Sekcja 11.4.6) za pomocą
natryskiwania na dnie suchego doku poprzez:
- stosowanie sieci, kurtyn wodnych lub innych metod
- ograniczenie natrysku w warunkach pogodowych, gdy prędkość i kierunek wiatru mogą zwiększyć nadmierny
natrysk
dla nowej konstrukcji, natryskiwanie sekcji przed montażem w miejscach zamkniętych z odciągiem (patrz
Sekcja 11.2.1)
ekstrakcja powietrza z obszarów zamkniętych, w których przeprowadzane jest natryskiwanie oraz stosowanie
odpowiedniego połączenia technik oczyszczania gazów odlotowych opisanych w Sekcji 20.11 (patrz również
Sekcja 11.4.6.3)
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Emisja cząsteczek zawieszonych do atmosfery
120. BAT to redukcja emisji cząsteczek pyłu do powietrza poprzez jedną lub więcej z następujących technik:
zbieranie pyłu innych pozostałości materiałów ściernych i usuniętych farb w doku lub pochylni poprzez:
- stosowanie sieci, kurtyn wodnych lub innych metod
- ograniczenie usuwania farb materiałami ściernymi w warunkach pogodowych, gdy prędkość i kierunek
wiatru mogą zwiększyć nadmierny dryf pyłów
- stosowanie piaskowania osłonowego lub próżniowego, wysokociśnieniowego lub mokrego (patrz Sekcja
11.4.3.2, 11.4.3.3, 11.4.3.4) zgodnie z wymogami technicznymi.
121. BAT to zmniejszenie zanieczyszczenia ścieków przez usunięcie resztek lakierów, pozostałości i pojemników,
zużytych materiałów ściernych, szlamu, pozostałości oleju oraz innych materiałów odpadowych z doku przed
zalaniem, składując je w pojemnikach w celu właściwego zagospodarowania, np. powtórnego użycia i/lub usunięcia
(patrz Sekcja 11.3.3.1 i 20.12).
21.12

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania samolotów

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
122. Budowa i konserwacja samolotów wymaga certyfikatu homologacji typu w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz
gwarancji producenta na ochronę antykorozyjna na 25 lat. Może to ograniczyć dostępne opcje BAT, ponieważ
możliwe jest wykorzystanie tylko niektórych rodzajów farb.
123. BAT to ograniczenie emisji Cr (VI) do wody przez zastosowanie alternatywnych systemów pasywacji zamiast Cr
(VI) dla zmywalnych dla przeciwślizgowych farb reaktywnych w przypadku certyfikatów homologacji typu (patrz
Sekcja 12.4.3).
124. BAT to zmniejszenie emisji rozpuszczalników do powietrza przez wszystkie lub wybrane techniki opisane
poniżej wraz z ogólnymi BAT opisanymi w sekcji 21.1:
używanie lakierów o wysokiej zawartości substancji stałych lub farb dwuskładnikowych zamiast materiałów
wysokorozpuszczalnikowych (patrz Sekcja 12.4.2.1)
wychwytywanie i obróbkę gazów odlotowych podczas nakładania lakieru na części (patrz Sekcje 12.3.1.1 i
12.4.5.3) jeśli elementy te stanowią 80% powierzchni
zastosowanie połączenia technik obróbki gazu odlotowego opisanych w Sekcji 20.11 (patrz również Sekcja
12.4.5)
redukcja lub zastąpienie rozpuszczalników czyszczących (patrz Sekcja 20.9 i 20.10), automatyzacja urządzeń
do czyszczenia (patrz Sekcja 20.2.3), pomiar rozpuszczalnika użytego do czyszczenia i redukcja emisji
podczas przechowywania i wykorzystywania (patrz Sekcje 20.2.2.1 i 20.2.3) zwłaszcza używanie wstępnie
nasączanych materiałów do wycierania.
Emisja cząsteczek zawieszonych do atmosfery
120. BAT to redukcja emisji cząsteczek pyłu do powietrza poprzez:
usprawnienie wydajności absorpcji poprzez separację Venturiego (patrz Sekcja 12.4.5.1)
korzystanie z płuczki (patrz Sekcja 12.4.5.2)
Powiązane wartości emisji wynoszą 1 mg/m3 lub mniej.
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21.13

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania innych powierzchni metalowych

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Wspólne BAT
126. Systemy farb i aplikacji mogą być niezależne i będą wybierane dla rodzaju elementu i podłoża. Wybór metody
gromadzenia i obróbki gazu odlotowego również zależy od tego wyboru. BAT to ograniczenie emisji
rozpuszczalników, a także zużycia energii i surowców, przez dobranie lakieru i układu suszarek, jak opisano w BAT
28 w połączeniu z technikami utylizacji gazów odlotowych opisanych w BAT 37 – 42.
Emisja rozpuszczalników do atmosfery
127. BAT to zmniejszenie emisji rozpuszczalników do powietrza przez wszystkie lub wybrane techniki opisane
poniżej wraz z ogólnymi BAT opisanymi w sekcji 21.1:
stosowanie farb niskorozpuszczalnikowych (patrz Sekcja 20.7.2)
techniki redukcji VOT opisane w BAT 126.
W opinii eksperckiej TWG, odnoszące się do BAT wartości emisji wynoszą 0,1 – 0,33 kg LZO/kg zużytych substancji
stałych (zgodnie z Załącznikiem 24.2). Poziomy te nie mają zastosowania gdy elementy metalowe dla przemysłu
samochodowego są powlekane w instalacji i gdy emisje zostały ujęte we wskaźniku emisji masowej obliczonego dla
powlekania seryjnego pojazdów (patrz Sekcje 21.6, 21.7 i 21.8).
128. BAT to zastosowanie innych systemów lakierniczych zastępując lakiery oparte na rozpuszczalnikach
chlorowcowanych (patrz BAT 33 i 34). Dostępne są inne systemy powlekania (patrz Sekcje 20.7 i 20.10).
W celu uzyskania informacji na temat chlorowcowanych rozpuszczalników czyszczących, patrz BAT 32 i 35.
Wydajność materiałów
129. BAT to zmniejszenie zużycia materiałów (w tym rozpuszczalników) przez stosowanie wysokowydajnych technik
nakładania (patrz Sekcja 20.7.3).
21.14

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania zwojów

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1. Branża
stosuje proces wstępnej obróbki wodnej (np. odtłuszczanie, elektropowlekanie, powlekanie konwersyjne, itp.), a
odnośne BAT zostały omówione w dokumencie referencyjnym BAT w STM BREF, patrz Paragraf 3.
Zużycie energii
130. BAT to zmniejszenie zużycia energii przy zastosowaniu wybranych technik opisanych w Sekcji 20.5 i odzysk
energii z obróbki termicznej gazów odlotowych, patrz Sekcja 20.11. Wartości zużycia odnoszące się do BAT zostały
przedstawione w Tabeli 21.11 (patrz Sekcja 14.3.2.3):
Zużycie energii na 1000 m2 podłoża
Zużyta energia elektryczna jako kWh/1000 m2 dla aluminium
Zużyta energia elektryczna jako kWh/1000 m2 dla stali
Zużyte paliwa kopalne jako MJ/1000 m2 dla aluminium
Zużyte paliwa kopalne jako MJ/1000 m2 dla stali

Minimum
270
250
4000
3000

Maksimum
375
440
9800
10200

Tabela 21.11 Powlekanie zwojów: zużycie energii dla powlekania podłoży stalowych i aluminiowych
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Emisja rozpuszczalników do atmosfery:
131. BAT to zmniejszenie emisji rozpuszczalników przy użyciu połączenia technik opisanych w Tabeli 21.12 oraz
ogólnych BAT opisanych w Sekcji 21.1. Wartości emisji LZO odnoszące się do tych technik to (patrz Sekcja 14.3):
dla nowych instalacji: 0,73 – 0,84 g/m2 dla gazów odlotowych oraz 3 – 5 % emisji niezorganizowanych
dla istniejących instalacji: 0,73 – 0,84 g/m2 dla gazów odlotowych oraz 3 – 10 % emisji
niezorganizowanych.
Patrz Sekcja 14.3.3.1. Istniejące instalacje osiągną dolne wartości zakresu tylko wtedy, gdy zostaną znacząco
zmodernizowane.
Technika
Zastępowanie
Powłoki o wysokiej zawartości substancji
stałych
Powłoki wodne
Powłoki proszkowe (1)

Odniesienie

Zastosowalność

14.4.3.1

Nie wszystkie zastosowania

14.4.3.2
14.4.3.3

Nie wszystkie zastosowania
Prawie zerowa emisja LZO,
problemy z odorami
Nie wszystkie zastosowania

ale

Powłoki laminowane
14.4.3.4
Powlekanie
Powlekanie wałkowe
14.4.4.1
(2) wszystkie
Gromadzenie i oczyszczanie gazów odlotowych
Odprowadzanie powietrza na wejściu i wyjściu
14.4.8.1
(2) wszystkie
Ciśnienie ujemne w obszarach procesowych
14.4.8.2
(2) wszystkie
Wyprowadzanie i obróbka powietrza z obszarów
14.4.8.3
(2) wszystkie dla nowych zakładów;
powlekania
niskie stężenie LZO
Wyprowadzanie i obróbka powietrza z obszarów
14.4.8.4
(2) wszystkie; 8% LZO
powlekania farbą
Wyprowadzanie i obróbka powietrza z suszarki /
14.4.8.5
(2) wszystkie; 95% przetworzonych
pieca
LZO
Wyprowadzanie i obróbka powietrza ze strefy
14.4.8.6
Nowe zakłady: 1 – 2% LZO
chłodzenia
Czyszczenie
14.4.4.2
Gospodarka
odpadów
zawierających
20.2.2.1 i 20.3
rozpuszczalniki
(1) Powlekanie proszkowe może emitować prawie zerową ilość LZO, ale nie można go stosować z przyczyn
technicznych. Często wymaga oczyszczania gazów odlotowych z powodu odoru
(2) Wszystkie = procesy inne, niż powlekania proszkowego, gdy techniki te mogą być stosowane z innych
przyczyn, takich jak kontrola odoru
Tabela 21.12: Powlekanie zwojów: wybór technik kontroli zużycia rozpuszczalników i emisji
Odpady
132. BAT to zawracanie do obiegu aluminium i stali z pozostałości podłoża, patrz Sekcja 14.3.3.3.

687

21.15

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania i drukowaniu metalowych opakowań

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Zużycie energii
133. BAT to zmniejszenie zużycia energii przez zastosowanie różnorodnych technik z Sekcji 20.5 i odzysku energii z
obróbki termicznej gazów odlotowych, patrz Sekcja 20.11. Związane z BAT wartości zużycia dla puszek DWI (patrz
Sekcja 15.3.2) wynoszą:
gaz ziemny 5 – 6,7 kWh/m2
energia elektryczna 3,6 – 5,5 kWh/m2
odzyskana energia (gdy energia może być odzyskana, lecz niemożliwe, gdy poziomy emisji są osiągane przez
zastąpienie) 0,3 – 0,4 kWh/m2
Emisja rozpuszczalników do atmosfery
134. BAT to zmniejszenie emisji rozpuszczalników. Wartości emisji LZO podane w Tabeli 21.13 (patrz Sekcja
15.3.3.1): są związane z użyciem wybranych technik, o których mowa w Tabeli 21.14 oraz ogólnymi BAT opisanymi
w Sekcji 21.1.
Poziom emisji LZO przy nakładaniu (g/m2) (2)
Rozpuszczalnikowe
Wodne
Kontakt z żywnością
· puszki na napoje DWI
6,7 – 10,5
3,2 – 4,5
· blacha na końcówki, puszki i elementy
4 – 93
1 – 30
· beczki
90 – 100
Brak kontaktu z żywnością
4 – 93
1 – 30
· blacha na zakończenia, puszki i elementy
· beczki
60 – 70
11 – 20
Farba do nadruku
· blacha na zakończenia, puszki i elementy (1)
2,5 – 13
1–6
Uwagi:
1
Nakładanie farby i lakieru UV jest ograniczone do zastosowań niezwiązanych z żywnością i specjalnych, lecz może
pozwalać na osiąganie wartości niższych od podanych w tabeli
2
Wartości obejmują również emisje niezorganizowane
Tabela 21.13 Wartości emisji dla opakowań metalowych dla rozpuszczalników odnoszących się do BAT
Technika
Zastąpienie powlekania i tuszy (zamienniki)
Techniki aplikacji
Drukowanie
Gromadzenie i obróbka gazu odlotowego
Minimalizacja
i
oczyszczanie
odpadów
rozpuszczalnikowych

Odniesienie
15.4.1, 15.4.2
15.4.3
15.4.4 (patrz również
odpowiednie sekcje i
BAT dla drukowania)

Zastosowalność

15.4.5, 20.11
20.11

Tabela 21.14; Techniki dla opakowań metalowych ukierunkowane na redukcję emisji rozpuszczalników
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Emisja do wody
135. BAT to minimalizacja emisji do wody. Poziomy emisji wskazane w Tabeli 21.15 można uzyskać poprzez
zastosowanie połączenia technik, o których mowa w Sekcji 15.4.6 i 20.12.
Związek
COD
AOX
HC
Sn

Stężenie (mg/l)
<350
0,5 – 1
20 lub poniżej
4 lub poniżej

Tabela 21.15: Opakowania metalowe: poziomy emisji dla ścieków
21.16

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania plastikowych części

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
136. Jeśli stosowane są systemy wstępnej obróbki wodnej, stosowne BAT i wartości zużycia znajdują się w STM
BREF, patrz paragraf 3.
137. Systemy farb i aplikacji mogą być niezależne i będą wybierane dla rodzaju elementu i podłoża. Pomiędzy
systemami farb mogą występować niezgodności. Wybór metody gromadzenia i obróbki gazu odlotowego również
zależy od tego wyboru.
Wspólne BAT
138. BAT to ograniczenie emisji rozpuszczalników, a także zużycia energii i surowców, przez dobranie lakieru i
układu suszarek, jak opisano w BAT 28 w połączeniu z technikami utylizacji gazów odlotowych opisanych w BAT 37
– 42.
Emisja rozpuszczalników do atmosfery
127. BAT to zmniejszenie emisji rozpuszczalników do powietrza przez wszystkie lub wybrane techniki opisane
poniżej wraz z ogólnymi BAT opisanymi w sekcji 21.1:
stosowanie farb niskorozpuszczalnikowych (patrz Sekcja 20.7.2)
techniki redukcji VOT opisane w BAT 138, 140 i 141.
W opinii eksperckiej TWG, odnoszące się do BAT wartości emisji wynoszą 0,25 – 0,35 kg LZO/kg zużytych
substancji stałych (patrz Sekcja 16.3.2.1 i wykorzystanie jednostek zgodnie z Załącznikiem 24.2). Poziomy te nie mają
zastosowania gdy elementy metalowe dla przemysłu samochodowego są powlekane w instalacji i gdy emisje zostały
ujęte we wskaźniku emisji masowej obliczonego dla powlekania seryjnego pojazdów (patrz Sekcje 21.6, 21.7 i 21.8).
140. Dla nowych lub zmodernizowanych instalacji, BAT to redukcja emisji rozpuszczalników poprzez nadanie
priorytetów systemom wodnym.
141. Dla obszarów polipropylenowych, BAT to redukcja emisji rozpuszczalników i zużycia wody poprzez
odtłuszczanie prostych powierzchni polipropylenowych ręcznie za pomocą nasączonych rozpuszczalnikiem
materiałów do wycierania (patrz Sekcja 16.2).
Emisja cząsteczek zawieszonych do atmosfery.
142. BAT dla redukcji cząsteczek zawieszonych w powietrzu zostały omówione w BAT 43.
.
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Wydajność materiałów
143. BAT to minimalizacja zużycia materiałów (w tym rozpuszczalników) oraz strat surowców poprzez zwiększenie
wydajności transferu technik zarządzania surowcami. Poniżej przedstawiono kluczowe techniki, posiadających jednak
ograniczenia techniczne (patrz Sekcje 16.2 i 16.4)
wstępna obróbka powierzchni plastikowych preparatami fluorowymi
techniki aplikacji o wysokiej wydajności, takie jak (patrz Sekcja 20.7.3):
- automatyzacja powlekania (wydajność 45 – 85%, w zależności od geometrii)
- dzwony wysokoobrotowe wspomagane elektrostatycznie
- HVLP lub aplikatory elektrostatyczne
- aplikacja kolorów w partiach
Emisja do wody
144. BAT dla systemów płuczek opisano w BAT 49:
optymalizacja wydajności przenoszenia (patrz Sekcja 20.7.3)
minimalizacja odkładania się osadów z farb (patrz Sekcja 20.7.5.6, 20.7.5.7 i 20.7.5.8)
145. BAT dla minimalizacji zanieczyszczeń wody opisano w BAT 44 – 47.
Odpady
146. BAT dla minimalizacji wytwarzania odpadów z malowania opisano w BAT 88.
21.17

Najlepsze dostępne techniki dla powlekania mebli i materiałów drewnianych

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
147. Systemy farb i aplikacji mogą być niezależne i będą wybierane dla rodzaju elementu i podłoża. Pomiędzy
systemami farb mogą występować niezgodności. Wybór metody gromadzenia i obróbki gazu odlotowego również
zależy od tego wyboru.
Wspólne BAT
148. BAT to ograniczenie emisji rozpuszczalników, zmaksymalizowanie skuteczności powlekania oraz
zminimalizowanie zużycia energii i surowców, przez dobranie lakieru i układu suszarek, zgodnie z technikami
podanymi w Tabeli 21.17, jak opisano w BAT 28 w połączeniu z technikami utylizacji gazów odlotowych opisanych
w BAT 37 – 42.
Emisja rozpuszczalników do atmosfery
149. Wartości emisji LZO dla BAT 148 to:
0,25 kg lub mniej LZO/kg zużytych substancji stałych
Lub
Wartości podane w Tabeli 21.16
Zawartość
organicznego
rozpuszczalnika
w składzie lakieru
Wysoka
Średnia
Niska

Zawartość
rozpuszczalnika
(% wag.)

Środki zmniejszania emisji Emisja

LZO (g/m2)

65
20
5

Wysokowydajne techniki nakładania oraz
dobra gospodarka

40 - 60
10 - 20
2-5

Tabela 21.16: Powlekanie drewna: Emisje LZO dla różnych systemów farb przy użyciu niektórych głównych
środków redukcji emisji
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Technika
Zastępowanie
Powłoki wodne
Powłoki proszkowe – suszone tradycyjne
Powłoki utwardzane promieniowaniem
Powlekanie
Walcowanie i wypełnianie przy użyciu
powlekarek zwrotnych
Powlekanie kurtynowe (odlewy)
Tradycyjne zanurzanie
Powlekanie próżniowe
Powlekanie proszkowe
– natryskiwanie
elektrostatyczne
Zalewanie
Gromadzenie i obróbka gazów odlotowych
Komory natryskowe z redukcją cząsteczek
zawieszonych
Techniki obróbki gazów odlotowych

Odniesienie

17.4.4.6 i 20.11

Gospodarka odpadami rozpuszczalnikowymi

20.2.2.1 i 20.13

Zastosowalność

17.4.3.1
17.4.3.2
17.4.3.3

Nie ma zastosowania dla dębu
Tylko MDF
Tylko płaskie elementy

17.4.4.1

Tylko płaskie elementy

17.4.4.2
17.4.4.3
17.4.4.4
17.4.4.9
17.4.4.4
17.4.5
Gdy inne techniki są niedostępne lub
nie dają odpowiednich poziomów

Tabela 21.17: Techniki powlekania drewna ukierunkowane na redukcję zużycia i emisji rozpuszczalników i
zwiększenie wydajności powlekania
Emisja cząsteczek zawieszonych do powietrza
150. BAT do redukcja emisji cząsteczek zawieszonych z natryskiwania za pomocą systemu mokrych lub suchych
filtrów dla gazów odlotowych z natryskiwania, opisanych w Sekcjach 20.11.3.5, 20.11.3.6 , 20.11.3.7 i 17.4.5.
Poziomy emisji dla tych technik podano w BAT 43.
Odmienna opinia
Przemysł ten zanotował odrębną opinię w porównaniu dla wartości przedstawionych w BAT 43. Wg informacji z
Sekcji 17.4.7.1 i 17.4.7.4, wartość emisji związana z BAT wynosi 10 mg/m3 lub mniej zarówno dla wszystkich
instalacji.
Uzasadnienie jest następujące: wartość ta jest ekonomicznie i technicznie realna w tej dziedzinie przemysłu.
Wydajność materiałów
151. BAT to optymalizacja zużycia surowców poprzez stosowanie technik podanych w Tabeli 21.17 i Sekcji 17.4.1
21.18

Najlepsze dostępne techniki dla konserwacji drewna

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
152. Ze względu na toksyczność elementów w systemach obróbki (patrz Sekcja 18.1) do zapobiegania
nieplanowanemu uwalnianiu do wody i gleby stosuje się szczególnie podkreślane techniki BAT 15 i 16.
Emisja rozpuszczalników do atmosfery
153. BAT to zmniejszenie emisji rozpuszczalników przez stosowanie impregnacji drewna przy użyciu na bazie wody (
Patrz sekcja 18.4.2 i 20.10) lub wysokostężonych układów pestycydów z obróbką gazów odlotowych dla układów
rozpuszczalnikowych (patrz Sekcja 20.11). Ze względu na zmienny charakter i zakres czynności, można zastosować
węgiel aktywowany lub kondensację.
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154. BAT to wykorzystanie ostatniego próżniowego stadium cyklu procesu do usunięcia nadmiaru rozpuszczalnika lub
nośnika.
Redukcja emisji LZO związanych z BAT 153 i dla BAT 153 to (patrz Sekcja 18.3.3.1):
99% redukcja uzyskiwana przy systemach wodnych
70% redukcja uzyskiwana przy systemach rozpuszczalnikowych z obróbką gazów odlotowych.
155. W systemach rozpuszczalnikowych, znaczna ilość rozpuszczalnika jest uwalniana podczas obróbki drewna.
Dlatego BAT to zmniejszenie wpływu rozpuszczalników poprzez użycie rozpuszczalnika o niższym potencjale
tworzenia ozonu dla układów rozpuszczalnikowych (patrz Sekcja 20.10.2).
156. Do BAT nie należy natrysk, gdyż ma on niską ogólną wydajność nakładania – jedyni 10 – 15% (patrz Sekcja
18.1).
Emisja do gleby i wody
157. Dla systemów wodnych i rozpuszczalnikowych, BAT to odprowadzanie nadmiar pestycydu do zamkniętych
obszarów (patrz Sekcja 20.2.1). Zebrane pestycydy można wykorzystać ponownie lub zutylizować jako odpad
niebezpieczny.
21.19

Najlepsze dostępne techniki dla produkcji luster

Wprowadzenie do niniejszego rozdziału (w Sekcji „Jak rozumieć i stosować niniejszy dokument?” Par. 2), pokazują,
w jaki sposób BAT wskazane w niniejszej sekcji odnoszą się do BAT ogólnych opisanych w Sekcji 21.1.
Emisja rozpuszczalników do powietrza
158. BAT to zmniejszenie zużycia i emisji rozpuszczalników (głównie ksylenu) za pomocą połączenia opisanych
technik i ogólnych BAT z Sekcji 21.1:
wykorzystanie farb o wysokiej zawartości substancji stałych, patrz Sekcja 19.4.2.1
powlekanie kurtynowe (prawie 100% wydajność), patrz Sekcja 19.4.3.1
zamykanie obszarów, w których wykorzystywane są rozpuszczalniki, wyprowadzanie i obróbka termiczna
gazów odlotowych.
Producenci działający okresowo mogą od czasu do czasu korzystać z alternatywnych metod obróbki gazu odlotowego
(patrz Sekcja 19.4.5).
Związane z BAT wartości emisji wynoszą 1 – 3 g/m2 dla emisji w gazach odlotowych (2 – 3 % zużytych substancji
stałych) oraz 5 – 10 g/m2 dla emisji niezorganizowanych (8 – 15 % zużytych substancji stałych), patrz Sekcja
19.3.3.1).
Zastępowanie materiałów niebezpiecznych (zamienniki)
159. BAT to ograniczenie użycia niebezpiecznych materiałów przez używanie lakierów o niskiej zawartości ołowiu
(patrz Sekcja 19.4.2.1)
Emisja do wody
160. Wytyczne dotyczące BAT odnoszących się do wodnej obróbki powierzchniowej i utylizacji emisji uwalnianych
do wody oraz odnośne poziomy emisji znajdują się w STM BREF.
22.

NOWE TECHNIKI OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ Z UŻYCIEM ROZPUSZCZALNIKÓW

W niniejszym dokumencie przez „nową technikę” rozumiemy nowoczesną technikę, która nie jest jeszcze komercyjne
stosowana w żadnym z sektorów przemysłu. W niniejszej sekcji opisano techniki, które mogą się pojawić w
najbliższej przyszłości i mieć zastosowanie w sektorze obróbki powierzchniowej z użyciem rozpuszczalników
organicznych.
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22.1

Drukowanie/powlekanie

22.1.1

Fleksografia utwardzana promieniowaniem UV

Opis: Jest prawdopodobne, że w przyszłości rozwinie się druk fleksograficzny utwardzany promieniowaniem UV, w
zastosowaniach innych niż kartony do napojów.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja LZO i emisji.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]

22.2

Produkcja drutu nawojowego

22.2.1 Woskowanie cienkiego drutu
Opis: Techniki brane pod uwagę w celu redukowania emisji rozpuszczalników w wyniku końcowego suszenia wosku
na cienkim drucie (0,01 – 0,1 mm.).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja zużycia i emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004].
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22.3

Przemysł materiałów ściernych

22.3.1 Procesy szybkiego suszenia i utwardzania
Opis: Przez wiele lat opracowywano rozwiązania mające na celu szybsze suszenie i utwardzanie materiałów
wiążących. Nowe procesy obejmują, przykładowo, zastosowanie promieniowania UV lub mikrofal.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: W najbliższych latach, żadne z obecnych odkryć nie zmieni ani nie wpłynie na procesy
produkcyjne w istniejących zakładach produkcji materiałów ściernych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: Brak danych.

22.4

Produkcja taśmy przylepnej

Brak danych.
22.5
Powlekanie samochodów i lekkich furgonetek
[13, DFIU i IFARE, 2002] [76, TWG, 2004]
22.5.1

Udoskonalone powlekanie rozpuszczalne w wodzie 1- i 2-składnikowe

Opis: W przyszłości przewiduje się stosowanie nowych produktów w postaci ulepszonych wodorozcieńczalnych 1- i
2-skladnikowych powłok bezbarwnych, jak również 2-składnikowe powłoki bezbarwne o bardzo wysokiej zawartości
cząstek stałych (o zawartości cząstek stałych do 90 % wag.).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: Brak danych.
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22.5.2

Rozwój w powlekaniu proszkowym

Opis: Przewiduje się zastosowanie na większą skalę proszkowych powłok wierzchnich. Na podstawie oświadczeń
producentów farb, już są dostępne rozmaite systemy proszkowych wierzchnich powłok pigmentowych, jednak nie są
one do tej pory stosowane masowo. Według przemysłowców, może to wynikać z trudności w mieszaniu kolorów,
które uniemożliwia recykling. Obecne powłoki proszkowe nie spełniają wymagań większości europejskich
producentów odnośnie trwałości oraz wytrzymałości fizycznej i chemicznej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Z powlekaniem wiążą się pewne względy odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa. (patrz
sekcje 20.7.3.18 i 20.7.3.19).
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: DaimlerChrysler w USA planował od 2004 r. w całości powlekać Jeep Wranglera powłokami.
Proszkowymi. Niemiecki BMW przestawił jedną z jednostek produkcyjnych na powlekanie proszkowe. Nie da się
jednak uzyskać satysfakcjonującej białej powłoki wierzchniej i jest ona wytwarzana na linii naprawczej.
Literatura: [128, TWG, 2005] [162, Eurocar, 2005]

22.5.3

Zagadnienie przywracanie niskich kosztów

Technika ta została opisana w literaturze [13, DFIU i IFARE, 2002]. Według ekspertów przemysłu motoryzacyjnego,
nie istnieje ona, jednak eksperci od farb twierdzą, że jest ona związana z systemami powłok bazowych ze
zredukowanym parowaniem, patrz sekcja 20.7.2.4.

22.5.4

Wzrost zużycia materiałów uprzednio powlekanych

Opis: Dalszy rozwój może polegać na rosnącym udziale w pełni wykończonych części powlekanych metodą
powlekania zwojów, tak, że w produkcji samochodów niektóre procesy malarskie przestaną być stosowane (patrz
rozdział 14).
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ponieważ materiały powlekane metodą powlekania zwojów powlekane są przed
formowaniem (kształtowaniem) i połączeniem elementów (np. drzwi), techniki nakładania i wyprowadzania pozwalają
na obniżenie emisji LZO na powlekany m2 w porównaniu z malowaniem po uformowaniu.
Oddziaływanie na środowisko: Pozostaje misja LZO (jakkolwiek zredukowana), jest jednak przeniesiona na
producenta materiałów powlekanych metodą powlekania zwojów.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: Brak danych.
22.5.5

Systemy farb poliuretanowych (PU)

Opis: Systemy farb poliuretanowych mogą obecnie być wypalane w temperaturze 100 °C. Pozwala to na końcowe
lakierowanie zarówno karoserii jak części plastikowych w jednym procesie malarskim. Lakierowanie wykończeniowe
w obrębie jednej linii rozwiązuje problem dopasowywania kolorów metalowej karoserii i kolorowych części
plastikowych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Dostępna jest szeroka gama farb PU do wszystkich powłok malarskich, począwszy od gruntu
po powłokę wykończeniową, jak również pochłaniającej dźwięki i do ochrony podwozia. Niskie temperatury
wypalania pozwalają na zastosowanie na szerokiej gamie plastików.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: Brak danych.
22.5.6

Redukcja warstw farby

Opis: Przewiduje się redukcję ilości warstw farby, jako, że grunt i lakiery bazowe są połączone w jednym materiale i
w jednej warstwie farby. Wprowadzane są systemy bezgruntowe, wykorzystujące dwuskładnikowe wodne powłoki
bazowe. Systemy bezgruntowe powodują redukcję etapów nakładania z czterech do trzech, a piece z trzech do dwóch.
Grubość warstwy bazowej jest nieco zwiększona, żeby pokryć spodnią elektropowłokę i chronić przed wpływem
promieniowania UV.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Oszczędność materiałów i energii, a jednocześnie redukcja emisji z procesów
malarskich.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Systemy bezgruntowe mogą prowadzić do znacznych oszczędności.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Komercyjne zastosowanie w DaimlerChrysler Rastatt, Niemcy; SEAT Martorell, Hiszpania;
Mini Oxford, Wielka Brytania; i VW, Meksyk. Kolejne zakłady planują transformację.

Literatura: [128, TWG, 2005].
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Powlekanie furgonetek i samochodów użytkowych

22.6

Brak danych.
Powlekanie autobusów

22.7

Brak danych.
Powlekanie pociągów

22.8

Brak danych.
Powlekanie sprzętu rolniczego i budowlanego (ACE)

22.9

Brak danych.

22.10

Powlekanie statków i jachtów

22.10.1 Mieszanka gorącego elektrostatycznego powietrza
Opis: Technika ta może być stosowana we wnętrzach i na zewnątrz. Ze względu na podgrzewanie farby można
osiągnąć odpowiednią lepkość, tak więc zredukowana zostaje emisja LZO. Należy podkreślić, że wydajność produkcji
może być niższa niż przy technikach tradycyjnych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji LZO.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Zastosowanie we wnętrzach, np. przy pracach konserwacyjnych i naprawczych, oraz na
zewnątrz, w połączeniu z osłonami s-kształtnymi.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowy zakład: W Holandii, prowadzi się pilotażowe prace związane z powlekaniem statków przy pomocy
mieszanki gorącego elektrostatycznego powietrza.
Literatura: [76, TWG, 2004]
22.10.2 Zastępowanie farb przeciwporostowych na bazie biocydów (zamienniki)
22.10.2.1

Farby z naturalnymi biocydami

Opis: Naturalne biocydy produkowane są np. przez niektóre gatunki koralowców, jako ochrona przed zarastaniem.
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Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ten system antyporostowy nie zawiera metali ciężkich ani biocydów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Substancje te mają niższą trwałość w związku z lepszą biodegradowalnością w porównaniu z
materiałami nieorganicznymi takim jak związki miedzi lub TBT.
Zakres zastosowania Farby zawierające naturalne biocydy są nadal w fazie testów.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002].

22.10.2.2

Powlekanie o specjalnych właściwościach powierzchni redukujące porosty

Opis: Do redukcji zarastania mogą być wykorzystywane powłoki o specjalnej strukturze powierzchni, takiej jak
mikroszorstkość.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Ten system przeciwporostowy nie zawiera metali ciężkich ani biocydów.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Pilotażowe projekty testowania bezpiecznych ze środowiskowego punktu widzenia farb
przeciwporostowych zostały przeprowadzone przez środowiskowe organy regulacyjne, ekologiczne organizacje
pozarządowe i producentów farb. Podczas badań, powłoki te okazały się najlepsze spośród wszystkich materiałów
wolnych od biocydów.
Zakres zastosowania Zastosowanie na wszystkich statkach.
Ekonomika: Uważa się że koszty są porównywalne ze środkami przeciwporostowymi zawierającymi cynę i miedź.
Przyczyny zastosowania: SED. Prawodawstwo i zasady dotyczące zanieczyszczeń wód.
Przykładowe zakłady: Brak danych.

Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002] [69, Watermann, i in., 2003] [128, TWG, 2005]

22.11

Powlekanie samolotów

Brak danych.

22.12

Powlekanie innych powierzchni metalowych

Brak danych.

22.13

Przemysł powlekania zwojów

Brak danych.
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22.14

Powlekanie i drukowanie metalowych opakowań

22.14.1 Powlekanie o niskiej zawartości rozpuszczalnika (farba roztworze wodnym)
Opis: Procentowa zawartość rozpuszczalnika zależy od wymagań mechanicznych i chemicznych. Brak dalszych
danych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Obecnie nie są dostępne odpowiednie wewnętrzne lakiery wodne o wysokiej jakości.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]

22.14.2 Procesy utwardzania promieniowaniem
Opis: Ogólny opis, patrz sekcja 20.8.2. Nie jest znane komercyjne zastosowane w powlekaniu zwojów. Patrz też
sekcja 14.4.7.2.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Redukcja emisji rozpuszczalników.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: W nowych liniach utwardzanie przy pomocy promieniowania stało się ważna technologią, trudno
jednak ocenić, czy będzie to właściwe zastępstwo dla tradycyjnych powłok rozpuszczalnikowych przy modernizacji
linii istniejących. Na obecnym etapie rozwoju, utwardzanie promieniowaniem nie spełnia warunków specyfikacji dla
wszystkich produktów powlekanych technika powlekania w zwojach. Prowadzi się próby na niewielka skalę. W
liniach, w których chce się stosować technologię utwardzania promieniowaniem, należy zainstalować lampy UV lub
jednostki EB. Czynniki te oznaczają, że przejście na powłoki utwardzanie promieniowaniem nie jest obecnie
wykonalne w instalacjach powlekania zwojów.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004] [58, ECCA, 2004]
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22.15

Seryjne powlekanie części plastikowych

Opis: Obecnie prowadzi się badania nad rozwojem proszków utwardzanych w niskich temperaturach i powłok
proszkowych utwardzanych promieniowaniem UV.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: Pierwsze wyniki odnośnie przydatności do zastosowania opisanych wymienionych systemów
proszkowych w przypadku niektórych części plastikowych są obiecujące. Wodne powlekanie w formie,
wykorzystywane do powlekania kierownic jest w fazie testów.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [76, TWG, 2004]

22.16

Powlekanie mebli i materiałów drewnianych

22.16.1 Powlekanie proszkowe
Opis: Obecnie, badania w zakresie zastosowania powłok proszkowych w przemyśle drewnianym są silnie związane z
rozwojem nowej generacji proszkowych materiałów powłokowych, które charakteryzują się bardziej
zrównoważonymi procesami topnienia i utwardzania. Systemy powłok proszkowych wiązanych przy pomocy
promieniowania UV są ciągle na wczesnym etapie rozwoju, ale proszki utwardzane promieniowaniem UV są już
obecnie stosowane w produkcji np. MDF lub płaskich paneli drewnianych. Obecnie, nakładanie powłok proszkowych
wspomagane elektrostatycznie na nieprzewodzące drewno i materiały drewniane jest w trakcie opracowywania.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: W tym kontekście, wyeliminowane zostało uziemianie ładunków elektrycznych
z świeżej warstwy lakieru. Tę zasadę malowania zastosowano w przypadku mebli i frontów meblowych uzyskując
następujące efekty:
•
w porównaniu z procedurą niskociśnieniową (HVLP), elektrostatyczne rozpylanie wysokoobrotowe zwiększa
wydajność nakładania o ok. 35 % i, odpowiednio, wydajność materiału o ok. 30 %.
•
Redukuje wytwarzanie odpadów (farb) o ok./ 80 %.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania: W obecnej chwili, procesy wspomagane elektrostatycznie mogą być stosowane w obróbce
drewna w pojedynczych przypadkach. Potrzebne są zatem dalsze badania.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
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Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [13, DFIU i IFARE, 2002]
22.16.2 Wybielanie nadtlenkiem i podczerwienią
Opis: Powstała nowa metoda wybielania, łącząca zastosowanie nadtlenku i promieniowania podczerwonego. Brak
dalszych danych.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: www.altonic.fi
22.16.2.1 Utylizacja plazmą nietermiczną
Opis: Plazma w gazach odlotowych powstaje w niskich temperaturach (30 - 120 °C) przez przepuszczanie gazów
odlotowych przez dwie elektrody o zmiennym napięciu 20 - 30 kV. W plazmie, opary LZO bardzo szybko reagują z
tlenem tworząc CO2 i parę wodną.
W plazmie, cząsteczki gazów są częściowo zjonizowane. Stan ten osiąga się zazwyczaj pod wpływem bardzo wysokiej
temperatury, takiej jak w przypadku pioruna. Pod wpływem odpowiedniej ilości energii można go jednak uzyskać w
temperaturze pokojowej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Osiągana jest wydajność 97 – 99,9 %, bez podgrzewania gazów odlotowych.
Instalacja jest bardzo prosta w porównaniu z utlenianiem termicznym i zużywa znacznie mniej energii.
Oddziaływanie na środowisko: Zużycie energii wynosi 0,5 – 3,0 kWh energii elektrycznej na 1 000 m3
utylizowanych gazów odlotowych.
Dane operacyjne: Dostępne są różne rozwiązania. Niekiedy przestrzeń między elektrodami wypełniona jest
niewielkimi szklanymi kulkami wzmacniającymi pole elektryczne.
Zakres zastosowania: Technika jest zaledwie od kliku lat wykorzystywana komercyjnie, do redukcji emisji odorów i.
niekiedy, utylizacji gazów odlotowych zawierających LZO. Obecnie, technika jest stosowana jako pilotażowa, w
projekcie demonstracyjnym redukcji emisji LZO w wyniku suszenia drewna. Przewidywano, że zostanie ona
zastopowana komercyjnie w tym zakresie w 2004 r.
Teoretycznie, nie ma ograniczeń zastosowania ze względu na stężenie LZO w gazach odlotowych, jednak obecnie
stosuje się ją przy niskich stężeniach. Może mieć też zastosowania w przypadku małych i dużych przepływów.
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Ekonomika: Nie są dostępne dane na temat kosztów. Przewiduje się jednak, że technika ta jest tańsza niż utlenianie
termiczne lub adsorpcja.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Literatura: [63, Vito, 2003] [76, TWG, 2004]

22.17

Konserwacja drewna

Brak danych.

22.18

Produkcja luster

Brak danych.

22.19

Utylizacja gazów odlotowych

22.19.1 Elektrycznie podgrzewane tuby adsorbujące węgiel
Opis: Węglowe tuby adsorpcyjne mogą być zamontowane na poszczególnych liniach drukujących/powlekających i
wykorzystane do adsorpcji LZO. LZO mogą być następnie odzyskiwane dzięki przesyłaniu napięcia przez
przewodzące prąd węglowe tuby.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Brak danych.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Brak danych.
Zakres zastosowania Brak danych.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Badania na niewielką skalę w Wielkiej Brytanii odniosły sukces.
Literatura: [76, TWG, 2004]

22.20

Utylizacja ścieków

22.20.1 Komory natryskowe z mokrą separacją – z cząsteczkami SiO2
Opis: Nadmierny natrysk w komorze natryskowej, gdzie powierzchnie natryskiwane są materiałami malarskimi może
być przechwytywany przy użyciu kurtyny wodnej. Mieszanka wody i farby jest przechwytywana i poddawana obróbce
w zbiorniku poniżej komory. Cząsteczki SiO2 są nasycane farbą, a następnie usuwane ze zbiornika i odzyskiwane jako
świeża farba.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Emisja LZO jest redukowana, a odzyskana farba i cząsteczki SiO2 mogą być
odzyskane jako świeża farba.

702

Oddziaływanie na środowisko: Produkcja ścieków, które często mogą być wykorzystane powtórnie.
Dane operacyjne: Proces jest w pełni dopracowany i gotowy do zastosowania komercyjnego, nie jest jednak obecnie
dostępny na duża skalę.
Zakres zastosowania: Komory natryskowe z mokrą separacją są powszechnie wykorzystywane w przemyśle
malowania drewna i mebli. Mogą być one stosowane w przypadku farb wodnych i rozpuszczalnikowych.
Technika nie jest obecnie stosowana na poziomie komercyjnym.
Ekonomika: Nieznane.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.
Przykładowe zakłady: Brak danych.
Literatura: [63, Vito, 2003]
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23. UWAGI KOŃCOWE
23.1. Koordynacja prac
Spotkanie początkowe Technicznej Grupy Roboczej (TWG) odbyło się w marcu 2003 r., natomiast pierwsza wersja
wstępna została przedstawiona do konsultacji w maju 2004 roku. Druga wersja wstępna (z propozycjami BAT) została
przedstawiona do konsultacji w październiku 2006 roku. Spotkanie końcowe TWG odbyło się w czerwcu 2006 roku.
23.2 Źródła informacji i postępy prac
W niniejszym dokumencie omówiono 18 branż przemysłu przy użyciu ok. 150 źródeł informacji. Rodzaj, jakość i
ilość danych różnią się w zależności od branży.
Dyrektywa o emisji rozpuszczalników (SED) ma zastosowanie do wszystkich branż w tym sektorze. Niektóre raporty
zostały przygotowane przez Państwa Członkowskie i zainteresowane branże i dotyczyły dobrych praktyk i
potencjalnych BAT wspierających wdrożenie postanowień dyrektyw przed rozpoczęciem prac nad niniejszym
dokumentem, co stało się podstawą dla pierwszej wersji wstępnej. Wykorzystano także raport z dwóch badań
ogólnoeuropejskich przygotowujące do wdrożenia protokołów SED i UNECE dotyczących kontroli LZO21. Niektóre
dostarczone dokumenty podawały o wiele niższe progi graniczne SED dla branż, co spowodowało niejakie trudności,
w szczególności w identyfikacji opisów i technik procesów dla dyskusji na temat BAT IPPC. Należy jednak
zauważyć, że TWG wyjaśniła te kwestie w drodze wymiany informacji i przygotowała wnioski oparte o dane dla
instalacji przekraczających wymogi IPPC.
Następujące Państwa Członkowskie przedstawiły wytyczne na temat dobrych praktyk dotyczących najlepszych
dostępnych technik: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Nordycka Rada i Hiszpania, głównie na temat druku i
malowania. Dostarczono niewiele danych na temat zużycia i emisji prze Państwa Członkowskie.
Rola przemysłu w dostarczaniu danych i wyjaśnień miała kluczowe znaczenie. Większość omawianych branż i ich
dostawców i konsultantów uczestniczących w ESVOCCG 22 wywiązała się z tego zadania. Dostawcy i konsultanci
opiniują i odgrywają istotną rolę w dostarczaniu i wyjaśnianiu danych na temat technik, zużycia i emisji.
Główne badania nad BAT, wytyczne, kwestionariusze branżowe dostarczono (m. in.) dla: druku, drutów
zwojowanych, taśm klejących, sektora samochodowego, powlekania statków (z Portugalii), opakowań metalowych,
powlekania zwojów oraz luster. Niektóre branże wykorzystały również swoje własne TWG do przedstawienia
skoordynowanych odpowiedzi ze strony branż. Siedem stowarzyszeń branżowych, wraz z ESIG, dostarczyło istotnych
informacji i oszacowało koszty na 1,36 mln euro (średnio 191000 euro na stowarzyszenie). Ogólnie, ESVOCCG
szacuje, że całkowity wkład branży w wymianę informacji wyniósł ok. 2.2 mln euro.
Głównym źródłem danych stały się uwagi TWG do dwóch wersji wstępnych: ok. 2000 w każdym przypadku. Ponadto
wymieniano także informacje w celu wyjaśnienia poszczególnych technik i uwag.

21

Dokumenty DFIU/IFARE (w tym badania ISACOAT) przygotowane dla wdrożenia SED zostały wykorzystane w kilku rozdziałach. Dane EGTEI
przygotowano w oparciu o Protokoły UNECE dotyczące ograniczenia transportu trans granicznego LZO oraz tlenków azotu. W wyniku wymiany informacji
niektóre dokumenty EGTEI zostały zaktualizowane po konsultacjach z zainteresowanymi branżami.
22

ESVOCCG – Europejska grupa ds. koordynacji emisji lotnych związków organicznych z rozpuszczalników koordynuje odpowiedź branż na stosowne
propozycje polityk europejskich oraz legislacji pod auspicjami CEFIC.
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Informacje pochodziły także z wizyt terenowych w instalacjach wykazujących potencjalne BAT dla druku, opakowań,
produkcji drutu zwojowanego, montażu samochodów, powlekania puszek i malowania mebli we Francji, Holandii i
Niemczech. Do wymiany informacji przyczyniły się także spotkania z ESVOCCG i ACEA 23
Arkusze EGTEI przygotowano w celu ułatwienia gromadzenia danych krajowych na temat emisji w modelu RAINS.
Zawierają dane na temat korzyści kosztowych na poziomie europejskim wynikające ze stosowania kluczowych technik
redukcyjnych w różnych branżach, przy czym dane te zostały zastosowane do weryfikacji wniosków dla BAT, dodania
informacji pomocniczych na temat branż, a w niektórych przypadkach do wsparcia derywacji BAT. Ponadto, udział
CITEPA (autorzy) w TWG również umożliwił weryfikację i aktualizację niektórych arkuszy, a tym samym większą
spójność. Podejście EGTEI zostało z konieczności ograniczone pod względem kompleksowości i nie obejmuje
wszystkich technik BAT, nie uwzględnia innych analiz BAT, takich jak oddziaływanie na środowisko lub
charakterystyki technicznej poszczególnych produktów lub BAT na poziomie instalacji. Dlatego też dane nie zawsze
dokładnie mapują format BREF i metodologię. Jednakże dane te są przydatne na wysokim szczeblu i wiernie
przedstawione w niniejszym dokumencie.
Aby zminimalizować powtarzanie, wiele technik które można stosować dla więcej niż jednej branży, omówiono
ogólnie w Rozdziale 20. Dużą część rozdziału zajmuje utylizacja gazów odlotowych. Odbyło się spotkanie podgrupy,
mające na celu ułatwienie przygotowanie tej części oraz opracowanie wniosków na temat BAT. Ponieważ tak wiele
różnych procesów i połączeń technik zostało tu omówione, każda z własną specyfiką, uzgodniono, że wnioski dla
BAT powinny się koncentrować przede wszystkim na ustaleniu zakresu emisji związanych z odpowiednim
połączeniem najlepszych dostępnych technik. Uzgodniono, że zakresy te powinny być oparte o kluczowe środki
produkcyjne dla każdej branży, takie jak LZO wyemitowane na g/m2 lub na kg zużytych substancji stałych. W celu
uniknięcia wątpliwości, zakresy emisji są zwykle takie same jak te określone w Dyrektywie SED.
Wiele danych koncentrowało się głównie na emisjach LZO, w związku z czym brakuje danych dla innych kwestii, np.
zintegrowanej kontroli procesu oraz ograniczeniu zużycia. Podobnie jak przy innych projektach BREF, w wielu
obszarach brakowało danych jakościowych.
Dane otrzymane dla branży taśm magnetycznych wykazały, ze w UE istnieją tylko trzy instalacje, a jedna z nich ma
80% udziałów w rynku europejskim. W oparciu o to, że branża ta jest zastępowana przez inne rodzaje rejestracji
danych, wymiana informacji nie została uznana za efektywną pod względem zasobów. Informacje uzyskane na temat
przemysłu obuwniczego wykazały, że żadna z instalacji w UE nie osiągnęła wartości granicznych IPPC. Dla okładzin
ciernych, mniej niż 10 firm niemieckich stanowi ponad połowę produkcji europejskiej, a procesy rozpuszczalnikowe
wykorzystywane są tylko przy 20% produkcji. Ponownie wymiana informacji nie została uznana za efektywną pod
względem zasobów. Oba procesy powinny zostać uwzględnione przy pierwszym przeglądzie.
Brak danych an temat produkcji statków przy użyciu żywic poliestrowych, tak więc nie wiadomo, czy działanie to
powinno być objęte niniejszym dokumentem.
Zaraportowano, że niektóre instalacje przetwarzające półprzewodniki i drukujące tapety mogą korzystać z
rozpuszczalników do odtłuszczania przekraczających wartości graniczne IPPC, ale nie otrzymano na ten temat
żadnych danych.
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23.3 Stopień konsensusu
Branże proszone o wyjaśnienie definicji „rozpuszczalniki organiczne” i „wydajność” z Załącznika 1, par. 6.7
Dyrektywy IPPC. We wnioskach z wymiany informacji można zobaczyć, że wymiana dotyczyła informacji na temat
rozpuszczalników organicznych zdefiniowanych jako LZO (jak zdefiniowano w Dyrektywie o emisji
rozpuszczalników, Dyrektywa Rady 1999/13/WE). Można również zauważyć, że przy opracowywaniu wniosków na
temat BAT, wymiana koncentrowała się na instalacjach, w których rzeczywiste zużycie rozpuszczalników
przekraczało graniczne wartości dla wydajności określone w Dyrektywie IPPC (gdy zużycie w ramach działania
obejmowało rozpuszczalniki odzyskane ze sprzętu do redukcji emisji gazów odlotowych). Interpretacja granicznych
wartości wydajnościowych zostało omówione w kontekście prac przeprowadzonych przez DG Środowisko, aby
opracować wytyczne na temat interpretacji określonych przepisów Dyrektywy.
Osiągnięto wysoki poziom konsensusu w zakresie analizowanych technik oraz wniosków na temat BAT, z jedną
opinią odrębną wymaganą przez branżę.
23.4 Luki w wiedzy i wskazówki do przyszłych badań oraz gromadzenie informacji
W konsekwencji wymiany informacji zidentyfikowano następujące luki w wiedzy. Niektóre z nich zostały opisane w
tekście głównym, inne, dopiero powstające, opisano w Rozdziale 22, Nowe Techniki. Zostały tu podsumowane, wraz z
propozycjami przyszłych prac:
23.4.1

Zagadnienia ogólne

Omawiane branże. Jak wspomniano powyżej, niniejszy dokument nie omawia produkcji taśm magnetycznych,
etykiet samoprzylepnych, okładzin ciernych, konstrukcji łodzi z użyciem żywic, półprzewodników i tapet.
Zalecenie: Należy zebrać dane dotyczące tych branż, aby ocenić, czy należy je włączyć do przeglądu niniejszego
dokumentu.
Arkusze EGTEI: Jak wspomniano w Sekcji 23.2 powyżej, dostarczyły one przydatnych danych. Jednak podejście nie
zawsze mapuje dokładnie format i metodologię BREF.
Zalecenie: Zachować zgodność z CITEPA/EGTEI i przeanalizować szersze użycie danych z EGTEI, szczególnie do
celów aktualizacji lub przeglądów. Należy również upewnić się, że CITEPA/EGTEI są świadome rozwoju BAT.
Zużycie energii. Jest to prawdopodobnie kolejna najważniejsza kwestia w tym sektorze, zaraz po emisji LZO.
Jednakże, dla technik procesowych opracowanie BAT lub określenie wartości zużycia dla produkcji energii okazało
się praktycznie niemożliwe (z kilkoma wyjątkami).
Zalecenie: Wymagane dostarczenie większej ilości danych na temat zużycia energii dla tych technik oraz
przepustowości produkcji. Byłoby przydatne, gdyby odnosiły się one do tych samych środków produkcji, które są
stosowane dla emisji LZO.
Energia stosowana dla technik „końca rury” oraz kwantyfikacja oddziaływania dla środowiska oraz efektu
ekonomicznego redukcji emisji. Przeprowadzono próbną kwantyfikację powyższych kwestii, nieudaną jednak z
powodu niewystarczającej ilości danych (zwłaszcza dla branży opakowań metalowych, patrz poniżej). Jedną z opcji
jest porównanie marginalnych kosztów społecznych spalania gazu ziemnego w celu ograniczenia emisji LZO, w
szczególności przy niskich stężeniach, ale dostępne koszty przygotowano w oparciu o różne podstawy, co powoduje
duże wątpliwości (zwłaszcza dla kosztów związanych z dwutlenkiem węgla).
Zalecenie: Dostarczenie większej liczby informacji na potrzeby wyboru dróg inwestycyjnych (stosunek kosztów do
korzyści lub redukcja vs. efektywniejsza aplikacja i techniki niskorozpuszczalnikowe) oraz określenia, czy możliwe
jest odstąpienie od obróbki gazów odlotowych przy substytucji niskorozpuszczalnikowej (w celu uzyskania informacji
szczegółowych, patrz sektor opakowań metalowych).
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Użycie mniej niebezpiecznych substancji: użycie rozpuszczalników o niższym potencjale tworzenia ozonu
(OFP). Żadna dyskusja na temat emisji LZO nie byłaby pełna bez rozmów na temat powstawania ozonu oraz różnych
potencjałów różnych rozpuszczalników do formowania ozonu. Techniki te opisano w ECM REF, a STS TWG
wymieniła istotne i przydatne informacje. Wniosek: technikę można obecnie uznać za BAT jedynie w ograniczonych
okolicznościach z następujących powodów:
Nie jest konieczna przy odpowiednich technikach redukcji gazu odlotowego
Istnieje kilka skali porównawczych (z modelów kompleksowych). Najczęściej przywoływaną w Europie jest
POCP, wymieniająca ok. 130 substancji (nie wszystkie to rozpuszczalniki), stosowana do modelowania dla
wymogów polityk UE i Państw Członkowskich, a nie w zastosowaniach praktycznych, takich jak rozwój
procesów
Skali tych nie można obecnie wykorzystać do wykazania zgodności z legislacją, np. SED, mimo że
substytucja oparta o taką skalę mogłaby przyczynić się do realizacji celów SED i IPPCD
Skale OFP nie są stosowane przy produkcji substancji złożonych, takich jak tusze i farby. Koszty
zastosowania takiej techniki i opracowania nowych formuł są wysokie, proces jest też czasochłonny, tak więc
wykorzystanie ich jako podstawy substytucji takich substancji nie jest obecnie wykonalne. Efekt ten można
osiągnąć w ramach innych działań, np. REACH, gdzie aspekt ten można przeanalizować jako jeden z kilku
czynników, a koszty rozwoju można podzielić.
Kontrola emisji LZO wspiera kontrolę powstawania ozonu, natomiast zakładane korzyści mogą nie zostać osiągnięte,
jeżeli całkowity powstały ozon (uwolniona masa x OFP) jest wyższa od zakładanej. Przykładowo, jedną z
powszechnie stosowanych technik BAT jest korzystanie z farb o wysokiej zawartości substancji stałych. Jednakże,
podczas końcowego spotkania TWG zauważono, że do uzyskania wymaganej dyspersji barwników stosuje się
silniejsze rozpuszczalniki. Mogą być to rozpuszczalniki o istotnie wyższym potencjale OFP, tak więc nawet jeśli
emisja LZO zostanie znacznie zmniejszona, spodziewane ograniczenie powstawania ozonu może się nie powieść.
Zalecenie: Więcej badań i informacji w celu:
Oceny wykorzystania OFP na całym świecie w regulacji
Zapewnienia, że opracowano najbardziej odpowiednią skalę OFP oraz/lub najlepiej dostosowaną skalę dla
przyszłych inicjatyw unijnych, np. na rzecz przedstawienia danych na temat powszechnie stosowanych
rozpuszczalników oraz do wsparcia rozwoju technik kontroli emisji
Wsparcia rozwoju i stosowania technik do farb, tuszy i innej obróbki powierzchniowej z użyciem LZO, np. w
ramach REACH
Oceny wpływu farb i obróbki powierzchniowej będących substytutami pozwalającymi na spełnienie
wymogów SED i określenia ich skuteczności w redukcji ozonu na poziomie UE, państw członkowskich i
lokalnym.
Tlenki azotu z rozpuszczalników zawierających azot: Są one stosowane w niektórych z omawianych procesów. Nie
wiadomo, w jakim zakresie utlenianie rozpuszczalników stanowi źródło tlenków azotu, co może zmienić się w
przyszłości, gdy inne inicjatywy spowodują spadek użycia przynajmniej jednego rozpuszczalnika zawierającego azot.
Zalecenie: Potrzebne jest więcej informacji co do ilości rozpuszczalników zawierających azot stosowanych w UE,
projektowanego przyszłego użycia i do wyliczenia ilości elektów azotu powstałych na poziomie UE i lokalnym.
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Stosowanie technik wysokowydajnych: Mimo że są one często przedstawiane jako BAT lub włączane do grupy
technik wspierających osiągnięcie emisji związanych z BAT, często nie są uznawane jako oddziaływujące na emisję
LZO, jeśli są one wyliczane, np. jako kg LZO / kg zużytych substancji stałych. W takich przypadkach, LZO i używane
substancje stałe są redukowane, a współczynnik kg/kg pozostaje niezmieniony. Może to zapobiegać szybszemu
wdrożeniu BAT w niektórych branżach i obejmowałoby zmniejszenie zużycia surowców. Zmniejszone emisje LZO są
wykazywane przy wyliczeniach z użyciem parametrów produkcyjnych, takich jak LZO g/m2.
Zalecenie: Wymagana większa ilość danych co do możliwości zastosowania technik w niektórych branżach, a także
większa ilość wytycznych co do wyliczania emisji LZO.
Korzystanie z innowacyjnych technik w obróbce gazów odlotowych: Dostępna jest niewielka ilość informacji na
temat najnowszych i innowacyjnych technik obróbki gazów odlotowych, które mogłyby zmniejszyć kapitał
inwestycyjny, zużycie energii oraz/lub koszty bieżące, takie jak koszty utleniania UV, plazmy nietermicznej, kolumn
do adsorpcji węgla zainstalowane w indywidualnych liniach oczyszczających (nowa technika). Brak informacji może
być spowodowany słabą asymilacją technik, spowodowaną z kolei brakiem informacji, na których można oprzeć
decyzje inwestycyjne. Pojawiały się również sprzeczne informacje na temat oczyszczania biologicznego, raportujące
sukcesy i porażki, które wymagały wyjaśnienia co do zastosowalności techniki.
Zalecenie: Dostarczanie dalszych informacji na temat tych i innych mających zastosowanie technik, efektywności
kosztowej oraz oddziaływania na środowisko oraz wspierania badań nad rozwojem alternatywnych technik obróbki
gazu odpadowego.
Nowe techniki dla odzysku materiałów z komór natryskowych: Nadmierny natrysk z komór natryskowych jest
często ograniczany stosowaniem kurtyn wodnych. Nową techniką jest użycie cząsteczek dwutlenku krzemu, aby
umożliwić odzysk farby, ale nie przedstawiono wystarczających informacji na ten temat.
Zalecenie: Dostarczanie dalszych informacji na temat tych i innych mających zastosowanie technik, efektywności
kosztowej oraz oddziaływania na środowisko oraz wspierania badań nad rozwojem alternatywnych technik odzysku
materiału.
Aerozole wtórne: Zostały one zidentyfikowane podczas końcowego spotkania plenarnego TWG, ponieważ emisja
taka nie została omówiona na etapie wymiany informacji.
Zalecenie: Wymagana większa ilość informacji w celu ocenienia, czy i w których procesach aerozole wtórne mogą
być problemem dla środowiska. W przypadku identyfikacji problemu, należy przedstawić informacje na temat zakresu
i kontroli aerozoli.
23.4.2

Zagadnienia specyficzne dla danej gałęzi przemysłu

Druk fleksograficzny: Niektóre opakowania kartonowe do napojów są drukowane przy użyciu
bezrozpuszczalnikowych tuszy fleksograficznych utwardzanych promieniami UV. Takie tusze mogą być również
zastosowane w innych branżach.
Zalecenie: Przeprowadzenie badań na rzecz szerszego zastosowania bezrozpuszczalnikowych tuszy utwardzanych
promieniami UV i innych rodzajów obróbki powierzchniowej.
Wydawniczy druk wklęsły: Do regeneracji podłoży adsorpcyjnych kontrolujących emisję toluenu zużywana jest duża
ilość energii. Aby usunąć maksymalną ilość toluenu, należy zwiększyć cykl absorpcyjny, a tym samym ilość energii.
Poziom emisji toluenu, na którym zużycie energii gwałtownie wzrasta nie jest znany i wymaga serii badań.
Zalecenie: Należy przeprowadzić serię badań, aby uzyskać dane określające emisję toluenu jako odsetek całkowitego
wkładu toluenu w minimalne optymalne zużycie energii. Badania można przeprowadzić na istniejących instalacjach.
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Druty nawojowe: Pozostała istotna emisja LZO pochodzi z zastosowania smarów. Branża dostarczyła dane
wykazujące, że odgraniczanie i oczyszczanie powietrza wymaganego do odparowania rozpuszczalnika ze smarów nie
jest ekonomicznie i technicznie wykonalne. Rozwój BAT skoncentrował się na użyciu smarów
bezrozpuszczalnikowych, ale jest on ograniczony (i) wielkością drutu i (ii) niespełnianiem przez smary wszystkich
specyfikacji klienta.
Zalecenie: Wymagane dalsze badania, aby opracować systemy smarów bezrozpuszczalnikowych spełniających
niezbędne wymogi operacyjne i wspierające uzyskanie specyfikacji operacyjnych dla istniejących opcji.
Materiały ścierne: Zidentyfikowano nowe techniki dla szybszego suszenia i utwardzania materiałów łączących, na
przykład stosowanie promieni UV lub promieniowania mikrofalowego, nisko- lub bezrozpuszczalnikowe.
Zalecenie: Wymagane dostarczenie informacji na temat powyższych technik.
Powlekanie samochodów, furgonetek, samochodów ciężarowych i kabin oraz autobusów: Mniej dostępnych
informacji na temat pojazdów komercyjnych i autobusów, niż dla samochodów. Energia została zidentyfikowana jako
główny problem, ale pojawiają się trudności w uzyskaniu porównywalnych danych, nawet w obrębie tej samej firmy.
Następujące techniki znajdują się w fazie rozwoju i mogą przyczynić się do opracowania przyszłych BAT:
Usprawnione wodne powlekanie jedno – i dwuwarstwowymi powłokami przezroczystymi
Farby przezroczyste o bardzo wysokiej zawartości substancji stałych (do 90%)
Większe wykorzystywanie wstępnie powlekanych materiałów, co zmniejsza malowanie w instalacjach
montażowych. Ponieważ materiały powlekane zwojowo są powlekane przed formowaniem (kształtowaniem)
lub montażem, aplikacja lub techniki wyprowadzania umożliwiają niższą emisję LZO na m2 powlekanej
powierzchni, niż malowanie po formowaniu
Powlekanie proszkowe jest stosowanie w USA i dwóch zakładach w UE. Nie jest powszechnie stosowane w
Europie, ponieważ nie spełnia specyfikacji jakościowych producentów dla wytrzymałości chemicznej i
fizycznej
Koncepcja konwersji niskokosztowej (LCCC). Technika ta została opisana wraz z identyfikacją zakładów
referencyjnych, ale pojawiają się wątpliwości co do jej definicji (tj. niewłaściwej nazwy i opisu) oraz / lub
występowania. Typowe wodne systemy powłok bazowych stosowane do uzyskania niskich poziomów emisji
wymagają wysokich inwestycji kapitałowych. LCCC zakłada stosowanie farb o podobnej charakterystyce,
ale wymagających mniejszej ilości energii i zmian sprzętu, a także niższych inwestycji kapitałowych.
Dostarczono informacje branżowe dla powłok wodnych o zmniejszonym wymogu odparowywania,
wykorzystywanych komercyjnie w przynajmniej dwóch zakładach, co zostało opisane w niniejszym
dokumencie.
Systemy farb poliuretanowych umożliwiają powlekanie elementów metalowych i plastikowych w ramach
jednego procesu. Nie jest jasne, jaki efekt będzie to mieć na emisję LZO, odpady i ścieki, oraz na redukcję
zużycia energii.
Zalecenie: Wymagane dodatkowe informacje na temat statusu powyższych technik, oddziaływania na środowisko,
zastosowalności i ekonomiki. Powlekanie proszkowe może uzyskać niższe emisje LZO, ale wymagane są dalsze
badania, aby poprawić jakość wykończeń, tak aby spełniały normy producentów europejskich. Wymagane dodatkowe
dane na temat koncepcji LCCC, aby wyjaśnić terminologię, technikę i korzyści.
Powlekanie pociągów, sprzętu rolniczego i budowlanego, statków i jachtów, samolotów oraz innych powierzchni
metalowych i plastikowych: Otrzymano bardzo niewiele informacji na ten temat, mimo, że po opracowaniu drugiej
wersji wstępnej uzyskano wiele istotnych informacji pomocniczych dla naprawy statków. Na podstawie instalacji dla
sektora motoryzacyjnego (OEM) i opinii eksperckiej TWG wyciągnięto wnioski dla innych powierzchni metalowych i
tworzyw sztucznych.
Zalecenie: Wymagane dodatkowe dane w tych obszarach, aby poprawić jakość wniosków dotyczących BAT.
Niezbędne dane na temat produkcji i powlekania nowych statków i jachtów (w szczególności z użyciem żywic
poliestrowych). Przemysł stoczniowy ( i inne) mogą nie rozumieć, że farby o wysokiej zawartości substancji stałych (o
niższej emisji rozpuszczalników) mogą być droższe na kg, ale w tej samej cenie co za powlekany m 2 powierzchni.
Należy udostępnić większą ilość informacji na ten temat.
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Opakowania metalowe: Niewielka ilość informacji na temat zastosowania niektórych potencjalnych BAT
(niskorozpuszczalnikowe lub bezrozpuszczalnikowe powłoki wodne), ponieważ ich zastosowanie w branży jest
ograniczone. Aby zmniejszyć emisję z technik o wyższym stężeniu rozpuszczalników, stosuje się duże utleniacze gazu
odlotowego dla dużych objętości powietrza, które mogą stanowić 25% kapitalizacji zakładu. Ponieważ emisja
rozpuszczalników zostaje zmniejszona, stężenie rozpuszczalników w stężeniu powietrza spada poniżej poziomu
adiabatycznego, wymagającego jako paliwa gazu. Brak danych na temat momentu wyłączania utleniaczy. Konwersja
na niskorozpuszczalnikowe lub bezrozpuszczalnikowe powłoki jest ekonomicznie niemożliwa, podobnie jak użycie
gazu do spalania pozostałego, niskiego stężenia rozpuszczalników.
Zalecenie: Wymagane dodatkowe informacje na temat wyłączania technik „końca rury” (patrz Energia stosowana w
technikach końca rury powyżej).
Powlekanie zwojów: W innych branżach stosuje się utwardzanie promieniowaniem w połączeniu z powłokami nisko
– lub bezrozpuszczalnikowymi). Dla zastosowań w przemyśle powlekania zwojów podjęto prace rozwojowe.
Zalecenie: Wymagane informacje na temat statusu i zastosowalności procesu utwardzania promieniowaniem. Mogą
być niezbędne badania do określenia zastosowalności w istniejących zakładach.
Powlekanie mebli i drewna: Ograniczone informacje na temat obróbki gazów odlotowych, zwłaszcza na temat
potencjalnego użycia utleniaczy termicznych w zastosowaniach wysokorozpuszczalnikowych. Udanie wprowadzono
powlekanie proszkowe (z utwardzaniem promieniami UV) oraz wysokoobrotowe powlekanie elektrostatyczne dla
dużych paneli płaskich.
Zalecenie; Wymagane dodatkowe badania w zakresie opracowania takich i podobnych technik dla większej liczby
produktów, tak aby ograniczyć zużycie rozpuszczalników.
Program RTD
Komisja Europejska wdraża i wspiera przez programy RTD szereg projektów dotyczących czystych technologii,
nowych technologii oczyszczania ścieków i recyklingu oraz strategii zarządzania. Potencjalnie, projekty te mogą
zostać wykorzystane przy przyszłych przeglądach dokumentów. Należy więc informować EIPPCB o wszelkich
wynikach badań odnoszących się do zakresu niniejszego dokumentu (patrz również wstęp do niniejszego dokumentu).
23.5

Przegląd niniejszego dokumentu

Dane dotyczące technik odnoszących się do użycia i emisji LZO podlegają w dużej mierze wymianie informacji (2003
– 2006) i pozostaną prawdopodobnie niezmienione do momentu zyskania szerszego doświadczenia w potwierdzaniu,
regulowaniu i raportowaniu w odniesieniu do SED i IPPCD. Dodatkowe dane będą również pomagać w analizie branż
nieujętych w niniejszym dokumencie (zidentyfikowanych w Sekcji 23.2). Brak danych na temat innych kwestii
(zidentyfikowanych w Sekcji 23.4) wymaga działań, ale dane takie można również uzyskać z proponowanych badań i
doświadczenia uzyskanego podczas stosowanie przepisów dyrektyw. Techniki redukcji „końca rury” są już dobrze
ustanowione, a inne techniki, takie jak substytucja, stopniowo się rozwijają. Po 7 latach od wprowadzenia SED,
dokumenty krajowe dotyczące omówionych branż wykazują niewielkie zapotrzebowanie na zmiany. Na rok 2009
można zaplanować przegląd, aby uzupełnić luki w danych, w szczególności dla branż, które mogą zostać objęte
zakresem niniejszego dokumentu, niemniej jednak przeprowadzenie pełnego przeglądu przed rokiem 2012 wydaje się
być mało prawdopodobne.
Należy rozważyć, w jaki sposób zaktualizować dokument, jeśli przed rokiem 2012 pojawią się nowe informacje dla
wybranych technik i branż.
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Glosariusz
1. Określenia ogólne, skróty, akronimy i substancje

Określenie
Znaki alfanumeryczne
2K
A
AC (np. farba)
kwas
tlenowcowy
zasada (baza)
beztlenowy
AOX

B
BAT
biodegradowalny

BIW, karoseria w bieli
BOD
b.p.
BREF
BZT

C
CAD
CAFE
CBN
CEN
ChZT

CMR
COD
zabezpieczenie, obszar
zabezpieczenia

cross-media effects

CSBR
CTP
D
dH
DIN

Znaczenie
2-komponent, zwykle stosowane odnośnie farb
Brak danych
dostarcza protony; substancja, która uwalnia jony wodoru w roztworach wodnych
proces biologiczny, który zachodzi w obecności tlenu
przyjmuje protony; substancja, która uwalnia jony wodorotlenku w roztworach wodnych
proces biologiczny, który zachodzi przy braku obecności tlenu
adsorbowalne organiczne związki chlorowcowe. Całkowite stężenie w miligramach na
litr, wyrażone jako chlor wszystkich organicznych związków chlorowcowych (oprócz
fluoru) obecnych w próbce wody które mogą być adsorbowane przez węgiel
aktywowany
najlepsze dostępne techniki
taki, który możne zostać rozbity fizycznie i/lub chemicznie przez mikroorganizmy. Na
przykład, wiele chemikaliów, resztki jedzenia, bawełna, wełna i papier są
biodegradowalne
Standardowy termin w przemyśle samochodowym, odnoszący się do nagiej metalowej
skorupy pojazdu przed odtłuszczeniem, kąpielą i polakierowaniem
Patrz BZT
temperatura wrzenia
dokument referencyjny BAT
Biochemiczne (bądź biologiczne) zapotrzebowanie na tlen: miara zawartości materii
organicznej w wodzie i odpadach. Jest to ilość rozpuszczonego tlenu wymaganego przez
mikroorganizmy do rozkładu materii organicznej. Jednostką pomiaru jest mg O 2/l. W
Polsce najczęściej BZT5 – odnoszące się do pomiaru zawartości tlenu w próbce
wykonywanego po 5 dniach. W Europie BOD jest zwykle mierzone po 3 (BOD3) 5
(BOD5) lub 7 (BOD7) dniach.
projektowanie wspomagane komputerowo
Czyste Powietrze Dla Europy: program który wspiera tematyczną strategię UE odnośnie
zanieczyszczeń powietrza
regularny azotek boru
Europejski Komitet Standaryzacji
chemiczne zapotrzebowanie na tlen: ilość tlenu absorbowanego chemicznie (przez
próbkę). Warunki testowe są silnie utleniające z użyciem dwuchromianu potasu i
utleniają praktycznie wszystkie związki organiczne. Jednostką pomiaru jest mg O 2/l
karcinogenny, mutagenny, lub reprotoksyczny: stosowane odnośnie substancji które
wykazują wszystkie bądź niektóre z powyższych niebezpiecznych właściwości
Patrz ChZT
(wtórne) zabezpieczenie odnosi się do dodatkowej ochronie przed przeciekami zbiornika
składowego, poza ochroną zapewnianą przez sam zbiornik. Istnieją dwa główne typy
wtórnego zabezpieczenia przed przeciekami, a mianowicie te które są częścią
konstrukcji zbiornika jak podwójne dno (tylko dla zbiorników ponad powierzchnią
ziemi), dwuwarstwowe lub dwuścianowe zbiorniki i nieprzenikliwe bariery które
umieszcza się na powierzchni gleby pod zbiornikami [91, EIPPCB, 2005]
obliczenie skutków środowiskowych emisji wodnych/powietrznych/glebowych, zużycia
energii, zużycia surowców, hałasu i wydobycia wody (tj. wszystkie wymagania
dyrektywy IPPC)
karboksylowy styren butadien styren kopolimer blokowy
z komputera na płytę
stopień twardości wody
Norma Niemieckiego Przemysłu
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suche substancje stałe (zwartość): masa materiału który pozostaje po suszeniu
standardową metodą testu

DS

Określenie
DWI
E
EB
EDTA
EF
Ściek
EFTA
EGTEI
EIPPCB
ELV

EMAS
emisja
technika „na końcu rury”

wpływ na środowisko

EOE
EP
EPDM
EQS
ESIG
ETL
UE
EUA
EVA
EWP
istniejąca instalacja

F
FID
Flat tint
Flokulacja

Znaczenie
draw and wall iron: metoda produkcji puszek
strumień elektronów
Etylo-di-amina-tetra kwasu octowego
czynniki emisji
płyn fizyczny (powietrze lub woda z zanieczyszczeniami) tworząca emisję)
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
Zobacz załącznik 24.1.1
Strona główna EGTEI: http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_index.htm
Europejskie Biuro IPPC
wielkości limitów emisji: masa, wyrażona za pomocą pewnych specyficznych
parametrów, stężenia i/lub poziomu emisji, której nie można przekroczyć podczas
jednego lub więcej odcinka czasu
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu
Bezpośrednie lub niebezpośrednie uwolnienie substancji, wibracji, ciepła bądź hałasu z
pojedynczego źródła, lub z rozproszonych źródeł w instalacji do powietrza, wody lub
gleby
Technika która redukuje końcowe emisje lub zużycie poprzez dodatkowy proces, ale
która nie zmienia działania rdzennych procesów. Synonimy: „technika wtórna” „technika
redukcji”. Antonimy: „technika zintegrowana z procesem”, „technika pierwotna”
(technika która w jakiś sposób zmienia działanie rdzennego procesu, zmniejszając emisje
lub zużycie)
miara oddziaływania danego produktu, działalności bądź biznesu na środowisko. Dla
IPPC będzie to:
- zużycie energii, surowców i wody
- emisje do atmosfery, wód powierzchniowych, wód gruntowych, i gleby; oraz jako
odpady
- szkody na dobrach materialnych, i ograniczanie bądź ingerencja w korzystanie z
udogodnień i innych legalnych sposobów korzystania ze środowiska.
IPPC uwzględnia hałasy i wibracje, pyły oraz wonie. Jednakże nie obejmuje aspektów
takich jak analiza cyklu życia produktu
łatwo otwieralne końcówki
elektrofiltr
Terpolimer etylenu z propylenem i dienem
Środowiskowe standardy jakości
Europejska Grupa Przemysłu Rozpuszczalników
Elektropowlekanie, np. kąpiel elektroforetyczna i zanurzenie katodowe
Unia Europejska
europejskie pozwolenia na emisję: termin używany dla jednostek handlowych schematu
UE handlu węglem w EUR na tonę CO2
Etylen octan winylu
Environmental Working Party – środowiskowa partia pracująca
działająca instalacja, bądź zgodnie z legislacją istniejącą przed dniem wejścia w życie tej
dyrektywy, instalacja autoryzowana, bądź w oczach odpowiedniego organu będąca
podmiotem pełnego wniosku o autoryzację, pod warunkiem, że instalacja zaczęła ona
działalność nie później niż w roku wejścia w życie niniejszej dyrektywy
Detekcja jonizacji płomienia
Zadrukowany obszar składający się z półtonowych kropek tej samej wielkości w
przeciwieństwie do obrazu półtonowego bądź winiety
Oczyszczanie wody odpadowej z użyciem delikatnego mieszania podczas którego małe
cząstki zbierane są w większe cząstki tak, że ich ciężar powoduje ich osadzanie się na
dnie zbiornika oczyszczania

FOGRA
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Określenie
ślad

emisje niezorganizowane

G
PKB
GJ
GRT
GT
H
HBS
HDF
HF
HP
HVLP
I
IBC
IDOP
IEC
IEF
inmisja
IMO
instalacja

Integraf EWP
IPA
IPPC
IR
J
K
K1
K2
K3

L
LCA
LCCC
LEL
LNG
LP
LWC
LZO
M
MDF
MEK
MF
MKM

Znaczenie
wpływ wywarty przez firmę na środowisko określany przez ilość zużywanych przez nią
wyczerpywalnych surowców, i nieodnawialnych źródeł energii w celu tworzenia
produktów, oraz ilość odpadów i emisji, które są przy tym wytwarzane
W niniejszym dokumencie stosowana jest definicja SED [123, EC, 1999]: każde emisje
nie w gazach odpadowych LZO to atmosfery, gleby czy wody jak również (o ile w SED
nie stwierdzono inaczej) rozpuszczalniki zawarte w produktach. Obejmują one
niepochwycone emisje uwolnione do środowiska zewnętrznego poprzez okna, drzwi,
otwory wentylacyjne, i inne podobne otwory (zobacz także gaz odpadowy)
produkt krajowy brutto
gigadżul
zarejestrowane tony brutto
tony brutto
rozpuszczalniki o wysokim wrzeniu
włókno o dużej gęstości
Wysoka częstotliwość
Wysokie ciśnienie
Duża ilość niskie ciśnienie
Zbiornik do ładunków masowych
Zintegrowana produkcja ozonu pod wiatr: pomiar reaktywności rozpuszczalnika w
tworzeniu troposferycznego ozonu
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Forum Wymiany Informacji (nieformalny organ konsultacyjny w ramach IPPC)
obecność i poziom polutantu, woni lub hałasu w środowisku
Międzynarodowa Organizacja Morska
Stacjonarna jednostka techniczna gdzie przeprowadza się jedną lub więcej czynności
wymienionych w załączniku I, oraz każdą inną bezpośrednio związaną czynność, mającą
techniczny związek z czynnościami tam przeprowadzanymi, które mogłyby mieć wpływ
na emisje bądź zanieczyszczenia
Environment working party
Izopropyl alkohol
Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń
podczerwień

Wskaźnik palności stosowany w Belgii i w Holandii, w zależności od temperatury
zapłonu:
• K1: <21 °C
• K2: 21 – 55 °C
• K3: >55 °C
Szacunek cyklu życia
Koncepcja konwersji niskim kosztem
Dolny próg eksplozji / granica wybuchowości
Skroplony gaz naturalny
Niskie ciśnienie
Lekko powleczone
lotne związki organiczne (zobacz NMLZO)
Włókno o średniej gęstości (płyty)
Metyl etyl keton
Wykończony maszynowo
Model kosztu środowiskowego (MilieuKostenModel), zobacz załącznik 24.1.2
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Określenie
monitorowanie

MS
N
n/a
NC
n/d
NEOE
NF
NIR
NMP
NMLZO
NR
O
prostokąty
ODP
OEL
OEM
OFP
Operator

Konwencja OSPAR
Wyczerpywanie się ozonu

P
PA
PAH
PARCOM
PBTs
PCP
PE
PET
PI
PID
POCP
polutant
PM2.5
POP
PP
ppb
ppm
Przed-produkt

Znaczenie
Proces mający na celu oszacowanie lub określenie rzeczywistej wielkości i różnic emisji
lub innego parametru, w oparciu o procedury systematycznego, okresowego bądź
miejscowego nadzoru, inspekcji, próbkowania i pomiaru lub innych metod szacowania
mających na celu dostarczenie informacji na temat wielkości emisji i/lub trendów
emitowanych polutantów
Państwo członkowskie
Nie dotyczy LUB niedostępne – w zależności od kontekstu
nitroceluloza
Brak danych
Niełatwo otwieralne końcówki
nanofiltracja
Bliska podczerwień
n-metyl- pirolidon
Nie-metanowe lotne związki organiczne (zobacz LZO)
Guma naturalna
Przy produkcji puszek: odnosi się do kształtu pojemników, których górny i dolny koniec
ma kształt kwadratu z zaokrąglonymi rogami
Potencjał wyczerpywania się ozonu: względny wskaźnik zakresu w jakim dany związek
może przyczynić się do wyczerpywania ozonu
Limit wystawienia na niebezpieczeństwo związane ze stanowiskiem pracy
Oryginalny producent urządzenia
Potencjał tworzenia ozonu
Każda osoba fizyczna bądź prawna, która prowadzi lub kontroluje prowadzenie instalacji
lub, tam gdzie reguluje to krajowa legislacja, której oddelegowano władzę ekonomiczną
nad daną instalacją
Konwencja OSPAR z 1992 r. jest instrumentem ochrony życia morskiego w Północnym
Atlantyku
Niszczenie stratosferycznej powłoki ozonowej, które może być spowodowane przez
fotolityczny rozpad pewnych związków zawierających chlor i/lub brom (np.
chlorofluorowęgli), które katalitycznie rozkładają molekuły ozonu
poliamid
Policykliczny aromatyczny węglowodór
Paryska Komisja z 1974 r. do spraw zanieczyszczeń morskich ze źródeł lądowych,
zastąpiona obecnie przez Konwencję OSPAR
Substancje uporczywe, biokumulatywne, i toksyczne
pentachlorofenol
polietylen
politereftalan etylenu
Zintegrowana z procesem
Proporcjonalna integralna pochodna
Fotochemiczny potencjał tworzenia ozonu
Pojedyncza substancja bądź grupa substancji, które mogą zagrażać bądź wpływać na
środowisko
Materia cząsteczkowa o średnicy aerodynamicznej mniejszej lub równej 2.5 mikrometra
Uporczywe organiczne polutanty
polipropylen
części na miliard
części na milion
Przedmiot nie będący końcowym produktem, ale traktowany i powlekany osobno. Na
przykład, w niniejszym dokumencie mogą to być płaskie blachy, które można powlekać
i/lub zadrukowywać przed nadaniem kształtu i elementów tworzących puszkę
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Pierwotny
środek/technika

Określenie
PS
PTFE
PU lub PUR
PVA (lub PVAC)
PVB
PVC
PVdF (lub PVF2)
PVF
Q
R
RA
RAINS

REACH

Warunki referencji
RH
Right first time
ROI
rto, RTO
S
SB
SBR
SCR
Wtórny środek/technika
SED
SIS
SME
SNCR
SOMO 35
określona misja
STP
SZŚ
T
TBT
TCF
TDS
TGIC
TLV

TOC
TPB
TPM

Technika, która w jakiś sposób zmienia działanie rdzennego procesu, zmniejszając
emisje bądź zużycie (zobacz technika na końcu rury)

Znaczenie
polistyren
Politetra fluoro etylen
poliuretan
Octan poliwinylu
butyral poliwinylu
Chlorek poliwinylu
Difluorek poliwinylidenu
Fluorek poliwinylu

Współczynnik parowania
Regional Air Pollution Information and Simulation for Europe. (regionalna informacja i
symulacja zanieczyszczeń dla Europy) zobacz załącznik 24.1.1
Tam, gdzie w niniejszym dokumencie mowa jest o RAINS, chodzi o wersję RAINS
CP_CLE_Aug04(Nov04)
W celu przeglądu danych wykorzystanych w modelu RAINS-LZO, zobacz:
http://www.iiasa.ac.at/web-apps/tap/RainsWeb/
Proponowane przez Komisję Europejską nowe ramy rejestrowania, oceny, i autoryzacji
chemikaliów. Zobacz:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
Z teksy standardowego - zobacz Rozdział 21
Względna wilgotność
Technika kontroli jakości zarządu produkcji umożliwiająca osiągnięcie właściwej jakości
produktu przy minimalnej ilości ukończonych egzemplarze
Rentowność inwestycji
Regeneracyjne utlenianie termiczne
Na bazie rozpuszczalnika
Butadien styren kopolimer
Selektywna redukcja katalityczna
Zobacz technika na końcu rury
Dyrektywa o emisjach rozpuszczalników [123, EC, 1999]
Styren izopren styren (blokowy kopolimer)
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Selektywna redukcja niekatalityczna
Termin statystyczny, suma średnich powyżej 35
Emisja powiązana z bazą referencji, taką jak wydajność produkcji, lub rzeczywista
produkcja (np. masa na tonę albo wyprodukowaną jednostkę)
Standardowa temperatura i ciśnienie
System Zarządzania Środowiskowego
tributylocyna
całkowicie pozbawiony chloru
całkowicie rozpuszczone cząstki stałe
Triglycydyl izocyjanuranu: mutagenna substancja stosowana w powłokach proszkowych
Wartości progowe limitów: wskazówki (nie standardy) opracowane przez Amerykańską
Konferencję Rządowych Higienistów Przemysłowych (ACGIH Inc) w celu ułatwienia
przemysłowym higienistom podejmowania decyzji odnośnie poziomów bezpieczeństwa
przy wystawieniu na działanie różnych zagrożeń występujących w miejscu pracy. TLV
odzwierciedla poziom wystawienia którego typowy pracownik może doświadczyć bez
nieuzasadnionego ryzyka uszczerbku na zdrowiu. TLV nie są ilościowymi szacunkami
ryzyka pracy przy różnych poziomach, ani różnych sposobach wystawienia na działanie
zagrożeń
Suma węgla organicznego: test mający na celu ustalenie ilości ogólnego węgla
organicznego (OWO) w próbce
trifenyloboran
zarząd całej produkcji
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TWG
U
UF
UF

techniczna grupa pracująca

Określenie
UNO
UP
UV
V
VCA
VHR
VOC
vp lub VP
W
gaz odpadowy

Znaczenie
United Nations Organisation – Organizacja Narodów Zjednoczonych
Nienasycony poliester
ultrafiolet

WFD
WGT
biały spirytus

WHO
WW
WWF
WWTP
X
Y
Z

ultrafiltracja
urea formaldehyd

środki do czyszczenia warzyw
współczynnik zagrożenia oparów
patrz LZO
ciśnienie oparów
W niniejszym dokumencie stosowana jest definicja SED [123, EC, 1999]: ostateczne
uwolnienie do atmosfery gazu zawierającego LZO lub inne polutanty, ze stosu lub
urządzenia redukcyjnego
Ramowa Dyrektywa Wodna: Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
UE, ustalająca ramy dla działań w obszarze polityki wodnej
oczyszczeni gazu odpadowego
CAS Nr: 8052-41-3. Znany także jako spirytus mineralny, wysoko zapłonowa nafta,
frakcje destylatów ropy naftowej, rozpuszczalnik Stoddard, destylaty ropy naftowej.
Stosowane jako rozcieńczalnik farb, odtłuszczacz, i środek czyszczący. Jest mieszanką
nasyconych alifatycznych i alicyklicznych C7-C12 węglowodorów z zawartością 15-20%
(wagowo) aromatycznych C7-C12 węglowodorów i o temperaturze wrzenia od 130 do
230 °C. Węglowodory C9-C11 (alifatyczne, alicykliczne, i aromatyczne) są
najliczniejsze, stanowiąc > 80% (wagowo) całości. Temperatura zapłonu (fp) i
temperatura wrzenia (bp) w zależności od poziomu:
• niski poziom zapłonu: fp 21 - 30 °C, bp 130 - 144 °C
• zwykły poziom zapłonu: fp 31 - 54 °C, bp 145 - 174 °C
•wysoki poziom zapłonu: fp =>55 °C, bp 175 - 200 °C
[188, WHO_IPCS, 1996]
World Health Organisation - Światowa Organizacja Zdrowia
kabel nawojowy
World WildlifeFund –Światowy fundusz na rzecz dzikiej przyrody
Zakład oczyszczania wody odpadowej

2. PODSTAWOWE JEDNOSTKI, MIARY I SYMBOLE
OKREŚLENIE
atm
bar
bilion
°C
cm
d
g
GJ
h
J
K

ZNACZENIE
Atmosfera normalna (1atm = 101325 N/m2)
Bar (1,013 bar =1atm)
Tysiąc milionów (109)
Stopień Celsjusza
Centymetr
Doba
Gram
Gigadżul
Godzina
Dżul
Kelvin (0°C = 273,15 K)

726

kcal
kg
kJ
kPa
kt
kWh
l
m
m2
m3
mg
MJ
mm
m/min
Mt
Mt/r
mV
MWe
MWth
ng
Nm3
Pa
ppb
ppm
ppmv
s
t
t/d
trylion
t/r
V
v/v
vol-%
W
w/w
wag. %
r
µ
µm
µS

Kilokaloria (1 kcal = 4,19 kJ)
Kilogram (1 kg = 1000 g)
Kilodżul (1 kJ = 0,24 kcal)
Kilopaskal
Kilotona
Kilowatogodzina (1 kWh = 3600 kJ = 3,6 MJ)
Litr
Metr
Metr kwadratowy
Metr sześcienny
Miligram (1 mg = 10-3gramów)
Megadżul (1 MJ = 1000 kJ = 106 dżuli)
Milimetr (1 mm = 10-3m)
Metry na minutę
Megatona
Megatony na rok
Miliwolt
Megawat elektryczny (energia)
Megawat termiczny (energia)
Nanogram (1ng = 10-9 gramów)
Normalny metr sześcienny (101,3 kPa, 273 K)
Paskal
Części na bilion
Części na milion (wagowe)
Części na milion (objętościowe)
Sekunda
Tona, metryczna (1000 kg lub 106 gramów)
Tony na dobę
Milion milionów (1012)
Tona(y) na rok
Volt
Objętość/objętość , zwykle wyrażana jako procent i taka sama jak vol-%
Procent objętościowy. (Również v/v)
Wat (1 W = 1 J/s)
Waga/waga, zwykle wyrażana jako procent i taka sama jak wt-%
Procent wagowy. (Również % w/w)
Rok
Mikrometr (1 µm =10-6 m)
Mikrosiemens

3. Lista pierwiastków chemicznych
NAZWA
aktyn
aluminium
ameryk
antymon
argon
arsen
astat
bar
berkel
beryl
bizmut
bor
brom
kadm
wapń
kaliforn

SYMBOL
Ac
Al
Am
Sb
Ar
As
At
Ba
Bk
Be
Bi
B
Br
Cd
Ca
Cf

NAZWA
rtęć
molibden
neodym
neon
neptun
nikiel
niob
azot
nobel
osm
tlen
pallad
fosfor
platyna
pluton
polon

SYMBOL
Hg
Mo
Nd
Ne
Np
Ni
Nb
N
No
Os
O
Pd
P
Pt
Pu
Po
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węgiel
cer
cez
chlor
chrom
kobalt
miedź
kiur
dysproz
einstein
erb
europ
ferm
fluor
frans
gadolin
gal
german
złoto
hafn
hel
holm
wodór
ind
jod
iryd
żelazo
krypton
lantan
lorens
ołów
lit
lutet
magnez
mangan
mendelew

C
Ce
Cs
Cl
Cr
Co
Cu
Cm
Dy
Es
Er
Eu
Fm
F
Fr
Gd
Ga
Ge
Au
Hf
He
Ho
H
In
I
Ir
Fe
Kr
La
Lr
Pb
Li
Lu
Mg
Mn
Md

potas
prazeodym
promet
protaktyn
rad
radon
ren
rod
rubid
ruten
rutherford
samar
skand
selen
silikon
srebro
sód
stront
siarka
tantal
technet
tellur
terb
tal
tor
tul
cyna
tytan
wolfram
uran
wanad
ksenon
iterb
itr
cynk
cyrkon

K
Pr
Pm
Pa
R
Rn
Re
Rh
Rb
Ru
Rf
Sm
Sc
Se
Si
Ag
Na
Sr
S
Ta
Tc
Te
Tb
Tl
Th
Tm
Sn
Ti
W
U
V
Xe
Yb
Y
Zn
Zr

4. PRZEDROSTKI JEDNOSTEK SI
Symbol

Przedrostek

Mnożnik

Liczba

Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
----d
C
m
µ
n
p
f
a

jotta
zetta
eksa
peta
tera
giga
mega
kilo
hekto
deka
----decy
centy
mili
mikro
nano
piko
femto
atto

1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101
1 jednostka
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18

1 000 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000
1000
100
10
1
0,1
0,01
0,001
0,000 001
0,000 000 001
0,000 000 000 001
0,000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 001
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z
y

zepto
jokto

10-21
10-24

0,000 000 000 000 000 000 001
0,000 000 000 000 000 000 000 001

24.

ZAŁĄCZNIKI

24.1

Modele Do szacowania zysków w zakresie kosztów

24.1.1

Model i arkusze EGTEI

Opis: EGTEI mają na celu ocenę kosztów technik redukcji emisji oraz dostarczenie danych do określenia kosztów
całkowitych dla danego sektora działania, w zależności od różnych scenariuszy redukcji emisji opartych na
wskaźnikach penetracji zależnych od technologii. Podejście EGTEI ma na celu:
Poprawę szacunków kosztów technologii kontroli zanieczyszczeń dla danego sektora
Redukcję niepewności poprzez współpracę z aktorami branżowymi
Kontrolę śledzenia stosowanych danych
Zapewnienie zgodności z modelem Informacji i Symulacji dotyczących Zanieczyszczeń Powietrza (RAINS)
oraz ułatwienie zrozumienia zagregowanych danych używanych w RAINS.
W ramach EGTEI opracowano bazę danych kosztów redukcji emisji. Baza danych zawiera szereg dokumentów
pomocniczych dla ok. 50 działań sektorowych, zebranych w narzędziu IT zwanym ECODAT. Każdy sektor jest
reprezentowany przez jedną lub większą liczbę instalacji referencyjnych (wg wielkości operacyjnej),
charakteryzujących się szeregiem różnych parametrów: wydajnością, liczbą godzin pracy rocznie, procesem
produkcyjnym, stosowaną technologią spalania, zużyciem paliwa, danymi produkcyjnymi, przepływem emisji,
okresem pracy zakładu, itp. ECODAT został zaprojektowany do gromadzenia danych specyficznych dla krajów.
EGTEI przedstawia domyślne koszty operacyjne wyliczone w oparciu o średnie parametry dla Europy, ale daje
ekspertom krajowym możliwość wprowadzenia kosztów specyficznych dla danego kraju. Aby zapewnić przejrzystość,
metodę stosowaną do oceny kosztów i różne parametry można znaleźć w dokumentach pomocniczych.
Reprezentacja sektorowa oraz definicja kosztów zostały opracowane w ścisłej współpracy z ekspertami branżowymi i
krajowymi. W celu ułatwienia prac ekspertom krajowym, należało znaleźć równowagę pomiędzy najdokładniejszym
opisem danego sektora, a potrzebą minimalizacji danych statystycznych gromadzonych na potrzeby oceny kosztowej.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: Arkusze EGTEI mają na celu wspieranie ekspertów krajowych przy
gromadzeniu danych na potrzeby emisji LZO dla modelu RAINS. Arkusze zawierają też przydatne informacje
dotyczące opracowywania BAT (patrz Zastosowanie, poniżej).
Oddziaływanie na środowisko: brak
Dane operacyjne: Patrz poszczególne arkusze dla danych operacyjnych dla każdej branży.
Zastosowanie: EGTEI dostarcza arkusze zwierające streszczenia dla omawianych branż, instalacje referencyjne
podstawowe (międzyoperacyjne) i wtórne (końca rury) środki redukcji wykonalne na każdym poziomie zakładu
referencyjnego oraz domyślne wartości emisji, wydajność technik redukcyjnych, koszty inwestycyjne ze zmiennymi i
stałymi kosztami operacyjnymi dla każdego połączenia opcji. Zostały one podsumowane na poziomie europejskim i
mogą być rozpatrywane przy ocenie BAT dla branży.
Arkusze streszczeń opracowano dla wszystkich działań ujętych w SED i tym samym dla niniejszego dokumentu (patrz
Tabela 24.1). Zasoby projektu z konieczności ograniczają liczbę i kompleksowość rozpatrywanych technik, ale
zidentyfikowano główne opcje. Arkusze dotyczą wyłącznie efektywności kosztowej środków kontroli NMLZO.
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Arkusz nie uwzględnia takich elementów technik BAT jak oddziaływanie na środowisko, charakterystyki technicznej
lub innych poszczególnych instalacji, takich jak rodzaje produktów i ograniczenia techniczne.
Ekonomika: patrz poszczególne arkusze streszczeń.
Przyczyny zastosowania: Dostarczenie danych dla modelu RAINS.
Przykłady zakładów produkcyjnych: patrz arkusze streszczeń
Literatura: Strona główna EGTEI http://www.citepa.org/forums/egtei/egtei_index.htm [132, EGTEI, 2005]
Rozdział
STS
BREF
2

Wykorzystanie farb w powlekaniu
pojazdów
Branża drukarska
Gorący druk offsetowy

Rotograwiura wydawnicza

Fleksografia
opakowaniach

i

rotograwiura,

w

3

Druty zwojowane

4
5

Produkcja materiałów ściernych
Produkcja
taśmy
klejącej
(EGTEI:
Zastosowanie materiałów klejących w
branży)
Powlekanie samochodów

6

7

Powlekanie samochodów ciężarowych i
furgonetek

7

Powlekanie kabin kierowców

8

Powlekanie autobusów

9
10

Powlekanie pociągów
Powlekanie ACE (sprzętu rolniczego,
budowlanego i podobnego)
Powlekanie statków i jachtów
Powlekanie samolotów
Powlekanie innych powierzchni metalowych
Powlekanie zwojów

11
12
13
14

Ścieżka URL dla odnośnego arkusza
EGTEI

Kod działania
w Załączniku
II Dyrektywy
SED

http://www.citepa.org/forums/egtei/34Synopsis-sheet-heatset-offset-30-0905.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/35Synopsis-sheet-publication-gravure3009-05.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/36Synopsis-sheet-packaging-30-0905.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/23Synopsis-sheet-winding-wire-29-0905.pdf
Patrz: inne branże powlekania
http://www.citepa.org/forums/egtei/38Synopsis-sheet-adhesives-30-0905.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/15Synopsis-sheet-car-coating-29-0905.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/20Synopsis-sheet-truck-coating-29-0905.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/21Synopsis-sheet-truck-cabin-coating2909-05.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/22Synopsis-sheet-bus-coating-29-0905.pdf
Patrz: inne branże powlekania
Patrz: inne branże powlekania

1

Patrz: inne branże powlekania
Patrz: inne branże powlekania
Patrz: inne branże powlekania
http://www.citepa.org/forums/egtei/18Synopsis-sheet-coil-coating-30-0905.pdf

2

3

9

8
16
Załącznik
IIA.II
Załącznik
IIA.II
Załącznik
IIA.II
Załącznik
IIA.II
8
8
8
8
8
7
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Rozdział
STS
BREF

Wykorzystanie farb w powlekaniu
pojazdów

15

Powlekanie
metalowych

16
17

Powlekanie
innych
powierzchni
plastikowych
Powlekanie powierzchni drewnianych

18

Konserwacja drewna

19
Ogólne
4
9
10
11
12
13
15
16
19
20.9

i

drukowanie

opakowań

Lustra
Inne branże powlekania”
Materiały ścierne
Pociągi
Sprzęt rolniczy, budowlany i inny
Statki i jachty
Samoloty
Inne powierzchnie metalowe
Opakowania metalowe (częściowo)
Inne powierzchnie plastikowe
Lustra
Techniki czyszczenia (do czyszczenia
powierzchni produktów)

Ścieżka URL dla odnośnego arkusza
EGTEI
Branża nie jest objęta arkuszem
EGTEI. Informacje znajdują się
częściowo (np. sztywne opakowania
metalowe) w arkuszu „Inne branże
powlekania”. Pozostałe sektory branży
odnoszą się do opakowań elastycznych
Patrz: inne branże powlekania

Kod działania
w Załączniku
II Dyrektywy
SED
3i8
(częściowo)

8

http://www.citepa.org/forums/egtei/19Synopsis-sheet-wood-coating-30-0905.pdf
http://www.citepa.org/forums/egtei/40Synopsis-sheet-preservation-wood-3009-05.pdf
Patrz: inne branże powlekania
http://www.citepa.org/forums/egtei/2426-Synopsis-sheetgeneral%
20industrial-paint-30-0905.pdf

10

http://www.citepa.org/forums/egtei/27Synopsis-sheet-surface%20cleaning3009-05.pdf

4i5

12

8
8

Tabela 24.1; Tabela arkuszy streszczeń EGTEI odnoszących się do niniejszego dokumentu
24.1.2

Model regionalnej wyceny środowiskowej (MKM, MilieuKostenModel)

Opis: We Flandrii (Belgia) opracowano równolegle do EGTEI model wyceny środowiskowej (MKM,
MilieuKostenModel). Narzędzie umożliwia uzyskanie oceny potencjalnych środków redukcji, ich kosztów oraz
potencjał do redukcji emisji, oraz znalezienie efektywnych kosztowo lub tańszych rozwiązań.
Model MKM uwzględnia interakcje i kompromisy dla sytuacji złożonych poprzez użycie programowania
całkowitoliczbowego mieszanego. Model może być wykorzystywany do optymalizacji (np. mniej kosztownego
rozwiązania dla redukcji emisji, lub krzywej kosztów marginalnych dla danego czynnika zanieczyszczającego) oraz
symulacji (np. wpływu bardziej restrykcyjnych celów środowiskowych lub tańszych rozwiązań lub wpływu redukcji
czynników zanieczyszczających) dla jednego lub wielu czynników zanieczyszczających jednocześnie.
Raport pomocniczy opisuje stosowane definicje, takie jak koszty środowiskowe lub efektywność kosztowa, oraz
metodologię do analizy efektywności kosztowej środków redukcji.
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MKM został opracowany do określenia kosztów polityki środowiskowej oraz przyczynia się do większej efektywności
polityki środowiskowej poprzez wskazanie sposobu realizacji celów środowiskowych w sposób efektywny kosztowo.
Celem jest:
Opracowanie spójnej bazy danych ze środkami środowiskowymi, ich potencjału redukcji i kosztów
Opracowanie narzędzia do alokacji działań na rzecz redukcji emisji pomiędzy różnymi grupami docelowymi
w sposób efektywny kosztowo
Opracowanie narzędzia uwzględniającego wiele czynników zanieczyszczających
Opracowanie narzędzia do analizy efektywności kosztowej instrumentów polityki
Opracowanie instrumentu, który można połączyć z innymi modelami, np. modelami ekologicznymi,
ekonomicznymi (np. RAINS).
W zależności od dostępnych danych, źródła emisji są identyfikowane na poziomie zagregowanym (np. na poziomie
sektorowym lub branżowym), lub na poziomie źródła (np. poszczególnych firm). Format bazy danych umożliwia
opisanie źródeł emisji jako poszczególnych instalacji lub jako „instalacji referencyjnych”. Instalacja referencyjna to
reprezentatywna kategoria instalacji, dla której dostępne są te same środki redukcji emisji, i dla której poszczególne
środki redukcji mają podobne wyniki i koszty. Emisje dla każdego czynnika zanieczyszczającego są połączone z
aktywnością będącą źródłem zanieczyszczenia, np. ilością zużytych rozpuszczalników. W konsekwencji MKM można
stosować do prognozowania emisji w oparciu o rozwój czynności lub współczynników emisji. Ponadto możliwe jest
porównywanie danych z danymi z innych modeli, np. RAINS, oraz połączenie do MKM tabel danych wejściowych wyjściowych lub modeli ogólnych.
Poza danymi dotyczącymi emisji, dla każdej instalacji (referencyjnej) można wprowadzać dane dla zużycia energii,
czasu pracy, wydajności itp.
Dla każdego środka emisji można wprowadzać następujące informacje: koszty inwestycyjne, koszty operacyjne, okres
stosowania, wydajność, skuteczność redukcji.
Osiągnięte korzyści dla środowiska: brak danych
Oddziaływanie na środowisko: brak danych
Dane operacyjne: brak danych
Zastosowanie: Rozwój modelu opiera się na jednym kryterium: efektywności kosztowej. Pomimo to, w określaniu
polityki odgrywają również ważną rolę inne kryteria, takie jak efektywność środowiskowa oraz wykonalność. Należy
zauważyć, że środowiskowy model kosztowy (MKM) nie jest narzędziem do przeprowadzania analiz inwestycyjnych
dla danych firm. Model ten jest narzędziem wspierającym Rząd Flamandii w szacowaniu kosztów polityki
środowiskowej dla różnych grup docelowych. Takie informacje można wykorzystać przykładowo do alokowania
działań na rzecz redukcji emisji do grup docelowych.
Środki omówione w niniejszym dokumencie, przeanalizowane w modelu to, np. dla sektora powlekania:
Techniki malowania, tj. tradycyjne (patrz Sekcja 20.7.2.1), o wysokiej zawartości substancji stałych (patrz
Sekcja 20.7.2.2), wodne (patrz Sekcja 20.7.2.3), powlekanie proszkowe (patrz Sekcja 20.7.2.5) oraz farby
utwardzane promieniami UV (patrz Sekcja 20.7.2.4)
Techniki oczyszczania gazu odlotowego, tj. adsorpcja do węgla aktywowanego (patrz Sekcja 20.11.6),
utlenianie termiczne (patrz Sekcja 20.11.4.2) oraz oczyszczanie biologiczne (biofiltry) (patrz Sekcja 20.12.5)
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W niniejszym dokumencie opisano więcej środków redukcji LZO, ale nie wszystkie można przeanalizować za pomocą
tego modelu.
W bazie danych MKM można uzyskać informacje na temat następujących branż: powlekania, druku, odtłuszczania,
materiałów ściernych i pojazdów. Przykładowe dane uzyskane z narzędzia przedstawiono w postaci wyników dla
sektora powlekania w Tabeli 24.2 i Tabeli 24.3.
* Uwaga: Dane te zostały dostarczone z MKM. Przypisy odnoszą się do MKM.
Ekonomika: brak danych
Przyczyny zastosowania: brak danych
Przykłady zakładów produkcyjnych: brak danych
Literatura: Strona MKM http://www.emis.vito.be/index.cfm?PageID=371&T=0&S=0
Raport pomocniczy: (Meynaerts E., Ochelen S., Vercaemst P., Milieukostenmodel voor Vlaanderen –
Achtergronddocument, 2003). [95, Vito, 2005] [128, TWG, 2005]
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Technika

Tradycyjna
Wysoka zawartość
substancji stałych
Wodna
Powlekanie
proszkowe
Farba utwardzana
promieniowaniem
UV

Węgiel aktywowany

Koszty
operacyjne
farby w euro na
kg
3,11
3,5

Koszty energii e
euro na godzinę

Pozostałości w
euro na kg

Zawartość
LZO w farbie
(w %)

6,7
6,4

0,3
0,3

< 30%

8,43
15,39***

7,21
2,9

0,2
0

7,50%
0%

2,38***

3,76

0

3,50%

Koszty
inwestycyjne w
1000 euro na
1000 m3/h
5- 10

Węgiel
aktywowany w
euro na kg

Koszty
operacyjne

Redukcja
LZO (%)

Stężenie
emisji LZO

0,3 – 2,30 euro za
85%
5 – 100 mg
m3/h przy
TOC/m3
początkowym
stężeniu LZO 1 –
10 g/m3
Utlenianie termiczne
5 - 10
0,45 – 4,50 euro
95 – 99%
< 20 – 50 mg
za 1000 m3/h
TOC/m3
(dodatkowa
energia)
* Redukcja przy emisji LZO pomiędzy 8 – 20 ton rocznie, redukcja 85%
** redukcja przy emisji LZO powyżej 20 ton rocznie, redukcja 95%
Sekcje 20.7.2.5 i 20.7.2.6 podają koszty rzędu 30,01 euro – 5,38/kg dla farb utwardzanych promieniowaniem i
proszkowych
1,2

Tabela 24.2: Średnie koszty i potencjał redukcji LZO dla wszystkich środków analizowanych w ramach modelu
[95, Vito, 2005}
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Branża

Liczba
pracowników
1 - 19

Powierzchnie
metalowe

20 - 199

Możliwe środki międzyoperacyjne
60%
o
zawartości
stałych
80%
o
zawartości
stałych
100% o
zawartości
stałych

wysokiej
substancji

40%
wodna

50%
proszkowa

wysokiej
substancji

40%
wodna

50%
proszkowa

wysokiej
substancji

Możliwe środki końca rury

60%
proszkowa

Piec
do
spalania
Piec
do
spalania*

200 - 499

80%
o
zawartości
stałych

wysokiej
substancji

50%
proszkowa
Węgiel
aktywowany*

500 - 999

1000 – 1000+

Opakowania
metalowe
beczki

wysokiej
substancji
wysokiej
substancji

50%
proszkowa

Węgiel
aktywowany*

wysokiej
substancji
wysokiej
substancji

Piec
do
spalania
wodna

1 - 19

Piec
do
spalania*
Piec
do
spalania*

100 - 199
500-999

Meble

80%
o
zawartości
stałych
80%
o
zawartości
stałych
80%
o
zawartości
stałych
100% o
zawartości
stałych

Optymalizacja
środków czyszczących

10 -499

80%
proszkowa
(dla zakładów
używających
powłok
mokrych)
40%
proszkowa

Węgiel
aktywowany*

wysokiej
substancji

30%
proszkowa

Węgiel
aktywowany*

wysokiej
substancji

30%
proszkowa

5-199
Statki

10 -499

Pociągi

10 – 1000+

Inne

1 – 49

60%
wodna
60%
o
zawartości
stałych
70%
o
zawartości
stałych
60%
o
zawartości
stałych

wysokiej
substancji

40 – 99
100 – 199
200 – 499
500 – 999

Piec
do
spalania
Piec
do
spalania*

30%
wodna
60%
o
wysokiej
zawartości substancji
stałych
Brak
dodatkowych
środków

Piec
do
spalania*

30%
proszkowa
30%
proszkowa

Węgiel
aktywowany*
Cdn. na następnej stronie

736

Branża
DREWNO

meble

Liczba
pracownikó
w
1- 9
10 – 19
20 - 49

Możliwe środki międzyoperacyjne
30% o wysokiej zawartości substancji
stałych
30% o wysokiej zawartości substancji
stałych
30% o wysokiej zawartości substancji
stałych

30% wodna
30% wodna
30% wodna

30% wodna

Farba
utwardzana
UV
Farba
utwardzana
UV
10% UV

30% wodna

10% UV

30% wodna

10% UV

40% wodna

10% UV

40% wodna

10% UV

wodna
50 – 99
100 – 199
200 - 499
Szafki

1-499

Inne

5 - 199

TWORZYWA SZTUCZNE

Tworzywa
sztuczne

1- 4
5-9
10 – 19
50 - 99
100 – 199
200 - 499
500 - 999

30% o wysokiej zawartości substancji
stałych
30% o wysokiej zawartości substancji
stałych
30% o wysokiej zawartości substancji
stałych
30% o wysokiej zawartości substancji
stałych
30% o wysokiej zawartości substancji
stałych
50% o wysokiej zawartości substancji
stałych
50% o wysokiej zawartości substancji
stałych
50% o wysokiej zawartości substancji
stałych
50% o wysokiej zawartości substancji
stałych
50% o wysokiej zawartości substancji
stałych
50% o wysokiej zawartości substancji
stałych

Możliwe środki końca rury

Węgiel
aktywowany*

Biofiltr*

Węgiel
aktywowany*

Biofiltr*

Węgiel
aktywowany*

Piec
do
spalania*
Piec
do
spalania*

30% wodna

Piec
do
spalania*
Piec
do
spalania*
Piec
do
spalania*

40% wodna
50% wodna
40% wodna

Piec
do
spalania*
Piec
do
spalania*

Farba
utwardzana
UV
1 Odsetek procentowy możliwych środków odnosi się do maksymalnych możliwości technicznych, nie są one oparte o analizę kosztową
*Niewystarczająca ilość danych zebrana w badaniu do wyciągnięcia wniosków. W takich przypadkach zastosowano zasadę ogólną: piece do
spalania stosuje się, gdy emisja LZO wynosi >20 t/rocznie, a adsorpcja do węgla aktywowanego i biofiltry są stosowane, gdy emisja LZO ma
wartość 8 - 20 t/rocznie. Jednakże Sekcja 20.11 niniejszego dokumentu wskazuje na wybory związane z objętością powietrza i stężeniem, a nie
zużyciem całkowitym..
Środki kursywą odrzucono i nie uwzględniono w modelu ze względu na ich wyższe koszty i niższa wydajność w porównaniu z innymi.
Tabela 24.3. Efektywne kosztowo środki mające zastosowanie dla redukcji emisji LZO z podziałem na branże
[95, Vito, 2005}
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24.2 Obliczenie emisji LZO i stosowane jednostki
[182, ADEME, 2006] [110, EC, 1996, 123, EC, 1999] [148, TWG, 2006]
Wszystkie działania w zakresie niniejszego dokumentu są regulowane przez SED (Dyrektywa Rady
1999/13/EC z 11 Marca 1999) i IPPC ma zastosowanie dla większych instalacji w obrębie kontroli SED.
Przedmowa do niniejszego dokumentu opisuje interfejs pomiędzy obiema dyrektywami. W celu lepszej regulacji i
uproszczenia, niniejszy dokument (STS BREF) wykorzystuje określanie emisji
LZO oraz wartości wykorzystane do ich wyrażenia zgodnie z opisem w SED. Jest to szczególnie istotne dla wyrażenia
wartości emisji związanych z BAT. To oznacza, że instalacje mogą korzystać ze schematu redukcji SED tam gdzie
SED nie podaje wartości limitów całkowitej emisji limit dla danego przemysłu.
Istnieją różne rodzaje przemysłu, które są wyjątkami od stosowania wartości SED, wyjaśnione w różnych częściach,
takie jak:
• przy druku z użyciem gorącego offsetu, gdzie wartości emisji związanych z BAT są wyrażane jako wt-% zużycia
tuszu. To pozwala zmierzyć efekt BAT, podczas gdy % wkład rozpuszczalnika (z którego korzysta SED) na to nie
pozwala.
• powlekanie pociągów i produkcja luster, gdzie podawane informacje z których wyprowadzano BAT były oparte na g
LZO na pomalowany m2
• powlekanie zwojów i metalowych opakowań, gdzie m2 zostały zidentyfikowane jako właściwe mierniki przy
procesie produkcji
• konserwacja drewna, gdzie podawane informacje z których wyprowadzano BAT były oparte na procencie redukcji w
emisji LZO opartej o wkład rozpuszczalnika.
24.2.1 Zgodność z Dyrektywą Emisji Rozpuszczalników (SED)
SED reguluje emisję lotnych związków organicznych (LZO) w związku z użyciem organicznych rozpuszczalników w
różnych typach działalności i instalacji.
Zgodnie z Artykułem 5 dyrektywy SED, zaproponowano dwie różne opcje zademonstrowania zgodności z
wymaganiami prawnymi:
‘Wszystkie instalacje będą przestrzegać:
(a) albo wartości limitów emisji gazów odpadowych i wartości emisji niezorganizowanej, albo całkowitej wartości
limitu emisji, oraz pozostałych wymagań przedstawionych w Załączniku IIA;
lub
(b) wymagań schematu redukcji wyszczególnionych w Załączniku IIB.’
W obu przypadkach istnieją konkretne wyjątki gdzie operator musi zademonstrować że stosowany jest BAT.
24.2.1.1 Wielkości limitów emisji (ELV) oraz emisji niezorganizowanej (SED Załącznik IIA)
Każdy rodzaj przemysłu musi przestrzegać wielkości podanych w tabelach zawartych w Załączniku IIA. Wielkości
limitów emisji są wyrażone w mg C/m3 w standardowych warunkach, a emisji niezorganizowanych jako procent
wkładu rozpuszczalnika. Całkowite wartości emisji (tam gdzie zostały podane) są wyrażane terminami adekwatnymi
do konkretnej gałęzi przemysłu,
jak g LZO/kg produktu (dla kabli nawojowych), g LZO/m2 eloktropowlekanej powierzchni dla pojazdów,
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24.2.1.2 Schemat ograniczenia emisji (SED Załącznik IIB)
Załącznik IIB SED wyszczególnia:
Zasady
Przeznaczeniem schematu ograniczenia emisji jest umożliwienie operatorowi osiągnięcie innymi środkami redukcji
emisji równej tej którą osiągnąłby przy zastosowaniu wartości limitów emisji. W tym celu operator może zastosować
dowolny schemat redukcji, specjalnie zaprojektowany dla jego instalacji, pod warunkiem, że na końcu osiągnięta
będzie ekwiwalentna redukcja emisji…’
A zatem implementacja i walidacja schematu redukcji emisji zapewnia, że roczny strumień emisji
LZO nie będzie wyższy niż strumień osiągnięty poprzez dostosowanie się do wartości limitów emisji dla wszystkich
gazów odpadowych i emisji niezorganizowanych. Korzyścią ze schematu redukcji emisji operatorów jest możliwość
myślenia o ich procesach jako o całości i elastyczność w wyborze sposobu redukcji emisji. Dodatkowe działania i
inwestycje zostaną przeprowadzone tam gdzie będzie to najskuteczniejsze pod względem technicznym i
ekonomicznym. Jest to zgodne z Dyrektywą IPPC,
Artykuł 9(4):
‘…. wartości dopuszczalnej emisji oraz ekwiwalentne parametry techniczne i wymagania techniczne o których mowa w
paragrafie 3 (warunki zezwolenia) są oparte na BAT, bez zalecania użycia konkretnej techniki czy technologii, ale
uwzględniają charakterystykę techniczną instalacji, jej geograficzne położenie i lokalne warunki środowiska…’
Załącznik IIB do SED opisuje schemat redukcji w którym można przyjąć stałą zawartość części stałych w produkcie,
dla powłok, lakierów, klejów lub tuszów.
Docelowa emisja jest wyliczana na bazie rocznych części stałych i emisji niezorganizowanych podanych w Załączniku
IIA. Są one wyrażone jako procent niezmniejszonych emisji. W SED, ta niezmniejszona emisja określana jest mianem
„emisji referencyjnej”. Tam gdzie nie miało miejsca zastępstwo, niezmniejszone emisje równe są wkładowi
rozpuszczalnika. Tam gdzie pewne zastępstwo lub inna forma kontroli emisji na źródłach niezorganizowanych zostały
zastosowane, należy oszacować niezmniejszoną emisję.
W tym celu można ogólnie użyć metody zawartej w Załączniku IIB do SED. Roczna emisja referencyjna jest
obliczana następująco (cytowane bezpośrednio z SED):
a) Określa się Całkowitą masę cząstek stałych w ilości powlekania i/lub tuszu, farby lub kleju zużytych w przeciągu
roku. Cząstkami stałymi są wszystkie materiały w powłokach, tuszach, farbach i klejach które przechodzą do stanu
stałego po odparowaniu wody lub lotnych związków organicznych.
b) Roczna emisje referencyjne są obliczane poprzez pomnożenie masy ustalonej w (a) przez odpowiedni z mnożników
wymienionych w Tabeli 24.4:
Działalność
Mnożnik
Drukowanie rotograwiurowe; fleksodruk; laminowanie
jako element działalności drukarskiej; malowanie jako
element działalności drukarskiej; powlekanie drewna;
4
powlekanie tekstyliów, warstw tkanin bądź papieru;
powlekanie klejem
Powlekanie zwojów, odmalowywanie pojazdów
3
Powlekanie powierzchni mających kontakt z żywnością,
2.33
powlekanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym
Inne powlekania i sitodruk rotacyjny
1.5
Tabela 24.4: Czynniki określające referencyjne roczne wartości emisji w SED
Docelowa emisja może być wyrażona jako wt-% (np. % LZO cząstek stałych, częściej w kg
LZO/kg cząstek stałych, zgodnie z opisem w SED). Jako, że SED pozwala na wykorzystanie każdego ekwiwalentnego
schematu redukcji pod warunkiem, że jest on dostosowany do zasad określonych w Załączniku IIB, docelowe emisje
LZO mogą być wyrażone jako LZO t/rok (dla konkretnej instalacji o znanej przepustowości), kg LZO na pokryty m2,
kg LZO/produkt.
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Na przykład, odnośnie procesu fleksodruku i druku wklęsłego opakowań, kalkulacji dokonujemy następująco:
Przeciętna zawartość rozpuszczalnika w tuszach gotowych do prasy, farb i klejów przy fleksodruku i druku wklęsłym
to około 80 %. Materia stała w tych produktach stanowi 20 % całkowitej wagi, a zatem µ wagi rozpuszczalnika.
Niezmniejszone emisje („emisja referencyjna”) mogą zostać oszacowane poprzez przemnożenie wagi wszystkich
cząstek stałych zarówno produktów opartych na rozpuszczalniku jak i na wodzie przez cztery.
24.2.2 Precyzja
Dyrektywa Emisji Rozpuszczalników opisuje metodę, na pierwszy rzut oka prostą, którą określić można emisję
niezorganizowaną w zakładach gdzie pochwycone opary z rozpuszczalnika zostają spalone. Metoda ta polega na
odjęciu ilości rozpuszczalnika wysłanego do spalarni od całkowitego wkładu rozpuszczalnika. Różnica pomiędzy tymi
wartościami musiała zniknąć; w większości w postaci emisji niezorganizowanych.
W praktyce, metodzie tej brakuje precyzji. Na przykład, kiedy stosujemy metodę podaną w Dyrektywie, emisje
niezorganizowane, które w rzeczywistości stanowią wielkość około 15 % wkładu, mogą być łatwo określone
ilościowo jako dowolna wielkość od 0 do ponad 40 %.
Jeśli obliczana jest różnica pomiędzy dwoma niemal równymi liczbami jak „wkład” i „pochwycone emisje”, to wynik,
który powinien reprezentować emisje niezorganizowane, jest stosunkowo niewielką liczbą. Niedokładność otrzymanej
niewielkiej liczby, jest jednak równa sumie niedoskonałości dwóch początkowych, ogromnych liczb. A zatem,
wszystkie niedokładności w dwóch początkowych liczbach zostają włączone do emisji niezorganizowanych.
Zasadniczy problem leży w trudności obliczenia pochwyconych emisji. Wymaga to przemnożenia przepływu
powietrza, stężenia rozpuszczalnika i czasu. Przepływ powierza i stężenie zmieniają się w czasie, i nie można ich
dokładnie zmierzyć. Błąd w wyniku przewyższa 20 %.
Opcje zaradzenia kwestii niedokładności to bezpośrednie obliczenie emisji niezorganizowanych (zobacz Załącznik
24.3) lub wyliczenie emisji niezmniejszonych z rzeczywistego wkładu rozpuszczalnika (zobacz Załącznik 24.4).
Następujący przykład ukazuje jak typowy przedział w stężeniu i przepływie może ukazać czterokrotny
przedział w ilości wyemitowanych LZO.
Gdzie O1 jest emisją gazów odpadowych.

O
Dla teoretycznej instalacji pracującej przez 5760 godzin w ciągu roku (24 godziny dziennie, 5 dni tygodniu, 48 tygodni
w roku), z przepływem gazów odpadowych v = 100000 m3/h i z okresowym monitoringiem podającym wartości
pomiędzy 5 a 20 mg C/Nm3. Roczna emisja obliczona dla każdego krańca przedziału:
gdzie c = 5 mg C/Nm3, O1 = 2880 kg (2.88 ton)
gdzie c = 20 mg C/Nm3, O1 = 11500 kg (11.5 ton).
W zależności od rodzaju działalności i instalacji, różnica pomiędzy najniższym i najwyższym wyznacznikiem może
być znaczna (zobacz Monitoring REF).
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24.2.3 Wydajność nakładania powłok
Obliczanie emisji LZO zgodnie ze schematem ograniczenia opisanym w SED, załącznik IIB nie bierze pod uwagę
poprawy wydajności nakładania, ponieważ obliczenie jest oparte na stosunku LZO do cząstek stałych: jeśli ilość
cząstek stałych ulegnie zmniejszeniu, stosunek kg LZO:kg cząstek stałych pozostaje taki sam. Powinno to być brane
pod uwagę przy wyznaczaniu celów emisji i ELV. Istnieje opcja wyznaczenia całkowitej emisji na rok lub na
jednostkę produkcyjną.
Na przykład, w instalacji o zużyciu farby równej 2000 ton na rok, odpowiadające zużycie rozpuszczalnika wynosi
1500 ton (75% zużycie rozpuszczalnika: tj. stosunek 3 kg LZO/kg cząstek stałych). Pistolety natryskowe mają
skuteczność nakładania równą 20%. Zgodnie z SED:
docelowa emisje referencyjne = 500 ton x 4 = 2000.
Docelowe emisje = 0,25 x emisje referencyjne = 0,25 x 2000 = 500 ton LZO.
Ograniczenia emisji mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu jednej lub więcej z poniższych metod:
• instalacja techniki „na końcu rury” w celu redukcji LZO emisji do 375 ton (gdzie stosunek pozostaje 3 kg LZO:kg
cząstek stałych)
• korzystanie farb na bazie wody (WB) (na przykład, użycie 2000 ton farb na bazie wody przy zużyciu rozpuszczalnika
równym 18.75% daje emisje LZO wynoszącą 375 ton: stosunek wynosi 0.75 kg LZO:kg materii suchej)
• nakładanie farb na bazie rozpuszczalnika (przy stosunku 3 kg LZO:kg materii suchej) ze znacznie większą
wydajnością: nakładanie tych samych farb na bazie rozpuszczalnika przy wydajności nakładania równej 80% daje
zużycie farby wynoszące 500 ton (zamiast 2000 ton) a zatem emisje LZO
Wynoszącą 375 ton.
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24.3 Pomiar emisji niezorganizowanej – metoda bezpośrednia
[51, Aminal, et al., 2002] [76, TWG, 2004] [148, TWG, 2006]
Krok 1: Identyfikacja wszystkich źródeł emisji niezorganizowanej w zakładzie
Wszystkie opary rozpuszczalników które nie zostaną przekserowane do spalarni wydostają się na powietrze i
przyczyniają do emisji niezorganizowanych. Większość gałęzi przemysłu uwzględnionych w niniejszym dokumencie
posiada wiele źródeł emisji niezorganizowanych. Poniżej przedstawione jest studium przypadku w dziesięciu
zakładach opakowań elastycznych we Flandrii, Belgii i Holandii. Jednakże zasady opisane w poniższych krokach
mogą łatwo zostać zastosowane w odniesieniu do innych gałęzi przemysłu. Większość zakładów posiada pewną liczbę
źródeł, z których większość powoduje jedynie niewielką lub znikomą emisję. W większości przypadków, istnieje tylko
jedno do trzech źródeł w zakładzie które przyczyniają się znacząco do emisji niezorganizowanych. Może zaistnieć
konieczność ustalenia więcej niż jednego czynnika emisji dla każdego źródła, w celu poprawy dokładności lub dla
wygody.
Zakład opakowań elastycznych ma wiele źródeł emisji niezorganizowanej. Źródła zidentyfikowane dotychczas są
wymienione poniżej, chociaż większość zakładów będzie miała tylko kilka z nich. W niektórych przypadkach, może
istnieć więcej źródeł, lub inna ich klasyfikacja może być wygodniejsza.
Źródłami emisji niezorganizowanych w przypadku opakowań elastycznych są:
• wentylacja pomieszczenia w którym znajduje się prasa podczas drukowania
• wentylacja suszarki podczas przygotowania do pracy
• wentylacja suszarki podczas oczekiwania
• lokalny odciąg pomiędzy jednostkami prasy
• dział sprzątania
• dział mieszania tuszu
• zawartość rozpuszczalnika w tuszach na bazie wody, farbach i klejach
• rozpuszczalniki wykorzystane w maszynach produkcyjnych nie połączonych ze spalarnią
• resztki rozpuszczalnika w produktach
• rozpuszczalnik uwolniony do wody
• emisje rozpuszczalnika z oczyszczalni wód odpadowych
• ulatnianie się oparów ze zbiorników itp.
Należy unikać podwójnego liczenia. Na przykład, jeżeli tusz jest mieszany obok prasy to opary rozpuszczalnika
zostaną usunięte przez lokalny odciąg pomiędzy jednostkami prasy oraz wentylację pomieszczenia i nie ma potrzeby
liczenia ich osobno.
Krok 2: Sprawdzenie systemu wentylacji i upewnienie się, że funkcjonuje on zgodnie z oczekiwaniami
Szczególnie w obszarach produkcyjnych, projekt systemu wentylacji determinuje które emisje niezorganizowane są
obecne, oraz jak należy zmierzyć bądź oszacować wielkość emisji.
System wentylacji przeważnie nie działa zgodnie z założeniami w zakładzie. Albo został on zbudowany w sposób inny
niż to zapamiętano czy zapisano, i/albo ustawienia kontrolne systemu zostały z czasem całkowicie zmienione. System
wentylacji faktycznie pracujący zgodnie z oczekiwaniami to wielka rzadkość.
Niektóre przykłady napotkane w praktyce:
• faktyczny system kanałów wentylacyjnych różnił się od schematu. Dodano lub usunięto wentylatory i kanały, nie
dokumentując odpowiednio modyfikacji
• automatyczne przyrządy sterujące nadciśnieniem i podciśnieniem nie działały zgodnie z przeznaczeniem. Zakłady
drukarskie które miały pracować powyżej ciśnienia atmosferycznego, pracowały poniżej ciśnienia atmosferycznego i
vice versa.
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• niektóre komponenty systemu wentylacji okazywały się mieć więcej funkcji niż tego oczekiwano.
Wentylator do farb wodnych na jednej z jednostek drukujących okazał się być podłączony także do lokalnego odciągu
pomiędzy jednostkami prasy
• okazało się, że pomiędzy różnymi częściami budynku występują znaczące przepływy powietrza.
Dopóki system wentylacji nie działa sprawnie, bezcelowe jest mierzenie czy szacowanie emisji niezorganizowanych
na które ma on wpływ. Jeżeli ustawienia systemu wentylacji muszą zostać dostosowane, uprzednie szacunki i pomiary
okażą się nieprzydatne.
Dlatego też, pierwszym podjętym działaniem powinno być całkowite zrozumienie systemu wentylacji w obszarach
produkcji. Kanały i wentylatory muszą zostać porównane ze schematami. Należy sprawdzić stan konserwacji. Słaba
konserwacja i czyszczenie może zredukować przepływ powietrza nawet aż o 50 %. Dobrą praktyką jest zaradzenie
podrzędnej konserwacji przed dokonaniem jakichkolwiek pomiarów.
Porównując projekty z obecnym systemem, należy postawić sobie następujące pytania:
• czy filtry i pasy napędowe były wymieniane zgodnie z harmonogramem konserwacji producenta?
• czy łopaty wirników i wymienniki ciepła są czyste?
• gdzie znajdują się odciągi?
• gdzie znajdują się wloty świeżego powietrza?
• które odciągi są połączone z tym samym kanałem?
• której części systemu służą poszczególne wirniki?
• kiedy przepustnice i zawory są automatycznie otwierane i zamykane?
• jakie automatyczne systemy sterowania zostały zastosowane?
• jakie pomiary zostały dla nich przygotowane?
• jakie są teoretyczne wartości przepływu wirników?
• jak powinny funkcjonować systemy sterowania?
• jaka jest różnica pomiędzy letnim a zimowym trybem pracy?
W większości przypadków, istnieje wyraźna różnica pomiędzy teorią a praktyką. Należy wtedy zdecydować jakie są
rzeczywiste wymagania i odpowiednio dostosować ustawienia wentylacji. Następnie należy zweryfikować czy system
wentylacyjny rzeczywiście daje wymagane rezultaty na różnych etapach procesu produkcji (np. podczas
przygotowania do pracy, drukowania, czyszczenia, itp.). W praktyce, może to być bardzo proste do zrobienia. Na
przykład kierunek przepływu powietrza przez drzwi, okna i inne otwory można łatwo ustalić przy użyciu paska
cienkiej plastikowej folii. Emisje niezorganizowane można ustalić dopiero po dostosowaniu systemu wentylacji do
wymagań zarządu zakładu. Rzecz jasna zarząd będzie musiał zapewnić, że poprawione warunki pracy urządzeń
zostaną utrzymane.
Krok 3: Wykonanie skonkretyzowanego szacunku dla każdego źródła, w postaci czynnika emisji
przemnożonego przez parametr produkcji
Należy oszacować emisje z każdego źródła którego emisje nie są pomijalne. Podczas tego kroku, należy ustalić
porządek wielkości emisji. Później podjęta zostanie decyzja czy emisje są na tyle wysokie by uzasadniać wykonanie
dodatkowych pomiarów. Rzecz jasna, szacunki powinny być oparte na solidnych podstawach, ale na tym etapie liczba
pomiarów powinna być minimalna. Celem jest wykorzystanie danych już dostępnych w zakładzie, oraz danych które
łatwo zmierzyć. Poniżej znajdują się przykłady użytecznych informacji które są już dostępne w zakładzie, lub które
łatwo zmierzyć:
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• wydajność wirników, zgodnie ze specyfikacją ich producenta
• informacje o zawodowym wystawieniu na działanie rozpuszczalników
• pomiary zawartości resztek rozpuszczalnika w produktach, przeprowadzone dla klientów
• ilość otrzymanych hurtowo rozpuszczalników, tuszów, farb i klejów
• proste eksperymenty w dziale mieszania tuszu
• proste bilanse rozpuszczalnika dla działu sprzątania itp.
• pomiary stężenia za pomocą PID w lokalnych odciągach
• weryfikacja kierunku przepływu wentylacji pomieszczenia z prasą.
Przykład w tabeli 24.5 odnosi się do zakładu z rocznym wkładem 1000 ton rozpuszczalnika. Pokazuje on wyraźnie jak
tylko dwa z jedenastu źródeł odpowiadają za ponad 70% emisji niezorganizowanych.
Źródło

Emisja w kg

% wkładu

Wentylacja pomieszczenia z prasą podczas drukowania

9000

0,90

% emisji
niezorganizowanej
8,0

Wentylacja suszarki podczas przygotowania do pracy
5400
0,54
4,8
Wentylacja suszarki w czasie oczekiwania
22500
2,25
20,0
Lokalnie odciągi pomiędzy jednostkami prasy
56550
5,66
50,3
Dział sprzątania
8750
0,88
7,8
Dział mieszania tuszu
7500
0,75
6,7
Zawartość rozpuszczalnika w tuszach na bazie wody itp.
2500
0,25
2,2
Resztki rozpuszczalnika w produktach
200
0,02
0,2
Rozpuszczalnik uwolniony do wody
Emisje rozpuszczalnika z oczyszczalni wód odpadowych
Ulatnianie się oparów ze zbiorników itp.
67
0,01
0,1
Suma
112467
11,26
100,1
Tabela 24.5: Emisja związana ze źródłami zakładu przerabiającego 1000 ton rozpuszczalników
Na tym etapie, kolejną opcją byłoby zmniejszenie emisji z głównych ich źródeł lub ich całkowita eliminacja przed
dokonaniem jakichkolwiek dodatkowych pomiarów. Na przykład, jeśli wystarczająca wydajność spalarni jest
dostępna, lokalne odciągi pomiędzy jednostkami prasy lub odciągi działu sprzątania można podłączyć do spalarni.
Wyeliminowałoby to całkowicie te źródła emisji niezorganizowanych.
Step 4: Ustalenie które ze źródeł wymagają większej dokładności
Szacunki dokonane podczas kroku 3 nie są szczególnie dokładne. Jednakże wyraźnie wskazują one, że wielkość emisji
niezorganizowanych może bardzo znacznie różnić się dla różnych źródeł. Ulatnianie się oparów ze zbiorników jest
niewielkie, podczas gdy lokalne odciągi pomiędzy jednostkami prasy są szczególnie ważne.
Teraz należy ustalić dokładność wyliczeń całkowitej wielkości emisji niezorganizowanych. Należy wybrać parametry
emisji które wymagają większej dokładności. Dokonuje się tego stosując metodę najgorszego scenariusza: szacuje się
największy możliwy błąd dla każdego źródła, i wylicza się wynikającą maksymalną potencjalną emisję
niezorganizowaną dla danego źródła. Suma tych wszystkich maksymalnych potencjalnych emisji to właśnie
„najgorszy scenariusz”.
Większość szacunków emisji dokonanych podczas kroku 3 wyliczono poprzez przemnożenie dwóch lub więcej dość
niedokładnych wartości. Na przykład, teoretyczny przepływ powietrza mógł być przemnożony przez wynik
orientacyjnego pomiaru stężenia and i szacunkową liczbę godzin pracy. W takim przypadku, niedokładność każdego z
parametrów należy oszacować oddzielnie, a otrzymane informacje wykorzystać do wyliczenia potencjalnych
maksymalnych emisji z każdego źródła, tak jakby największy możliwy błąd rzeczywiście wystąpił. Wynik będzie
największą możliwą emisją z danego źródła.
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Największe możliwe emisje ze wszystkich źródeł są dodawane w celu wyliczenia maksymalnej całkowitej emisji
niezorganizowanej; tak, jakby początkowe szacunki emisji dla każdego ze źródeł były zbyt niskie. Jest to podejście
bardzo konserwatywne. Jest równie prawdopodobne, że szacunki emisji nie są zbyt niskie, ale zbyt wysokie. W takim
przypadku, rzeczywiste emisje niezorganizowane byłyby niższe niż szacunkowe. W rzeczywistości, będą zachodziły
błędy w obie strony i rzeczywiste emisje będą bliższe początkowym szacunkom niż zakładano by na podstawie
kalkulacji potencjalnych maksymalnych emisji.
Przykład z Tabeli 24.6 ukazuje maksymalny błąd dla każdego ze źródeł. Należy jednak zwrócić uwagę, że większa
część niedokładności wynika z ograniczonej ilości informacji na temat przepływów wentylacji i stężeń
rozpuszczalnika.
Źródło

Emisje
niezorganizowane
jako % wkładu

Maksymalny
czynnik
błędu

Maksymalny %
wkładu

Wentylacja pomieszczenia z prasą podczas
drukowania
Wentylacja suszarki podczas przygotowania do pracy

0,90

2,25

2,03

0,54

1,50

0,81

Wentylacja suszarki w czasie oczekiwania
Lokalnie odciągi pomiędzy jednostkami prasy
Dział sprzątania
Dział mieszania tuszu
Zawartość rozpuszczalnika w tuszach na bazie wody
itp.
Resztki rozpuszczalnika w produktach
Ulatnianie się oparów ze zbiorników itp.

2,25
5,66
0,88
0,75
0,25

2,00
2,25
2,00
1,50
1,25

4,50
12,72
1,75
1,13
0,31

0,02
0,01

1,25
1,00

0,03
0,01

Suma
11,26
Tabela 24.6: Przykład możliwego wyniku obliczeń nieścisłości

23,29

Otrzymane w ten sposób wartości z najgorszego scenariusza, wciąż mogą wynosić nawet dwukrotność początkowych
szacunków. Niektóre źródła będą tak niewielkie, że nie będą miały wpływu na rezultat, niezależnie od dokładności ich
pomiaru. W tym przykładzie są to:
• zawartość rozpuszczalnika w tuszach na bazie wody, farbach i klejach
• resztki rozpuszczalnika w produktach
• ulatnianie się oparów ze zbiorników.
Bardziej szczegółowe badanie tych źródeł jest bezcelowe. Dwa źródła z listy są wyraźnie ważniejsze niż pozostałe:
• Lokalnie odciągi pomiędzy jednostkami prasy
• Wentylacja suszarki w czasie oczekiwania.
Te źródła wymagają dalszych badań, ale razem odpowiadają one za ponad 70 % emisji niezorganizowanych.
Uwaga: to tylko przykład! W praktyce, różne źródła mogą być odpowiedzialne za wysoką bądź niska emisję.
Krok 5: Poprawienie niedokładnych szacunków dla dużych źródeł
Zakres, zasięg i szczegółowość dalszych badań będą zależały od celów. W większości przypadków, niedokładność
tylko dwóch czy trzech źródeł będzie musiała być zmniejszona w celu uzyskania znaczącej poprawy wyniku metody
najgorszego scenariusza.
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Dalsze badania należy dostosować do specyfiki zakładu przetwarzania. Jak zaznaczono wcześniej: dalsze badanie jest
konieczne jedynie dla źródeł emisji niezorganizowanych, które są zarówno stosunkowo duże jak i niepewne.
Niniejszy krok (Krok 5) opisuje jak można zmniejszyć niedokładność większości początkowych szacunków. W
przypadkach gdzie przepływ powietrza i stężenie rozpuszczalnika są mnożone, oczywistą opcją poprawienia
szacunków jest zmierzenie stężenia. Można tego dokonać raczej łatwo używając pasywnych próbobiorników. Tam,
gdzie utraty rozpuszczalnika ze źródła można ustalić za pomocą wagi, liczba ważeń może zostać zwiększona w celu
zwiększenia dokładności. Dla przykładu, wyniki poprawy dokładności podano w Tabeli 24.7.
Źródło

Emisja w kg

% wkładu

% emisji
niezorganizowanej

Wentylacja pomieszczenia z prasą podczas drukowania
(ciśnienie dodatnie)
Dział sprzątania
Dział mieszania tuszu
Zawartość rozpuszczalnika w tuszach na bazie wody itp.

9000

0,90

8,0

8750
7500
2500

0,88
0,75
0,25

7,8
6,7
2,2

Resztki rozpuszczalnika w produktach
200
0,02
0,2
Rozpuszczalnik uwolniony do wody
Emisje rozpuszczalnika z oczyszczalni wód odpadowych
Ulatnianie się oparów ze zbiorników itp.
67
0,01
0,1
Suma częściowa nie badana dokładniej
28017
2,81
21,1
Wentylacja suszarki podczas przygotowania do pracy
8000
0,80
6,0
Wentylacja suszarki w czasie oczekiwania
24750
2,48
18.6
Lokalnie odciągi pomiędzy jednostkami prasy
72200
7,22
54,3
Suma częściowa źródeł zbadanych szczegółowo
104950
10.50
78.9
Suma emisji niezorganizowanych
132967
13.31
100
Poprzedni wynik (przed dokonaniem dodatkowych
112467
11.25
badań)
*Uwaga: Suma częściowa nie badana dokładniej jako procent emisji niezorganizowanych powinna wynosić 25 %
Tabela 24.7: Przykład przedstawiający wzrost dokładności
W tym przykładzie, dodatkowe badanie znacząco zwiększyło dokładność pomiaru trzech z jedenastu źródeł. Najgorszy
scenariusz różni się teraz jedynie o kilka procent od rzeczywistych szacunków. Dla przykładu, wyniki nowych
szacunków dokładności są podane poniżej.
Przykład: Zwiększona dokładność przedstawiona w Tabeli 24.8 poniżej.
Źródło i uwagi

Szacowany
% wkładu

Wentylacja suszarki podczas przygotowania do pracy
Wentylacja suszarki w czasie oczekiwania
Lokalnie odciągi pomiędzy jednostkami prasy
Inne źródła (bez zmian)
Suma
Poprzedni wynik

0,80
2,48
7,22
2,80
13,30
11,25

Czynnik
maks. błąd
resztowy
1,20
1,20
1,20

Maks. % wkładu
szacunek poprawiony
0,96
2,97
8,66
5,24
17,83
23,28

Tabela 24.8: Przykład przedstawiający efekty zwiększonej dokładności
Proszę zwrócić uwagę, że wyliczane są tu jedynie potencjalne błędy których wynikiem są zwiększone emisje. Błędy
których wynikiem są zmniejszone emisje, są jednak równie prawdopodobne.

746

Jeśli emisje niezorganizowane wymagają jeszcze dokładniejszego ustalenia, inne źródła emisji można wziąć pod
uwagę w celu dokładniejszego ich zbadania. W tym przykładzie, dobrymi kandydatami są dział sprzątania i wentylacja
pomieszczenia prasy. Jedna trzecia z pozostałej różnicy pomiędzy rzeczywistym szacunkiem a najgorszym
scenariuszem (4,5 %) w tym przykładzie jest związana z działem sprzątania, a jedna piąta z wentylacją pomieszczenia
prasy.
Krok 6: Przyjęcie systemu prowadzenia zapisków z którego można będzie wyprowadzić roczne parametry
produkcji
Prostota zaczyna się od wyboru właściwych parametrów. Tam gdzie jest to możliwe, powinny być one oparte na
informacjach już zbieranych. Jednakże, należy ustalić czy wartości zebrane z innych zapisków rzeczywiście ściśle
odzwierciedlają parametr do którego odnosi się czynnik emisji, i wymagana jest ostrożność. Przykłady potencjalnych
rozbieżności pomiędzy istniejącymi zapiskami a wymaganymi parametrami:
• godziny oczekiwania i inne przerwy zanotowane przez dział produkcji mogą pojawić się zarówno w czasie
przygotowania do pracy jak i druku. Jednakże, dla obliczenia emisji niezorganizowanych, liczą się tylko okresy w
których jednostki drukujące zawierają tusz, ale nie drukują
• godziny produkcji (wymagane do obliczenia emisji z odciągów pomiędzy jednostkami prasy) mogą, zgodnie z
zapisem produkcji, nie wliczać godzin oczekiwania i innych przerw w drukowaniu. Jednakże dla celów obliczeń, pełen
okres podczas którego urządzenie zawiera tusz musi zostać ustalony
• jeśli część tuszu nie zostanie wymieszana w dziale mieszania tuszu ale przy prasie, wynikające z tego utraty
rozpuszczalnika trafią do wentylacji pomieszczenia i lokalnych odciągów. Może to prowadzić do podwójnego liczenia.
Krok 7: Obliczenie rocznych emisji z każdego ze źródeł poprzez przemnożenie parametrów produkcji i
powiązanych czynników emisji
Ten krok nie wymaga dalszych wyjaśnień.
Krok 8: Włączenie wyników do rocznego planu zarządzania rozpuszczalnikami i porównanie emisji
niezorganizowanych z limitem emisji
Ten krok nie wymaga dalszych wyjaśnień.
Krok 9: Określenie nowych czynników emisji jeżeli zachodzi znacząca zmiana w zakresie wyposażenia, operacji
bądź wentylacji
Nowe czynniki emisji muszą zostać określone jeśli w zakładzie zachodzą znaczące zmiany. Znaczącą zmianą może
być zmiana w systemie wentylacji obszarów produkcji, zakup nowych maszyn, sprzedaż starych maszyn, istotna
zmiana w zakresie produktów, lub zmiany w metodach operacji.
Określenie czynnika emisji nie jest, w praktyce czynnością jednorazową. Kiedy zakład przywyknie do radzenia sobie z
emisjami niezorganizowanymi, świadomość występowania tych emisji również wzrośnie. To z kolei doprowadzi do
usprawnień w prowadzeniu zapisków, powtarzania i ponownego sprawdzania pomiarów, oraz dążenia do poprawy
dokładności mniej istotnych czynników emisji.
Co więcej, zostaną zidentyfikowane opcje zmniejszenia emisji niezorganizowanych. To doprowadzi również do
nowych czynników emisji.
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24.3.1 Zastosowanie w sektorze drukowania
Opis: Ta metoda była testowana w dwóch Flamandzkich zakładach opakowań elastycznych, ogromnym zakładzie
opakowaniowego druku wklęsłego oraz średniej wielkości zakładzie fleksografii. Jest ona oparta na bezpośrednich
pomiarach emisji niezorganizowanych. Skuteczność chwytania jest procentem odparowanych rozpuszczalników które
zostają odciągnięte z gazami odpadowymi. Pozostałe uciekają w postaci emisji niezorganizowanych.
Wprowadzenie i terminologia alternatywnej (bezpośredniej) metody
Źródła emisji niezorganizowanych: Emisje niezorganizowane w zakładzie drukarskim mogą mieć wiele różnych
przyczyn. Pojawiają się w trakcie drukowania, sprzątania, mieszania tuszów, przenoszenia rozpuszczalników, itp.
Każda z tych czynności jest „źródłem” emisji niezorganizowanych. Istnieje możliwość przypisania emisji
niezorganizowanych w zakładzie 10 czy 20 różnym „źródłom”.
Czynnik emisji: Im częściej dana czynność jest podejmowana, lub im dłużej twa, tym większe będą emisje
niezorganizowane. Mieszanie 20 bębnów tuszu wytworzy dwukrotnie więcej emisji niż mieszanie 10 bębnów.
Czterogodzinne drukowanie wytworzy więcej emisji niezorganizowanych niż drukowanie dwugodzinne.
Czynnik emisji można określić dla każdego źródła. Ten czynnik wskazuje ilość emisji niezorganizowanych dla
każdego razu lub każdej godziny przeprowadzenia danej czynności.
Czynniki emisji wystarczy określić jeden raz. Są one właściwe dla danej maszyny i metody pracy. Jeśli ani maszyna
ani metoda pracy nie zostanie zmieniona, czynnik emisji również nie ulegnie zmianie.
Parametr produkcji: w celu obliczenia emisji, należy przemnożyć czynnik emisji przez parametr produkcji. Parametr
produkcji to pomiar aktywności danego źródła emisji niezorganizowanych. Im większy parametr produkcji tym
większe emisje niezorganizowane.
Przykłady: dla działań sprzątających, liczba użyć maszyny sprzątającej mogłaby zostać wykorzystana jako parametr, a
dla mieszania tuszu, ilość wymieszanego tuszu.
Należy prowadzić skuteczne zapiski w celu określenia parametrów produkcji.
W skrócie, metoda sprowadza się do tego co następuje:
• oszacowanie bądź zmierzenie odpowiednich czynników emisji i ustanowienie systemu prowadzenia zapisków dla
rocznych parametrów produkcji. Należy to zrobić jedynie raz
• obliczanie emisji niezorganizowanych musi być przeprowadzane każdego roku. Dokonuje się tego poprzez
przemnożenie parametrów produkcji dla danego roku przez czynniki emisji.
Rzecz jasna, najtrudniejszym krokiem jest określenie czynników emisji. Dokonuje się tego dwu- lub więcej etapowo.
Pierwszym krokiem jest dokonanie dobrze uzasadnionego szacunku. Robi się to dla każdego z różnych źródeł emisji
niezorganizowanych. Żadne dalsze działania nie są wymagane dla dużej liczby źródeł które wykazują bardzo
niewielkie emisje. Drugi krok jest przeprowadzany jedynie dla niewielkiej liczby większych źródeł, gdzie pobierane są
dokładniejsze pomiary.
Dokładność
Parametry produkcji można określić dokładnie. Najlepiej, jeśli parametry te są już częścią zapisków produkcji, lub
ostały i tak zebrane dla innych części planu zarządzana rozpuszczalnikami.
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Przykładami takich parametrów są liczba godzin operacyjnych urządzeń produkcyjnych, liczba zamówień
przetworzonych na każdej maszynie, ilość zakupionego tuszu, i liczba ton wymieszanego tuszu. Parametry są zawsze
miernikiem aktywności: im wyższy parametr, tym większe muszą być emisje niezorganizowane.
Czynniki emisji są miarą emisji na jednostkę czynności. Na przykład, utrata rozpuszczalnika na kilogram mieszanego
tuszu, bądź utrata tuszu przez lokalne odciągi pomiędzy jednostkami prasy na godzinę pracy.
Poziom dokładności czynników emisji jest zróżnicowany. Im dalej idące pomiary i badania, tym dokładniejsze
czynniki. Różne źródła emisji niezorganizowanych wymagają różnych poziomów dokładności.
Dokładność można również zwiększyć poprzez korzystanie z więcej niż jednego czynnika emisji dla danej czynności.
Zamiast korzystać z jednego czynnika emisji dla wszystkich działań mieszania tuszu, można dokonać rozróżnienia
pomiędzy mieszaniem wielkich i małych ilości tuszu, mieszaniem w dni gorące i zimne, czy mieszaniem ręcznym i
maszynowym. Innymi słowy, można określić jeden bądź pięć różnych czynników. W drugim przypadku dokładność
będzie większa.
Jednakże, określenie więcej niż jednego czynnika emisji na czynność lub zwiększenie ich dokładności zwiększy ilość
pracy do wykonania. Nie jest produktywnym spędzanie mnóstwa czasu zajmując się pomniejszym źródłem które
prawie nie przyczynia się do emisji niezorganizowanych. Jest zatem zalecane, by zacząć od oszacowania kolejności
wielkości emisji z każdego ze źródeł, a następnie określić które z tych źródeł wymagają najdokładniejszych
czynników emisji.
Wymagana dokładność dla danego źródła zależy od dwóch różnych kwestii:
1. wielkość całkowita emisji niezorganizowanych: jeżeli wielkość całkowita emisji jest znacząco poniżej limitu
dopuszczalnych emisji to dozwolony potencjalny błąd może być stosunkowo duży.
Przykład: Przy wartości dopuszczalnych emisji równej 20 % (dla SED), rzeczywista emisja w granicach „5 – 10 %”
byłaby dopuszczalna, ale rzeczywista emisja w granicach „15 – 30 %” już nie. W tym drugim przypadku należy
zwiększyć dokładność.
1. udział źródła w całkowitych emisjach: jeśli dokładność całkowitej liczby musi zostać zwiększona, to należy się
skupić na źródłach które są zarówno stosunkowo duże jak i mają niewielką dokładność.
Przykład: Przy dopuszczalnej wartości równej 20 % i rzeczywistych emisjach rzędu 15 – 30 %, przy udziale działu
mieszania tuszu rzędu 1 – 2 % i udziale lokalnych odciągów pomiędzy jednostkami prasy rzędu 10 – 20 %, należałoby
się rzecz jasna skupić na poprawie dokładności tego drugiego źródła.
Osiągnięte korzyści środowiskowe: Znaczący wzrost dokładności monitorowania emisji niezorganizowanych.
Zyskany wgląd w pochodzenie i przyczyny emisji niezorganizowanych, przyczynia się do ograniczenia tych emisji.
Oddziaływanie na środowisko: Brak danych.
Dane operacyjne: Tą metodę testowano w zakładach druku opakowań elastycznych.
Zakres zastosowania: Zakłady opakowań elastycznych stosujących technikę utylizacji destruktywnej.
Ekonomika: Brak danych.
Przyczyny zastosowania: Brak danych.

749

Przykładowe zakłady: Brak danych.
Bibliografia: [76, TWG, 2004]
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24.4

Typowe przykłady bilansu masy

Rysunek 24.1: Brak redukcji „końca rury” i wewnętrznego odzyskiwania
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Rysunek 24.2: Brak redukcji „końca rury”, ale z wewnętrznym odzyskiwaniem i powtórnym wykorzystaniem
rozpuszczalników
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Rysunek 24.3: Wychwytywanie i powtórne wykorzystanie rozpuszczalnika (wewnętrzne i zewnętrzne)
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Rysunek 24.4: Destrukcyjna redukcja „końca rury”
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24.5
Ustalanie emisji LZO z punktów lakierowania pojazdów
[159, ACEA, 2006]
24.5.1 Ogólne zasady – przegląd
1. Wartości limitów substancji organicznych (LV LZO) które są emitowane z punktów lakierowania pojazdów są
zdefiniowane jako całkowite emisje lotnych związków organicznych – LZO (MLZO) instalacji w stosunku do
powierzchni lakierowanych pojazdów (Aveh):

Ustalenie tych wartości oznacza jednoczesne ustalenie przepływu masy emisji z punktu lakierowania oraz powierzchni
pojazdów do lakierowania (zobacz Sekcje oraz 2.2).
2. Ustalanie emisji LZO z punktów lakierowania poprzez stałe pomiary na końcu rury jest niewystarczająco dokładne,
rzetelne i solidne dla potrzeb regularnego monitorowania. Nie uwzględnia ono potencjalnie istotnych emisji
niezorganizowanych i ma słaby stosunek efektu do kosztu biorąc pod uwagę wysoki kapitał i koszty operacyjne
(zobacz Sekcje 24.5.2.1 i 24.5.2.2). Ta technika nie jest uznawana za dobrą praktykę.
3. W celu regularnego monitorowania emisji LZO, powinno się stosować metodę bilansu masy wg schematu
zawartego w Dyrektywie o emisjach rozpuszczalników 1999/13/EC (SED). Wymagana dokładność ustalenia różnych
przepływów masy (zobacz Rysunek 24.5 w celu objaśnienia symboli, które odpowiadają schematowi SED) powinna
następować po ich względnej kontrybucji do ogólnego wyniku (zobacz sekcję 2.1.2):
• dane o wkładzie LZO (I1) muszą zostać ustalone z najwyższą dokładnością. Można to osiągnąć poprzez jedno z
następujących działań:
- bezpośrednie mierzenie zużycia wszystkich związków zawierających rozpuszczalnik (farb, rozcieńczalników, itp.)
- kalkulację wkładu rozpuszczalnika z wykorzystaniem baz danych zakupów.
Jeśli dokonano wewnętrznego recyklingu rozpuszczalnika, należy ustalić I2.
• Ilość zniszczonych LZO (O5) może zostać wyliczona poprzez zmierzenie wejścia i wyjścia masy przepływu
jednostki oczyszczania gazów odpadowych. Również z tych wyliczeń także:
- wyprowadza się zależność skuteczności spalania od temperatury
- ustala się czynnik przenoszenia fc. Ta pochodna opisuje ilość LZO uwolnionych w komorze lakierniczej i
przesłanych do pieca suszarki z jednostką oczyszczania gazów odpadowych
- pomiary te muszą zostać przeprowadzone raz dla każdej komory lakierniczej lub pieca systemu oczyszczania gazu
(WGT). Skuteczność spalania i pochodna przeniesienia musi być ponownie obliczona jedynie gdy zmieniony zostanie
proces nakładania, projekt kabiny, lub system ekstrakcji i spalania gazu.
• Osiągi jednostki gazów odpadowych mogą być monitorowane poprzez stały pomiar temperatury spalania.
Wydajność WGT można zweryfikować za pomocą tego pomiaru.
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• Dla danych czynników przeniesienia fc ilość zniszczonych LZO może być monitorowana z wykorzystaniem danych
o zużyciu z komory lakierniczej:
O5 = (I1 + I2) x fc – O1.1
• Wszystkie pozostałe przepływy masy są pomijalne bądź niewielkie. Wystarczy pojedynczy pomiar lub szacunek tych
wartości, który należy powtórzyć jedynie w przypadku zmiany procesu bądź projektu.
Całkowite emisje do atmosfery (E) można obliczyć korzystając z poniższego wzoru:
E = F + O1
Gdzie emisje niezorganizowane to
F = I1 + I2 – O1 –O5 – O6 – O7 – O8
E = I1 + I2 - O5 – O6 – O7 – O8

Rysunek 24.5: Podstawowy przepływ masy rozpuszczalników w zakładzie lakierniczym na wejściu/wyjściu

4. Powierzchnia At karoserii jest wyliczana dla każdego typu pojazdu za pomocą poniższego wzoru:

gdzie
mt = całkowity ciężar karoserii w białej skorupie
bt = średnia grubość blachy
dt = gęstość blachy
Można również stosować alternatywne metody (np. z użyciem CAD data).
5. Całkowita powierzchnia Aveh obliczana jest z liczby n samochodów przekazanych z zakładu lakierniczego do
montażu końcowego. Jest to zgodne z definicją „produktu” w SED.
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Liczba pojazdów musi zostać ustalona dla każdego typu t.
6. Z uwagi na różnice w procesie produkcji w czasie i ograniczeniach produkcji (kolor i zmiana pojazdu, czyszczenie,
przerwy…) skala czasowa monitoringu musi być wystarczająco długa.
Wartości reprezentatywne z obliczeń bilansu masy można uzyskać tylko ze średniej okresów co najmniej
jednomiesięcznych. Zgodnie z SED, Załącznik III, plany zarządzania rozpuszczalnikiem, wartości dopuszczalnych
emisji LZO z zakładów lakierujących pojazdy powinny być rocznymi wartościami średnimi.
24.5.2 Wyjaśnienie
24.5.2.1 Monitorowanie pomiaru przepływów masy emisji LZO
24.5.2.1.1 Pomiary „na końcu rury”
a. Liczba i rozmieszczenie punktów testowych
Właściwe pomiary wymagają długich niezakłóconych sekcji pomiarowych, które normalnie dostępne są jedynie w
wysokich stosach. Wszystkie pozostałe konfiguracje wymagają pomiarów z kilkoma punktami testowania w przekroju
poprzecznym kanału do średnich fluktuacji przepływu i stężenia.
Pomiary strumienia ścieków z kabiny muszą być dokonywane w każdym kanale odprowadzającym z kabiny. W
niektórych zakładach lakierniczych używa się ponad 50 stosów. Jeśli stosowane są centralne kanały odprowadzające
gaz odpadowy, kanały te mają ogromne średnice and i są mocno zatamowane innymi rurami i urządzeniami. Instalacja
punktów pomiarowych we właściwych miejscach jest trudna lub wręcz niemożliwa, zwłaszcza jeśli musi być
dokonana w już istniejących zakładach lakierniczych. Niemal we wszystkich przypadkach, wymagana byłaby
instalacja wielu punktów (patrz wyżej).
Gaz odpadowy z pieców suszarek jest zwykle oczyszczany za pomocą którejś z technik redukcji. Emisje z jednostek
oczyszczających gazy odpadowe (WGT) muszą zostać zmierzone w gorącym czystym strumieniu powietrza.
W zależności od projektu technicznego instalacji, emisje niezorganizowane mogą być znaczne i muszą być
oszacowane by sprostać wymaganiom SED. Z definicji, monitorowanie na końcu rury nie obejmuje tych źródeł.
Bezpośrednie monitorowanie emisji niezorganizowanych nie jest możliwe lub jest niezmiernie kosztowne dla
złożonych instalacji takich jak fabryki pojazdów.
Wniosek: W celu zebrania danych o emisji z pomocą pomiarów na końcu rury, należy zainstalować wiele punktów
pomiaru. Emisji niezorganizowanych w rzeczywistości nie da się zmierzyć w sposób bezpośredni.
b. Zasada pomiaru
Ciągłe i nieciągłe pomiary są zwykle dokonywane za pomocą metody FID (detekcja jonizacji płomienia). Mała ilość
gazu odpadowego jest stale dostarczana do urządzenia.
Związki organiczne są spalane w płomieniu wodorowo-powietrznym. Zachodzi jonizacja związków organicznych,
tworząc napięcie elektryczne, które jest mierzone i które jest proporcjonalne do przepływu masy związków
organicznych w strumieniu próbnym.
Sygnał wyjściowy detektora zależy od natury chemicznej związków, ale także od geometrii detektora i warunków w
jakich operuje palnik. Wymagana jest regularna kalibracja całego systemu. Funkcja kalibracji stanowi stosunek
pomiędzy Sułą sygnału detektora a stężeniem propanu w gazie referencyjnym. Wyniki są podawane w ppm lub ppb
ekwiwalentnym do CH4.
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Z uwagi na jej zasadę, metoda ta w sposób ciągły określa wartość indeksu która odpowiada głównie liczbie wiązań CH w próbce gazu. Czynnik reakcji nie jest stały dla wszystkich związków organicznych ale jest unikalną właściwością
każdej substancji. Dlatego też, dopiero po drugiej kalibracji która określa korelację pomiędzy sygnałem detektora
(pokazaną w ppm CH4) a stężeniem związków organicznych w próbce, można podać znaczące wartości stężenia w g
LZO/m³.
Proces kalibracji należy powtarzać w regularnych odstępach czasu.
Związki o mniejszej lotności mogą kondensować się w linii próbkowania lub w systemach analizatora. Konieczne jest
zatem podgrzewanie odpowiednich części systemu do temperatury co najmniej
150 °C. Ten środek ostrożności jest kluczowy dla analizy gazów odpadowych pieców oczyszczających.
Wniosek: Montaż układ analitycznego jest bardzo wymagający i trudny pod względem technicznym dla sytuacji
opisanych w Sekcji 24.5.2.1.1(a). Powtarzanie kalibracji jest konieczne w celu dostosowania sygnału detektora do
rzeczywistego stężenia LZO w gazie odpadowym.
c. Reprezentatywność pracujących systemów FID
Chociaż tą metodę można łatwo wybrać i zastosować w przypadku jednego związku organicznego, staje się ona
niesłychanie trudna i subtelna w przypadku procesów lakierowana samochodów. Systemy lakierów samochodowych
są bardzo złożonymi formułami, zawierającymi wiele lotnych substancji organicznych. W wydalanym powietrzu
można znaleźć ponad 20, a często nawet aż do 50 różnych lotnych związków organicznych. Ponadto, kompozycja nie
jest stała w czasie i zależy od:
• mieszanki kolorów w kabinie nakładania (każdy kolor różni się kompozycją rozpuszczalników)
• ilości rozpuszczalnika użytego do czyszczenia (zmiany koloru, itp.)
• kinetyki parowania z powierzchni pojazdu
• powtórnego odparowania rozpuszczalnika z wody w systemie płuczki Venturiego.
Wniosek: Praktycznie nie jest możliwe skalibrowanie pracującego systemu monitorowania FID w taki sposób by
sygnał detektora podawał prawidłowe wartości dla rzeczywistego stężenia LZO
d. Koszt
Wydatki operacyjne związane z ciągłymi pomiarami są bardzo wysokie. Konieczne byłoby wyposażenie każdego
stosu odciągu w analizator FID, zwykle z różnymi punktami próbkowania a zatem ze skomplikowaną kontrolą
próbkowania i zapisu. Z uwagi na wymiary zakładu lakierniczego,
Podgrzewane linie próbkowania do 20 m długości muszą zostać zainstalowane dla każdego punktu próbkowania.
Każdy analizator FID musi mieć dostarczany gaz wodorowy, syntetyczne powietrze i gaz kalibracyjny. W dodatku do
pomiarów LZO, należy określić stężenie O2, temperaturę, wilgotność i prędkość gazu. Wyposażenie wymaga również
codziennej konserwacji w celu uniknięcia blokowania rurek wlotów przez cząstki farby. Dla celów kalibracji,
nieciągłe pomiary zgodności z zatwierdzonymi metodami odwoływania się muszą być przeprowadzane przez
organizacje eksperckie, zwykle niezależne instytucje zewnętrzne.
Wniosek: Koszt monitorowania emisji LZO z zastosowaniem metody na końcu rury jest niezmiernie wysoki.
e. Wniosek ogólny
Główną wadą monitorowania emisji LZO za pomocą metody na końcu rury jest fakt, że zmierzyć można jedynie
emisje ze stosów. Wydatki są niezwykle wysokie dla tego tej gałęzi przemysłu. Emisje dyfuzyjne nie mogą zostać
zmierzone bezpośrednio w granicach rozsądnych kosztów. Ten typ monitorowania emisji powinien być stosowany
jedynie przy specjalnych warunkach działania instalacji, które nie mogą być objęte obliczeniami, wymagają
monitorowania lub gdy inne powody uzasadniają intensywny monitoring. W przemyśle lakierniczym samochodów, te
warunki nie występują.
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24.5.2.1.2 Obliczanie bilansu masy rozpuszczalnika
Podstawa zasada
Dyrektywa o emisji rozpuszczalników 1999/13/EC (SED) zaleca ogólną metodę monitorowania emisji
rozpuszczalników z użyciem bilansu masy rozpuszczalnika (plan zarządzania rozpuszczalnikiem). Metodę tą można
przy niewielkich modyfikacjach zastosować również w przypadku zakładów lakierniczych.
Na rysunki 24.5, przedstawiono ogólny schemat bilansu masy rozpuszczalnika. Numeracja przepływu wejściowego i
wyjściowego została zaczerpnięta z SED i rozszerzona w celu zróżnicowania pomiędzy gazem odpadowym z komór
lakierniczych (O1.2) i tym z pieców do utwardzania z systemem oczyszczania gazów odpadowych (O1.1).
Nr

Przepływ masy

Znaczenie

I1

Wkład rozpuszczalników organicznych

Wysokie

I2

Wkład rozpuszczalników organicznych z
wewnętrznego recyklingu

O1

Emisje w gazach odpadowych

O2

Rozpuszczalniki niesione z wodą odpadową

O3

Pozostałości rozpuszczalnika na
polakierowanej powierzchni pojazdów

Brak

Wysokie

Niskie
Brak

O4

Emisje niezorganizowane

Brak

O5

Rozpuszczalniki pochwycone i zniszczone w
systemach oczyszczania gazów odpadowych

O6

Wypływ rozpuszczalnika jako odpady

Tak

O7

Sprzedany jako produkt

Brak

O8

Rozpuszczalniki odzyskane w celu
powtórnego użycia bądź tymczasowo
przechowywane

O9

Każdy inny wypływ

Wysokie

Niskie
Brak

Komentarz
= 100% (przeważnie)
LZO w lakierach, rozcieńczalnikach i
rozpuszczalnikach do płukania pistoletów
natryskowych, oraz do ogólnego czyszczenia
= 0% (przeważnie)
w niektórych przypadkach rozpuszczalniki są
powtórnie wykorzystywane po wewnętrznym
oczyszczeniu.
Jeśli rozpuszczalnik został odzyskany przez
zewnętrznych operatorów, powinien zostać
zarejestrowany jako I1
= 60 – 95%
Emisje z:
- komór nakładania (O1.2) bez oczyszczania
- szczątkowe emisje po oczyszczaniu gazy
odpadowego (O1.1) (zwykle gaz odpadowy z
pieców utwardzających, czasem z komór
lakierniczych)
≤ 5%
Zależnie od ilości wody odpadowej i
rozpuszczalności LZO w wodzie
= 0%
≡ 0%
Ponieważ emisje niezorganizowane nie mogę
być monitorowane, przepływa masy
traktowany jest jako część O1.2
= 10 – 40%
Zwykle termiczne spalanie gazów odpadowych
z pieców suszarek, czasem również gazów
odpadowych z komór
= 5 – 10%
- jako mieszanka lakieru i rozcieńczalnika
- jako pozostałości w osadzie z lakieru
= 0%
≈ 0% (przeważnie)
(Rozpuszczalniki, lakiery, które zostały już
policzone jako wkład ale nie wykorzystane w
okresie raportowania)
= 0%

Tabela 24.9: Wpływy/wypływy w zakładach lakierujących pojazdy (zgodnie z SED 1999/13/EC)
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Całkowite emisje do atmosfery (E) można obliczyć dla zakładów lakierniczych korzystając z metody niebezpośredniej
SED (1999/13/EC)
E = F + O1
gdzie
F = I1 + I2 – O1 –O5 – O6 – O7 – O8 (emisja niezorganizowana)
E = I1 + I2 – O5 – O6 – O7 – O8
W normalnych warunkach operacyjnych, to równanie upraszcza się do:
E = I1 – O5 – O6
Zaletą metody niebezpośredniej jest fakt, że bezpośrednie monitorowanie O1 (emisji w gazach odpadowych) oraz O4
(emisji niezorganizowanych) nie jest konieczne. Ponieważ O1 jest największym przepływem ze wszystkich
wypływów, każda nieścisłość pomiaru O1 ma bardzo duży wpływ na ogólną dokładność monitorowania. Generalnie,
bezpośrednia metoda ma zastosowanie jedynie gdy emisje niezorganizowane (O4) mogą być z całą pewnością
wykluczone.
Wniosek: Metoda bilansu masy jest najwłaściwszym sposobem monitorowania emisji LZO do atmosfery. Bierze ona
pod uwagę emisje niezorganizowane, zgodnie z wymaganiami SED. Kosztowne i niepewne bezpośrednie pomiary na
końcu rury są zastąpione przez zbiór pomiarów i obliczeń rezydualnych przepływów masy. Wynik jest wyczerpujący,
solidny, wystarczająco precyzyjny i uzyskany przy znacznie mniejszych kosztach.
24.5.2.1.3 Metody określania specyficznych przepływów masy
I1 Wkład rozpuszczalnika
(a) Bezpośrednie mierzenie zużycia wszystkich związków zawierających rozpuszczalnik (rozcieńczalników lakieru,
itp.).
(b) Obliczenie wkładu rozpuszczalnika przy użyciu baz danych zakupów. Ilość odrzuconego materiału należy
zidentyfikować i wziąć pod uwagę.
Przy metodzie (a), konieczna jest instalacja urządzeń kontrolnych do monitorowania stanu napełnienia pojemników do
składowania, oraz zalecane jest przetwarzanie danych sygnałów online. Dane o zużyciu mogą zostać zintegrowane z
istniejącymi informatycznymi systemami zarządzania produkcją i mogą być wykorzystane dla działań związanych z
optymizacją wydajności. Przy metodzie (b), można wykorzystywać dane z finansowych baz danych.
W obu przypadkach wiedza o zawartości rozpuszczalnika w lakierach i innych materiałach jest kluczowa i musi być
otrzymana od dostawcy.
O2 Rozpuszczalniki niesione z wodą odpadową
Nie tylko cząstki farby, ale też lotne związki organiczne są rozpuszczane w rezerwuarze wody płuczki Venturiego.
Woda odpadowa jest wypuszczana z tego systemu ze stężeniem rozpuszczalnika aż do iloczynu rozpuszczalności. Plan
zarządzania rozpuszczalnikami zawarty w SED 1999/13/EC zakłada, że ten rozpuszczalnik zostanie całkowicie
wyemitowany z systemu ściekowego lub z instalacji oczyszczania wody odpadowej. Ponieważ O2 jest raczej
niewielkim przepływem masy w porównaniu do O1 czy O5, wystarczającym jest traktowanie go jako stałą, bądź
funkcję ilości wody odpadowej.
O5 Rozpuszczalniki pochwycone i zniszczone w systemach oczyszczania gazów odpadowych
Przepływ masy O5 jest pozostałością rozpuszczalnika emitowaną do atmosfery z dowolnego urządzenia do
oczyszczania gazu odpadowego (O1.1, LZO w pochwyconych i oczyszczanych gazach odpadowych) oraz wkład
rozpuszczalnika w nieprzetworzonym przepływie gazu (O5 in) do tego urządzenia.
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O5 = O5 in – O1.1
Lotne związki organiczne w przepływach gazu odpadowego instalacji oczyszczania gazów odpadowych (O1.1) można
zmierzyć metodami ciągłymi lub nieciągłymi. Zgodnie z SED 1999/13/EC dopuszczalne wartości 50 mg C tot/m³ muszą
zostać uwzględnione dla tych emisji po instalacjach oczyszczania powietrza 13.
Wydajność systemów oczyszczania powietrza jest kontrolowana za pomocą monitorowania temperatury. Temperatura
zapłonu, która gwarantuje dostosowanie się do dopuszczalnych wartości w każdych warunkach operacyjnych, jest
określana za pomocą pomiarów kalibracji.
Przepływ mas LZO z każdej strefy nakładania do urządzeń redukujących emisję jest proporcjonalny do zużycia
rozpuszczalnika w procesie lakierowania w komorze. A zatem (jeśli I2≡0)
O5in = I1 * fc
Czynnik przeniesienia fc opisuje stosunek zużycia rozpuszczalnika w strefie nakładania do wkładu
LZO do urządzeń oczyszczania gazów odpadowych pieca suszarki. Jest on stały w zakresie zużycia rozpuszczalnika
dla danego procesu nakładania lakieru i geometrii komory. Ten czynnik powinien być powtórnie obliczony jedynie w
przypadku zmiany procesu nakładania, technologii materiałów, lub projektu komory (lub powiązanych systemów
ekstrakcji, itp.).
O6: Rozpuszczalniki organiczne usunięte jako odpady
Największym przepływem masy w tej kategorii są pochwycone osobno rozpuszczalniki z procesów oczyszczania i
czyszczenia (zmiany koloru, oczyszczanie systemu pierścieniowego kanału gazu, ogólne czyszczenie).
Monitorowanie przeprowadza się mierząc ilość przepływu we wlotach zbiornika lub wyciągając dane z dokumentów
transportowych. Generalnie, odzyskane rozpuszczalniki zawierają znaczne ilości lakieru, a zatem może być konieczne
określenie stężenia LZO.
Rozpuszczalniki są również usuwane z osadem z lakieru. Stężenia LZO w osadzie z lakieru powinny być w razie
konieczności ustalane i weryfikowane.
Wniosek: Większość danych na temat przepływu mas które należy ustalić jest stała lub zależna od zużycia materiału,
lub od innych łatwo dostępnych parametrów.
24.5.2.2 Określanie przepustowości powierzchni
24.5.2.2.1 Powierzchnia pojazdów
Zgodnie z SED 99/13/EC, powierzchnię z którą mamy do czynienia definiuje się następująco: „powierzchnia
obliczana całkowitej powierzchni powlekania elektroforetycznego, oraz powierzchni każdej części która mogła być
dodana w sukcesywnych fazach procesu powlekania, powlekanych tymi samymi powłokami co dany produkt, lub
całkowita powierzchnia produktu powlekanego w instalacji.”
Powierzchnia powlekania elektroforetycznego (e-coat) jest obliczana za pomocą wzoru:

gdzie
mt = całkowity ciężar karoserii w białej skorupie
bt = średnia grubość blachy
dt = gęstość blachy
13

Wartość limitu 50 mg Ctot/m³ odpowiada około 70 mg LZO/m³.
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Tą metodę należy stosować także dla innych powlekanych części. Alternatywne metody (np. z użyciem CAD data)
również mają zastosowanie.
Indeks t wskazuje że równe typy karoserii mają różne powierzchnie:

Wniosek: Właściwe określenie powierzchni e-coat dla każdego modelu samochodu jest bardzo ważne.
Procedurę tą należy udokumentować a operatorzy muszą być świadomi, że wszystkie istotne dane mogą zostać
sprawdzone przez uprawniony organ.
24.5.2.2.2 Liczba pojazdów na jednostkę czasu
Metoda bilansu masy – na której oparte jest monitorowanie emisji LZO w przemyśle samochodowym, zgodnie z
Dyrektywą o emisji rozpuszczalników 99/13/CE – wymaga obliczenia całkowitej powierzchni lakierowanych
karoserii. Liczba samochodów branych po d uwagę to liczba samochodów powlekanych w zakładzie lakierniczym i
dostarczonych (jako „produkt” procesu lakierowania) na końcową linię montażową.
A zatem pojazdy które muszą zostać polakierowane po raz drugi (ponowny zabieg) nie są liczone dwukrotnie i
dodatkowe emisje rozpuszczalnika wynikające z powtórnego lakierowania przypisywane są pierwotnej liczbie
pojazdów. Nie liczy się również złomowanych karoserii.
Wniosek: Dane o produkcji pojazdów opisane powyżej można uzyskać z systemów kontroli produkcji, a zatem wymogi
kontroli emisji nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych wydatków.
24.5.2.3 Skala czasu dla reprezentatywności bilansu masy
24.5.2.3.1 Wielkości limitu w oparciu o małe okresy rozliczeniowe
Należy pamiętać, że z powodów zarówno technicznych jak i praktycznych, zawsze istnieje przerwa czasowa pomiędzy
pomiarami czy obliczeniami emisji rozpuszczalników a określeniem liczby pojazdów jako przesłanką dla kalkulacji
powierzchni referencyjnej. A zatem, wielkość limitu z niewielkim czasem średnim nie może być adekwatnie
monitorowana.
Wszystkie zakłady lakiernicze używają systemów Venturiego do usuwania cząstek lakieru z wydalanego powietrza.
Rozpuszczalniki są rozpuszczane w wodzie (zwłaszcza w lakierach wodnych) i wielokrotnie pompowane przez
system. Te rozpuszczone rozpuszczalniki prowadzą do szczątkowych emisji LZO nawet jeśli żaden pojazd nie jest
lakierowany i jedynie czyste powietrze z klimatyzacji komory pompowane jest przez system Venturiego.
Istnieją długie okresy, w których dochodzi do emisji chociaż żadne pojazdy, lub tylko niewielka ilość pojazdów jest
lakierowana. Dzieje się tak z powodu przerw w produkcji, okresowego czyszczenia komór i urządzeń do nakładania
lub wznowienia produkcji po weekendowej przerwie. Wielkość emisji, zdefiniowana jako stosunek emisji do
powierzchni osiąga bardzo wysokie, bądź nawet nieskończone wartości, nawet jeśli wartość bezwzględna emisji
rozpuszczalnika jest niewielka.
Definicja wielkości limitu emisji jako średniej godzinnej, dziennej czy zmianowej prowadziłaby do silnie wahających
się wartości z powodu tych efektów. Wielkości emisji bardzo często będą formalnie przekraczać wartości limitów
nawet wtedy, gdy przepływ masy rozpuszczalnika wyrażony w gramach będzie niewielki (jako, że wartość w m 2 jest
niska bądź zerowa). Kalkulacja danych emisji rozpuszczalnika w g/m² dla skal czasowych mniejszych niż jeden
miesiąc nie dawałaby reprezentatywnych wartości.
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Wniosek: Wartości limitów emisji, w oparciu o krótkie okresy nie mogą być adekwatnie monitorowane. Jako, że
wielkości emisji są stosunkiem masy przepływu LZO do wydajności produkcji, mogą zostać zanotowane duże wahania
nie dające znaczących informacji o wpływie na środowisko.
24.5.2.3.2 Wielkość limitu w oparciu o wartość w ujęciu rocznym
Okres referencyjny jednego roku odpowiada bardzo dobrze charakterowi tej wartości limitu jako parametr, który
definiuje środowiskową jakość procesu lakierowania. De facto, bilans rozpuszczalnika Dyrektywy o emisjach
rozpuszczalników wymaga danych opartych na rocznej średniej. Wszystkie typowe sytuacje produkcyjne są
uśrednione i ogólna wydajność zakładu lakierniczego jest monitorowana.
Nie istnieją toksykologiczne powody by ograniczać, a zatem by monitorować krótkoterminowe wahania emisji LZO.
Wniosek: Średnia roczna jest odpowiednim okresem referencyjnym dla limitu emisji zakładów lakierniczych pojazdów.
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24.6 Niektóre wartości limitu dyrektywy o emisjach rozpuszczalników
Z powodu złożoności dyrektywy o emisjach rozpuszczalników [123, EC, 1999], i stwierdzenia, że działania w tej
dyrektywie dotyczą gałęzi przemysłu w tym dokumencie referencyjnym, niektóre dane dla niektórych rodzajów
przemysłu podane są poniżej:
SED Działanie 7, Powlekanie zwojów:
Wartości limitów SED to:
• redukcja emisji LZO do 50 mgC/m³ dla emisji gazów odpadowych lub 150 mgC/m³ gdzie rozpuszczalniki są
odzyskiwane z gazów odpadowych, oraz:
dla nowych zakładów - 5 % dla emisji dyfuzyjnych
dla istniejących zakładów - 10 % dla emisji dyfuzyjnych
• przy korzystaniu ze schematu redukcji, zmniejszenie całkowitych emisji:
dla nowych zakładów - do 0,3 kg LZO na kg zużytych substancji nielotnych
dla istniejących zakładów - do 0,45kg LZO na kg substancji stałych.
SED Działanie 8, Inne powlekanie, w tym metalu, plastiku, tekstyliów, itp.
Wartości limitów SED to:
• redukcja emisji LZO do 50 mgC/m³ dla suszenia i 75 mgC/m³ dla nakładania powlekania w gazach odpadowych i do
20 % zużycia rozpuszczalnika dla emisji dyfuzyjnych, lub
• przy korzystaniu ze schematu redukcji, zmniejszenie całkowitych emisji do 0,375 kg LZO na kg
zużytych substancji nielotnych.
Metalowe pakowanie (także Działanie 8):
Są dwa sposoby stosowania się do SED: wartości limitów emisji oraz schematy redukcji rozpuszczalników. Procesy
produkcji puszek DWI mogą korzystać z materiałów zastępczych w celu uzyskania zgodności poprzez schematy
redukcji rozpuszczalników [76, TWG, 2004].
Wartości limitów SED to:
• redukcja emisji LZO do 50 mgC/m³ dla suszenia i 75 mgC/m³ dla nakładania powlekania w gazach odpadowych i do
20 % zużycia rozpuszczalnika dla emisji dyfuzyjnych, lub
• przy korzystaniu ze schematu redukcji:
dla zastosowań niezwiązanych z żywnością, zmniejszenie całkowitych emisji do 0,375 kg LZO na kg
zużytych substancji nielotnych
dla powłok mających styczność z żywnością, zmniejszenie całkowitych emisji do 1,165 kg
LZO/kg substancji stałych.
SED Działanie 10, Powlekanie drewna
Wartości limitów SED to:
• redukcja emisji LZO do 50 mgC/m³ dla suszenia i 75 mgC/m³ dla nakładania powlekania w gazach odpadowych i do
20 % zużycia rozpuszczalnika dla emisji dyfuzyjnych, lub
• przy korzystaniu ze schematu redukcji, zmniejszenie całkowitych emisji do 1.0 kg LZO na kg
zużytych substancji nielotnych.
SED Działanie 12, Konserwacja drewna
Wartości limitów SED to:
• redukcja emisji LZO do 100 mgC/m³ w gazach odpadowych (nie z kreozotem) i do 45 % zużycia rozpuszczalnika dla
emisji dyfuzyjnych, lub
• 11 kg/m3 dla całkowitych emisji LZO
• przy korzystaniu ze schematu redukcji, zmniejszenie całkowitych emisji do 0,75kg LZO na kg
zużytych substancji nielotnych.
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24.7 Obliczanie czynnego POCP
Zobacz sekcję 20.10.2.
Odnośniki: Swan Eco-label (the Swan Eco label: oznaczanie produktów do konserwacji samochodów i łodzi,
www.Svanen.nu,) [169, Lemoine, 2006] [170, Tempany and Lemoine, 2006].
Koncepcja POCP (lub inne skale reaktywności, jak MIR) jest oparta na założeniu, że 100 procent rozpuszczalnika
odparowuje bezpośrednio do atmosfery przy wystawieniu na działanie powietrza. To nie ma zastosowania w
przypadku niektórych substancji chemicznych, ponieważ współczynnik parowania różni się w przypadku różnych
substancji. W celu oszacowania ilości wytworzonego ozonu, który rzeczywiście trafi do atmosfery (w rozsądnym
czasie), POCP danej substancji należy porównać z jej relatywnym współczynnikiem parowania (RA). RA jest oparta
na ciśnieniu oparów substancji i dyfuzji w powietrzu, i jest obliczana poprzez podzielenie współczynnika parowania
danej substancji przez współczynnik parowania substancji referencyjnej. Jako substancję referencyjną używa się
octanu butylu.
Jednakże, kalkulacja jest długa i dla kilku substancji w mieszance w rożnych warunkach, może być żmudna (zobacz
kalkulację poniżej)
Zbliżoną metodą zastępczą może być użycie ciśnienia oparów przemnożonego przez POCP (lub inną skalę
reaktywności). W celu odróżnienia od efektywnego potencjału tworzenia ozonu (APOCPe, zobacz poniżej) nazwijmy
to POFP (Photochemical Ozone-Forming Product – produkt fotochemicznie tworzący ozon) gdzie OFP to potencjał
fotochemicznego tworzenia ozonu, zwykle POCP:
POFP = (ciśnienie oparów) x (OFP)
i

gdzie:
[POFP1] 1 to stężenie (lub masa lub procent) Substancji 1 z współczynnikiem fotochemicznego tworzenia ozonu 1 =
stężenie1 x (ciśnienie oparów)1 x (OFP)1, itp.
[POFPtotal] total to całkowity produkt fotochemicznie tworzący ozon dla n substancji w danej mieszance (lub
pojedynczej substancji gdzie n = 1)
Gdzie stężenie jest wyrażone jako wt-%, POFPtotal musi być przemnożony przez 100. By osiągnąć odpowiednią skalę
do porównań, parametry najlepiej wyrazić jako:
• ciśnienie oparów (VP) w kPa (w zakresie od około 0,001 do 50 kPa). Ciśnienia oparów dl więcej niż jednego
rozpuszczalnika powinny być wyrażone przy tej samej temperaturze
• stężenie jako procent (zakres 0 – 100)
• jeśli POCP jest jednostką, użyj skali etylenu = 100, wtedy zakres będzie wynosił od 10 do 140.
Przykłady kalkulacji:

* Xi (%)
40

Receptura 1
VP (KPa)**
0.87

Ksylen
POFPtotal
* (Xi) stężenie substancji w recepturze)
** przy 20 °C
Tabela 24.10: Przykład 1 skutecznych obliczeń POCP

POCP
110

Wartość POFP
3828
3828
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* Xi (%)
20
20

Receptura 2
VP (KPa)**
1.529
0.46

octan n-butylu
odaromatyzowany
biały spirytus
[POFPtotal] total
* (Xi) stężenie substancji w recepturze)
** przy 20 °C
Tabela 24.11: Przykład 2 skutecznych obliczeń POCP

POCP
27
41

Wartość POFP
826
377
1203

Obliczanie względnego współczynnika parowania (RA) oraz APOCP e,
(źródło: Swan Eco label: oznaczanie produktów do konserwacji samochodów i łodzi):
Współczynnik parowania (F) substancji można wyliczyć zgodnie z pierwszym prawem Ficka:
F = D x (dC/dZ) (I)
gdzie:
• D jest stałą dyfuzji substancji w powietrzu
• dC/dZ jest gradientem stężenia z obszaru w którym substancja się znajduje na wolne powietrze, i może być
wyliczony z użyciem ogólnego prawa gazowego jak poniżej:
dC/dZ = (P x Mw)/(RT x 106) (II)
gdzie:
• R = 8,32 J K-1 mol-1
• T = temperatura bezwzględna
• dZ = 1 cm
Jeśli stała dyfuzji jest podana w cm2 s-1, F może być wyrażona jako g cm-2s-1.
RAi = Fi/Foctan butylu
Zgodnie z równaniem I i II, octan butylu ma współczynnik parowania (F) równą 4 x 10-6 g cm-2s-1 przy 20 °C.
Substancja
2-propylen glikol-1-metylo eter
Izopropanol
Octan butylu (odniesienie)

RA
0,84
2,5
1,0

Tabela 24.12: Przykłady względnych współczynników parowania (RA) dla wybranych LZO
Mnożenie bezwzględnego potencjału tworzenia ozonu substancji przez jej względny współczynnik parowania (RA)
daje miarę efektywnego potencjału tworzenia ozonu, APOCPe:
APOCPe,i= APOCPi x Rai
Przykładowe obliczenie. Określenie APOCPe,izopropanol w środowisku A
APOCPe,izopropanol = 0,06 x 2,5 = 0,15
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Substancja
A
B
C
D
E
2-propylen glikol-1-metylo eter
0,08 0,18 0,12 0,18 0,52
Izopropanol
0,15 0,38 0,25 0,4
1,2
Odniesienie LZO
0,11 0,27 0,17 0,27 0,84
Tabela 24.13: Przykłady APOCP dla wybranych LZO oraz referencyjnego LZO w pięciu różnych
środowiskach A, B, C, D i E
APOCP jest tą samą liczbą co POCP w poprzednim obliczeniu.
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24.8 Poboczne koszty społeczne zmian klimatu
Niedawny raport [116, AEA, et al., 2005] rewiduje obecne poglądy na temat kosztów społecznych zmian klimatu
wyrażone w EUR/t CO2. Cytowany jest niedawny raport, dający średnią EUR 25/t CO2
z 95 %ile 96/t CO2. Inni pracownicy podają liczby w zakresie EUR <12 do <20/t CO 2. Raport ukazuje, liczby że
oparte są na danych dla wyników rynkowych i szersze społeczne implikacje i katastrofalne efekty spowodowane
wyższymi wzrostami temperatury klimatu: są one znacznie trudniejsze do zdefiniowania i ustalenia kosztów.
Różne scenariusze stabilizacyjne mają różne koszty:
• niski współczynnik wzrostu temperatury klimatu: EUR <15/t CO 2
• wysoki współczynnik wzrostu temperatury klimatu: EUR 30 – 140/t CO2.
Jednakże, w raporcie [116, AEA, et al., 2005] przyjrzano się tym obszarom i oszacowano liczby na rok
2002:
• dolna granica EUR 15/t CO2
• centralny szacunek poglądowy EUR 20 – 25/t CO2, rosnący do EUR 30/t CO2 w 2020
• górny szacunek poglądowy EUR 80/t CO2.
Z powyższych, centralny szacunek EUR 30/t CO2 został wyprowadzony dla tego dokumentu, w celu porównania z
pobocznymi szkodami dla LZO na tonę emisji z szacunku kosztów do zysków dla CAFE (zobacz ECM REF [97,
EIPPCB, 2005]).
Jest to obszar ważny z punktu widzenia polityki oraz ciągłego rozwoju ekonomii. Dla przykładu, zobacz Raport
Ekonomii Środowiskowej Sterna, [176, Stern, 2006]. Z tego punktu widzenia, tendencja może być dążąca do
włączenia szerszych społecznych implikacji i katastrofalnych skutków utożsamianych ze zmianą klimatu, ale nie z
innymi skutkami środowiskowymi (takimi jak te utożsamiane z LZO, gdzie poboczne koszty społeczne w pełni
wliczają kluczowe skutki, głównie zdrowie). Te czynniki znacząco zwiększają koszty społeczne na t CO2.
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24.9 Wydajność usuwania w technikach obróbki gazów odlotowych
[148, TWG, 2006] [183, Verspoor and TWG, 2006]
Techniki na końcu rury: Opisy i uwagi do możliwości stosowania
Poniższe opisy i uwagi do możliwości stosowania są jedynie przeglądem. Zobacz odpowiednią sekcję w Rozdziale 20 niniejszego dokumentu w celu uzyskania dodatkowych
informacji. Informacje w niniejszym załączniku same w sobie nie mogą służyć za podstawę wyboru właściwej techniki redukcji.
Technika na końcu rury i opis
Utlenianie termiczne
Gazy odpadowe są podgrzewane
poprzez spalanie naturalnego gazu.
Nie podejmuje się prób odzyskania
ciepła w celu redukcji zużycia energii

Warunki i możliwości stosowania
Najprostsza technika utleniania z najniższą inwestycją kapitału
Autotermiczne działanie wyłącznie przy poziomach stężenia przekraczających 25% LEL.
Najniższe zużycie energii elektrycznej dla głównego wirnika. Najwyższe względne zużycie
gazu.
Jako najprostsza technika, ma stosunkowo najniższy koszt utrzymania i najkrótszy czas
przestoju.
Szybki rozruch (0,5 – 1 h), ale wymaga stabilnej temperatury działania.
Nieorganiczny pył wymaga usunięcia (do <3 mg/m³) przed jednostką utleniającą, chociaż ta
technika charakteryzuje się większą tolerancją na pył niż inne

Utlenianie rekuperacyjne
Podobne do utleniania termicznego, ale
z wymiennikiem ciepła kórz wstępnie
podgrzewa zbliżające się gazy
odpadowe ciepłem gazów wylotowych.
Zmniejsz zużycie gazu, ale wymiennik
ciepła wymaga większej inwestycji

Z wymiennikiem ciepła o maksymalnej wydajności (około 76 %), działania autotermiczne są
możliwe przy stężeniu rozpuszczalnika zbliżonym do 10 g/m³ (octan etylu bądź etanol) lub
wyższym. Stężenie autotermiczne zależy od kalorycznej wartości rozpuszczalnika.
Zużycie energii elektrycznej dla głównego wirnika jest wyższa niż w przypadku utleniania
termicznego. Zużycie gazu jest niższe.
Prosta technika utleniania, ale wymagająca stosunkowo dużej inwestycji ze względu na dużą
zawartość stali.
Niemal natychmiastowy rozruch (0,5 – 1 h).
Skuteczność usuwania jest ograniczona przez maksymalną temperaturę działania która jest
określana przez mechaniczną spójność wymiennika ciepła.
Wymiennik ciepła ma ograniczoną trwałość i wymaga znacznej konserwacji z powodu korozji i
obciążeń termicznych. Wymienniki ci ciepła mogą zostać łatwo zablokowane akumulacją pyłu
w tubach, a skuteczność może zmaleć z powodu częściowego zanieczyszczenia, zwiększając
inwestycje i koszty operacyjne.
Jednakże, ta technika charakteryzuje się większą tolerancją na pył niż inne, i istnieją techniki
usuwania zatorów (strumieniem powietrza, łańcuchowe, spadającej kuli itp.).

Zakres zastosowania:
Do stosowania sporadycznego (kilka dni w tygodniu; bardzo
zróżnicowane przepływy powietrza; system jednozmianowy,
itp.)
Gdzie koszty kapitałowe są znacznie ważniejsze niż koszty
operacyjne, lub w kombinacji z innymi technologiami redukcji
dla jednostek wielofunkcyjnych lub ilości powietrza <2000
m³/h
Dla zakresu stężeń pomiędzy 5 i 16 g/m³, wysokich temperatur
wlotowych gazów odpadowych i w sytuacjach gdzie przepływ
gazu i stężenie rozpuszczalników są stosunkowo stałe. Możliwe
jest również działanie na poziomach stężenia przekraczających
LEL
Do stosowania sporadycznego (jedno- lub dwuzmianowy
system), ale tam gdzie zmniejszenie zużycia gazu uzasadnia
dodatkowy koszty kapitałowe i energii elektrycznej.
Tam, gdzie autotermiczne działanie jest możliwe, ale nadwyżka
energii, nie może być wykorzystana w instalacji jako
alternatywa dla regeneracyjnego utleniana
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Utlenianie katalityczne
Temperatury utleniania są niższe, około
280– 450 °C (zamiast około 800 °C)
często z użyciem wymiennika ciepła.
Redukuje zużycie gazu, ale katalizatory
i wymienniki ciepła prowadzą do
wyższych inwestycji. Katalizator może
wymagać konserwacji i czasami
wymian co zwiększa koszty operacyjne
i czasy przestoju

Warunki i możliwości stosowania
Przy wyposażeniu w wydajny wymiennik ciepła (maksymalny możliwy około 87 %),
autotermiczne działania są możliwe przy stężeniach rozpuszczalnika około 5 g/m³ i wyższych
(w zależności od kaloryczności rozpuszczalnika).
Najwyższa możliwa temperatura katalizatora ogranicza stężenie wlotowe do około 8 g/m³
Zużycie energii elektrycznej dla głównego wirnika jest wyższe niż w przypadku utleniania
termicznego. Przy stężeniach rozpuszczalnika poniżej 25 % LEL, zużycie gazu będzie niższe
niż w przypadku utleniania rekuperacyjnego.
Katalizator sprawia, że jest to bardziej skomplikowana technika utleniania, ale inwestycja jest
wciąż stosunkowo niska.
Niemal natychmiastowy rozruch (1 h do wstępnego ogrzania katalizatora), ale zbyt częste
wyłączanie może uszkodzić nośnik katalizatora.
Katalizator sprawia, że wzrasta konieczność konserwacji i zwiększa się czas przestoju.
Niektóre rozpuszczalniki lub cząstki pyłu zatruwają katalizator i prowadzą do jego wczesnej i
kosztownej wymiany. Katalizator i nośnik muszą być przystosowane do kompozycji gazu
odpadowego, wymaganej temperatury i przewidywanej wydajności usuwania. Może zaistnieć
potrzeba pozbycia się zużytego katalizatora jako niebezpiecznych odpadów, chociaż materiał
katalizatora można często odzyskać.
Bardzo wrażliwa na obecność pyłu i kropelek w gazach odpadowych. Wrażliwa na zmiany
stężenia wlotowego

Zakres zastosowania:
Stosowana jedynie tam gdzie wiadomo, że rozpuszczalniki,
które mają zostać utlenione nie zatrują katalizatora i gdzie
temperatura wlotowa nie jest zbyt wysoka dla katalizatora.
Tam, gdzie autotermiczne działanie jest możliwe, ale nadwyżka
energii, nie może być wykorzystana w instalacji jako
alternatywa dla regeneracyjnego utleniana
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Utlenianie regeneracyjne: 2 łoża
Komora utleniania znajduje się pomiędzy
dwom ceramicznymi łożami. Gazy odpadowe
przechodzą przez jedno łoże zanim trafią do
komory utleniania i opuszczają ją przez drugie.
Kierunek przepływu gazów odpadowych jest
zmieniany co 1 do 5 minut. Jedno łoże
podgrzewa wstępnie gazy odpadowe; drugie
kumuluje ciepło z wylotu.
Podczas zmiany gazy odpadowe obciążone
rozpuszczalnikiem są emitowane przez kilka
sekund.
Drastycznie redukuje zużycie paliwa.
Zwiększa zapotrzebowanie na energię
elektryczną z powodu wyższego oporu
powietrza w ceramicznych łożach

Utlenianie regeneracyjne: 3 łoża
W założeniu takie samo jak przy 2 łożach.
Trzecie łoże służy uniknięciu emisji gazów
obciążonych rozpuszczalnikiem podczas
zmiany kierunku przepływu gazu

Warunki i możliwości stosowania
Przy wydajności wymiennika wysokiego ciepła (maksymalna możliwa 96 %), działania autotermiczne są
możliwe od stężeń rozpuszczalników równych 2 g/m³ i wyższych (w zależności od kaloryczności
rozpuszczalnika, np. dla octanu etylu 2,2 g/m³). Podgrzewanie wstępne po okresach przestoju może jednak
znacząco zwiększać zużycie gazu.
Zużycie energii elektrycznej dla głównego wirnika jest wyższe niż w przypadku innych utleniaczy z powodu
dużego spadku ciśnienia w łożach ceramicznych.
Tam, gdzie stężenie rozpuszczalników w gazach odpadowych jest wyższe niż stężenie autotermiczne,
wytwarzana jest nadwyżka ciepła, która można odzyskać.
Tam, gdzie nadwyżka ciepła nie jest trwale odzyskiwana a stężenia się wahają, może zaistnieć konieczność
zmniejszenia wydajności wymiennika ciepła w celu uniknięcia przegrzania łóż ceramicznych w przypadku
wystąpienia wysokiego stężenia. To prowadzi do wyższego stężenia autotermicznego i konieczności dodania
naturalnego gazu w okresach niskiego stężenia rozpuszczalnika.
Skomplikowane sensory i duże zawory konieczne do częstego zmieniania kierunku przepływu powietrza
sprawiają że urządzenie jest złożone i wymaga wyszkolonego personelu.
Wyższe koszty konserwacji i więcej czasu przestoju niż przy innych technikach utleniania. Co rok lub dwa
zachodzi potrzeba 2 do 3 dni przestoju w celu konserwacji.
Wymaga wstępnego podgrzania przed rozruchem ponieważ łoża ceramiczne ulegają ochłodzeniu przy
zatrzymaniu maszyny.
(Po 36 godzinach przestoju, potrzeba od 1 do 2 godzin do wstępnego podgrzania)
Skuteczność usuwania jest o kilka procent niższa niż w przypadku 3-łożowego systemu (zobacz poniżej) z
powodu emisji podczas zmiany kierunku strumienia gazu.
Tam gdzie zastosowanie mają limity emisji na końcu rury wyrażone w mgC/m³ uśrednione w krótkich okresach,
emisje podczas zmiany kierunku strumienia gazu odpadowego mogą prowadzić do średniego stężenia
wyjściowego które przekracza wartości limitów jeśli stężenie wejściowe jest wyższe niż około 3g/m³.
Regenerator zapycha się szybko pyłem. Jest możliwe działanie przy pewnym niskim stężeniu pyłu, ale łoża
regeneracyjne wymagają wtedy innej struktury (plastra miodu zamiast siodłowej) z innym kosztem i wydajnością
(w stosunku do systemu z 2 łożami)
Inwestycja wyższa o 25 % niż w przypadku systemu z 2 łożami.
Niższe emisje.
Wyższy koszt wstępnego podgrzewania.
Zużycie energii elektrycznej wyższe o około 10% z powodu większego wirnika do celów oczyszczania
Wydajność usuwania o kilka procent wyższa niż w przypadku systemu z 2 łożami z powodu zapobiegania
emisjom podczas zmiany kierunku strumienia gazu odpadowego.
Możliwe wypalenie w celu usunięcia lepkich cząstek

Zakres zastosowania:
Szczególnie nadające się przy ciągłych lub niemal ciągłych działaniach
gdzie przez większość czasu stężenie rozpuszczalników w gazach
odpadowych przekracza autotermiczne stężenie i gdzie stężenia
rozpuszczalników nie wahają się znacząco

(w stosunku do systemu z 2 łożami)
Najwłaściwsze dla stężeń od 1 do 12g/m³.
Zwłaszcza gdy występują wahania stężeń w czasie produkcji.
Najwłaściwsze przy wielkich, ciągłych operacjach przy stężeniach
rozpuszczalników w gazach odpadowych dużo wyższych niż stężenie
autotermiczne. Tam, gdzie uzyskana redukcja emisji uzasadnia dodatkowe
inwestycje i koszy operacyjne

Inne techniki utleniania
(Nie uwzględnione w obliczeniach wydajności usuwania)
Odpowiedni piec musi być dostępny i musi być sprawny ora zdolny do przyjmowania wszystkich gazów
Piec procesowy
Gazy odpadowe do oczyszczenia są wysyłane
odpadowych w czasie ich wytwarzania
do istniejącego pieca (np. bojlera) jako
powietrze do zapłonu i paliwo uzupełniające
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Utleniacz bezpłomieniowy
Utleniacz z opakowanym łożem w
którym front zapłonu jest utrzymywany
w ustalonej wcześniej pozycji w
ceramicznym opakowaniu
Utleniacze regeneracyjne z jednym
łożem Kierunek przepływu gazu
odpadowego zmienia się w obrębie
jednego łoża zamiast dwóch lub trzech
Adsorpcja (do substancji stałej)

Warunki i możliwości stosowania
System pośredni pomiędzy utleniaczem termicznym a regeneracyjnym. Niskie zużycie paliwa
w stanie spoczynku. Temperatura zapłony stosunkowo niska (800 – 850 ºC).
Wrażliwy na obecność pyłu

Zakres zastosowania:

Generalnie systemy o małej wydajności
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Regeneracyjna adsorpcja węglowa
Gazy odpadowe o niskiej temperaturze
są prowadzone przez łoże z aktywnego
węgla. Rozpuszczalnik adsorbuje do
aktywnego węgla. Kiedy węgiel zostaje
nasycony, przepływ gazu odpadowego
kierowany jest do kolejnego łoża
węglowego. Nasycone łoże jest
desorbowane poprzez ogrzewanie.
Ciepło uwalnia rozpuszczalniki z węgla
w tak wysokim stężeniu, że umożliwia
ono ich kondensację

Warunki i możliwości stosowania
Desorpcja musi być przeprowadzona w atmosferze pozbawionej tlenu, lub z niewielką jego
ilością. Można użyć pary, azotu, lub gorącego powietrza wolnego od tlenu.
Po kondensacji rozpuszczalnika, złożone techniki mogą okazać się konieczne w celu
przygotowania odzyskanych rozpuszczalników do powtórnego użycia. Techniki te zależą od
odzyskanego rozpuszczalnika.
Przykłady: w przypadku toluenu lub ksylenu, desorpcja dokonywana jest za pomocą
strumienia i wystarczy prosta kondensacja. W przypadku octanu etylu, desorpcja dokonywana
jest za pomocą azotu. Odwadnianie za pomocą molekularnych sit i kilku następujących po
sobie kroków destylacji jest konieczne w celu usunięcia produktów ubocznych i drugorzędnych
rozpuszczalników jak kwas octowy, śladów etanolu rozpuszczalników o małej lotności.
Ponieważ rozpuszczalniki różnią się ogromnie charakterystyką adsorpcji, rozmiar adsorberów
(a zatem nie tylko inwestycja, ale też energia i zużycie gazu) zależy w dużej mierze od rodzaju
rozpuszczalnika. (Przykłady: Toluen i ksylen wymagają stosunkowo „niewielkich”
adsorberów. Etanol wymaga adsorbera o 25 % większego niż octan etylu)
Niektóre rozpuszczalniki mogą reagować z aktywnym węglem i powodować ogień. MEK jest
jednym z nich, ale istnieją techniki zapobiegania takim reakcjom i umożliwiające bezpieczne
odzyskiwanie MEK.
Niektóre rozpuszczalniki o niewielkiej lotności mogą na stałe przylegać do aktywnego węgla i
szybko zmniejszać jego wydajność adsorpcji, prowadząc do konieczności wcześniejszej
wymiany węgla.
Aktywny węgiel skutecznie adsorbuje także wodę, co powoduje, że gazy odpadowe o dużej
wilgotności nie nadają się.
Inwestycja i koszty operacyjne są znacząco wyższe niż w przypadku utleniania.
Jest to bardziej zauważalne tam, gdzie ładunek rozpuszczalnika nie przekracza 1000 ton
rocznie.
Istnieją alternatywy z ruchomymi łożami węglowymi, ale nie są one powszechnie stosowane.
Zużycie energii elektrycznej dla głównego wirnika jest wyższe niż w przypadku utleniaczy z
powodu wyższego oporu łóż z aktywnego węgla. Wysoka wyporność wraz z niskimi
prędkościami powietrza koniecznymi do uniemożliwienia zdmuchiwania aktywnego węgla.
Skomplikowane urządzenia wymagają specjalnie przeszkolonego personelu technicznego.
Bardzo niezawodne działanie i krótkie okresu przestoju stanowią normę.
Wysoki koszt w porównaniu z utlenianiem oraz niska wartość rynkowa odzyskanych
rozpuszczalników oznacza konieczność powtórnego użycia rozpuszczalników w tej samej
instalacji w celu uzasadnienia tej opcji. Próg rentowności pomiędzy utlenianiem a
odzyskiwaniem ewidentnie zależy od ceny odzyskanego rozpuszczalnika i niezbędnych
technik. Dla toluenu i ksylenu, odzyskiwanie może być tańsze niż utlenianie przy zużyciu
rozpuszczalnika zaczynającym się od 100 t/r. Dla octanu etylu, MEK oraz etanolu, osiągnięcie
progu rentowności z utlenianiem jest możliwe przy zużyciu zaczynającym się od około 500 do
1000 ton rocznie. Nie działa w przypadku wysokich stężeń nieorganicznego pyłu

Zakres zastosowania:
Należy rozważyć tą metodę jedynie gdy odzyskany
rozpuszczalnik można powtórnie wykorzystać w instalacji lub
sprzedać po cenie niższej niż „świeżych” rozpuszczalników
(sprzedaż odzyskanych rozpuszczalników przynosi nie więcej
niż 50% ich pierwotnej ceny).
Tam, gdzie zużywa się kilkaset ton toluenu lub ksylenu
Jako jedynego rozpuszczalnika można poważnie wziąć pod
uwagę tą technikę.
W przypadku innych rozpuszczalników wyższe roczne ilości są
konieczne by ta opcja była opłacalna.
Zwłaszcza tam, gdzie stosuje się mieszanki kilku rożnych
rozpuszczalników, może zaistnieć potrzeba uporania się z
licznymi komplikacjami zanim ta technika będzie mogła być
skutecznie użyta. Jednakże, istnieją techniczne rozwiązania
większości tych problemów. Rezultat końcowy może być zbyt
skomplikowany i za drogi.
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Adsorpcja polimerowa
Gazy odpadowe o niskiej temperaturze
przeprowadza się przez ruchome łoże z ziaren
specjalnego polimeru. Rozpuszczalnik
adsorbuje do polimeru.
Nasycony polimer desorbuje się przez
podgrzewanie. Ciepło uwalnia rozpuszczalnik
z polimeru w tak wysokim stężeniu, że
umożliwia ono ich kondensację

Warunki i możliwości stosowania
Desorpcja przeprowadzana jest za pomocą gorącego powietrza. Stężenia są powyżej wyższego limitu eksplozji w
celu zapobieżenia wypadkom.
Po kondensacji rozpuszczalnika, złożone techniki mogą okazać się konieczne w celu przygotowania odzyskanych
rozpuszczalników do powtórnego użycia. Techniki te zależą od odzyskanego rozpuszczalnika. Ponieważ Since
rozpuszczalniki różnią się ogromnie charakterystyką adsorpcji, ilość potrzebnego polimeru jest w znacznym
stopniu determinowana przez rodzaj rozpuszczalnika. Ponieważ polimer jest najbardziej kosztowną częścią
urządzenia (10 do 20 razy droższy niż aktywny węgiel). Ta technika nadaje się tylko do niektórych
rozpuszczalników.
Ponieważ polimery nie adsorbują wody, system może być użyty przy gazach o wysokiej zawartości wilgoci.
Również niewymagane jest odwadnianie odzyskanego rozpuszczalnika.
Wyposażenie jest bardzo proste. Wirniki o wysokiej pojemności skokowej o niskiej prędkości powietrza są
konieczne by zapobiec zdmuchiwaniu polimeru.
Możliwe jest wysoce niezawodne działanie z niewielką ilością okresów przestoju
Nie działa przy dużych stężeniach nieorganicznego pyłu

Inne techniki adsorpcji
(Nie uwzględnione w obliczeniach wydajności usuwania)
Absorpcja olejowa
Wydajność usuwania LZO generalnie
stosunkowo niska. Stosowany głównie do
redukowania emisji związków nieorganicznych
lub zapachów
Chłodna sorpcja
Absorbowanie za pomocą ochłodzonego
absorbentu.
Łączy absorpcję i kondensację
Absorpcja wodna
Istnieje kilka typów. Gazy odpadowe są
prowadzone przez kurtynę wody lub wodnej
mgiełki. Szczególnie przydatna do usuwania
kropelek i pyłu.
Konieczne jest oczyszczanie wody odpadowej
Kondensacja
Urządzenia są bardzo proste i niedrogie.
Kondensacja w temperaturze otoczenia,
Brak informacji o kosztach operacyjnych
brak obojętnej suszarki gazu
(Nie uwzględnione w obliczeniach wydajności
usuwania)
Gazy odpadowe są chłodzone do temperatury
powyżej punktu zamarzania. Mało lotne
rozpuszczalniki kondensują. Jednakże wysoce
lotne rozpuszczalniki nie SA skutecznie
kondensowane

Zakres zastosowania:
Nie są znane żadne przykłady skutecznego zastosowania w gałęziach
przemysłu omawianych w niniejszym dokumencie

LZO rozpuszczalne w wodzie

Nie są znane żadne przykłady skutecznego zastosowania w gałęziach
przemysłu omawianych w niniejszym dokumencie

774

Technika na końcu rury i opis
Kondensacja z obojętną suszarką gazu
w zamkniętym systemie suszarki
zawierającym obojętny gaz (przeważnie
azot) stężeniu rozpuszczalnika pozwala
się wzrosnąć do kilkuset gramów na m³.
Obojętny gaz prowadzi się prze
kondensator gdzie część
rozpuszczalników kondensowana jest w
temperaturze zbliżonej do pokojowej.
Obojętny gaz ze zredukowanym
rozpuszczalnikiem jest zwracany do
suszarki. Kondensator jest często
schładzany ciekłym azotem który jest
także potrzebny do uzupełniania systemu
suszarki
Inne techniki kondensacji
(Nie uwzględnione w obliczeniach
wydajności usuwania)
Kondensacja chłodnicza: Gaz odpadowy
jest chłodzony do temperatury poniżej 0
°C. Pojawia się oblodzenie i konieczne
jest okresowe odladzanie. Do tego celu
używa się przeważnie dwóch
kondensatorów. Próg kondensacji
powyżej 0 ºC przed instrumentem
pomiarowym redukuje zawartość wody w
gazie odpadowym
Kondensacja kriogeniczna:
Kondensacja przy bardzo niskiej
temperaturze zwykle z użyciem ciekłego
azotu
Biologiczne
Oczyszczanie biologiczne
(Nie uwzględnione w obliczeniach
wydajności usuwania)
Gaz odpadowy jest wdmuchiwany przez
łoże organicznego materiału w którym
LZO są adsorbowane i niszczone
(metabolizowane) przez bakterie

Warunki i możliwości stosowania
Takie suszarki są droższe niż suszarki tradycyjne. Koszty operacyjne zależą w dużej mierze od ilości
użytego azotu. Azot stosuje się głównie gdy suszarkę należy otworzyć, na przykład w przypadku
zmiany zadań.
Tam gdzie stosuje się mieszanki rozpuszczalników, skomplikowane techniki mogą być konieczne by
uzdatnić odzyskane rozpuszczalniki do powtórnego użycia.
Ponieważ suszarka musi być tak zamknięta jak to możliwe, technikę tą można stosować do suszenia
substratów które mogą być przepuszczone przez suszarkę bez poważnych przecieków przy wejściu i
wyjściu

Zakres zastosowania:
Ta technika ma zastosowanie jedynie w przypadku gdy nie
zachodzi potrzeba otwierania suszarki przez kilka dni pod rząd

Koszty operacyjne są wysokie i rosną jeśli konieczna jest niższa temperatura kondensacji

Głównie przy odzyskiwaniu droższych rozpuszczalników.
Niskie przepływy powietrza z wysokim stężeniem

Urządzenia są proste i niedrogie, ale wymagają dużo przestrzeni w przypadku dużego przepływu
powietrza.
Bakterie są łatwo zabijane przez zmiany kompozycji gazu odpadowego lub przez brak pokarmu w
sezonie wakacyjnym. Ma to wpływ na wydajność filtra.
Brak informacji o kosztach operacyjnych

Strumień gazu odpadowego o niewielkim stężeniu.
Komponenty biodegradowalne i najlepiej rozpuszczalne w wodzie.
Problemy z woniami

Tabela 24.14: Techniki redukcji gazów odlotowych
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Skuteczność usuwania
Tabela 24.16 i Tabela 24.17 poniżej podają skuteczność usuwania technik utleniania i odzyskiwania rozpuszczalnika
za pomocą aktywnego węgla. Dla innych technik, nie było wystarczających danych by stworzyć podobne tabele.
Skuteczność usuwania zależy od:
• zawartości węgla w molekule rozpuszczalnika
• średniego stężenia wejściowego
• średniego stężenia wyjściowego
• temperatury operacyjnej (zobacz uwagę techniczną poniżej).
Wycieniowane okienka w tabeli pokazują zakres skuteczności usuwania których można oczekiwać z utleniania lub
odzyskiwania rozpuszczalnika.
Dolne części okienek odpowiadają dolnym stężeniom wejściowym.
Osiągalne stężenia w gazach odpadowych dla odzyskiwania rozpuszczalnika są nieco wyższe niż w przypadku
utleniania. Skuteczność usuwania jest zatem nieco niższa.
Skuteczność utleniania
Skuteczność utleniania LZO jest zależna od trzech parametrów:
a) Turbulencji: kompletnego ruchu i mieszanki gazów odpadowych w komorze spalania.
b) Czasu: minimalnego czasu w którym gazy odpadowe pozostają w komorze spalarki (typowo 1
sekunda).
c) Temperatura: temperatura operacyjna komory spalarki (zwykle w zakresie od 720 do 850 °C).
Punkty (a) i (b) są parametrami ustalonymi przez projektanta. Punkt (c) (temperatura spalarki) jest jedynym
parametrem który może dostosować operator. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wzrośnie zapotrzebowanie energii i
wzrosną poziomy NOX wynikające ze zwiększonych temperatur działania podczas prób zwiększania skuteczności
usuwania LZO.
Pył nieorganiczny
Te techniki są w różnym stopniu wrażliwe na nieorganiczny pył. Niektóre są bardziej wrażliwe,
inne mniej, lub można je zaadoptować. Nieorganiczny pył może wpłynąć na wydajność techniki i lub przepływ gazu
(większy opór przepływu powietrza) i ilość wymaganej konserwacji. Dostosowanie do gazów zawierających pył
nieorganiczny może mieć wpływ na koszty kapitałowe i operacyjne.
Obliczenia
Skuteczność usuwania jest równa 100 % minus procent węgla pozostałego po wyposażeniu redukcyjnym. Procent
pozostałego węgla oblicza się poprzez podział 24-godzinnego średniego stężenia wyjściowego przez 24-godzinne
średnie stężenie wejściowe. Do tego obliczenia, stężenie wejściowe wyrażane jest w g/m³ rozpuszczalnika,
przemnożony przez procent zawartości węgla rozpuszczalnika. Stężenie wyjściowe jest wyrażane w mg węgla na m³.
24-godzinne średnie stężenia wyjściowe są oparte na doświadczeniu w instalacjach których dziś dotyczą wielkości
limitów emisji na końcu rury. Należy zwrócić uwagę, że w celu upewnienia się o zgodności, że rzeczywiste 24godzinne średnie wyjściowe stężenia są zawsze niższe niż te wielkości limitów emisji na końcu rury.
Należy także zwrócić uwagę, że rzeczywiste stężenia na końcu rury może się zmieniać w ciągu dnia, w zależności od
okoliczności produkcji w instalacji
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Zawartość węgla
Zawartość węgla w rozpuszczalniku można określić na podstawie formuły chemicznej. Dla uproszczenia, w Tabeli
24.15 podano cztery kategorie do zastosowania w Tabeli 24.16 oraz w Tabeli 24.17.
Grupa rozpuszczalników
Grupa 1

Średnia zawartość węgla (%)
55,0 %

Grupy chemiczne
rozpuszczalników
Alkohole, glikole eteru,
glikol, estry eteru
Estry, etery, ketony
Węglowodory
Metanol
Octan metylu

Grupa 2
65,0 %
Grupa 3
85 %
Grupa 4 Wyjątkowo niska zawartość
37,5 %
węgla w porównaniu do innych
48,6 %
chemikaliów z tej grupy
Tabela 24.15: Grupy chemiczne popularnych rozpuszczalników oraz ich zawartość węgla
Skuteczność usuwania i BAT

Tabela 24.16 i Tabela 24.17 podają informacje na temat zakresu skuteczności usuwania związanych z utlenianiem i
odzyskiwaniem rozpuszczalnika (adsorpcją aktywnym węglem). Tabele te nie implikują, że zgodność z każdą
wartością w tych zakresach może być uznana za BAT.
Zakresy emisji osiągalne za pomocą stosowania BAT są podane w częściach dotyczących konkretnych gałęzi
przemysłu w Rozdziale 21 niniejszego dokumentu. Te zakresy emisji związane z BAT zawsze stosują się do sumy
zarówno emisji na końcu rury jak i emisji niezorganizowanych.
Tam, gdzie zakres emisji związany z BAT wynosi, na przykład 10 % zużycia rozpuszczalnika, a emisje
niezorganizowane odpowiadają za 5 % zużycia rozpuszczalnika, skuteczność usuwania urządzeń redukcji musi
wynosić ponad 95 %.
Urządzenia redukcji muszą rzecz jasna zostać wybrane w sposób, który zredukuje emisje wystarczająco by uzyskać
zakres emisji utożsamiany z BAT a jednocześnie pozostawić miejsce na nieuniknione emisje niezorganizowane.
Skuteczność usuwania i wartości limitów emisji na końcu rury
Dyrektywa o emisjach rozpuszczalników i podobna narodowa legislacja może określać wartości limitów emisji na
końcu rury (EoP). Te wartości mogą różnić się dla różnych gałęzi przemysłu. Osiągnięcie dolnej części zakresów
skuteczności usuwania podanych w Tabeli 24.16 i Tabeli 24.17 niekoniecznie prowadzi do zgodności z tymi
wielkościami limitów emisji (ELV). W rzeczywistości, zgodność z niektórymi szczególnie niskimi wartościami
limitów emisji może wymagać skuteczności usuwania wyższych niż najwyższe wartości podane w tabelach. Może to
na przykład mieć miejsce tam, gdzie używane są rozpuszczalniki wymienione w Art 5.6 SED (karcinogeny, mutageny
lub toksyczne dla rozmnażania).
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Utlenianie
Grupa 1
rozpuszczalników
Stężenie
wejściowe

Utlenianie
Grupa 2
rozpuszczalników
Stężenie
wejściowe

Utlenianie
Grupa 3
rozpuszczalników
Stężenie
wejściowe

Utlenianie
Metanol
Stężenie
wejściowe

Utlenianie
Octan metylu
Stężenie
wejściowe

Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Tabela 24.16: Skuteczność usuwania w technikach utleniania
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Odzyskiwanie
węglem
aktywnym
Grupa 1
rozpuszczalników
Stężenie
wejściowe

Odzyskiwanie
węglem
aktywnym
Grupa 2
rozpuszczalników
Stężenie
wejściowe

Odzyskiwanie
węglem
aktywnym
Grupa 3
rozpuszczalników
Stężenie
wejściowe

Odzyskiwanie
węglem
aktywnym
Metanol
Stężenie
wejściowe

Odzyskiwanie
węglem
aktywnym
Octan metylu
Stężenie
wejściowe

Skuteczność
usuwania

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

75,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

60,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

60,0
%

80,0%

85,0%

90,0%

92,5%

95,0%

97,5%

99,0%

99,5%

99,9%

0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0
2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0
2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0
2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0
2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Skuteczność
usuwania
0,5 – 1,0 g
rozpuszczalnika/m³
1,0 – 2,0

2,0 – 6,0
6,0 – 12,0
Tabela 24.17: Skuteczność usuwania i odzyskiwanie rozpuszczalnika dla węgla aktywowanego
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