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LENDUVATE ORGAANILISTE ÜHENDITE (LOÜ) HEITKOGUSE VÄHENDAMISE SKEEM

1. Skeemi koostamisel võetakse heitkoguse vähendamise lähtepunktiks selline võimalik heitkogus, mis tekiks juhul, kui ühtegi vähendamismeetodit
kasutusele ei võetaks.

2. Esitatud skeemi saab kasutada, kui võib eeldada, et käitise saaduste tahke aine püsisisaldust saab kasutada heitkoguse vähendamise lähtepunkti
määramiseks.

3. Käitaja esitab loa andjale LOÜ-de heitkoguse vähendamise kava, mis hõlmab kogu sisendmaterjali keskmise lahustisisalduse vähendamist ja tahkete
komponentide kasutuse tõhususe kasvu, et saavutada käitises tekkiva summaarse heitkoguse vähendamist kavandatud protsendini lähteheitkogusest
aastas ehk sihtheitkogust järgmise ajakava raames:

Jrk nr Ajakava Lubatud summaarne heitkogus aastas

1. 2005. aasta 31. oktoobriks Sihtheitkogus × 1,5

2. 2007. aasta 31. oktoobriks Sihtheitkogus

Sihtheitkogus aastas arvutatakse alljärgnevalt:
1) määratakse kindlaks aastas tarbitava kattekihi-, trükivärvi-, laki- ning liimikoguses sisalduv tahkete komponentide kogumass (Tlähte). Tahkeks

komponendiks loetakse kõik kattekihis, trükivärvis, lakis ja liimis lenduvad ained, mis muutuvad tahkeks pärast vee või orgaaniliste ainete aurustumist;
2) arvutatakse lähteheitkogus (Mlähte) aastas, kasutades järgmist valemit:

Mlähte = Tlähte × K, kus

Tlähte – punkti 1 järgi määratud tahkete komponentide kogumass;

K – korrutistegur, mis on esitatud tabelis:

Jrk nr Tegevusala Korrutistegur K

  1. Rotatsioonsügavtrükk, fleksograafia 4

  2. Lamineerimine kui trükkimise üks osa

  3. Lakkimine kui trükkimise üks osa

  4. Puitmaterjali katmine kattekihiga

  5. Tekstiili, riie või paberi katmine kattekihiga

  6. Liimiga katmine

  7. Rullis oleva materjali katmine kattekihiga 3

  8. Sõidukite uuesti viimistlemine

  9. Toiduainetega kokkupuutuvate pindade katmine kattekihiga     2,33

10. Kattekihiga katmine õhupihustamise meetodi abil

11. Muude esemete katmine kattekihiga ja rotatsioonsiidtrükk   1,5

Loa andja võib tabelis esitatud tegureid kohandada konkreetsele käitisele, et dokumenteeritult kajastada tahkete komponentide kasutamise tõhususe
kasvu.
3) arvutatakse sihtheitkogus (Msiht) järgmist valemit kasutades:

Msiht = Mlähte × n, kus

Mlähte – punkti 2 järgi määratud lähteheitkogus aastas;

n – protsent (%), mida arvutatakse käitise korral, mis kuulub § 7 lõikes 2 või § 9 lõikes 1 ja § 10 lõikes 1 märgitud madalama lahustikasutusega käitiste
hulka, järgmiselt:

n = L + 15, kus

L – orgaanilise ühendi lenduva osa heitkoguse väärtus, %;

ja kõigi teiste käitiste puhul järgmiselt:

n = L + 5.

4. Määruse nõuetele vastavus saavutatakse siis, kui lahustite kasutuskavas määratud lahusti kasutamise tagajärjel välisõhku eraldunud tegelik heitkogus
on väiksem või võrdne sihtheitkogusega.


