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LAHUSTITE KASUTUSKAVA RAKENDAMISE JUHISED

1. Lahustite kasutuskava rakendamiseks koostatakse massibilanss, kus kasutatakse järgmisi väljendeid:
1) orgaaniliste lahustite sisend (S), sealhulgas:
S1 – orgaaniliste lahustite kogus või nende kogus hangitud valmististes, mida kasutatakse protsessis sisendina ajavahemikus, mille jooksul arvutatakse

massibilanss;
S 2 – orgaaniliste lahustite kogus või nende kogus valmistites, mida regenereeritakse ja suunatakse korduvkasutuseks lahustina. Korduvkasutatavad

lahustid arvatakse kasutatava lahustikoguse hulka;
2) orgaanilised lahustid (O), sealhulgas:
O1 – heitkogus väljuvas gaasis;

O2 – orgaaniliste lahustite kadu vette, vajaduse korral võetakse O5 arvutamisel arvesse heitveepuhastust;

O3 – orgaaniliste lahustite kogus, mis jääb protsessi jooksul saadustesse saaste- või jääkainena;

O4 – kinni püüdmata jäänud orgaaniliste lahustite heitkoguse eraldumine välisõhku, sealhulgas ruumide üldventileerimisel, mille käigus saastatud õhk

satub välisõhku akende, uste, ventilatsiooniavade ja teiste samalaadsete avade kaudu;
O5 – orgaaniliste lahustite või orgaaniliste ühendite kadu keemiliste või füüsikaliste reaktsioonide tõttu, sealhulgas nende lahustite kadu, mida

kõrvaldatakse näiteks põletamise teel või heitvee või väljuvate gaaside töötlemisel teiste meetodite abil või mis püütakse kinni näiteks adsorbtsiooni teel,
juhul kui nad ei kuulu O6, O7 või O8 alla;

O6 – kogutud jäätmetes sisalduvad orgaanilised lahustid;

O7 – orgaanilised lahustid või orgaanilisi lahusteid sisaldavad valmistised, mida müüakse või plaanitakse müüa väärtusliku äriartiklina;

O8 – korduvkasutuse eesmärgil, kuid mitte nende kasutamiseks protsessi sisendina, regenereeritud orgaanilisi lahusteid sisaldavad valmistised, kui

need ei kuulu O7 alla;

O9 – teistel viisidel väliskeskkonda sattuvad orgaanilised lahustid.

2. Lahustite kasutuskava rakendatakse lähtudes järgmistest kontrollitavatest nõuetest:
1) määruse lisas 15 esitatud vähendamisvõimalustele vastavuse kontrollimine, kui summaarse heitkoguse piirväärtus on väljendatud lahustiheitkogusena
toodanguühiku kohta, kui §-des 5–23 ei märgita teisiti;
2) kõigi rakendavate määruse lisas 15 nimetatud tegevusalade korral tuleb lahustite kulu (K) kindlaksmääramiseks lahustite kasutuskava igal aastal
uuesti üle vaadata. Lahustite kulu võib arvutada järgmist võrrandit kasutades:

K = S1 – O8

Selleks, et tuletada lähteheitkogus ja sihtheitkogus, paralleelselt määratakse kindlaks kattekihis kasutatavad tahked komponendid;
3) selleks, et hinnata vastavust summaarse heitkoguse piirväärtusele, mida väljendatakse lahusti heitkogusena toodanguühiku kohta, kui §-des 5–23 ei
ole märgitud teisiti, tuleb lahustite heitkoguse (H) kindlaksmääramiseks lahustite kasutuskava igal aastal uuesti üle vaadata. Lahustite heitkogus
arvutatakse järgmist valemit kasutades:

H = L + O1, kus

L – lenduva osa heitkogus punkti 3 kohaselt.
Seejärel lenduva osa heitkoguse kohta saadud arv jagatakse vastava saaduse parameetriga;
4) selleks, et hinnata vastavust § 4 lõike 3 punkti 2 nõuetele, tuleb lahustite kasutuskava igal aastal uuesti üle vaadata, et kindlaks määrata kõigi
asjassepuutuvate protsesside tagajärjel tekkinud summaarsed heitkogused; seejärel tuleb saadud tulemusi võrrelda summaarse heitkogusega, mis tekiks
juhul, kui igas protsessis eraldi oleks täidetud §-des 5–23 sätestatud nõuded.

3. Selleks, et võrrelda lenduva osa heitkogust §-des 5–23 esitatud lenduva osa heitkoguse väärtusega, arvutatakse lenduva osa heitkogus järgmist
valemit kasutades:

L = S1 – O1 – O5 – O 6 – O7 – O8

või

L = O2 + O3 + O4 +O9

Heitkoguseid võib kindlaks määrata ka otseste mõõtmistega. Alternatiivse võimalusena võib analoogilist arvutust teha ka teiste meetodite abil, nagu
näiteks kasutades protsessis tekkiva heitkoguse püüdmise efektiivsust.

4. Lenduva osa heitkoguse väärtust väljendatakse suhtosana lahustite sisendist, mida arvutatakse järgmist valemit kasutades:

S = S1 + S2

Lenduva osa heitkogust saab kindlaks määrata otsese mõõtmise alusel. Mõõtmist tuleb uuesti korrata pärast käitise muutmist.


