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Gospodarka ciekami w drukarniach
Ponisza Informacja Techniczna dotyczy przepisów i regulacji obowi zuj cych w Niemczech.
W suplemencie 56 do niemieckiej ustawy o gospodarce ciekami d y si do ujednolicenia zasad
gospodarki ciekowej w drukarniach. Obowi zuje on od 1 czerwca 2000.
Odnosi si on do wszystkich cieków, które powstaj przy rodzajach produkcji okrelonych w akapicie 1
rozdzia u A m.in. druk p aski (A [1] 3.) Co prawda zawiera on równie pewn szczegó ow regulacj
3
wy czaj c te zak ady, które zuywaj rocznie do produkcji mniej ni 250 m wody. Nie musz one
poddawa swoich cieków oczyszczaniu biologicznemu.
W rozumieniu tego suplementu rodek zwilaj cy odprowadzany jako ciek musi zasadniczo odpowiada
„Wymaganiom ogólnym” sformu owanym w rozdziale B.
Te zak ady, które odprowadzaj swoje cieki do kanalizacji komunalnej musz poza tym spe nia kryteria
okrelone w rozdziale D. Podane w akapicie 1, szpalta 3 wartoci graniczne dotycz druku offsetowego.
Wane jest to, e podane wartoci graniczne dotycz stanu przed zmieszaniem z innymi ciekami, odnosz
si wi c do miejsca ich powstawania.
Bior c po uwag te wartoci graniczne mona stwierdzi , e obok moliwego przekroczenia wartoci
granicznej dla miedzi przez obecno cyanu i wp ywu ó tego pigmentu na warto AOX, zawartych w
dodatku do rodka zwilaj cego, biocydy zawarte w rodkach czyszcz cych systemy wodne mog
prowadzi do znacz cego przekroczenia wartoci AOX.
Jeli obci enie AOX wywo ywane jest przez biocydy w rodku zwilaj cym (moliwe, e te poprzez
przedostaj c si do rodka zwilaj cego ó t farb ) jest za wysokie, to mona je wyeliminowa tylko
poprzez zmian biocydów. Prosta filtracja mechaniczna nie ma wp ywu na poziom AOX. Jako alternatywa
dla obecnie stosowanych biocydów zawieraj cych AOX mog by zwi zki formaldehydowe.
Alternatywnymi metodami zwalczania mikroorganizmów w rodku zwilaj cym, które mog yby w wi kszej
skali zast pi biocydy zawieraj ce AOX lub je wyeliminowa (promieniowanie UV, oddzia ywanie
nadtlenkiem wodoru) znajduj si w fazie testowej i nie s jeszcze wystarczaj co sprawdzone.
W przypadku przekroczenia wartoci granicznej przez mied poprzez dok adniejsz filtracj rodka
zwilaj cego moliwe jest lepsze usuwanie cyjanu, który przedosta si do rodka zwilaj cego,
zmniejszaj c w ten sposób obci enie szkodliw substancj .
Mona zaleca czasami usuwanie zuytego rodka zwilaj cego czy p ynów zmywaj cych jako odpadu
wymagaj cego nadzoru, ale w tym celu drukarnia powinna uzgodni to z lokalnymi w adzami.
Jeli tylko rodek zwilaj cy w druku offsetowym uywany jest zgodnie z zasadami cieki powstaj tylko w
przypadku czyszczenia systemu obiegu rodka zwilaj cego (dwa razy w roku 500 litrów). Ten argument
moe s uy jako istotny czynnik w rozmowach z miejscowymi urz dnikami.

Dalsze informacje i porady mona uzyska pod internetowym adresem: www.mhp.com.pl
Niniejsza informacja techniczna odpowiada aktualnemu stanowi naszej wiedzy w tym temacie i spe nia tylko funkcj informacyjn i
doradcz . Z tego wzgl du nie moe by podstaw do roszcze prawnych. Zastrzeone s zmiany wynikaj ce z post pu technicznego.
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