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Stosowanie farb gazetowych
w aspekcie ochrony wód gruntowych
Farby do druku gazet s materia em stanowi cym zagroenie dla wód gruntowych. W Niemczech
obowi zuj szczególne wymagania prawne dotycz ce obchodzenia si z nimi. Przepisy te okrelaj
standardy wykonania urz dze i s szeroko stosowane w krajach UE. W konsekwencji wymagania i rygory
wynikaj ce z ustawy o ochronie wód gruntowych odnosz si bowiem take do urz dze maj cych kontakt
z p ynn farb drukarsk .

Podstawy prawne ochrony wód gruntowych
Prawo federalne
Niemieckie, federalne prawo o gospodarce wodnej (WGH) wymaga, aby urz dzenia s u ce do pracy z
substancjami niebezpiecznymi dla wody by y tak skonstruowane, zbudowane i tak zainstalowane,
utrzymywane i eksploatowane, aby nie mog o doj do skaenia wód gruntowych ani te pogorszenia ich
w aciwoci.
W wietle orzeczenia s dowego naley to tak rozumie , e wedle wszelkiego prawdopodobiestwa
wykluczone musi by jakakolwiek moliwo skaenia. To bardzo wysoki wymóg!

Co rozumia prawodawca pod pojciem obchodzenie si z substancjami
niebezpiecznymi dla wód gruntowych?
Niemieckie przepisy ochrony wód gruntowych § 19 ustp 1 i 9 dotycz wszystkich urz dze:
• do sk adowania, rozlewania (konfekcjonowania) i prze adunku
• do produkcji, obróbki i stosowania
substancji niebezpiecznych dla wód gruntowych. Odnosi si to równie do ruroci gów znajduj cych si na
terenie zak adu.

Substancje niebezpieczne dla wód
Federalne Ministerstwo rodowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczestwa Reaktorów wyda o 17 maja 1999
roku „Ogólne przepisy wykonawcze do ustawy o gospodarce wodnej dotycz ce zaszeregowania substancji
niebezpiecznych dla wód gruntowych do klas zagroe wód (VwVwS)”.
Te przepisy wykonawcze okrelaj bliej substancje, które mog powodowa d ugotrwa e, niekorzystne
zmiany fizyczne, chemiczne i biologiczne wód gruntowych (substancje niebezpieczne dla wód) i klasyfikuj
je odpowiednio wed ug stopnia zagroenia wynikaj cego z ich w aciwoci fizycznych, chemicznych i
biologicznych w klasy zagroenia wód (WGK).
Substancjami w sensie tych przepisów wykonawczych s równie grupy substancji i mieszaniny. Suplement
nr 4 reguluje kwesti zaszeregowania mieszanin i dotyczy równie gazetowych farb drukarskich. Okrela
si równie warunki, które zaliczania substancji jako bezpieczn dla wód.
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Rozrónia si nast puj ce klasy zagroenia wód gruntowych (WGK):
WGK 1 – niskie zagroenie dla wód gruntowych
WGK 2 – niebezpieczne dla wód gruntowych
WGK 3 – bardzo grone dla wód gruntowych.

Prawo krajów zwi zkowych
Wymagania techniczne wynikaj ce z ustawy o gospodarce wodnej s konkretyzowane przez odpowiednie
prawa stanowione w krajach zwi zkowych.
Zasady obchodzenia si z cieczami niebezpiecznymi dla wód okrelaj zarz dzenia dotycz ce urz dze
wydawane w poszczególnych krajach zwi zkowych.
Podstaw tych zarz dze (VAwS) s wzorce wypracowane przez krajow grup robocz „Woda” i zalecone
do wprowadzenia w krajach zwi zkowych.
Co prawda, poszczególne kraje zwi zkowe wprowadzi y u siebie te wzorce, niemniej jednak prawie kady z
krajów co zmieni w przepisach w porównaniu z tekstem pierwotnym. W konsekwencji urz dzenie w
Szlezwiku-Holsztynie odpowiada innym wymaganiom jak porównywalne urz dzenie w Bawarii.
Poniszy artyku opisuje najistotniejsze regu y wed ug ustawodawstwa bawarskiego. Uytkownicy/czytelnicy
z innych krajów zwi zkowych powinni zwróci uwag na przepisy regionalne.
Od 1 padziernika 1996 r. obowi zuje w Bawarii „Zarz dzenie w sprawie urz dze maj cych kontakt z
substancjami niebezpiecznymi dla wód gruntowych i w sprawie zak adów specjalistycznych”
(Zarz dzenie w sprawie urz dze – (VAwS) z 3 sierpnia 1996). Zosta o ono zmienione przez
„Rozporz dzenie w sprawie zmian w zarz dzeniu dotycz cym urz dze ” z 21 listopada 2001.
Uzupe nieniem s przepisy wykonawcze do zarz dzenia w sprawie urz dze maj cych kontakt z
substancjami niebezpiecznymi dla wód (VAwS) z 22 stycznia 1997
Sprecyzowanie wymaga technicznych zosta o zawarte w nast puj cych przepisach:
• za oenia dotycz ce wymaga (§ 3),
• ogólne wymagania dotycz ce urz dze (§ 4, ust.1 i suplement 1),
• wymagania szczególne dotycz ce okrelonych urz dze (§ 4, ust.1 i suplementy 2-6),
• okrelenie ogólnie uznanych regu techniki (§ 5)
• podstawy do ustalania dalszych wymaga lub wyj tków (§ 7)

Co okre la si jako urz dzenie?
Obowi zuj ce w Bawarii „Zarz dzenie w sprawie urz dze” (VAwS) definiuje urz dzenia jako
„…samodzielne i stacjonarne lub stacjonarnie uywane jednostki funkcyjne, które s uywane w
d uszym okresie lub w ci gle zmieniaj cych si miejscach, technologicznie powi zane z
niesamodzielnymi jednostkami funkcyjnymi tworz urz dzenie”.
Funkcje, o które chodzi s opisane w § 19 ust. 1 + 2 ustawy o gospodarce wodnej (WHG) jako dzia alno
polegaj c na sk adowaniu, rozlewaniu (konfekcjonowaniu), prze adunku, produkcji, obróbce i stosowaniu
substancji. Jednostk funkcyjn jest wi c ci g urz dze wspó pracuj cych ze sob dla wype nienia danej
funkcji. Funkcje zosta y okrelone nast puj co:
Sk adowanie
Jest to sk adowanie substancji niebezpiecznych dla wód w celu dalszego wykorzystania, przekazania lub
utylizacji.
Rozlewanie (konfekcjonowanie)
Jest nape nienie lub oprónianie pojemników i opakowa zawieraj cych substancje szkodliwe dla wód.
Roz adunek
Jest to za adunek i roz adunek statku, jak równie za adunek i roz adunek rodków transportu z
pojemnikami i opakowaniami, prze adunek substancji szkodliwych dla wód gruntowych z jednego rodka
transportu na drugi.
Produkcja
Jest to wytwarzanie lub pozyskiwanie substancji niebezpiecznych dla wód gruntowych.
Obróbka
Jest to oddzia ywanie na substancje niebezpieczne dla wód w celu zmiany ich w aciwoci.

Zastosowanie
Jest to uycie substancji niebezpiecznych dla wód gruntowych z wykorzystaniem ich w aciwoci.

Wytwarzanie, obróbka lub stosowanie substancji niebezpiecznych dla wód nast puje w pewnym ci gu
technologicznym.
Kady uytkownik musi wi c tak oddzieli swoje urz dzenia, by istniej ce elementy wspó dzia aj ce ze
sob tworzy y jednostk do wype nienia okrelonej funkcji, w rozumieniu § 19 ustawy o gospodarce wodnej
(WHG) i które wyranie b d si odrónia od innych jednostek funkcyjnych.
Przy odgraniczaniu urz dze naley uwaa na to, by kady aparat i pojemnik, kady ruroci g i armatura z
substancjami niebezpiecznymi dla wód by przyporz dkowany do stosownego urz dzenia. Nie mog
powstawa strefy nieci g oci.
W drukarni gazetowej wyrónia si urz dzenia do rozlewania, prze adunku, sk adowania i uywania
substancji (patrz szkic). Cz sto w czany jest w ten ci g odbieralnik, który przejmuje funkcje magazynuj ce
nadwyki substancji niebezpiecznych dla wód.
Nie ma okrelonych regu dla wyznaczania granic pomi dzy poszczególnymi urz dzeniami. Jednake
granice urz dze powinny by zawsze wyznaczane przez elementy zamykaj ce takie jak armatura lub te
zawory.

Urzdzenie napeniajce

Urzdzenie skadujce

Urzdzenie stosujce

Relacja urzdzenie / poziom zagroenia
W przytaczanym tu standardzie VAwS prawodawca po raz pierwszy zwróci uwag na relacje pomi dzy
iloci substancji a stopniem zagroenia. Oznacza to, e im wi ksza ilo np. sk adowanej substancji
niebezpiecznej dla wód, tym wi kszy stopie zagroenia i w konsekwencji wysze wymagania
bezpieczestwa stawiane urz dzeniom. Zgodnie z § 6 przytaczanego zarz dzenia stopie zagroenia
przypisywany danemu urz dzeniu zaley od pojemnoci danego urz dzenia i klasy zagroenia wód danej
cieczy.
Tabela 1 - Stopnie zagroenia (wg standardu WAvS)

Klasa zagroenia wód

1

2

3

Stopie A
Stopie A
Stopie A
Stopie A
Stopie B
Stopie C

Stopie A
Stopie A
Stopie B
Stopie C
Stopie D
Stopie D

Stopie A
Stopie B
Stopie C
Stopie D
Stopie D
Stopie D

3

Pojemno w m lub masa w tonach
do 0,1
wi cej ni 0,1 – 1,0
wi cej ni 1,0 – 10
wi cej ni 10 – 100
wi cej ni 100 – 1 000
wi cej ni 1 000

Przyk ad
Wed ug schematu organizacyjnego drukarnia posiada z regu y trzy urz dzenia (ogniwa):
•

rozlewania: w jego sk ad wchodzi stanowisko do rozlewania. Cysterna, która przywioz a farb do
drukarni, podczas roz adunku stoi na stanowisku rozlewania.

•

magazynowania: jeden lub wiele pojemników naziemnych.

•

uytkowania: maszyna drukarska zuywaj ca farb .

Aby okreli odpowiedni stopie zagroenia, bierze si pod uwag klas zagroenia i obj to . Poj cie
„obj to ” oznacza w tym przypadku ilo lub tona substancji niebezpiecznej dla wód gruntowych, jaka
znajduje si w ogniwie (urz dzeniu). Z regu y oznacza to:
• W urz dzeniu (ogniwie) sk adowania kubatur wewn trzn wszystkich pojemników wchodz cych w
jego sk ad
• W urz dzeniach (ogniwach) do produkcji, obróbki i stosowania najwi kszy wolumen lub masa, jakie
wynikaj z technicznych moliwoci zak adu
• W urz dzeniach (ogniwach) do rozlewania obj to (pojemno ), któr wype nia si przy
najwi kszym przep ywie w ci gu 10 minut
• Przy prze adunku substancji niebezpiecznych dla wód w pojemnikach lub opakowaniach ze rodka
transportu najwi ksz jednostk prze adunkow

Klasyfikacja urz dze (ogniw) rozlewania
Podana w tabeli obj to wynika w pr dkoci przep ywu x 10 minut. Jeli nape nianie odbywa si z
3
pr dkoci 400 litrów na minut to obj to wyniesie 4 000 litrów lub 4 m .
Przy klasie zagroenia wód WGK 1 dla farb gazetowych urz dzenie (ogniwo) rozlewnicze zostanie
zaklasyfikowane dla klasy zagroe A.

Klasyfikacja urz dze (ogniw) sk adowania
3

Przyjmuj c, e farby gazetowe s sk adowane w zbiorniku o pojemnoci 20 m , to jak wynika z tabeli
urz dzenie (ogniwo) sk adowania zostanie zaklasyfikowane do klasy zagroe A.

Wymagania dotycz ce nowo budowanych urz dze
(ogniw)
obchodzenia si z substancjami niebezpiecznymi dla wód
Wymagania podstawowe dotycz ce urz dze /cz

do

ci urz dze

Urz dzenia do kontaktu z substancjami niebezpiecznymi dla wód gruntowych musz spe nia okrelone
wymagania w zak adanym okresie eksploatacji, musz by szczelne i stabilne. Musz by tak posadowione,
zbudowane i ustawione, aby wykluczy przesuwanie lub przechy y mog ce zagrozi bezpieczestwu i
szczelnoci urz dze.
Projektowanie, konstruowanie i produkcja urz dze, a take ich cz ci musi odpowiada powszechnie
przyj tym regu om techniki.
Przy planowaniu i wykonywaniu trzeba zwraca uwag na to, aby wszystkie cz ci urz dzenia by y
odpowiednie dla przewidzianych zastosowa. Odpowiednie wskazania dotycz ce produkcji zwarte s w §
19 h ust. 1+2 WHG.

Ogólne wymagania dotycz ce urz dze
§ 4 ust. 1 VAwS zawiera ogólne wymagania dotycz ce budowy, ustawienia i wyposaenia urz dze.
Zebrane one zosta y w za czniku nr 1.
Za cznik nr 1 dotyczy wszystkich urz dze, jeli nie wi e si to z innymi wymaganiami okrelonymi
szczególnymi przepisami zawartymi w kolejnych za cznikach. Za cznik nr 1 nie jest zamkni tym zbiorem
regu , a jedynie uzupe nieniem do pozosta ych wymaga ogólnych zgodnych z powszechnymi regu ami
techniki.

Wymagania dotycz ce ruroci gów
Wymagania dotycz ce ruroci gów zawarte s w § 12 VAwS.
Wymagania szczególne dotycz ce urz dze sk adowania, produkcji, obróbki i stosowania
substancji niebezpiecznych dla wód gruntowych
Tabela 2.1 do czona do za cznika nr 2 bawarskiego VAwS zawiera szczególne wymagania dotycz ce
urz dze do obchodzenia si z substancjami niebezpiecznymi dla wód gruntowych.
Tabela 2.1
Wymagania szczególne dotycz ce urz dze sk adowania, produkcji, obróbki i stosowania substancji niebezpiecznych dla
wód gruntowych

Objto
3
wm

Klasa zagroenia wód
1

 0,1

F0 + R0 + I0

A

F0 + R0 + I0

A

F0 + R0 + I0

>0,1 1

F0 + R0 + I0

A

F1 + R1 + I0/
F1 + R0 + I1/
F0 + R3 + I0

A

F1 + R1 + I1/
F2 + R2 + I0/
F0 + R3 + I0

>1 10

F1 + R1 + I0/
F1 + R1 + I0/
F0 + R3 + I1

A

F1 + R1 + I1*/
F2 + R2 + I0/
F0 + R2 + I0

B

F1 + R1 + I1 +I2
F2 + R2 + I0
F0 + R3 + I0

C

>1 10

F1 + R1 + I1/
F1 + R2 + I0/
F0 + R3 + I0

A

F1 + R1 + I1 + I2/
F2 + R2 + I1**/
F0 + R3 + I0

C

F2 + R2 + I1 + 12
F1 + R3 + I1 + I2

D

>100

F1 + R1 + I1 + I2/
F2 + R2 + I1/
F0 + R3 + I0

F2 + R2 + I1 + I2
F1 + R3 + I1 + I2

D

F2 + R2 + I1 +I2
F1 + R3 + I1 + I2

2

B/C

3

A

D

F - dotyczy wymaga zamocowania i uszczelnienia powierzchni dennej.
R - dotyczy moliwoci zatamowania wylewaj cych si cieczy niebezpiecznych dla wód.
I - dotyczy wymaga dotycz cych rodków infrastrukturalnych, organizacyjnych i technicznych.

Tabela 2.2 w za czniku 2 zawiera wymagania szczególne dotycz ce beczek i naziemnych pojemników
magazynowych.

Urz dzenia do sk adowania farb drukarskich
Zbiorniki magazynowe mog by zlokalizowane pod lub nad ziemi w wolnej przestrzeni albo w budynku
nad ziemi .
•

•
•
•
•
•
•
•

Jednocienne pojemniki naziemne o pojemnoci sk adowania wi kszej ni 1000 l naley ustawi w
pomieszczeniu nieprzenikalnym i odpornym na dzia anie sk adowanego medium lub musz by
dwucienne. Pomieszczenie sk adowania nie powinno mie zasadniczo adnych odp ywów.
Dwucienne zbiorniki naley wyposay w urz dzenie do kontroli przecieków, które samoczynnie
wskazuje na nieszczelnoci w cianach pojemnika.
Przy ustawieniu naziemnym dwuciennego pojemnika nie istniej dodatkowe wymagania dotycz ce
mocowania i uszczelnienia.
Wszystkie zbiorniki naziemne, jeli to konieczne, musz by chronione przed najechaniem przez
pojazd i innymi uszkodzeniami z zewn trz.
Zbiorniki podziemne musz by dwucienne.
W podziemnych zbiornikach naley przeprowadzi prób szczelnoci.
Naziemne zbiorniki o pojemnoci wi kszej ni 5 000 l zlokalizowane w budynkach musz spe nia
wymogi ochrony przeciwpoarowej ( zbudowany z elementów niepalnych).
Zbiorniki o pojemnoci mniejszej ni 1 000 l wolno nape nia tylko przez samoczynnie zamykaj cy
si zawór.

•

Zbiorniki o pojemnoci wi kszej ni 1 000 l wolno nape nia tylko przez sta e z cze i musz one
by wyposaone w urz dzenie zapobiegaj ce przelaniu.

W niektórych krajach federalnych np. w Bawarii zbiorniki naziemne i cz ci urz dze zlokalizowane na
terenach zalewowych podlegaj dodatkowych rygorom.

Dostawa farb drukarskich
Tabela 2.2 w za czniku nr 2 zawiera szczególne wymagania dotycz ce urz dze (ogniw) rozlewania farby.
Dlatego powierzchnia, na której stoi cysterna podczas przepompowywania farby musi by
nieprzepuszczalna dla farby. Podpory dla przewodów powinny znajdowa si w obr bie tej przestrzeni.

Obowi zki zakadu wedug WHG i VAwS
Urz dzenia do obchodzenia si z substancjami niebezpiecznymi dla wód gruntowych mog by budowane,
ustawiane, eksploatowane i czyszczone tylko przez fachowo przygotowany personel (§ 19 WHG, cznie z
§ 25 VAwS).
Obowi zki nadzoru wewn trznego
Kierownik zak adu jest zobowi zany do ci g ej kontroli szczelnoci, sprawnoci przyrz dów kontroluj cych i
zabezpieczaj cych wszystkich urz dze do obchodzenie si z substancjami niebezpiecznymi dla wód (§ 19
ust. 9, zdanie 1 WHG). Do tego trzeba stworzy instrukcj zak adow .
Obowi zki nadzoru zewn trznego
Ustawodawca wymaga, aby zgodno stanu technicznego z przepisami wszystkich podziemnych i
naziemnych urz dze o poziomie zagroenia C iV wed ug § 3 (VAwS) by a kontrolowana przez
licencjonowanych rzeczoznawców. Inspekcje s obowi zkowe:
- przy rozruchu urz dzenia,
- przy ponownym uruchomieniu po istotnej przebudowie,
- przy ponownym uruchomieniu po wy czeniu z eksploatacji trwaj cym d uej ni rok,
- przy wy czeniu urz dzenia,
- gdy kontrola zosta a zarz dzona na skutek obaw o wyst pienie zagroenie wód.
Kontrol naley powtórzy najpóniej do 5 lat od ostatniego sprawdzenia.
Obowi zki przy napenianiu i opró nianiu
Stosownie do § 19k WHG nape nianie i oprónianie urz dze do sk adowania substancji niebezpiecznych
dla wód musi odbywa si pod nadzorem, a przed rozpocz ciem prac naley upewni si czy urz dzenie i
przyrz dy kontrolno-zabezpieczaj ce znajduj si w stanie technicznym zgodnym z przepisami. Przy
nape nianiu lub oprónianiu naley dotrzymywa dopuszczalnych obci e granicznych urz dzenia i
przyrz dów kontrolno-zabezpieczaj cych.

Istniej ce urz dzenia do obchodzenia si z substancjami niebezpiecznymi dla wód
Cz sto stawiane jest pytanie, czy istniej ce urz dzenia w obliczu nowych przepisów musz by
przezbrojone czy nie?
Z uwagi na róne regulacje prawne obowi zuj ce w poszczególnych krajach zwi zkowych na to pytanie nie
ma jednoznacznej odpowiedzi. W niektórych krajach wymagana jest zasadniczo przebudowa, w innych np.
w Bawarii sporz dza si „inwentaryzacj ”, a przezbrojenie wymagane jest dopiero, gdy zaistnieje obawa
przed zagroeniem wód.
Jednake kady kierownik zak adu musi mie na uwadze, e to on jest ca kowicie odpowiedzialny za stan
swoich urz dze, a za skutki niedoci gni odpowiada karnie. Powinien wi c przeprowadzi szczegó ow
kontrol istniej cych urz dze, w razie potrzeby angauj c odpowiedni urz d lub rzeczoznawc , aby
rozpozna istniej ce wady i doprowadzi do ich usuni cia.

Ochrona wód gruntowych dotyczy nas wszystkich.
Równie nasze dzieci chciayby mie czyst wod .
Zróbmy wszystko, aby tak si stao!

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.

