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Časový harmonogram vypracovania draftu WBP BREFČasový harmonogram vypracovania draftu WBP BREF 

- vytvorenie technickej pracovnej skupiny (TWG) – marec 2011vytvorenie technickej pracovnej skupiny (TWG) marec 2011
- úvodný meeting – november 2011
- vytvorenie pracovnej skupiny v rámci SR – máj 2012
- získavanie informácii a príprava draftov dotazníkov určených pre 

priemysel – do júna 2012
spracovanie získaných údajov (júl až október 2012)- spracovanie získaných údajov (júl až október 2012)

- prvá verzia WBP BREF publikovaná v júli 2013
- pripomienkovacie konanie do 15 októbra 2013p p
- podklady na záverečné prerokovanie dokumentu zaslané vo februári 

2014
id ý d ft WBP BREF blik ý júli 2014- revidovaný draft WBP BREF publikovaný v júli 2014
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EPF (E P l F d ti )EPF (European Panel Federation) 

Na svojich stretnutiach prijímal kroky na korekciu WBP BREF v oblastiachNa svojich stretnutiach prijímal kroky na korekciu WBP BREF v oblastiach 
týkajúcich sa:
- životného prostredia (limity) 
- BAT technológií
- získaval informácie z reálne nameraných hodnôt emisií do ovzdušia a 

vôdvôd
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Vyplnené dotazníky WBP BREF (Wood Based Panels)Vyplnené dotazníky WBP BREF (Wood Based Panels)

- 55 výrobných závodov na DTD
- 11 výrobných závodov na OSB
- 28 výrobných závodov na MDF (suchý proces) 
- 8 iných výrobných závodov (výroba peletiek, paliet, ľahkých MDF, HDF). 



Wood Based Panels BREF

Časový harmonogram vypracovania draftu WBP BREFČasový harmonogram vypracovania draftu WBP BREF 
(Wood Based Panels)

Prehliadka 21 výrobných závodov v: 

- Rakúsku (PB, PB, PB/MDF)Rakúsku (PB, PB, PB/MDF)
- Belgicku (OSB)
- Dánsku (PB)

F ú k (PB PB/OSB PB)- Francúzsku (PB, PB/OSB, PB)
- Nemecku (MDF/OSB, MDF, MDF, soft-/rigidboard, rigid-/flexboard)
- Taliansku (PB/MDF, PB, PB)( , , )
- Španielsku (PB, PB, MDF)
- UK (PB, PB/MDF)
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Pripomienkovanie prvého draftu WBP BREF (Wood BasedPripomienkovanie prvého draftu WBP BREF (Wood Based 
Panels)
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Pripomienkovanie finálneho draftu WBP BREF (WoodPripomienkovanie finálneho draftu WBP BREF (Wood 
Based Panels)

Prijaté závery: 
- prepočet znečisťujúcich látok z odpadových plynov z priamo vyhrievaných 

sušiarní (DTD OSB a z lisov) na koncentráciu 18 % O2 a v suchom plynesušiarní (DTD, OSB a z lisov) na koncentráciu 18 % O2, a v suchom plyne.
- Koncentrácie ZL sú vyjadrené pri štandardných podmienkach (273,15 K, 

101,3 kPa) v jednotkách mg/Nm3.
- Kontrola prítomnosti vybraných látok v recyklovanom dreve určenom naKontrola prítomnosti vybraných látok v recyklovanom dreve určenom na 

materiálové alebo energetické zhodnotenie: As, Pb, Cd, Cr, Hg, Zn, Cl, F a 
PAH

- Použitie výmenníka tepla na horúce odpadové plyny v odlučovačoch ZL.Použitie výmenníka tepla na horúce odpadové plyny v odlučovačoch ZL. 
- Recirkulovať  časť horúcich plynov v sušiarňach s priamym ohrevom. 
- Skladovanie popola na mieste s nepriepustným podložím s možnosťou 

čerpania priesakovej vody (pH cca 12)p p j y (p )
- Meranie koncentrácii TZL z výduchov raz za rok.
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Pripomienkovanie finálneho draftu WBP BREF (WoodPripomienkovanie finálneho draftu WBP BREF (Wood 
Based Panels)

Prijaté závery: j y
- Meranie koncentrácii ZL (TZL, formaldehydu, TVOC, NOx, HCl, HF) 

minimálne raz za 6 mesiacov
- Meranie koncentrácii ZL (SO2, kovov Cd, Tl, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Hg, PCDD/F, a NH3 v prípade použitia SNCR) minimálne raz za rok
- BAT-AEL pre dažďové vody stanovené ako TSS 10 – 40 mg/L, ChSK 

nemerané
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Pripomienkovanie finálneho draftu WBP BREF (WoodPripomienkovanie finálneho draftu WBP BREF (Wood 
Based Panels)

Draft BATu (Wood–based Panels) je prakticky pripravený na publikovanie. ( ) j p y p p ý p

EPF (European Panel Federation) sa snažila presadiť v EU komisii 5 
významných požiadaviek:
- Zvýšiť limity a harmonizovať BAT-AEL pre všetky typy sušiarní pre 

formaldehyd na 20 mg/Nm³ (suchý plyn)
- Zvýšiť horný limit BAT-AEL pre emisie VOC za nepriamo vyhrievanými 

sušiarňami pre DTD na 300 mg/Nm³ (suchý plyn)
- Zvýšiť horný limit BAT-AEL pre emisie TVOC pre sušiarne (MDF) na 250 

mg/Nm³ (suchý plyn)
Z ýšiť h ý li it BAT AEL i i TVOC ši (OSB) 600- Zvýšiť horný limit BAT-AEL pre emisie TVOC pre sušiarne (OSB) na 600 
mg/Nm³ (suchý plyn) 

- Zvýšiť horný limit BAT-AEL pre emisie VOC pre sušiarne (OSB) na 200 
mg/Nm³ (suchý plyn)mg/Nm³ (suchý plyn) 



Ďakujem za pozornosť !


