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Michał Deka
To już kolejny artykuł, który poświęcamy zagadnieniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W dzisiejszym chciałbym przybliżyć temat emisji z procesów prowadzonych w roztworach wodnych, które są
chyba najpowszechniej wykorzystywane w zakładach zajmujących się chemiczną obróbką powierzchni. Dodatkowo
emisja z kąpieli wodnych budzi nadal wiele wątpliwości w odniesieniu do konieczności uzyskania pozwolenia
na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Mam nadzieję, że lektura artykułu znacznie ułatwi prawidłowe
zrozumienie zagadnienia i będzie pomocna dla osób odpowiedzialnych za sprawy środowiskowe w lakierniach.

