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W świetle zachodzących w ostatnich latach zmian w re-
gulacjach środowiskowych zarówno energetyka zawodowa jak 
i przemysłowa staje przed wyzwaniem sprostania zaostrzającym 
się wymogom emisyjnym. Z dniem wejścia w życie Dyrektywy 
w sprawie emisji przemysłowych od 1 stycznia 2016 r. ograni-
czeniu uległy emisje tlenków siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Od 
czasu publikacji dokumentu Dyrektywy w sektorze energetycz-
nym podjęto szereg modernizacji mających na celu dostosowa-
nie pracujących obiektów do nowych wymagań. Na tym jednak 
nie koniec. Dokumenty referencyjne BAT, które wraz z obowiązy-
waniem Dyrektywy zyskały na znaczeniu, wprowadzają dalsze 
obostrzenia, nie tylko w zakresie limitów emisji tlenków siarki, 
tlenków azotu i pyłu, lecz także związków do tej pory nieregu-
lowanych przez prawo polskie ani unijne, jak emisja rtęci czy 
amoniaku. 

Dyrektywa IED

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE 
z dnia 24 listopada w sprawie emisji przemysłowych (zintegro-
wane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), znana 
również pod nazwą IED (Industrial Emissions Directive), została 
wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 
paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Poza 
zaostrzeniem dopuszczalnych wielkości emisji, czego efektem 
ma być zmniejszenie negatywnych oddziaływań instalacji prze-
mysłowych na środowisko, wprowadzenie do prawa polskiego 
Dyrektywy przedefiniowało obowiązujące dotychczas pojęcie 
źródła emisji. Obecnie standardy emisyjne odnoszą się już nie 
do pojedynczej jednostki energetycznej – kotła, lecz do emitora 
– komina i wynikają z łącznej nominalnej mocy cieplnej wpię-
tych do niego bloków. Jest to szczególnie znamienne w przy-
padku obiektów, na które składają się małe i średnie jednostki 
o sumie zainstalowanej mocy cieplnej  przekraczającej 50 MW. 

Po  wejściu w życie Dyrektywy zostały one objęte nowymi wyma-
ganiami, które nie miałyby zastosowania przed zmianą rozumie-
nia pojęcia źródła emisji. 

W tabeli 1 przedstawiono obowiązujące limity emisji dla 
tlenków azotu wraz z nowymi ich zakresami zależnymi od zain-
stalowanej mocy termicznej źródła.
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Tabela 1
Limity emisji dla NOx wynikające z Dyrektywy IED

Moc termiczna źródła  
– łączna nominalna moc 

cieplna, MW

Emisja NOx , mg NOx /m
3

u

średnia miesięczna

nowa istniejąca

50 – 100 300 / 400 a) 300 / 450 a)

100 – 300 200 200

> 300 brunatny 200 200

> 300 kamienny 150 200
a) W przypadku spalania pyłu węgla brunatnego.

Limity te nie stanowią jednak ostatecznych wielkości emi-
sji, do których należy dostosować obiekty energetyczne, by były 
one eksploatowane zgodnie z obowiązującym prawem środowi-
skowym. Zgodnie z zapisami Dyrektywy dopuszczalne wielkości 
emisji każdorazowo będą określane przez właściwy organ wy-
dający pozwolenie na eksploatację, aby zapewnić w normalnych 
warunkach pracy nieprzekraczanie poziomów emisji przy zasto-
sowaniu najlepszych dostępnych technik, określonych w decy-
zjach w sprawie konkluzji dotyczących BAT.

Konkluzje BAT

Finalna wersja projektu dokumentu referencyjnego BREF 
dla Dużych Obiektów Energetycznego Spalania (LCP – Large 
Combustion Plants), zawierająca projekt konkluzji BAT, została 
opublikowana w czerwcu 2016 roku. Projekt przewiduje dalsze 
ograniczenie emisji związków szkodliwych pochodzących z pro-
cesu spalania w daleko szerszym zakresie niż emisji związków 
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bezpośrednio przywołanych w Dyrektywie IED. Po przyjęciu 
przez Unię Europejską nowych regulacji i czteroletnim okresie 
przejściowym, od 2021 roku dopuszczalne emisje tlenków azotu 
będą kształtować się znacząco poniżej wyznaczonego w Dyrek-
tywie IED poziomu 200 mg/m3

u. 
Tabela 2 obrazuje limity dla tlenków azotu wynikające z pro-

jektu konkluzji BAT.

Najlepsze dostępne techniki  
odazotowania spalin

Dokument referencyjny BREF dla Dużych Obiektów Ener-
getycznego Spalania jako najlepsze dostępne techniki odazoto-
wania spalin obok metod pierwotnych wymienia selektywną ka-
talityczną redukcję (SCR), selektywną niekatalityczną redukcję 
(SNCR) oraz kombinację powyższych (tzw. metoda hybrydowa). 
Wszystkie te technologie, zaliczane do metod wtórnych oda-
zotowania spalin, działają z wykorzystaniem wtrysku do spalin 
reagenta i reakcji tlenków azotu z amoniakiem lub mocznikiem. 
Stąd też ich zastosowanie przekłada się nie tylko na emisję 
związku redukowanego NOx, ale również emisję reagenta NH3, 
a w przypadku stosowania mocznika, również CO2.

Selektywna niekatalityczna redukcja  
tlenków azotu (SNCR)

Selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu SNCR 
(Selective Non-Catalytic Reduction) opiera się na wysokotempe-
raturowej reakcji gazowego amoniaku lub mocznika z tlenkami 
azotu bez udziału katalizatora. Podstawowe reakcje przedsta-
wiono poniżej.

Dla amoniaku:

(1)

(2)

(3)

Dla mocznika:

(4)

(5)

Przyjmowana proporcja reagenta do tlenków azotu w za-
leżności od stopnia redukcji oraz założeń procesowych dla więk-
szości instalacji kształtuje się na poziomie od 1 do 2,5.

Optymalne okno temperaturowe zawiera się pomiędzy 
800°C i 1100°C, przy czym jest ono silnie zależne od użytego 
reagenta. Dla amoniaku zakres temperatur kształtuje się na po-
ziomie 850 -1000°C, a dla mocznika 800 -1100°C. Sam proces 
redukcji jest uwarunkowany nie tylko optymalną temperaturą, ale 
również właściwą dystrybucją reagenta w spalinach oraz czasem 
przebywania cząsteczek w strefie reakcji. Zbyt duże cząsteczki 
odparowują za wolno, co przekłada się na wzrost nieprzereago-
wanej ilości reagenta (slip), zbyt małe odparowują za szybko, 
reagując w temperaturach przekraczających optymalne i tym 
samym zmniejszając stopień redukcji NOx. Reakcje zachodzące 
w zbyt wysokich temperaturach skutkują niepożądaną produkcją 
NOx poprzez utlenianie amoniaku, a w zbyt niskich – dodatko-
wym formowaniem amoniaku i zwiększaniem slipu.

Osiągnięcie odpowiednich dla procesu warunków jest pod-
stawową i najważniejszą kwestią w zapewnieniu efektywności 
procesu SNCR. Nierzadko utrzymanie właściwego okna tempe-
raturowego i wymaganej strefy reakcji wiąże się z modernizacją 
kotła, polegającą na wprowadzeniu lub dalszej optymalizacji za-
stosowanych technik pierwotnych w celu:

Tabela 2
Limity emisji dla NOx wynikające z projektu konkluzji BAT

Moc termiczna źródła  
– łączna nominalna 
moc cieplna, MW

Graniczne emisje NOx , mg NOx/m
3

u

średnia roczna średnia dobowa

nowa istniejąca a) nowa istniejąca c)g)

< 100 100 – 150 100 – 270 155 – 200 165 – 330

100 – 300 50 – 100 100 – 180 80 – 130 155 – 210

≥ 300 FBC, brunatny 50 – 85 < 85 – 150 d)e) 80 – 125 140 – 165 f)

≥ 300 kamienny 65 – 85 65 – 150 80 – 125 < 85 – 165 b)

a) Wymóg nie obowiązuje dla instalacji istniejących pracujących < 1500 h/r.
b) Dla instalacji uruchomionych do 07.01.2014 obowiązują następujące górne granice za-

kresu: 200 mg/mn
3 – dla instalacji pracujących ≥ 1500 h/r oraz 220 mg/mn

3 – dla instalacji 
pracujących < 1500 h/r.

c) W przypadku instalacji uruchomionych przed 01.07.1987 które pracują < 1500 h/r i dla 
których SCR lub SNCR nie ma zastosowania górna granica zakresu wynosi 340 mg/mn

3.
d) Dolna granica zakresu może być osiągnięta w przypadku stosowania SCR.
e) Górna granica zakresu wynosi 175 mg/mn

3 dla kotłów fluidalnych uruchomionych do 
07.01.2014 i kotłów opalanych węglem brunatnym.

f) Górna granica zakresu wynosi 220 mg/mn
3 dla kotłów fluidalnych uruchomionych do 

07.01.2014 i kotłów opalanych węglem brunatnym.
g) Wartości są wskaźnikowe dla instalacji pracujących < 500 h/r. 

Graniczne wartości wyznaczają zakres dopuszczalnych 
emisji przy założeniu stosowania najlepszych dostępnych tech-
nik, opisanych w dokumencie referencyjnym BREF. Górne wiel-
kości dla każdego zakresu będą stanowiły nieprzekraczalne 
limity emisji, jednakże każdorazowo właściwy organ wydający 
pozwolenie może wprowadzić bardziej restrykcyjne warunki po-
zwolenia indywidualnie dla rozpatrywanego obiektu.

Wraz z wejściem w życie dokumentu referencyjnego BREF 
regulacje obejmą również dodatkowe związki, w tym takie, któ-
rych obecność w spalinach wynika nie tylko z procesu spala-
nia, ale i z zastosowania najlepszych dostępnych technik. Ta-
kim związkiem jest amoniak, będący reagentem w instalacjach 
odazotowania spalin opartych na wtórnych metodach zarówno 
katalitycznych jak i niekatalitycznych. 

Nowe limity wprowadzane przez dokument referencyjny 
BREF dla Dużych Obiektów Energetycznego Spalania zostały 
przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3
Limity emisji dla NH3 wynikające z projektu konkluzji BAT

Bloki energetyczne
Graniczne emisje NH3 , mg NH3 /m

3
u

średnia roczna

Wyposażone w SCR lub SNCR < 3 – 10 a)

a) Dolna granica zakresu może być osiągana w przypadku stosowanie SCR. Górna granica 
zakresu obowiązuje w przypadku stosowania SNCR bez użycia mokrych technik oczysz-
czania.

Konkluzje BAT, zaostrzające obowiązujące przepisy prawa 
środowiskowego, pociągną za sobą konieczność modernizacji 
obiektów energetycznych nie tylko tych, które dotychczas spełnia-
ły wymagania bez rozbudowy o dodatkowe instalacje oczyszcza-
nia spalin, ale również i takich, które zainwestowały już w dostoso-
wanie swoich układów do limitów wynikających z Dyrektywy IED. 

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O

4NO + 2(NH2)2CO + 2 H2O + O2 → 4N2 + 6H2O + 2CO2

6NO2 + 4(NH2)2CO + 4H2O → 7N2 + 12H2O + 2CO2
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•	 obniżenia	temperatury	płomienia	i	ograniczenia	procesu	for-
mowania się termicznych tlenków azotu (spalanie niskoemi-
syjne), 

•	 wyrównania	i	ustabilizowania	temperatury	spalin,
•	 zwiększenia	efektywności	procesu	poprzez	wydłużenie	cza-

su przebywania cząsteczki reagenta w strefie reakcji.
Rzeczywiste warunki, w których zachodzi proces nieka-

talitycznej redukcji NOx, bezpośrednio przekładają się na efekt 
całego procesu. Konkluzje BAT dla technologii SNCR dla istnie-
jących źródeł energetycznych w rozliczeniu rocznym przewiduje 
ograniczenia emisji jak w tabeli 4.

Instalacje katalitycznej redukcji SCR występują w trzech ty-
pach, wynikających z konfiguracji poszczególnych elementów na 
drodze spalin, przy czym w rzeczywistych warunkach dominują 
dwa. Parametry, takie jak zapylenie, zasiarczenie i temperatura 
spalin oraz dostępne pod zabudowę miejsce determinują wy-
bór: „High Dust” pomiędzy II ciągiem spalin i obrotowym pod-
grzewaczem powietrza lub „Tail End” za instalacją odsiarczania. 
Odmienne zalety każdego z tych systemów zapewniają szerokie 
zastosowanie instalacji SCR dopasowane do indywidualnych 
uwarunkowań bloków energetycznych.

Instalacja SCR typu „High Dust” jest przeznaczona do pra-
cy w środowisku zapylonym oraz zasiarczonym, na drodze spa-
lin bezpośrednio za kotłem i przed elektrofiltrem. Z tego względu 
w dużym stopniu ingeruje w istniejące układy kotłowe kanałów 
spalin oraz w zależności od parametrów eksploatacyjnych i wy-
magań inwestycji w układy ciśnieniowe podgrzewacza wody 
oraz pary. Z zapyleniem spalin wiąże się konieczność stoso-
wania systemów czyszczenia warstw katalitycznych, mającego 
na celu zapobieganie zatykania się kanałów katalizatora oraz 
stałego kontrolowania spadku ciśnienia na warstwach. Więk-
sza podziałka w elementach katalitycznych przekłada się na 
gabaryty oraz objętość katalizatora. Siarka obecna w spalinach 
powoduje wzrost dopuszczalnej temperatury wtrysku reagenta, 
co wynika z zapewnienia ochrony urządzeń na dalszej drodze 
spalin przed wytrącaniem się siarczanów NH3HSO4 i (NH4)2SO4, 
a także kwasu siarkowego H2SO4. Jednakże dostępność źródeł 
wymaganych procesem mediów oraz bliski optymalnemu zakres 
temperatur spalin znacznie upraszczają węzły technologiczne 
wchodzące w skład instalacji.

Tabela 4
Limity emisji dla instalacji SNCR wynikające  

z projektu konkluzji BAT

Moc termiczna źródła  
– łączna nominalna moc 

cieplna, MW

Graniczne emisje NOx ,
mg NOx /m

3
u

Graniczne emisje NH3 ,  
mg NH3 /m

3
u

< 100 < 270

< 10

100 – 300 < 180

≥ 300 FBC
uruchomione  

po 07.01.2014
< 175

≥ 300 brunatny < 175

≥ 300 kamienny < 150

Osiągnięcie wartości emisji NOx poniżej 200 mg/m3
u przy 

zachowaniu slipu poniżej 10 mg/m3
u wymaga precyzyjnego 

operowania w warunkach rzeczywistych, możliwie zbliżonych 
do projektowych. Inaczej możliwe będzie wystąpienie szeregu 
niepożądanych efektów przekładających się na niedotrzymanie 
emisji na wymaganym poziomie. Niewłaściwe temperatury wpły-
ną na spadek efektywności procesu, którą zwiększy wzrost sto-
sunku reagenta do tlenków azotu. To pociągnie za sobą wzrost 
nieprzereagowanej ilości reagenta (slip) i tym samym niedotrzy-
manie wymagań dotyczących emisji NH3. Aby tego uniknąć, już 
na etapie projektu należy rozważyć nie tylko wymagania doty-
czące samej instalacji SNCR, ale również wziąć pod uwagę moż-
liwości związane z optymalizacją pracy kotła.

Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu (SCR)

Odazotowanie spalin realizowane na podstawie technologię 
selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu SCR ( Selective 
Catalytic Reduction) wykorzystuje reakcję tlenków azotu z amo-
niakiem zachodzącą w obecności katalizatora (związku aktywne-
go) w odpowiednim oknie temperaturowym.

Główne reakcje chemiczne zachodzące na powierzchni 
warstwy katalitycznej:

(1)

(2)

(3)

Ilość wtryskiwanego amoniaku jest zależna od stężenia NOx 
na wlocie, od ilości spalin oraz od wymaganego stopnia usuwa-
nia NOx. Cały proces redukcji NOx przebiega z minimalnymi stra-
tami w postaci nieprzereagowanego amoniaku (slip NH3) w tem-
peraturach 300°C - 400°C.

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O

6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O Rys. 1. Porównanie systemów SCR typu „High Dust” i „Tail End”

Instalacja typu „Tail End” redukuje NOx w spalinach już od-
pylonych i odsiarczonych, co pozwala na zastosowanie mniej-
szych objętościowo i gabarytowo modułów katalitycznych. Znaj-
duje się jednak w dużej odległości od kotła w strefie temperatur 
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znacznie niższych od wymaganych do właściwego przeprowa-
dzenia procesu odazotowania. Wiąże się to z wydłużeniem drogi 
spalin oraz obecnością koniecznych do procesu mediów, a także 
z zastosowaniem układu podgrzewu spalin. 

Na dobór typu katalizatorów: płytowe lub typu plaster mio-
du (honeycomb) bezpośredni wpływ ma paliwo oraz skład spalin. 
Katalizatory płytowe dla kotłów opalanych węglem brunatnym 
i węglem o wysokiej zawartości popiołu stosowane są przede 
wszystkim, natomiast katalizatory typu plaster miodu są wyko-
rzystywane w instalacjach dla kotłów gazowych, olejowych oraz 
większości kotłów węglowych.

Warto wspomnieć, że utleniające właściwości wszystkich 
typów katalizatorów instalacji SCR wpływają na zmianę stopnia 
utlenienia rtęci z Hg0 do Hg2+, przez co znacząco przyczyniają 
się do wzrostu skuteczności usuwania rtęci w urządzeniach za-
instalowanych na dalszej drodze spalin. Dla sporej części obiek-
tów opalanych węglem kamiennym instalacja SCR w połączeniu 
z instalacją mokrego odsiarczania spalin wystarczy, by zapewnić 
spełnienie wymogów konkluzji BAT w zakresie ograniczenia emi-
sji rtęci, przedstawionych w tabeli 5.

Podsumowanie

Wybór właściwej metody odazotowania spalin powinien 
opierać się na indywidualnych potrzebach oraz warunkach prze-
znaczonego do modernizacji obiektu. Koszt inwestycyjny insta-
lacji SNCR względem SCR rozważanych dla tego samego kotła 
kształtuje się na poziomie 30-40%. Generalnie, choć nie jest to 
regułą, technologia SCR jest stosowana na obiektach energety-
ki zawodowej o dużych mocach, natomiast technologia SNCR 
na średnich i mniejszych obiektach energetycznych i przemy-
słowych. Jednakże biorąc pod uwagę aktualną definicję źródła 
rozumianego jako emitor, a nie pojedynczy kocioł, dla szeregu 
obiektów, na które składają się średnie i mniejsze jednostki, ide-
alnym rozwiązaniem może okazać się instalacja SCR typu „Tail 
End”, wspólna dla dwóch lub więcej kotłów, mogąca odazotowy-
wać spaliny niezależnie od indywidualnej pracy lub odstawienia 
każdego z wpiętych bloków. 

Technologia SCR, zarówno „High Dust” jak i „Tail End”, 
stanowi najbardziej elastyczną z wtórnych metod odazotowania 
spalin, poprzez możliwość rozbudowy albo zmianę gospodar-
ki zarządzania katalizatorami pozwalając na ograniczenie emisji 
NOx do wartości nawet poniżej przywołanych w konkluzjach BAT 
40 mg /m3

u, co jednak przekłada się na większe koszty inwesty-
cyjne. Przy wyborze technologii SNCR przy modernizacji istnie-
jących obiektów każdorazowo należy brać pod uwagę koniecz-
ność optymalizacji procesu spalania i eksploatacji kotła pod ką-
tem dostosowania do wymogów instalacji SNCR oraz ewentualną 
ingerencję w układy kotłowe w związku z zastosowaniem metod 
pierwotnych. W przypadku osiągnięcia procesowych możliwości 
niekatalitycznej redukcji NOx przy dalszych wymogach ogranicza-
nia emisji właściwym rozwiązaniem może być układ hybrydowy 
z zabudowaną warstwą katalityczną na drodze spalin za instala-
cją SNCR. Metoda hybrydowa może sprawdzić się zarówno dla 
obiektów nowo modernizowanych, jak i takich, dla których system 
SNCR już został zainstalowany z myślą o aktualnych przepisach 
środowiskowych, ale bez możliwości dalszej rozbudowy.

Potwierdzeniem pozytywnego dostosowania instalacji do 
zaostrzających się wymogów środowiskowych są wyniki pomia-
rów, przedstawione w tabeli 6, spełniające nie tylko obecnie obo-
wiązujące limity, ale również mające wejść w niedalekiej przy-
szłości w życie konkluzje BAT.

Tabela 5 
Limity emisji dla Hg wynikające z projektu konkluzji BAT

Moc termiczna źródła  
– łączna nominalna 
moc cieplna, MW

Graniczne emisje Hg, mg Hg/m3
u

średnia roczna średnia dobowa

nowa istniejąca b) nowa istniejąca

< 300 kamienny a) < 1-3 < 1-9 - -

< 300 brunatny a) < 1-5 < 1-10 - -

≥ 300 kamienny < 1-2 < 1-4 - -

≥ 300 brunatny < 1-4 < 1-7 - -
a) Dla źródeł pracujących jako szczytowe lub awaryjne podane zakresy są traktowane jedy-

nie wskaźnikowo (niewiążąco).
b) Dolna granica zakresu dotyczy instalacji wyposażonej w systemy usuwania rtęci.

Hybrydowa redukcja tlenków azotu (SNCR + SCR)

Zarówno instalacje niekatalitycznej redukcji tlenków azotu 
SNCR jak i instalacje katalitycznej redukcji tlenków azotu SCR 
z powodzeniem funkcjonują jako samodzielny system odazoto-
wania spalin. Jednakże w zależności od charakterystyki moderni-
zowanego obiektu te pierwsze nie zawsze będą w stanie sprostać 
nowym wymogom, natomiast koszt inwestycyjny i eksploatacyjny 
tych drugich może okazać się niekorzystny w przypadku mniej-
szych obiektów energetycznych, ciepłowniczych i przemysło-
wych. Odpowiedzią na restrykcje w tym zakresie jest hybrydowy 
układ systemu SNCR połączonego z zabudową warstwy modu-
łów katalitycznych. System SNCR pozwoli na wstępną redukcję 
tlenków azotu, co przełoży się na mniejszą wymaganą objętość 
modułów katalitycznych, na których następuje dalsze ogranicze-
nie NOx oraz pozostałego po niekatalitycznym procesie nieprzere-
agowanego NH3 do poziomu zgodnego z wymogami BAT.

Rysunek 2 poglądowo ilustruje układ hybrydowy systemu 
SNCR w połączeniu z warstwą katalityczną.

Zastosowanie układu hybrydowego nie ogranicza się je-
dynie do obiektów, na których dopiero planuje się modernizację 
pod kątem ograniczenia emisji NOx. Również już istniejące insta-
lacje niekatalitycznego odazotowania spalin można rozbudować 
o drugi stopień redukcji NOx i NH3 w postaci zabudowy warstwy 
katalitycznej, by spełnić wymogi emisyjne zaostrzone względem 
obowiązujących w trakcie pierwszej inwestycji.

Rys. 2. Schemat poglądowy układu hybrydowego SNCR  
z warstwą modułów katalitycznych
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Tabela 6 
Wybrane wyniki pomiarów gwarancyjnych dla SCR kotła OP-650

Parametr Jednostka Wymagana wartość Zmierzona wartość Graniczne emisje NOx wg BAT

Średniogodzinowe stężenie NOx – gwarancja A mg/mUSR
3 ≤180 152   (moc min)

161 (moc max) <85 – 165
(średnio-dobowo)

Średniogodzinowe stężenie NOx – gwarancja B mg/mUSR
3 ≤100 65   (moc min)

67  (moc max)

Stężenie NH3 w spalinach w warunkach umownych 
spalin suchych przy O2=6% ppm <2 poniżej progu oznaczalności

 <0,13 < 3

[2] Dz.U. poz. 1546: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla nie-
których rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów.

[3] Materiały własne RAFAKO S.A.


