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Normalny skład powietrza atmosferycznego:

78% azotu,

21% tlenu,

mniej niż 1% argonu, helu, neonu, kryptonu.



• Według Światowej Organizacji Zdrowia, ludzi, którzy zmarli na skutek 
zanieczyszczenia powietrza jest więcej niż liczba umierających na 
AIDS, gruźlicę i w wypadkach samochodowych wspólnie.

• Zanieczyszczenie powietrza pociąga za sobą wysokie koszty dla 
gospodarki i szkody dla przyrody.

• Zanieczyszczenie powietrza wpływa na zmianę klimatu.

• Dwutlenek węgla i metan podnoszą temperaturę ziemi.

• Smog - pogoda jest cieplejsza i jest więcej promieniowania 
ultrafioletowego.
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Dane WHO wskazują, że zmniejszenie zanieczyszczenia 
atmosfery o 50% powoduje, że:

• wiek populacji wydłuża się o 3-5 lat,

• średni roczny wskaźnik zapadalności i śmiertelności 35%,

• rak płuc i inne choroby układu oddechowego - 20-30%,

• choroby układu krążenia - 10%.
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Biosfera obejmuje trzy środowiska:

• Hydrosfera - wody planety Ziemia.

• Litosfera - kula ziemska (do 120 km grubości).
• Ziemska atmosfera - glob otacza warstwa powietrza, która chroni 

go przed promieniowaniem kosmicznym.
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https://www.niwa.co.nz/education-and-training/schools/students/layers 
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• Zanieczyszczenie powietrza, wynikające ze zużycia energii i produkcji, 
pochodzące z działalności człowieka.

• Emisje z samochodów osobowych i ciężarowych, fabryk, elektrowni.

• Zanieczyszczenia antropogeniczne wytwarzane przez ludzi (dwutlenek 
siarki powstaje w wyniku spalania paliw kopalnych).

• Naturalne zanieczyszczenia - aktywność wulkaniczna, pożary lasów.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, 
PALIWA, EMISJA. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA.



https://www.nature.nps.gov/air/aqbasics/sources.cfm 
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• Tlenki siarki (SOX) - szczególnie 
(SO2), paliwa kopalne, węgiel i ropa 
naftowa zawierają siarkę w różnym 
stopniu.

• Spalanie paliwa - 73,5%;

• Branże - 22,0%;

• Transport - 2,4%;

• Niezwykle niebezpieczne (SO2) 
związki atmosferycznej pary wodnej, 
która staje się kwaśnym deszczem. https://www.slideshare.net/MalihaEesha/air-pollution-its-

causeseffects-and-pollutants
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• Tlenki azotu (NOX) - tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu 
(NO2): NOX powstają w wyniku spalania w wysokiej 
temperaturze,

• Transport - 39,3%;

• Spalanie paliwa - 48,5%;

• Przemysł - 1,0%.

Utlenianie NO do NO2 w atmosferze. NO2 jest toksycznym gazem i 
może prowadzić do powstawania cząstek stałych i ozonu.
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• Cząstki stałe (PM) - mieszanka 
stałych/ciekłych substancji orga-
nicznych i nieorganicznych. „Grube 
cząstki” mają średnicę od 2,5 do 10 
mikrometrów (μm), a „drobne cząstki” 
są mniejsze niż 2,5 μm. Czarny węgiel, 
szczególny rodzaj drobnego PM, 
powstaje w wyniku niepełnego spalania 
paliw kopalnych i bioenergii i jest 
krótkotrwałym zanieczyszczeniem 
klimatu.

http://zeenews.india.com/news/eco-ews/particulate-m
atter-exposure-in-india-higher-than-in-china_185812
0.html
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• Tlenek węgla (CO) - bezbarwny, bezwonny, toksyczny gaz 
pochodzący z niepełnego spalania gazu ziemnego, węgla lub 
drewna, paliw do transportu drogowego.

• Amoniak (NH3) - uwalniany w związku z działalnością 
rolniczą i gospodarowaniem odpadami; w atmosferze amoniak 
reaguje z tlenkami azotu i siarki, tworząc cząstki wtórne.
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• Lotne związki organiczne (LZO) - uwalniane z chemikaliów, 
rozpuszczalników lub paliw. Metan (CH4), główny składnik 
gazu ziemnego.

• Ozon w warstwie przyziemnej (O3) - utworzony z NOX i LZO 
w obecności światła słonecznego. Przy wysokich stężeniach 
ozon jest zanieczyszczeniem i krótkotrwałym 
zanieczyszczeniem klimatu.
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Emisje zanieczyszczeń powietrza (mln ton 
rocznie)

ZANIECZYSZCZENIE WZÓR NATURALNIE
GENEROWANE

DLA

Dwutlenek węgla CO2 1 000 000 22 000

Tlenek węgla CO 2 100 700

Tlenek siarki SO2 20 212

Metan CH4 1 050 160

Węglowodany CnHm 20 000 40

Tlenki azotu NOx 180 75

Amoniak NH3 260 6

Siarkowodor H2S 84 3
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http://www.sutp.org/en/news-reader/world-energy-outlook-special-report-2016-on-air-pollution-release
d-9039.html
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  Dyrektywy UE:

• 96/62 / WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza.

• 1999/30 / WE w sprawie wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu i tlenków azotu, pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu.

• 2000/69 / WE odnoszący się do wartości dopuszczalnych dla benzenu i tlenku 
węgla w otaczającym powietrzu.

• 2002/3 / WE odnoszący się do ozonu w otaczającym powietrzu.

• 2004/107 / WE odnoszący się do arsenu, kadmu, rtęci, niklu i 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 
powietrzu.
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  Dyrektywy UE:

• 96/61 / WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli.

• 2001/81 WE w sprawie krajowych poziomów emisji dla 
niektórych zanieczyszczeń powietrza.

• 2001/80 / WE operatorzy istniejących i nowych dużych 
obiektów energetycznego spalania opalanych paliwem 
stałym.
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Dyrektywy UE:

• 94/63 / WE w sprawie kontroli emisji lotnych związków 
organicznych (LZO) wynikających z terminali do stacji paliw.

• 1999/13 / WE w sprawie ograniczenia LZO z niektórych 
czynności i niektórych urządzeń.

• 2004/42 / WE w sprawie ograniczenia LZO ze względu na 
stosowanie rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach 
i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, 
ograniczenie.
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Dyrektywy UE:

• 2000/76/WE w sprawie wymogów dotyczących spalania odpadów.

• 70/220/WE w sprawie emisji racjonowania pojazdów w transporcie 
drogowym.

• 97/68/WE w sprawie emisji zanieczyszczeń z reglamentacji 
maszyn mobilnych.

• 1999/94/WE w sprawie dostępności informacji dla konsumentów 
na temat oszczędności paliwa i emisji CO2 w odniesieniu do 
wprowadzania do obrotu nowych samochodów osobowych.

AIR POLLUTION, FUELS, EMISSION



Od 2008-01-01 do istniejących LCP z zastrzeżeniem 
nowych wymagań.

Istniejące LCP z zainstalowaną mocą ponad 100 MW 
2008-01-01 obowiązkowe monitorowanie emisji 
spalin.

Nowe LCP zostały uruchomione po 2002 r. Jeszcze 
bardziej rygorystyczne wymagania.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, EMISJA. NORMY 
SPALANIA.



STAWKI SO2 NA NOWYCH LCP

(PALIWO GAZOWE)

• Paliwa gazowe (ogólnie)          –  35 mg/Nm3

• Gaz płynny                                   –    5 mg/Nm3

• Niskokaloryczny gaz – 800 mg/Nm3
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STAWKI NOx NA NOWYCH LCP

• Paliwa płynne

• 50 – 500 MW       450 mg/Nm3 

•  >500 MW                  400mg/Nm3

• Paliwa gazowe

• 50 – 500 MW       300 mg/Nm3

• >500 MW                  200 mg/Nm3

•  
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Stawki materii cząstek stałych na nowych LCP

• Paliwa płynne

   -All devices                      50 mg/Nm3

      - < 500            100 mg/Nm3 (pel. > 0,06%)

• Paliwa gazowe

   -All devices                      5 mg/Nm3
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• Dla każdego rodzaju paliwa i zanieczyszczeń, oddzielnie ustalona 
wartość graniczna dla obiektu energetycznego spalania, zgodnie z 
nominalną mocą cieplną.

• Każda wartość graniczna paliwa pomnożona przez moc cieplną 
instalacji spalania, a produkt podsumowuje i dzieli przez całkowitą 
mieszankę paliwową instalacji o mocy cieplnej.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, EMISJA. LIMITY 
MULTI-FUEL LCP.



• Infrastruktura pamięci masowej terminala.

     - Montaż pływających pokryw.

     - Powłoka zewnętrznej powierzchni z materiału odbijającego ciepło.

• Terminal, urządzenia do napełniania i opróżniania cystern mobilnych.

    - Hermetyczne napełnianie zbiorników mobilnych.

    - Instalacja platformy do napełniania dna zbiornika.

    - Instalacje odzyskiwania oparów benzyny lub fragmentacji.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, EMISJA. (VOC) 
DYSTRYBUCJA BENZYNY.



• Mobilny zbiornik

 - Wystarczająca szczelność.

 - Możliwość odbioru pary z stacjonarnego napełnionego pojemnika i 
przechowywania ich do następnego napełnienia.

• Stacja benzynowa

 - Wyposażony w wydajny system odzyskiwania oparów benzyny w 
mobilnym zbiorniku.

 - Zainstalowany system odzyskiwania oparów benzyny do zbiornika 
stacji paliw podczas napełniania zbiornika samochodu.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, 
PALIWA, EMISJA. (VOC) DYSTRYBUCJA BENZYNY.



http://www.epd.gov.hk/epd/misc/ehk05/english/air/ 
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• Wytwarzanie energii elektrycznej wytwarza więcej 
zanieczyszczeń niż jakakolwiek inna branża.

• Źródła energii wykorzystywane do produkcji nieodnawialnych 
zasobów, paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz 
ziemny.

• Spalanie paliw kopalnych zmienia klimat planety i szkodzi 
ekosystemom.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W 
ELEKTROWNIACH



• Emisja dwutlenku siarki przyczynia się do kwaśnych deszczy.

• Emisje tlenków azotu przyczyniają się do miejskiego smogu.

• Emisje dwutlenku węgla przyczyniają się do globalnej zmiany 
klimatu.

• Systemy paliwa jądrowego stwarzają zagrożenia, które mogą 
zagrażać ludziom i środowisku.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWO, 
EMISJE. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W 
ELEKTROWNIACH



• Paliwo o niższej zawartości siarki - zmniejsza tworzenie się 
SO2, może zmniejszyć emisję NOx, HCl i HF.

• Wtrysk suchego sorbentu - wychwytuje SO2 z umiarkowaną 
szybkością. Odczynnik - Trona, wodorowęglan sodu, wapno 
hydratyzowane.

• Korzyści - redukcja NOx i HCl i HF, redukcja Hg, usuwanie 
chloru, prekursor dioksyn / furanów.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. METODY KONTROLI EMISJI SO2



• Płuczka sucha z filtrem tkaninowym - Odczynnik + woda 
reaguje na wychwytywanie kwaśnych gazów, wychwytuje suchy 
produkt.

• filtr tkaninowy. Odczynnik - Wapno hydratyzowane. Wysoka 
wychwyt SO2 i Hg, wychwytywanie z wysokim PM i HCl.

• Płuczka mokra - Odczynnik + woda reaguje na wychwytywanie 
kwaśnych gazów. Odczynnik - wapień, wapno, soda kaustyczna. 
Najwyższe wychwytywanie SO2, wysokie utlenienie Hg i wysokie 
wychwyt HCl, wychwytywanie PM.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. METODY KONTROLI EMISJI SO2



http://www.psa.mhps.com/products/environmental_products/ead/ 
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http://energyeducation.ca/encyclopedia/Wet_scrubber 
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• Kontrola spalania - Zmniejszenie tworzenia się NOx w procesie 
spalania. Potencjalny wpływ na Hg, CO i dioksyny / furany.

• Selektywny nie-katalityczny odczynnik redukujący 
wstrzykiwany do pieca reaguje i redukuje szybkość NOx o około 
30%. Regent - mocznik lub amoniak.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. METODY KONTROLI EMISJI NOx



http://www.americancoalcouncil.org/?page=nox 
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• Selektywna redukcja katalityczna (SCR) - Odczynnik reaguje 
z NOx w złożu katalizatora i redukuje NOx o 90%. Odczynnik - 
amoniak. Ko-korzyści - utlenianie Hg w celu wychwytywania w 
mokrym skruberze, redukcja dioksyn / furanów.

• Suchy sorbent wtryskowy - zmniejsza NOx o 10-15%.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, 
PALIWA, EMISJA. METODY KONTROLI 
EMISJI NOx



http://www.americancoalcouncil.org/?page=nox 
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• Wtrysk węgla aktywnego (ACI) - węgiel aktywny adsorbuje 
gazowy Hg, przekształcając się w cząstkę Hg, która jest 
wychwytywana w urządzeniu sterującym PM. Odczynnik - 
sproszkowany węgiel aktywowany. Korzyść - niektóre 
wychwytywanie dioksyn / furanów.

• Dodatek halogenowy - Dodatek fluorowca (bromu) do gazów 
spalinowych zwiększa utleniony Hg, który jest wychwytywany 
w płuczce lub w urządzeniu sterującym PM.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. KONTROLA EMISJI MERCURY



• PM Kontroler (elektrofiltry (ESP), filtr tkaninowy (FF), 
multicyklon) - Przechwytuje rtęć związaną z cząstkami.

• Wtrysk suchego sorbentu - Zwiększa współczynnik 
korzyści i wychwytywanie ACI przez usunięcie SO3, co 
tłumi wychwytywanie rtęci.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. KONTROLA EMISJI MERCURY 
(METODY KONTROLI WSPÓŁPRACY)



• Płuczka sucha z filtrem tkaninowym - Hg wychwytywany w 
filtrze tkaninowym.

• Płuczka mokra - Utleniona rtęć wychwycona w mokrym 
skruberze.

• NOx Katalizator - Katalizator (SCR) zwiększa utlenianie Hg, 
które jest skuteczniej wychwytywane w mokrym skruberze.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
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• Wtrysk suchego sorbentu - wychwyt suchego sorbentu HCl, za 
urządzeniem kontrolnym PM wychwytuje suchy produkt. Regent - 
Trona, wodorowęglan sodu, wapno hydratyzowane.

• Płuczka sucha z filtrem tkaninowym - Odczynnik + woda 
reagują na przechwytywanie kwaśnego gazu i suchego produktu 
wychwyconego w filtrze tkaninowym. Odczynnik - Wapno 
hydratyzowane.

• Wet Scrubber - Reagent + woda reaguje na wychwytywanie 
kwaśnego gazu. Odczynnik - wapień, wapno, soda kaustyczna.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. METODY KONTROLI EMISJI HCL



• Elektrofiltr (ESP) - Elektrostatyczne wychwytywanie PM, 
wysoka wydajność wychwytywania. Korzyść - wychwytywanie 
rtęci związanej z cząstkami.

• Baghouse - Filtracja PM, najwyższa wydajność wychwytywania. 
Korzyść - wysokie wychwytywanie rtęci.

• Płuczka (mokra lub sucha) - Przechwytuje PM.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, 
PALIWA, EMISJA. METODY KONTROLI 
EMISJI PYŁÓW



http://www.redecam.com/dual-action-filters/ 

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, EMISJA

http://www.redecam.com/dual-action-filters/


• Wtrysk z węglem aktywowanym (ACI) - węgiel aktywny 
adsorbuje gazowe dioksyny / furany i jest wychwytywany w 
dalszym urządzeniu kontrolnym PM. Odczynnik - sproszkowany 
węgiel aktywowany. Korzyść - przechwytywanie Hg.

• Kontrola spalania - Niszczenie organicznych dioksyn / furanów.

• Katalizator CO lub NOx - Katalizator zwiększa utlenianie 
organicznych dioksyn / furanów.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, 
EMISJA. DIOKSYNY I FURANSOWE METODY 
KONTROLI EMISJI



Technologia sterowania SO2 NOx Hg HCl PM Dioxins

Kontrole spalania N Y C N N Y

Selektywny niekatalityczny (SNCR) N Y N N N N

Selektywna redukcja katalityczna (SCR) N Y C N N C

Kontrola cząstek stałych N N C N Y C

Paliwo o niskiej zawartości siarki Y C N C N N

Mokra płuczka Y N C Y C N

Płuczka sucha Y N C Y C N

Wtrysk suchego sorbentu (DSI) Y C C Y N C

Wtrysk węgla aktywnego (ACI) N N Y N N Y
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• N - technologia ma niewielki lub żaden wpływ zmniejszenia 
emisji.

• Y - Technologia redukuje emisje.

• C - technologia jest zwykle stosowane w przypadku innych 
substancji zanieczyszczających, ale ma co korzyści efekt 
redukcji emisji.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, PALIWA, EMISJA
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