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Wymogi emisyjne

Aktualnie obowiązujące stężenia zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza dla kotła OR50-N 

wybudowanego w 2012 roku w Oddziale KSC S.A., 

„Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim                  

w warunkach umownych przeliczonych na 6% zawartość 

tlenu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska                    

z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji wynoszą:

Pył  < 100 mg/m3

SO2 < 1300 mg/m3

NOx <400 mg/m3
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Wymogi emisyjne obowiązujace od dnia 01.01.2016r.

Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń emitowanych do 

powietrza   z kotła OR50-N w warunkach umownych 

przeliczonych na 6% zawartość tlenu   określone                     

w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010r. wynosić będą:

Pył  < 30 mg/m3

SO2 <400 mg/m3

NOx <300 mg/m3
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Budowa Kotła OR 50 N wraz ze  stacją odpylania i 

odsiarczania spalin 

Rok 2012  

Budowa Kotła OR 50 N wraz ze  stacją odpylania i odsiarczania spalin                       

w Oddziale KSC S.A. „Cukrownia Kluczewo” w Stargardzie Szczecińskim 

Generalny wykonawca instalacji oczyszczania spalin:

ECO INSTAL Holding Sp. z o.o.

W skład stacji oczyszczania spalin kotła OR 50-N wchodzą następujące 

instalacje:

1. Odpylacz wstępny typu MOS

2.    Reaktor kondycjonujący typu ECO-MAX

3.    Filtr workowy typu FLAT BAG

4.    Silos magazynowania sorbentu do odsiarczania

5.    Silos magazynowania produktu odsiarczania
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Schemat technologiczny instalacji odpylania i 

odsiarczania spalin z kotła OR50-N
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Zużyty sorbent



Odpylacz wstępny typu MOS

Jego zadaniem jest oddzielenie już na początku instalacji, jak 

najbliżej kotła grubych frakcji powodujących nadmierne zużycie 

erozyjne – zatrzymanie do 60% zanieczyszczeń pyłowych
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Reaktor kondycjonujący typu ECO MAX

Jego zadaniem jest kondycjonowanie spalin za pomocą

dwuczynnikowych dysz wodno-powietrznych FLO MAX. Celem

kondycjonowania jest zmniejszenie temperatury i zwiększenie

wilgotności spalin w celu większego przereagowania sorbentu

odsiarczającego spaliny.

Proces neutralizacji SO2 prowadzony jest metodą suchą

odbywającą się w atmosferze wilgotnej.

Wymiary reaktora: dł.= 7,40m, szer.= 7,40m, H=13,20m.
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Reaktor typu ECO MAX
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Stacja odpylania i odsiarczania spalin
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Filtr workowy

Worki w filtrze ułożone są w poziomie, przepływ gazu w filtrze 

odbywa się od góry w dół – zgodnie z  kierunkiem opadania pyłu. 

Typ filtra – HCSS-1900-3,2/10,0/2,3/80/BWN

Powierzchnia filtracji 1900 m2

Liczba worków filtracyjnych 2160 szt.

Długość worków – 2300mm.

Szerokość worków 35,5 mm.

Temperatura pracy max 200ºC
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Silos do magazynowania sorbentu

Silos do magazynowania sorbentu zapewnia niezbędną ilość 

sorbentu na okres 14 dni przy maksymalnej wydajności kotła.

Silos wyposażony jest w układ dozowania sorbentu, 

umiejscowiony pod lejem zsypowym silosu.

Układ dozowania odmierza objętościowe dawki sorbentu 

podawane do reaktora ECO-MAX.

Wymiary silosu – Ø= 5,30 m, H=12,70 m.

KSC S.A. – Zakopane 2014
11



KSC S.A. – Zakopane 2014 12



Silos do magazynowania odpadu z odsiarczania

Zbiornik magazynowy wyposażony jest filtr oddechowy, klapę

bezpieczeństwa oraz czujnik radarowy informujący o wysokości

słupa pyłów przebywających w silosie.

Silos zapewnia przestrzeń magazynową na okres 14 dni przy

maksymalnej wydajności kotła OR50-N.

Zbiornik został wyposażony w rękaw załadowczy umożliwiający

odbiór odpadu samochodem-cysterną.

Transport produktu odsiarczania z filtra workowego do zbiornika

odbywa się za pomocą systemu transportu pneumatycznego

Wymiary silosu – Ø= 5,30 m, H=12,70m.
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Wyniki pomiarów emisji pyłów 

W dniu 11.12.2013 r. wykonano pomiary emisji pyłów z kotła OR 50 N.

Emisja uzyskana w wyniku pomiaru w warunkach umownych

przeliczonych na 6% zawartość tlenu wyniosła 14,9 mg/m3.
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Wyniki pomiarów emisji dwutlenku siarki

W dniach od 03.01.2014 r. do dnia 08.01.2014 r. na zlecenie Oddziału

„Cukrownia Kluczewo” wykonano optymalizację warunków

prowadzenia procesu odsiarczania prowadzącą do uzyskania jak

najniższych kosztów eksploatacji. Z powodu braku aktów

wykonawczych wprowadzających Dyrektywę 2010/75/UE przyjęto

założenia, że instalacja odsiarczania ma uzyskać poziom emisji

SO2<400 mg/Nm3 w przeliczeniu na 6%O2. Emisja za kotłem wynosiła

ok 1000mg/Nm3 przy 6%O2, a więc wymaganą skuteczność

odsiarczania do obliczeń przyjęto na poziomie 60%. Założono także,

że kocioł pracuje przy obciążeniu 40 t pary/h.
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Wapno hydratyzowane Sorbacal HPQ

Zapotrzebowanie godzinowe sorbentu – 167 kg/h

Ilość odpadu do utylizacji - 358 kg/h

Koszt sorbentu – 100,20 zł/h

Koszt utylizacji – 64,51 zł/h

Razem – 164,71 zł/h
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Wapno Hydratyzowane Sorbacal SP

Zapotrzebowanie godzinowe – 118 kg/h

Ilość odpadu do utylizacji 300 kg/h

Koszt sorbentu – 104,43 zł/h

Koszt utylizacji 54,00 zł/h

Razem – 158,43 zł/h
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Bikarbonat BICAR 0/3FF

• Zapotrzebowanie godzinowe – 125 kg/h

• Ilość odpadu do utylizacji – 247 kg/h

• Koszt sorbentu – 162,50 zł/h

• Koszt utylizacji – 44,46 zł/h

• Razem 206,96 zł/h
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Wnioski końcowe

Wybudowana stacja odpylania i odsiarczania spalin Kotła OR 50-N gwarantuje

osiągnięcie dopuszczalnych stężeń w warunkach umownych przeliczonych na

6% O2 dla pyłu < 30 mg/m3 oraz SO2 <400 mg/m3 obowiązujących od

01.01.2016 r. które są określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady

201/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. W trakcie prowadzenia badań odnotowano

również spadek N0x od ok 10 do ok 20%.

Obecnie najkorzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem dla uzyskania emisji

SO2 < 400 mg/m3 jest stosowanie wapna hydratyzowanego Sorbacal SP – koszt

164,71 zł/h.

Eksploatacja instalacji do poziomu 400 mg SO2/Nm3 generuje wysokie koszty

związane z zakupem sorbentu i utylizacją odpadu. Łączne koszty zakupu

sorbentu i utylizacji odpadu przy 90 dniowej kampanii – 355 773,60 zł.

Eksploatacja instalacji odsiarczania spalin przy obecnie obowiązującej normie

SO2 <1300 mg/m3 jest ekonomicznie nieuzasadniona.
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PORÓWNANIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ODSIARCZANIEM 

SPALIN KOTŁA OR50-N W ODNIESIENIU DO OPŁAT ZA 

EMISJĘ S02 ORAZ KOSZTÓW ZWIAZANYCH Z 

EKSPLOATACJĄ INSTALACJI

Lp. Suma dobowych kosztów związanych z 

eksploatacją instalacji odsiarczania spalin 

(zakup sorbentu oraz utylizacja odpadu z 

odsiarczania) oraz opłat za emisję SO2 z 

kotła OR 50 N 

Dobowa wysokość opłat  w 

2013 r. za emisję SO2 z kotła 

OR 50 N przy wyłączonej z

eksploatacji instalacji 

odsiarczania spalin

1. 4 039,04 zł

(236,72 zł – opłaty emisyjne, 3802,32 zł –

eksploatacja instalacji)

594,50 zł

KSC S.A. – Zakopane 2014 20




