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2 Struktura organizacyjna (1)2

Energetyka 
konwencjonalna
PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna SA

Energetyka 
odnawialna

PGE Energia Odnawialna SA

Energetyka 
jądrowa

PGE EJ 1 Sp z o.o.

Dystrybucja
PGE Dystrybucja SA

Sprzedaż 
detaliczna

PGE Obrót SA

Obrót hurtowy

Segmenty wytwórcze

 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna [PGE GiEK] to koncern Grupy Kapitałowej PGE
odpowiedzialny za wydobycie i wytwarzanie.

 PGE GiEK generuje około 50% EBITDA Grupy Kapitałowej.

* Dane na dzień 30 czerwca 2018 roku

Energetyka 
cieplna

PGE Energia Ciepła S.A.

Centrum 
korporacyjne 

PGE Polska Grupa 
Energetyczna SA



* Dane na dzień 30 czerwca 2018 roku

Elektrownie

Oddział Elektrownia 
Bełchatów

PGE GiEK

Oddział Elektrownia 
Opole

Oddział Elektrownia Turów

Oddział Zespół Elektrowni
Dolna Odra

Elektrociepłownie

Oddział Elektrociepłownia
Zgierz

Kopalnie

Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów

Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Turów

Oddział Elektrociepłownia
Kielce

Oddział Zespół Elektrociepłowni 
Bydgoszcz

Oddział Elektrociepłownia 
Lublin Wrotków

Oddział Elektrociepłownia 
Rzeszów

Oddział Elektrociepłownia 
Gorzów

3 Struktura organizacyjna (2)



4 Urządzenia technologiczne bloków 1–64

Główne urządzenia Rozwiązania techniczne – bloki 1-4 Rozwiązania techniczne – bloki 5-6

Turbozespół
Turbina kondensacyjna: 1xWP, 1xSP, 1xNP + 

generator z chłodzeniem wodorem

Turbina kondensacyjna: 1xWP, 1xSP, 3xNP + 

generator z chłodzeniem wodorem

Kocioł
Na parametry podkrytyczne, pyłowy, 

wieżowy typu BP-1150 t/h (=93,8%)

Na parametry nadkrytyczne, pyłowy, wieżowy 

typu BP-2455 t/h (=94,8%)

Chłodnie kominowe 1 chłodnia na 2 bloki 1 chłodnia na 1 blok

Ścieżka spalin Kocioł (SNCR)-2xLUVO-2xEF-2xWS-IOS Kocioł-1xSCR-2xLUVO-2xEF-2xWS-IOS

Elektrofiltr 2 sekcyjny, 3 strefowy (=99,5%) 2 sekcyjny, 4 strefowy (=99,8%)

DeNOx
System niekatalitycznej redukcji tlenków 

azotu (SNCR) z użyciem wodnego roztworu 

mocznika jako reagenta (stężenie 15-20%)

System katalitycznej redukcji tlenków azotu 

(SCR) z użyciem wody amoniakalnej jako 

reagenta (stężenie 24%)

IOS
Instalacja mokrego odsiarczania spalin 

(=92%)

Instalacja mokrego odsiarczania spalin 

(=92%)

Odprowadzenie spalin 

do atmosfery

Komin – dla każdego bloku oddzielny kanał 

spalinowy
Chłodnia kominowa



5 Główne parametry technologiczne bloków 1-65

Parametr Bloki 1-4 Bloki 5-6

Moc znamionowa/

osiągalna bloku
1492 MW/1532 MW 2x900 MW

Ciśnienie pary świeżej 

za kotłem
17,9 MPa 26 MPa 

Temperatura pary 

świeżej za kotłem
540 C 603 C

Ciśnienie pary wtórnej 

za kotłem
4,5 MPa 6,0 MPa

Temperatura pary 

wtórnej za kotłem
540 C 611 C

Temperatura wody 

zasilającej
252 C 295 C

Sprawność bloku netto 35,4 % (2017) 45,5 %

Dyspozycyjność  85 %  88 %



6 Układ technologiczny bloków 1-46



7 Wskaźniki emisyjne bloków 1-4 Elektrowni Opole7
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8 Dostosowanie bloków 1-4 do Konkluzji BAT8

Opublikowanie Konkluzji BAT  – 17.08.2017 r.

Inwestycje modernizacyjne na blokach 1-4 w latach 2019-2021:
• Redukcja emisji NOx poniżej 150 mg/Nm3

• Modernizacja elektrofiltrów 
• Modernizacja IOS (absorber, bypass IOS, REGAVO, oczyszczalnia) 

• Monitoring emisji spalin (Hg, NH3, HF, HCl)

Gotowość bloków 1-4 do Konkluzji BAT - 17.08.2021 r.



9 Limity emisyjne9

Dyrektywa 2010/75/UE (IED) Konkluzje BAT

NOx 200 mg/Nm3 150 mg/Nm3

SO2 200 mg/Nm3 130 mg/Nm3

pył 20 mg/Nm3 8 mg/Nm3

Hg - 4 µg/Nm3

NH3 - 3 – 10 mg/Nm3

HF - 3 mg/Nm3 

HCl - 5 mg/Nm3 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków 

wprowadzania ścieków do odbiornika z dnia 18.11.2014 r. 

N amonowy 10 mg/l

Bor (B) 1 mg/l 

 Limit 7 mg/Nm3 dla obiektów z IOS + REGAVO (bloki 1-4)
 Limit 20 mg/Nm3 dla przy spalaniu paliwa o zawartości chloru powyżej 0,1% (bloki 1-4)



10 Dostosowanie Elektrowni Opole do Konkluzji BAT – kluczowe 
założenia (1)

10

Redukcja emisji pyłu
Zakres ustalony na podstawie badań i ekspertyz, wykonanych w 2017 roku, dla dalszych 160 tys.
godzin pracy z kotłem z instalacją typu SNCR w przewidywanych warunkach pracy bloków w KSE.
Wymiana komór, elektrod, systemów odprowadzania popiołu, zasilania i sterowania elektrycznego.
Modernizacje będą wykonywane w czasie remontów kapitalnych poszczególnych bloków w latach
2019-2021.

Redukcja emisji SO2
Osiągnięcie wymaganego przez BAT poziomu emisji SO2 nie wymaga nakładów inwestycyjnych.

Redukcja emisji NOx
Modernizacja w oparciu o technologię niekatalityczną (SNCR) wraz z korektą części przegrzewacza
wtórnego, potwierdzoną przez instalację pilotażową, wykonaną na bloku nr 3 w 2017 roku.
Modernizacje będą wykonywane w czasie planowych remontów kapitalnych poszczególnych
bloków w latach 2019-2021.

Redukcja emisji rtęci
Badania i ekspertyzy wykonane w 2017 roku wykazały, że dla obecnie spalanych węgli kamiennych,
pochodzących z Górnego Śląska, nie zachodzi potrzeba zabudowy instalacji do redukcji emisji Hg.



11 Dostosowanie Elektrowni Opole do Konkluzji BAT – kluczowe 
założenia (2)

11

Redukcja emisji HCl, HF

Zgodnie z Koncepcją techniczno-ekonomiczną oraz wykonanymi w 2017 r. badaniami i
ekspertyzami, redukcja emisji HCl i HF w spalinach wymagać będzie:

• rozbudowy oczyszczalni ścieków z IOS bloków 1-4 (zwiększenie wydajności),

• wymiany klap obejściowych absorberów, dla zmniejszenia przecieków spalin
nieoczyszczonych do spalin czystych,

• modernizacji poziomów dyszowych absorberów IOS bloków 1-4.

Monitoring emisji do atmosfery

Nowy wymóg pomiaru poziomu emisji NH3, Hg, HF, HCl (przy spalaniu biomasy). Zabudowa
pomiarów na czterech przewodach kominowych i połączenie z istniejącym systemem
monitoringu i rozliczeń środowiskowych. Konieczna wymiana dotychczasowych przyrządów
do pomiaru emisji pyłu na urządzenie o niższym zakresie pomiarowym (dwuzakresowe).
Montaż układów pomiarowych w czasie remontów kapitalnych poszczególnych bloków
w latach 2019-2021.



12 Dostosowanie Elektrowni Opole do Konkluzji BAT – kluczowe 
założenia (3)

12

Redukcja emisji boru (B) i azotu amonowego (NH3) w ściekach z IOS

Dla ograniczenia stężenia azotu amonowego w całości ścieków z ELO, po uruchomieniu
zmodernizowanej instalacji odazotowania spalin dla spełnienia Konkluzji BAT oraz dla
ograniczenia stężenie boru po uruchomieniu bloków 5 i 6, zrealizowane zostaną działania:

• wybudowanie i uruchomienie instalacji do desorpcji amoniaku ze ścieków z IOS. Zakłada
się, że będzie to dokonywane metodą desorpcji termicznej,

• wybudowanie i uruchomienie instalacji do usuwania boru ze ścieków z IOS bloków 1-6
metodą chemisorpcji na żywicy jonospecyficznej.

Prace będą wykonywane poza terminami remontów poszczególnych bloków w latach 2019-
2021.

Powyższe działania są następstwem zwiększonej intensywności wychwytu
zanieczyszczeń ze spalin na blokach 1-4 oraz pojawieniem się dodatkowego
strumienia ścieków z bloków 5-6, co w sumie zwiększy ładunek zanieczyszczeń w
ściekach z IOS.



13 Dostosowanie bloków 1-4 do Konkluzji BAT13

Limity BAT Realizacja

NOx 150 mg/Nm3 Budowa instalacji odazotowania spalin typu SNCR

SO2 130 mg/Nm3 Bez nakładów inwestycyjnych

pył 8 mg/Nm3 Modernizacja/wymiana elektrofiltrów

Hg 4 µg/Nm3
Bez nakładów inwestycyjnych, utrzymanie 

dotychczasowych dostawców węgla (Górny Śląsk)

NH3 3 – 10 mg/Nm3 Bez nakładów inwestycyjnych

HF 7 mg/Nm3
Modernizacja absorberów IOS, wymiana klap 

obejściowych spalin

HCl 20 mg/Nm3

Modernizacja absorberów IOS, wymiana klap 

obejściowych spalin, zwiększenie wydajności 

oczyszczalni ścieków IOS



14 Dostosowanie bloków 5-6 do Konkluzji BAT14

Limity BAT Realizacja w ramach Kontraktu

NOx 150 mg/Nm3 Instalacja odazotowania spalin typu SCR

SO2 130 mg/Nm3 IOS - mokra wapienna

pył 8 mg/Nm3 Odpylacze elektrostatyczne

Hg 4 µg/Nm3
Utrzymanie dotychczasowych dostawców węgla 

(Górny Śląsk)

NH3 3 – 10 mg/Nm3 Instalacja odazotowania spalin typu SCR

HF 3 mg/Nm3 IOS - mokra wapienna

HCl 20 mg/Nm3 IOS - mokra wapienna



15 Redukcja emisji NOx bloków 1-4 (1)15

Bloki 1-4 - zastosowana dwustopniowa technologia redukcji emisji tlenków azotu
opatentowana przez Mobotec System – ROFA (powietrze dopalające) i Rotamix
(SNCR).

1. Blok 3 – po modernizacji, dostosowany do redukcji emisji NOx
poniżej 150 mg/Nm3 (wykonana w roku 2017).

2. Bloki 1, 2 i 4 – po modernizacji, dostosowane do redukcji emisji NOx
poniżej 200 mg/Nm3 (wykonane w latach 2013-2016).

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje limit 200 mg/Nm³ - określony w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (IED) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

BAT Limit 150 mg/Nm³ - podpisana jest umowa na bloki 1, 2, 4 z firmą SBB Energy.
Modernizacja w oparciu o rozbudowę technologii niekatalitycznej (SNCR) wraz z
korektą części przegrzewacza pary wtórnej. Modernizacje w czasie planowych
remontów kapitalnych bloków w latach 2019-2021.



16 Redukcja emisji NOx bloków 1-4 (2) 16

I. Metoda pierwotna 

Technologia - ROFA

Przeciwbieżne strumienie 
powietrza zawirowującego 
(dopalającego)

II. Metoda wtórna 

Technologia - Rotamix 
niekatalityczna SNCR z 
dawkowaniem roztworu 
mocznika

Widok z góry

Powietrze o dużej prędk.

Powietrze wtórne 

Powietrze o dużej prędk.

Powietrze wtórne

Widok z boku

Paliwo/powietrzePaliwo/powietrze

Technologia redukcji emisji 
NOx Mobotec System 
– ROFA i Rotamix



17 Modernizacja elektrofiltrów bloków 1-4 (1)17

1. Od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązuje limit emisji pyłu
20 mg/Nm³ - określony w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE (IED) oraz Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji.

2. Od 17.08.2021 limit z Konkluzji BAT - 8 mg/Nm³.

3. Podpisany w 2018 roku Kontrakt na modernizację elektrofiltrów
bloków 1-4 w Elektrowni Opole z firmą Balcke-Dürr Polska.
Realizacja modernizacji elektrofiltrów w czasie remontów
kapitalnych poszczególnych bloków w latach 2019-2021.



18 Modernizacja elektrofiltrów bloków 1-4 (2)18

Zakres modernizacji

Wymiana i modernizacja części technologicznej elektrofiltrów
wraz z układami elektrycznymi, sterowania i AKPiA oraz instalacji
odprowadzania popiołu spod elektrofiltrów, uruchomienie i
optymalizacja pracy. Realizacja prac w systemie „pod klucz”.

Cel modernizacji

Obniżenie stężenia pyłu za elektrofiltrami do wartości nie wyższej
niż 15 mg/Nm3 (obecnie 22-30 mg/Nm3), co zapewni zmniejszenie
stężenia pyłu w spalinach z komina poniżej 8 mg/Nm3 oraz
przystosowanie instalacji do dalszej długoletniej eksploatacji
(160 tys. godzin dalszej pracy).



19 Modernizacja IOS bloków 1-4 (1) 19

Spełnienie wymagań Konkluzji BAT

Obniżenie emisji HCL i  HF w spalinach:

1. Zmniejszenie przecieków spalin nieoczyszczonych do spalin
czystych na obrotowych podgrzewaczach spalin (REGAVO) i na
klapach obejściowych dla IOS bloków nr 1-4. Uzyskanie 100%
szczelności obejścia IOS – klapy z uszczelnieniem powietrzem.

2. Modernizacja poziomów zraszania absorberów instalacji
odsiarczania spalin bloków 1-4. Wymiana dysz wraz ze zmianą
ich typu i rozmieszczenia oraz zwiększenie ich ilości.

Wybór Wykonawcy dla powyższych zadań w 2018 roku. Realizacja w
czasie remontów kapitalnych bloków 1-4 w latach 2019-2021.



20 Modernizacja IOS bloków 1-4 (2) 20

Spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie 

Warunków wprowadzania ścieków do odbiornika

Obniżenie emisji azotu amonowego (NH3) - ulot z instalacji DeNOx
i boru (B) w ściekach z IOS:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków - zabudowa członu desorpcji
azotu amonowego na oczyszczalniach IOS bloków 1-4.

2. Zabudowa członu chemisorpcji boru na oczyszczalniach IOS
bloków 1-4. W II-III kw. 2018 roku wykonano badania pilotowe
redukcji boru w ściekach z IOS na żywicy jonospecyficznej.
Uzyskano wyniki potwierdzające spełnienie limitów
wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska.



21 Monitoring emisji – bloki 1-4 i 5-621

Spełnienie wymagań Konkluzji BAT

1. Rozbudowa systemu pomiarów emisji o nowe analizatory do
pomiarów ciągłych Hg, NH3 oraz HF, HCl na czterech przewodach
kominowych bloków 1-4 i połączenie ich z istniejącym systemem
monitoringu i rozliczeń środowiskowych.

2. Ze względu na redukcję poziomu emisji pyłu w spalinach
wylotowych bloków 1-4 - nowe przyrządy pomiarowe
dedykowane do niskich zakresów pomiarowych. Montaż
układów pomiarowych będzie realizowany w czasie remontów
kapitalnych bloków 1-4 w latach 2019-2021.

3. Na blokach 5-6 pomiary będą zamontowane na kanałach spalin
przed emitorem spalin - chłodnią kominową. Przygotowane są
króćce pomiarowe i miejsce na montaż aparatury pomiarowej.

4. Wybór Wykonawcy pomiarów dla bloków 1-4 i 5-6 w 2018 roku.



Dziękuję za uwagę 

Elektrownia Opole
Nowe Technologie dla Ochrony Środowiska


