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Czym są najlepsze dostępne techniki (BAT)?
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• BAT oznacza rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewniające 

najbardziej skuteczne zapobiegania, a gdy to niemożliwe - redukcję emisji i 

oddziaływanie na środowisko jako całość.

• Dostępność BAT oznacza, że te rozwiązania są wystarczająco rozwinięte 

by mogły być zastosowane na skalę przemysłową przy zapewnieniu 

wykonalności ekonomicznej i technicznej (z uwzględnieniem kosztów i 

korzyści środowiskowych)

• Dokumenty referencyjne (BREF) dzielą się na dwa typy:

➢ BREF-y sektorowe /wertykalne - odnoszą się do konkretnych 

rodzajów działalności określonych w załączniku I do dyrektywy

➢ BREFy horyzontalne - mają zastosowanie ogólne, niespecyficzne dla 

działalności przemysłowej (np. przemysłowe systemy chłodzące, 

monitoring, aspekty ekonomiczne i miedzy medialne, emisje z 

magazynowania



Podstawa prawna

1. Dyrektywa IED: Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated

Pollution Prevention and Control

2. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production 

of Large Volume Organic Chemicals, 2017

3. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2117 z dnia 21 listopada 

2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych 

technik (BAT) w odniesieniu do produkcji wielkotonażowych organicznych 

substancji chemicznych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2010/75/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 7469) 
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Seria BREFów chemicznych
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Nazwa dokumentu BREF Skrót Data 

publikacji 

BREF

Data 

publikacji 

Konkluzji BAT

Termin 

wykonania 

przez organ 

analizy 

pozwoleń

Data 

dostosowani

a instalacji 

do wymogów 

BAT

Wspólne systemy oczyszczania ścieków i gazów 

odlotowych oraz zarządzanie nimi w sektorze 

chemicznym

CWW 2016 09.06.2016 09.12.2016 09.06.2020

Wielkotonażowa produkcja związków organicznych LVOC 2003 07.12.2017 07.06.2018 07.12.2021

Wielkotonażowa produkcja związków nieorganicznych –

amoniaku, kwasów i nawozów sztucznych

LVIC-AAF 2007

Przegląd 

odłożony 

w czasie, do 

czasu 

ukończenia

WCG BREF

Wielkotonażowa produkcja związków nieorganicznych –

stałych i innych 

LVIC-S 2007

Produkcja związków organicznych głęboko 

przetworzonych (ang. fine chemicals) 

OFC 2006

Produkcja polimerów POL 2007

Przemysł chloro-alkaliczny CAK 2014 11.12.2013 04.09.2015 04.09.2018

Produkcja związków nieorganicznych specjalnego

przeznaczenia

SIC 2007

Duże obiekty energetycznego spalania LCP 2006 17.08.2017 17.02.2018 17.08.2021



Czym są najlepsze dostępne techniki (BAT LVOC)?
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Dla konkluzji dotyczące BAT LVOC (wielkotonażowej produkcji organicznej) 

uzupełniającymi są konkluzje:

• wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania 

nimi w sektorze chemicznym (CWW),

• dla LVOC założeniem jest, że zakład chemiczny obejmuje kilka instalacji na 

jednym terenie. W zakresie np. zarządzania i monitoringu odwołują się do 

LVOC+CWW łącznie.

• wspólne oczyszczanie gazów odlotowych w sektorze chemicznym (WGC).

W szczególnych przypadkach także:

• LCP (duże źródła spalania),

• REF (instalacje typu rafineryjnego).



Podstawa prawna

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT LVOC odnoszą się do produkcji następujących 

organicznych substancji chemicznych określonych w pkt 4.1 załącznika I do 

dyrektywy 2010/75/UE: 

a) węglowodory proste (łańcuchowe lub pierścieniowe, nasycone lub nienasycone, 

alifatyczne lub aromatyczne); 

b) pochodne węglowodorów zawierające tlen, takie jak alkohole, aldehydy, ketony, 

kwasy karboksylowe, estry i mieszaniny estrów, octany, etery, nadtlenki i żywice 

epoksydowe; 

c) pochodne węglowodorów zawierające siarkę; 

d) pochodne węglowodorów zawierające azot, takie jak aminy, amidy, związki 

azotawe, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki; 
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Podstawa prawna

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do (c.d.): 

e) pochodne węglowodorów zawierające fosfor;

f) halogenopochodne; 

g) związki metaloorganiczne; 

h) produkty i środki powierzchniowo czynne;

i) produkcję nadtlenku wodoru;

j) spalanie paliw w piecach procesowych/nagrzewnicach, jeżeli stanowią one 

element wyżej wymienionych rodzajów działalności.

Obejmują produkcję wyżej wymienionych substancji chemicznych w procesach 

ciągłych, jeżeli całkowite zdolności produkcyjne tych substancji chemicznych 

przekraczają 20 kt rocznie.
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Podstawa prawna

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT nie obejmują następujących rodzajów 

działalności: 

• spalania paliw innego niż spalanie paliw w piecu procesowym/nagrzewnicy lub w 

utleniaczu termicznym/katalitycznym; tego rodzaju inne spalanie może wchodzić 

w zakres stosowania konkluzji dotyczących BAT w przypadku dużych obiektów 

energetycznego spalania (LCP),

• spalania odpadów. Działalność ta może wchodzić w zakres stosowania konkluzji 

dotyczących BAT w przypadku spalania odpadów,

• produkcji etanolu prowadzonej w instalacji, której dotyczy opis działalności 

zawarty w pkt 6.4 lit. b) ppkt (ii) załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE, lub ujętej 

jako czynność bezpośrednio związana z tego rodzaju instalacją; działalność ta 

może wchodzić w zakres stosowania konkluzji dotyczących BAT w przypadku 

przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego (FDM).
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Podstawa prawna

Niniejsze konkluzje dotyczące BAT odnoszą się do:
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Inwentaryzacja

1. Wykonanie kompleksowego przeglądu instalacji chemicznych oraz przegląd 

dostosowania instalacji do konkluzji LVOC oraz do wszystkich opublikowanych 

przed LVOC konkluzji, mogących mieć zastosowanie do tych instalacji 

chemicznych (np. CWW).

2. Zdefiniowanie obszarów wymagających przeprowadzenia procesów 

inwestycyjnych i działań optymalizacyjnych gwarantujących spełnienie 

wymogów wynikających z konkluzji dotyczących BAT

3. Przygotowanie wniosków o zmianę Pozwoleń Zintegrowanych.
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Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…



Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Przykład systemu monitoringu w układzie ciągłym:

Szafa z analizatorem i sonda pomiarowa



Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Instalacja Pierwsza:

SO2, CO, NOx - Źródłem emisji wymienionych substancji są piece soli 

odprowadzające gazy do wspólnego emitora spalin. W piecach tych spalany 

jest gaz ziemny, w celu dostarczenia ciepła do endotermicznej reakcji rozkładu 

substancji A do substancji B. Emisja CO możliwa jest w przypadku 

niezupełnego spalania gazu ziemnego. Analizowane związki monitoruje się 

okresowo, raz na sześć miesięcy zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Monitorowanie emisji pyłów nie ma zastosowania, jeżeli spalaniu podlegają 

wyłącznie paliwa gazowe. 

Monitorowanie emisji NH3 ma zastosowanie wyłącznie w przypadku 

zastosowania SCR lub SNCR. 



Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Instalacja Druga:

SO2, CO – nie dotyczy.

pył – Na instalacji krystalizacji, do atmosfery emitowany jest pył z procesu 

suszenia produktu gorącym powietrzem w suszarce bębnowej. Ograniczenie 

emisji realizowane jest  poprzez stosowanie cyklonów odpylających powietrze 

technologiczne. 

NH3 – Amoniak jest zużywany w procesie selektywnej, katalitycznej redukcji 

NOx. Ilość amoniaku w procesie zapewnia wymaganą skuteczność redukcji 

tlenków azotu przy jednoczesnym minimalnym stężeniu nie przereagowanego 

amoniaku na wylocie z reaktora – emisja monitorowana w sposób ciągły

NOx – Strumień spalin gazu poreakcyjnego po spaleniu kierowany jest do 

katalitycznej redukcji amoniakiem na katalizatorze typu DENOX - emisja 

monitorowana w sposób ciągły.



Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Selektywna redukcja katalityczna (SCR):

Redukcja NOx do azotu w złożu katalizatora w reakcji z amoniakiem (zazwyczaj 

doprowadzonym w postaci gazowej lub roztworu wodnego) w optymalnej 

temperaturze roboczej wynoszącej 190–450 °C. Można stosować jedną 

warstwę katalizatora lub większą ich liczbę.

Katalizatorami tej reakcji są metale 

szlachetne jak platyna, pallad, rod lub 

tlenek wanadu naniesione na ceramiczne 

nośniki. 



Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Selektywna redukcja katalityczna (SCR):

Złoże katalityczne złożone 

z bloków katalizatora.

N2



Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Selektywna redukcja katalityczna (SCR) – układy energetycznego spalania 

paliw:



Przykłady z instalacji 
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Odpylanie gazów

Metody mechaniczne odpylania gazów polegające na wykorzystaniu siły 

ciężkości (komory pyłowe) lub siły odśrodkowej (cyklony).



Zalecenia
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BAT 1: W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

zgodnie z normami…

Zalecenia dla instalacja Pierwszej:

1. Sprawdzić stabilność analiz. W przypadku niestabilnych analiz zwiększyć 

częstotliwość monitorowania SO2, CO, NOX,- wprowadzić zapis do 

Pozwolenia Zintegrowanego, raz na trzy miesiące. Minimalną częstotliwość 

monitorowania w odniesieniu do pomiarów okresowych można ograniczyć 

do monitorowania raz na sześć miesięcy, jeżeli poziomy emisji okazują się 

wystarczająco stabilne. 

Zalecenia dla instalacja Drugiej:

1. Sprawdzić analizy pyłów w instalacji krystalizacji. Wprowadzić 

systematyczne monitorowanie. Wprowadzić zapis do Pozwolenia 

Zintegrowanego, raz na trzy miesiące. 

2. Sprawdzić wielkość emisji NOx i NH3 po instalacji katalitycznej redukcji.



Przykłady z instalacji 
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BAT 2. W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza inne niż emisje z pieców 

procesowych/nagrzewnic zgodnie z normami …



Przykłady z instalacji 
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BAT 2. W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza inne niż emisje z pieców 

procesowych/nagrzewnic zgodnie z normami …

Instalacja Pierwsza:

Pył – Emisja z odpylania powietrza transportu pneumatycznego produktu. Pył 

monitoruje się okresowo, raz na sześć miesięcy zgodnie z pozwoleniem 

zintegrowanym.

Emisja pozostałych substancji – nie dotyczy.

Optymalizacja spalania polega na regulacji stosunku metanu do powietrza. Jest 

to realizowane za pomocą regulacyjnych zaworów automatycznych 

utrzymujących optymalne parametry pracy pieca. Wszystkie piece zaopatrzone 

są w wysokowydajne nowoczesne palniki, serwisowane przez wytwórcę palników.

BAT 3: Aby ograniczyć emisje CO i substancji niespalonych do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic, w ramach BAT należy zapewnić zoptymalizowane 

spalanie.



Przykłady z instalacji 

23

BAT 2. W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza inne niż emisje z pieców 

procesowych/nagrzewnic zgodnie z normami …

Instalacja Druga:

SO2 - Źródłem emisji dwutlenku siarki jest skruber oczyszczania gazów 

technologicznych z procesu produkcji, analiza wykonywana raz w miesiącu. 

Benzen – emisja do powietrza z gazami po kolumnie absorpcyjnej –

monitorowanie raz na dobę. Emisja ze zbiornika i separatora – monitorowane 

na żądanie.

BAT 3: Aby ograniczyć emisje CO i substancji niespalonych do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic, w ramach BAT należy zapewnić zoptymalizowane 

spalanie.



Zalecenia
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Zalecenia dla instalacja Pierwszej:

1. Wymagania BAT 2 i BAT 3 są spełnione.

Zalecenia dla instalacja Drugiej:

1. Sprawdzić stabilność analiz benzenu ze zbiornika i separatora. W 

przypadku niestabilnych analiz zwiększyć częstotliwość monitorowania 

benzenu - wprowadzić zapis do Pozwolenia Zintegrowanego, raz w 

miesiącu. Minimalną częstotliwość monitorowania w odniesieniu do 

pomiarów okresowych można ograniczyć do monitorowania raz na rok, 

jeżeli poziomy emisji okazują się wystarczająco stabilne. 

BAT 2. W ramach BAT należy monitorować zorganizowane 

emisje do powietrza inne niż emisje z pieców 

procesowych/nagrzewnic zgodnie z normami …

BAT 3: Aby ograniczyć emisje CO i substancji niespalonych do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic, w ramach BAT należy zapewnić zoptymalizowane 

spalanie.



Przykłady z instalacji 
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BAT 4: Aby ograniczyć emisje NOX do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic, w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub ich kombinację.



Przykłady z instalacji 
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Instalacja Pierwsza:

Ograniczenie emisji NOX do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

wymienione w ramach BAT4 odbywa się poprzez wybór paliwa (metan) oraz 

nowoczesne, wydajne palniki.

Instalacja Druga:

Ograniczenie emisji NOX do powietrza z pieców procesowych/nagrzewnic 

odbywa się dwuetapowo. Pierwszym etapem jest spalanie gazu poreakcyjnego 

zawierającego w swym strumieniu ok. 70-80% wodoru, resztę stanowią NOx, 

następnym etapem jest wykorzystanie selektywnej katalitycznej redukcji NOx.

BAT 4: Aby ograniczyć emisje NOX do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic, w ramach BAT należy stosować jedną 

z poniższych technik lub ich kombinację.



Przykłady z instalacji 
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BAT 5: Aby zapobiec emisjom pyłów do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację.



Przykłady z instalacji 
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Instalacja Pierwsza:

Spalanie paliwa gazowego – metanu.

Instalacja Druga:

Nie dotyczy.

BAT 5: Aby zapobiec emisjom pyłów do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic lub aby ograniczyć te emisje, w ramach 

BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich 

kombinację.

Filtr tkaninowy



Przykłady z instalacji 
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BAT 6: Aby zapobiec emisjom SO2 do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic lub aby ograniczyć te emisje, w ramach BAT należy 

stosować jedną z poniższych technik lub obie te techniki.



Przykłady z instalacji 
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Instalacja Pierwsza:

Spalanie paliwa gazowego – metanu.

Instalacja Druga:

Na instalacji ograniczenie emisji ditlenku siarki realizowane jest poprzez 

absorpcję na mokro w alkalicznym roztworze wody amoniakalnej a uzyskany 

siarczan amonu przerabiany jest na produkt handlowy.

BAT 6: Aby zapobiec emisjom SO2 do powietrza z pieców 

procesowych/nagrzewnic lub aby ograniczyć te emisje, w ramach 

BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub obie te 

techniki.



Przykłady z instalacji 
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BAT 6: Aby zapobiec emisjom SO2 do powietrza ...

Oczyszczanie gazów na mokro w alkalicznym roztworze wody 

amoniakalnej 



Przykłady z instalacji 
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BAT 7: Aby ograniczyć emisje do powietrza amoniaku stosowanego w 

selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) lub selektywnej redukcji 

niekatalitycznej (SNCR) w celu redukcji emisji NOx, w ramach BAT należy 

zoptymalizować konstrukcję lub działanie SCR lub SNCR (np. zoptymalizowany 

stosunek odczynnika do NOx, równomierne rozłożenie odczynnika, optymalna 

wielkość kropel odczynnika). 

W procesie SNCR do gorącej komory 

spalania lub reaktora kieruje się jako czynnik 

redukujący, którym może być zarówno 

amoniak, jak i mocznik. Ten drugi jest 

praktyczniejszy ze względu na stosunkowo 

niewymagające warunki magazynowania i 

transportu w przeciwieństwie do amoniaku.



Przykłady z instalacji 
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Instalacja Pierwsza:

Nie dotyczy.

Instalacja Druga:

Ograniczanie emisji do powietrza amoniaku stosowanego w selektywnej redukcji 

katalitycznej w ramach polega na dozowaniu takiej ilości amoniaku, aby zapewnić 

wymaganą skuteczność redukcji tlenków azotu przy jednoczesnym minimalnym 

stężeniu nieprzereagowanego amoniaku na wylocie z reaktora.

Ilość dozowanego amoniaku kontrolowana jest za pomocą AKPiA a pomiar 

przesyłany jest do systemu sterowania instalacji. Wielkość dozowanego 

amoniaku ustala się w oparciu o wyniki z analizatora gazowego, który w 

sposób ciągły monitoruje zawartość NOX oraz NH3.

BAT 7: Aby ograniczyć emisje do powietrza amoniaku 

stosowanego w selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) lub 

selektywnej redukcji niekatalitycznej (SNCR) …



Przykłady z instalacji 
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BAT 8: Aby ograniczyć ładunek zanieczyszczeń wysyłanych do końcowego 

oczyszczenia gazów odlotowych oraz aby zwiększyć efektywne gospodarowanie 

zasobami, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację poniższych 

technik w odniesieniu do strumieni gazu odlotowego z procesu technologicznego.



Przykłady z instalacji 
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Instalacja Pierwsza:

Zastosowana jest kolumna wymywająca do której doprowadzane są opary i gazy 

odlotowe. Wypełniona jest dwoma warstwami polipropylenowych pierścieni 

Raschiga. W przeciwprądzie do płynących gazów porusza się kondensat 

procesowy, który jest chłodzony wodą obiegową.

Instalacja Druga:

Reaktory pracują w sposób szeregowy a nieprzereagowany wodór z drugiego 

układu uwodornienia zawracany jest do pierwszego układu i następnie do układu 

absorpcji.

Techniki mające na celu ograniczenie porywania substancji stałych lub cieczy: na 

strumieniu gazów po kolumnie absorpcyjnej zastosowano układ separatorów.

BAT 8: Aby ograniczyć ładunek zanieczyszczeń wysyłanych do 

końcowego oczyszczenia gazów odlotowych oraz aby zwiększyć 

efektywne gospodarowanie zasobami, …



Przykłady z instalacji 
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BAT 9: Aby ograniczyć ładunek zanieczyszczeń wysyłanych do końcowego 

oczyszczenia gazów odlotowych oraz aby zwiększyć efektywność energetyczną, w 

ramach BAT należy wysyłać strumienie gazu odlotowego z procesu 

technologicznego o wystarczającej wartości kalorycznej do jednostki spalania 

paliw. BAT 8a i 8b mają pierwszeństwo przed wysyłaniem strumieni gazu 

odlotowego z procesu technologicznego do jednostki spalania paliw. 

Instalacja Pierwsza:

Nie dotyczy.

Instalacja Druga:

Zastosowano spalanie gazu poreakcyjnego zawierającego w swym strumieniu ok. 

70-80% wodoru. Pozyskana energia jest wykorzystywana do produkcji pary 

wodnej, która jest zużywana w kolejnym procesie technologicznym.

Zastosowano również spalanie gazów wylotowych o wysokiej wartości 

energetycznej w zakładowej elektrociepłowni.
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BAT 14. Aby ograniczyć ilość ścieków, ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do 

odpowiedniego końcowego oczyszczania (zazwyczaj oczyszczania biologicznego) 

oraz emisje do wody, w ramach BAT należy stosować zintegrowaną strategię 

gospodarowania ściekami i ich oczyszczania…

Instalacja Pierwsza:

Instalacje są „instalacjami bezściekowymi”. Poza sytuacjami awaryjnymi nie 

występuje emisja ścieków organicznych jak i nieorganicznych.

Na wszystkich instalacjach zabudowane są baseny ścieków. Pozwalają one na 

uśrednienie ładunków ściekowych oraz zapewniają sedymentację cząstek 

stałych. 
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BAT 14. Aby ograniczyć ilość ścieków, ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych do 

odpowiedniego końcowego oczyszczania (zazwyczaj oczyszczania biologicznego) 

oraz emisje do wody, w ramach BAT należy stosować zintegrowaną strategię 

gospodarowania ściekami i ich oczyszczania…

Instalacja Druga:

W zakładzie produkcyjnym realizowana jest zintegrowana gospodarka ściekami 

pochodzącymi z instalacji produkcyjnych. Strumienie kierowane do BOŚ poddaje 

się wstępnej obróbce np. poprzez neutralizację ścieków, destylację kwasów ze 

strumienia ścieków kwaśnych, separację substancji organicznych, itp.

Dla właściwej pracy końcowej oczyszczalni ścieków, konieczne jest stabilne 

zasilanie oczyszczalni zanieczyszczonym ładunkiem. W celu uśredniania ilości 

ścieków stosuje się pośrednie, otwarte zbiorniki magazynowe ścieków. 

Rozwiązanie pozwala na uśrednianie ścieków również w przypadkach 

awaryjnych, gdzie nadmierna ilość substancji procesowych mogłaby 

niekorzystnie wpływać na działanie BOŚ.
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BAT 15. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku 

stosowania katalizatorów, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych 

technik.
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BAT 15. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku 

stosowania katalizatorów, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych 

technik.

Instalacja Pierwsza:

Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku stosowania 

katalizatorów, stosuje się :

• Wybór katalizatora do procesu odbywa się na podstawie danych udostępnionych 

przez producentów w kartach charakterystyk. Parametry poddane analizie to: 

aktywność i selektywność katalizatora, jego okres trwałości oraz odpowiednie 

uziarnienie.

• Pracę katalizatora kontroluje się poprzez trójstopniowy poziom pomiaru 

temperatury, pomiar różnicy ciśnień oraz kontrolę analityczną produktów 

pośrednich. Zabezpiecza to przed jego dezaktywacją oraz niszczenie. 

• Kontrola tych parametrów również pozwala na ocenę efektywności pracy 

katalizatora.
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BAT 15. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku 

stosowania katalizatorów, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych 

technik.

Instalacja Druga:

Wybór katalizatora w oparciu o badania producentów w celu uzyskania 

optymalnej równowagi między następującymi czynnikami:

• aktywnością katalizatora,

• selektywnością katalizatora,

• okresem trwałości katalizatora 

Ochrona katalizatora poprzez monitoring jakości substratu zapobiegający 

zastosowaniu w procesie produkcyjnym dodatków powodujące zatrucie 

katalizatora.

Optymalizacja procesu (kontrola parametrów reakcji)

Monitorowanie efektywności katalizatora (monitorowanie efektywności konwersji 

poprzez kontrolę ciśnień i temperatur procesów)
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BAT 15. Aby zwiększyć efektywne gospodarowanie zasobami w przypadku 

stosowania katalizatorów, w ramach BAT należy stosować kombinację poniższych 

technik.

Przykłady deaktywacji katalizatorów ze stopu platyny:
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BAT 18. Aby zapobiec emisjom wynikającym z nieprawidłowego działania urządzeń 

lub ograniczyć tego rodzaju emisje, w ramach BAT należy stosować wszystkie 

poniższe techniki.
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BAT 18. Aby zapobiec emisjom wynikającym z nieprawidłowego działania urządzeń 

lub ograniczyć tego rodzaju emisje, w ramach BAT należy stosować wszystkie 

poniższe techniki.

Instalacja Pierwsza:

Aby zapobiec emisjom wynikającym z nieprawidłowego działania urządzeń lub 

ograniczyć tego rodzaju emisje stosuje się : 

• Identyfikację krytycznych urządzeń,

• Kontrolę i nadzór nad poprawnością działania wszystkich urządzeń

• Okresową kontrolę aparatów i rurociągów podlegających pod Zakładowy 

Dozór techniczny ZDT i Urząd Dozoru Technicznego – UDT,

• Obowiązujące procedury działania, konserwację profilaktyczną, 

monitorowanie, rejestrowanie awarii oraz stałe udoskonalanie,

• Stałą kontrolę nad parametrami prowadzenia procesów przez system 

komputerowy DCS oraz nadzór systemu przez załogę. 
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BAT 18. Aby zapobiec emisjom wynikającym z nieprawidłowego działania urządzeń 

lub ograniczyć tego rodzaju emisje, w ramach BAT należy stosować wszystkie 

poniższe techniki.

Instalacja Druga:

Aby zapobiec emisjom wynikającym z nieprawidłowego działania urządzeń lub 

ograniczyć tego rodzaju emisje stosuje się : 

• Identyfikację krytycznych urządzeń,

• Kontrolę i nadzór nad poprawnością działania wszystkich urządzeń

• Okresową kontrolę aparatów i rurociągów podlegających pod Zakładowy 

Dozór techniczny ZDT i Urząd Dozoru Technicznego – UDT,

• Obowiązujące procedury działania, konserwację profilaktyczną, 

monitorowanie, rejestrowanie awarii oraz stałe udoskonalanie,

• Stałą kontrolę nad parametrami prowadzenia procesów przez system 

komputerowy DCS oraz nadzór systemu przez załogę,

• Konstrukcja i konserwacja systemów/urządzeń 

zastępczych/wspomagających dla jednostek redukcji emisji NOx i SOx. 
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1. Konkluzje BAT wymagają od operatora instalacji oszczędnej, racjonalnej i z 

dbałością o środowisko gospodarki strumieniami paliwowymi i procesowymi.

2. Wymagana jest inwentaryzacja metod zarządzania, częstotliwości, jakości 

pomiarów emisji, spełnienia wymaganych poziomów emisji na instalacjach 

objętych konkluzjami.

3. W wybranych przypadkach wymagane jest wprowadzenie większej 

częstotliwości pomiaru emisji wybranych substancji oraz pyłów. Szczególnie 

przejście z okresowych na ciągłe pomiary oraz zmiana metody redukcji emisji 

może oznaczać dla operatora instalacji konieczność poniesienia wysokich 

kosztów inwestycyjnych. 

4. Większość wymagań Konkluzji BAT jest spełnionych przez obecne instalacje. 

Niezbędne udoskonalenia należy wprowadzić w możliwie krótkim okresie. 

Biorąc pod uwagę czas trwania projektów inwestycyjnych w przemyśle 

chemicznym korzystnie jest je rozłożyć na dwa lub trzy najbliższe lata i 

realizować w okresach remontowych.



dr inż. Krzysztof Dziuba

krzysztof.dziuba@grupaazoty.com
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Dziękuję za uwagę


