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Podstawy prac nad LVIC

Lista KEI

Początkowa propozycja listy kandydatów na KEI (jako pojedyncze substancje i 

grupy substancji) zawierała ponad 60 zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 

przez przemysł chemiczny.

Obecna propozycja to lista 28 KEI - prawdopodobnie pozostanie bez zmian 

zarówno dla WGC, jak i LVIC:
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Podstawy prac nad LVIC

1. Wszystkie procesy nawozowe (zawarte w istniejącym Large Volume Inorganic 

Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilisers LVIC-AAF) zostały wyłączone z 

BREF WGC z zamiarem ujęcia tych procesów w przyszłym BREF LVIC. 

2. Niektóre procesy rozpatrywane w przeszłości w ramach BREF Large Volume 

Inorganic Chemicals – Solids and Others Industry (LVIC-S), jak sadza, 

syntetyczna krzemionka, węglik wapnia i krzemian sodu zostały wyłączone z 

WGC z zamiarem ujęcia ich w LVIC; pozostałe procesy pozostaną w WGC.

3. Wszystkie reformery zostaną uwzględnione w tym samym dokumencie BREF, 

jako część głównego procesu, do którego należą. Na przykład dla reformerów

amoniaku oznacza to, że będą one traktowane jako część ogólnego procesu 

amoniakalnego w przyszłej LVIC. To samo dotyczy grzejników, kotłów, pieców i 

ogrzewaczy pomocniczych związanych z głównym procesem.
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Podstawy prac nad LVIC
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Grupa Azoty 5

Reforming gazu ziemnego w technologii produkcji amoniaku

Przykład sekcji promiennikowej reformera

i reformera wtórnego

1 - kolektor dolotowy, 2 - palniki, 3 - rury 

reformera, 4 - kolektor wylotowy, 5 - wlot 

powietrza procesowego, 6 - złoże 

katalizatora, 7 - wylot gazu



Podstawy prac nad LVIC

4. Zakres przyszłego LVIC zostanie zwiększony (poza procesami LVIC-AAF i 

wybranymi LVIC-S) także o kwas siarkowy.

5. Kwestionariusz zbierania danych przygotowany dla BREF WGC będzie 

prawdopodobnie stanowić także szablon dla przyszłego kwestionariusza LVIC.

6. Prace nad BREF LVIC nie rozpoczną się, zanim prace nad WGC nie zostaną 

prawie zakończone. Biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe i dostępne 

zasoby ludzkie, nie oczekuje się spotkania inaugurującego LVIC przed I-2021.

7. Niektóre prace nad kwestionariuszem LVIC mogą wymagać wykonania przed tą 

datą.
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Przykładowe zagadnienia w LVIC mające wpływ na Konkluzje

Produkcja kwasu azotowego

1. Produkcja kwasu azotowego jest wysoce specyficzna. Istnieje tylko ograniczona 

liczba procesów utleniania amoniaku i późniejszej absorpcji gazów NOx w celu 

wytworzenia kwasu azotowego.

2. Emisje związane z produkcją kwasu azotowego dotyczą głównie NOx i N2O.

3. Tlenki azotu NOx są półproduktem wytwarzanym w ilościach 

stechiometrycznych, a nie są produktem ubocznym. Dlatego projekt procesu 

absorpcji ma znaczący wpływ na poziom emisji.

4. Redukcja N2O (podtlenku azotu) jest już regulowana przez istniejące 

uregulowania m.in. system ETS i także jest ujęta w zakresie LVIC. Należy 

unikać podwójnego prawodawstwa.

7



Przykładowe zagadnienia w LVIC mające wpływ na Konkluzje

5. Redukcja poziomów emisji N2O może być dokonana przez techniki pierwszego, 

drugiego i trzeciego rzędu. Technologia redukcji emisji jest zintegrowana z 

procesem i projektem instalacji.

6. Końcowa redukcja NOx i N2O jest osiągana przez selektywną katalityczną (w 

nielicznych przypadkach nieselektywną) redukcję gazu resztkowego. Istnieje 

ograniczona liczba procesów katalitycznych, które są silnie zależne od 

temperatury gazu resztkowego. Ciśnienie procesowe wpływa również na 

wydajność. Aby osiągnąć pożądaną temperaturę, można zoptymalizować 

wymianę ciepła zintegrowaną z procesem.

7. Efekty środowiskowe różnych procesów produkcji kwasu azotowego są 

porównywalne, ale procesy te bardzo różnią się od innych procesów chemicznych. 

Zgromadzenie danych w kwestionariuszach umożliwi ustanowienie właściwych 

BAT-AEL.
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Przykładowe zagadnienia w LVIC mające wpływ na Konkluzje

8. Produkcja kwasu azotowego jest procesem wysoce egzotermicznym. 

Optymalizacja odzysku energii i optymalizacja długości kampanii katalizatora 

(katalizator utleniania amoniaku) to etapy zintegrowane z procesem, które 

wpływają na poziom emisji przed ograniczeniem, a w konsekwencji mogą 

wpływać na ogólną ekonomikę procesu.

9. Nadal istnieją duże różnice między istniejącymi a nowymi instalacjami. Na 

przykład z powodów technologicznych w istniejącej instalacji nie można 

poprawić technologii redukcji emisji N2O ponad pewien poziom. Wydajność 

katalizatora zależy od temperatury i ciśnienia gazu resztkowego. Dlatego 

potrzebne są osobne rozważania dotyczące nowych i istniejących instalacji.
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Wnioski
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1. Konkluzje BAT dla chemii nieorganicznej będą najprawdopodobniej 

skonstruowane analogicznie, jak dla istniejących dla chemii organicznej.

2. Konkluzje BAT dla chemii nieorganicznej będą ściśle związane z innymi 

dokumentami BAT, a w szczególności WGC.

3. Szczególny nacisk położony zostanie na emisję tlenków azotu, tlenków siarki, 

amoniaku oraz pyłów, z uwagi na dominujący charakter tych emisji w 

produkcji chemikaliów nieorganicznych i nawozów. Należy spodziewać się 

zaostrzenia poziomów emisji w stosunku do obecnego poziomu.

4. Prawdopodobnie będą dopracowane zapisy dotyczące zakresów 

skanalizowanych oraz rozproszonych emisji do atmosfery, będących także 

przedmiotem prac w ramach WGC BAT. Należy się spodziewać m.in. 

konieczności opomiarowania emisji substancji nieorganicznych ze 

zbiorników.



Dziękuję za uwagę

dr inż. Krzysztof Dziuba

krzysztof.dziuba@grupaazoty.com
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