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Zakres tematyczny 

 

1. Uwagi na temat zmian wymogów emisyjnych dotyczących 

NOx i pozostałych zanieczyszczeń z instalacji energetycznych 

wynikających z przepisów europejskich i krajowych 

2. Najbliższe zmiany wymogów emisyjnych wynikające 

dyrektywy IED 

3. Konkluzje BAT i związane dalsze zmiany w przepisach.  

4. Możliwość spełnienia wymogów emisyjnych, rekomendowane 

technologie 

 

Obowiązujące oraz przewidywane regulacje dotyczące standardów 

emisyjnych  



SO2 

 zakres emisji wynikający z własności paliwa  

emisja wynikająca z charakterystyk IOS 

NOX 
emisja wynikająca z własności paliwa,technologii spalania 

oraz własności ewentualnych instalacji do usuwania NOx  

pył emisja wynikająca z własności paliwa,technologii spalania 

oraz własności instalacji odpylania spalin 

CO2 

emisja wynikająca z własności (składu chemicznego) i 

stopnia konwersji do CO2 spalanych paliw 

emisja pochodząca z instalacji odsiarczania spalin i 

innych mikroźródeł (np paliwo rozpałkowe) 

Emisyjność technologii energetycznych w odniesieniu do 

wybranych zanieczyszczeń atmosferycznych 



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 

RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie 

zanieczyszczeniom i ich kontrola) 

Kontekst ogólny (Dyrektywa IED – kontynuacja założeń dyrektywy IPPC) 

 

Działalność przemysłowa jest ważnym elementem gospodarki. Przyczynia się ona 

jednak do zanieczyszczenia  środowiska  oraz  wiąże  się  z  powstawaniem  odpadów  i  

zużyciem  energii. Mimo iż poziom emisji spadł w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, 

działalność przemysłowa pozostaje jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń.  

 

Dyrektywa  IPPC  obejmuje  ok.  52 000  instalacji.  Pochodzące  z  nich  emisje  do  

powietrza stanowią  dużą  część  łącznych  emisji  najważniejszych  substancji  

zanieczyszczających  i znacznie  przekraczają  docelowe  ilości  wyznaczone  w  

strategii  tematycznej  dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Bez dalszego 

ograniczenia emisji z instalacji objętych dyrektywą IPPC  nie  uda  się  osiągnąć  

korzyści  w  zakresie  zdrowia  i  stanu  środowiska,  jakie  w zamierzeniu miały 

wyniknąć z realizacji celów tej strategii. 

IED = Industrial Emissions Directive, 

IPPC = Integrated Pollution Prevention and Control 



Działalność przemysłowa wywiera również wpływ na inne elementy środowiska 

naturalnego, np.  na  wodę  i  glebę,  oraz  jest  źródłem  odpadów.  Dlatego  zasadnicze  

znaczenie  ma zastosowanie  przy  wydawaniu  pozwoleń  zintegrowanego  podejścia  

uwzględniającego wzajemne powiązania pomiędzy różnymi składnikami środowiska 

naturalnego (pozwolenie zintegrowane).   

 

Głównym elementem tego podejścia jest wdrożenie najlepszych dostępnych technik 

(BAT). Rozumie  się  przez  to  stosowanie  uznanych  technik  o  najwyższej  

skuteczności  z  punktu widzenia  możliwości  zapewnienia  wysokiego  poziomu  

ochrony  środowiska  jako  całości, których wdrożenie w danym sektorze jest wykonalne 

z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia przy uwzględnieniu kosztów i korzyści. 

 

Komisja organizuje wymianę informacji na temat najlepszych dostępnych technik z 

udziałem państw  członkowskich  i  innych  zainteresowanych  stron  w  celu  stworzenia  

dokumentów referencyjnych BAT (BREF), wskazujących techniki, które są uznawane na 

szczeblu unijnym za BAT w odniesieniu do poszczególnych branż przemysłu. 

Dyrektywa o Emisjach Przemysłowych (IED) 



Europejskie Biuro IPPC 

 European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau - EIPPCB) z 
siedzibą w Sewilli.  

• kierowanie Europejskim Systemem Informacji na temat IPPC  

• opracowywanie wytycznych odnośnie BAT - tzw. dokumentów referencyjnych 
(BAT Reference Documents - BREFs) 

  

 Rola BREF (w Dyrektywie IPPC) 

• niewiążące ("informacja opublikowana przez Komisję) 

• wytyczne przy określaniu przez organy państw członkowskich najlepszej 
dostępnej techniki:  

• -  dla danej instalacji (w pozwoleniu zintegrowanym) bądź  

• - dla określonych kategorii instalacji (w powszechnie obowiązujących aktach 
prawnych). 

 

Europejskie Biuro IPPC 

http://eippcb.jrc.es 



Co nas czeka w najbliższych latach? 

Nowy BAT dla energetyki – konkluzje – zaostrzenie standardów 

emisyjnych, nowe ograniczenia wymuszające modernizacje 

(warunek – opłacalność, alternatywa – likwidacja) 



Porównanie limitów emisji tlenków azotu 

Rozporządzenia krajowe 1990, 1998, 2001, 2003, 2005, 2011, dyr. 80, BAT 

Paliwo – węgiel kamienny instalacje „istniejące” – zbudowane przed 1990 r 

Moc  NOx 

cieplna 

[MWt] 

1990 

(gr. A) 

1990 

(gr. B) 

(98/01) 

do 2006 

(98/01) 

do 2011 
80/WE 

*** 

2003/05 

2011 ** 

BAT 

<5 100 100 400 400 - 400 - 

5-10 460 270 400 400 - 400 - 

10-50 460 270 400 400 - 400 - 

50-100 940 480 540 540 600 600 90-300 

100-150 940 480 540 540 600 600 90-200 

150- 300 940 480 540 540 600 600 90-200 

300-500 940 480 540 540 600 600 50-200 

> 500 940 480 540 540 500(200)* 500(200)* 50-200 

 * - wartość w nawiasie - 200 mg/m3 - obowiązuje po 2015 roku 

** - wartości obowiązujące od roku 2008 podtrzymane w rozp. 2011 

*** wymagania dla urządzeń powyżej 50 MW, paliwa stałe poza biomasą 

„Ograniczenia emisyjne przy spalaniu węgla... 

Ograniczenia emisyjne – węgiel kamienny  



Porównanie limitów emisji tlenków azotu 

Rozporządzenia krajowe 1990, 1998, 2001, 2003, 2005, 2011, dyr. 80, BAT 

Paliwo – węgiel kamienny instalacje „nowe” – zbudowane po 1990 r 

Moc NOx 

cieplna 1990 98/01 80/WE 

*** 

2003/05 * 

2011 

BAT 

<5 100 400 - 400 - 

5-10 100 400 - 400 - 

10-50 270 400 - 400 - 

50-100 480 460 400 400 90-300 

100-300 480 460 200 200 90-200 

300-500 480 460 200 200 50-200 

>500 480 460 200 200 50-200 

 

„Ograniczenia emisyjne przy spalaniu węgla... 

* - instalacje z pozwoleniami na budowę wydanymi po 26.11.2002  

      lub oddane do użytku po 27.11.2003 

*** wymagania dla urządzeń powyżej 50 MW, paliwa stałe poza biomasą 



Technologie BAT dla ograniczenia emisji tlenków azotu - węgiel 

„Ograniczenia emisyjne przy spalaniu węgla... 

Pułapy emisji NOx (mg / Nm
3
) 

MOC 

MWt 
Technika spalania Nowe 

instalacje 

Istniejące 

instalacje 

Paliwo 
BAT zapewniający osiągnięcie 

wymaganych poziomów 

Palenisko rusztowe 200300 200300 WK i WB  Pm i/lub SNCR 

PC 90300 90300 WK 

CFBC i PFBC 200300 200300 WK i WB 

kombinacja Pm oraz SNCR lub 

SCR 

50  100 

 

PC 200450 200450 WB kombinacja Pm 

PC 90200 90200 WK kombinacja Pm w kombinacji z 

SCR lub met. skojarzonymi 

(DESOX +DENOX)  

PC 100200 100200 WB kombinacja Pm 

100  300 

 

BFBC, CFBC i 

PFBC 
100200 100200 WK i WB kombinacja Pm razem z SNCR 

PC 90150 90150 WK kombinacja Pm w kombinacji z 

SCR lub met. skojarzonymi 

(DESOX +DENOX) 

PC 50200 50200 WB kombinacja Pm 

>300 

BFBC, CFBC i 

PFBC 
50150 50150 WK i WB kombinacja Pm 

PC – palenisko pyłowe, 

PFBC – ciśnieniowe palenisko fluidalne, 

CFBC – cyrkulacyjne palenisko fluidalne, 

Pm – pierwotne metody zmniejszenia emisji NOx, 

SNCR – selektywna niekatalityczna metoda redukcji NOx, 

SCR – selektywna katalityczna metoda redukcji NOx, 

BFBC – pęcherzykowe palenisko fluidalne (warstwa stacjonarna). 

Użycie antracytu jako paliwa może spowodować podwyższenie poziomu emisji NOx z powodu wzrostu temperatury 

spalania 

 



Powiązane z BAT poziomy emisji NOX, NH3 i CO do atmosfery ze spalania 

węgla kamiennego i brunatnego (konkluzje - projekt) 

BAT-AEL dla NOX (średnia 
roczna - mg/Nm 

3
) 

BAT-AEL dla NOX 
(średnia dobowa - 

mg/Nm 
3
) 

Nominalna 
moc cieplna 

instalacji 
spalania 
(MWth) 

Nowe 
instalacje 

Istniejące 
instalacje 

Nowe 
instalacje 

Istniejące 
instalacje 

BAT-AEL dla 
CO  (średnia 

roczna - 
mg/Nm 

3
) 

BAT-AEL dla 
NH3 (1) 
(średnia 
roczna - 

mg/Nm 
3
) 

Częstotliwośd 
monitorowania 

<100 100 –200 100 –270 ND 10 – 100 < 5 

100 - 300 100 –150 100 –180 ND 10 – 100 < 5 

> 300 FBC (w. 
kamienny i 
brunatny) i  
PC dla węgla 
brunatnego 

50 – 150 50 – 180 140 – 220 12 – 80 <1 – 3.5 

> 300 PC  
w. kamienny 

65 – 100 65 – 180 80 – 125 80 – 220 1 – 55 <1 – 3.5 

Ciągły pomiar 

( 1) Emisje amoniaku są związane z wykorzystywaniem SCR i SNCR. 

 

„Ograniczenia emisyjne przy spalaniu węgla... 
Ograniczenia emisyjne – węgiel 



Standardy emisji dla dwutlenku siarki,  

tlenków azotu oraz pyłu – Dyrektywa 

o Emisjach Przemysłowych (paliwo – 

węgiel) w porównaniu z 

wynikającymi z Dyrektywy 80/2001 
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Co nas czeka w najbliższych latach? 

Nowy BAT dla energetyki – konkluzje – zaostrzenie standardów 

emisyjnych, nowe ograniczenia wymuszające modernizacje 

(warunek – opłacalność, alternatywa – likwidacja) 



Wymagania w odniesieniu do dużych źródeł spalania są formułowane w rozdziale II 

i w rozdziale III dyrektywy IED: 

• rozdział III dyrektywy formułuje podejście określające nowe standardy 

emisji  (Emission Limit Values, ELVs) i inne uregulowania dla dużych źródeł 

spalania obowiązujące istniejące źródła spalania od 2016 r. 

• rozdział II dyrektywy formułuje podejście wynikające z Najlepszych 

Dostępnych Technik (Best Available Techniques; BAT) i określające:-  

poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami; (BAT- 

Associated Emission Levels; BAT AELs sformułowane w Konkluzjach 

BAT) i obowiązujące w terminie czterech lat od publikacji decyzji w 

sprawie konkluzji BAT.  

IED 
Rozdział II 

IED 
Rozdział III 



• W drugiej połowie 2019 r. (praktycznie na początek sezonu grzewczego 

2019/2020) duże źródła spalania w UE będą zobowiązane dostosować się 

do poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi technikami.  

• Brak dostosowania do wymagań konkluzji BAT w tym terminie oznaczałby 

brak pozwolenia zintegrowanego na dalszą eksploatację instalacji. 

Final TWG meeting, 

czerwiec 2015 Sevilla 

Final Draft BREF-u- 

grudzień 2015 

Zmiana terminów 



• luty 2016r. – komitet art. 13 – opinia (niewiążąca), 
utrzymanie/odrzucenie split view 

• lato 2016r. – komitet (przyjęcie lub odrzucenie 
konkluzji) 

• początek 2017r. – publikacja konkluzji w Dzienniku 
Urzędowym UE 

• początek 2018r. – koniczność złożenia wniosków o 
zmianę pozwoleń (w tym uzasadnienia ewentualnych 
odstępstw) 

• początek 2021r. – konieczność dotrzymania wymagań 

Nowy harmonogram 



• CO – niewiążące (wskaźnikowe) 

• Źródła awaryjne (<500h) - niewiążące 

(wskaźnikowe) 

• Źródła szczytowe (<1500h) – tylko dobowe, z 

łagodniejszymi poziomami 

• Czas pracy liczony dla kotła (gdy ma swój przewód) 

lub części szczytowej źródła 

 

Ustalenia ogólne - Sevilla 01-09.06. 2015 Final LCP TWG Meeting 

Podsumowanie zmian 



 



 



 

CZ, DE, EE, EL, PL, RO, SK, EEB, CAN Europe, Euracoal, Eurelectric 



 

PL, BE, IE, UK, EEB, CAN Europe, Euracoal, Eurelectric 



Combustion plant total rated thermal 

input MWth 

BAT -AELs (mg/Nm3)  coal 

NOx CO 

Yearly average Daily average  

Yearly 

average 

New plant 

Existing 

plant 

New 

plant 

Existing 

plant 

New or 

existing 

<100 

D1 100-200 100-270 ND ND 10-100 

Biuro 100-200 100-270 155-240 165-330 10-140 

P. meeting 100-150 100-270 155-200 165-330 30-140 

100-300 

D1 100-150 100-180 ND ND 10-100 

Biuro 100-150 100-180 130-175 155-210 10-140 

P. meeting 50-100 100-180 80-130 155-210 30-140 

>300 FCB boiler combusting 

coal and/or lignite and lignite 

PC boiler 

D1 50-150 50-180 140-220 140-220 12-80 

Biuro 50-85 50-180 80-125 140-220 5-100 

P. meeting 50-85 80-175 80-125 140-220 30-100 

>300 coal PC boiler  

D1 65-100 65-180 80-125 80-220 1-55 

Biuro 65-85 65-150 80-125 80-200 5-100 

P. meeting 65-85 65-150 80-125 85-200   



Parametr Jednostka 

Poziomy emisji związane z najlepszymi 

dostępnymi technikami BAT AELs, 

Średnia z próbek w ciągu roku 

Częstotliwość pomiarów 

Chlorki jako Cl[1] 

mg/l 

500-1000 

Pomiary okresowe raz na 

miesiąc 
Siarczany jako SO4

2 300-1500[2] 

Azot ogólny N 1-50 

1 BAT AELs nie są mają zastosowania przy używaniu zasolonej wody np. wody morskiej dla instalacji 

mokrego odsiarczania spalin 
2 Niższa granica zakresu osiągana w przypadku mieszania ścieków z mokrego oczyszczania spalin z 

innymi ściekami przed wprowadzeniem do odbiornika 

• Głównie problem chlorków, siarczanów i azotu w ściekach.  

• Brak komercyjnie pewnych technik usuwania tych zanieczyszczeń.  

• O ile wymagania nie będą złagodzone prawdopodobnie trzeba będzie 

odparować ścieki z mokrych instalacji odsiarczania spalin 



• Z punktu widzenia Polski najistotniejsze znaczenie mają wymagania 

konkluzji BAT dotyczące paliw stałych: węgla kamiennego i węgla 

brunatnego, gdyż w przypadku naszego kraju 83% w roku 2012, a w 

energetyce zawodowej ponad 90% w 2011 r. energii elektrycznej jest 

wytwarzane w oparciu o paliwa stałe: węgiel kamienny i brunatny 

(najwięcej w Europie).  

 

• W związku z powyższym Polska będzie najbardziej dotknięta zaostrzonymi 

wymaganiami konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania spośród krajów 

Wspólnoty Europejskiej. 



Nominalna moc cieplna 

instalacji spalania 

BAT-AEPLs (średnia roczna - podstawa LHV) 

Sprawność elektryczna netto (%) Stopień wykorzystania 

paliwa netto (%) - nowe i 

istniejące instalacje 

elektrociepłowni 
Nowe instalacje Istniejące instalacje 

> 1000MWth , których 

głównym celem jest 

produkcja energii 

elektrycznej 

39 do 42 33.5 – 42 - 

<1000MWth , których 

głównym celem jest 

produkcja energii 

elektrycznej 

36.5 do 40 32.5 – 40 - 

<1000MWth , których 

głównym celem jest 

produkcja ciepła 

- - 75 – 97 

• Problem sprawności wytwarzania może dotyczyć główne polskich 

elektrociepłowni ze względu na stopień wykorzystania paliwa netto. 

Uśredniony średnioroczny stopień wykorzystania paliwa netto w całym 

sektorze elektrociepłowni jest mniejszy niż 75 %.  

• Nie jest także jasne czy stopień wykorzystania paliwa będzie obejmować 

także ciepłownie. 



Monitoring Monitoring

SO2
 1)

NOx 2) pył SO2 NOx pył

SOx 

(SO2 + 

SO3) 

NOx pył

Rtęć, 

węgiel 

kamienny

Rtęć,  

węgiel 

brunatny

SOx 

(SO2 + 

SO3) 

NOx pył

Rtęć, 

węgiel 

kamienny

Rtęć, 

węgiel 

brunatny

CO NH3
 3) HCl HF N2O

 4)

50 – 100 400 300 30 400 300 20

Okresowy:  

SO2, NOx, 

pył i rtęć

150÷400 100÷270 2÷20 150÷200 100÷200 2÷15

100 – 300 250 200 25 200 200 20 80÷200 100÷180 2÷20 80÷150 100÷150 2÷10

≥300 kotły 

pyłowe
150 150 10÷130 65÷180 10÷75 65÷100 1÷55

≥300 inne 2005) 2006) 20÷1805) 50÷180 5), 6) 20÷150 5) 50÷150  5), 6) 12÷80 1)

≥1000 <1÷10 <3

0,5÷10 

µg/Nm3

Ciągły: SO2, NOx, pył, 

CO i NH3; okresowy:  

rtęć, HCl, HF (4 

razy/rok), N2O (2 

razy/rok), SO3 (np. 

podczas kalibracji)

Ciągły: SO2, NOx, 

pył,CO, NH3 i rtęć; 

okresowy:HCl, HF (4 

razy/rok), N2O (2 

razy/rok), SO3 (np. 

podczas kalibracji)

< 5
1÷10 

µg/Nm3

2÷20 

µg/Nm3

1÷15 <5

10÷100

0,2÷6 

µg/Nm3 <1÷3,5

20÷150< 1÷5 < 0,1÷2

1÷10 

µg/Nm3

Ciągły:  

SO2, NOx i 

pył: 

okresowy:  

rtęć (jeden 

raz/rok)

Standardy emisji IED - węgiel kamienny i 

brunatny i inne paliwa stałe [mg/Nm3]
Poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami  (BAT AELs) - wartości średnioroczne  - węgiel kamienny i brunatny [mg/Nm3]

Źródła nowe Źródła istniejące i noweŹródła nowe

0,5÷5 

µg/Nm3

10 7)

Źródła istniejące

0,2÷2 

µg/Nm3

0,5÷5 

µg/Nm3

Źródła istniejące

200 200 20

Moc w 

paliwie 

[MWt]

W konkluzjach BAT sformułowano wymagania dla tlenków siarki, tlenków azotu 

i pyłu, czyli zanieczyszczeń, dla których w dyrektywie IED były określone 

standardy emisyjne, a także dla innych zanieczyszczeń: rtęci, SO3 (łącznie z SO2 

jako SOx), tlenku węgla CO, amoniaku NH3, chlorowodoru HCl, fluorowodoru 

HF podtlenku azotu N2O (dla cyrkulacyjnych kotłów fluidalnych).  


