Nowy artykuł
Elektrownia Opole od początku swej eksploatacji wyposażona jest w automatyczny system ciągłych pomiarów emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Każdy z bloków energetycznych wyposażony jest w komplet urządzeń chroniących atmosferę.
W jego skład wchodzą:
instalacje odpylania spalin – elektrofiltry o skuteczności odpylania 99,8%
instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową. Instalacje osiągają gwarantowaną skuteczność
odsiarczania 92%. Zastosowana technologia zapewnia również częściowe usunięcie ze spalin metali ciężkich oraz
części chlorowodoru i fluorowodoru.
urządzenia do redukcji tlenków azotu w procesie spalania poprzez zastosowanie na blokach niskoemisyjnych
palników, obniżenie nadmiaru powietrza w procesie spalania, zróżnicowaniu doprowadzania pyłu węgla do dysz
palnika oraz dzięki właściwemu przemiałowi węgla.
instalacje odazotowania spalin kotłów bloków 1-4. W ramach modernizacji wyposażane są w układy stanowiące
połączenie dwóch metod redukcji tlenków azotu: pierwotnej ROFA i wtórnej Rotamix.
Istotnym elementem systemu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem emisją pyłu jest hermetyzacja wszystkich
procesów technologicznych, a w szczególności transportu i rozładunku węgla oraz odpadów paleniskowych. Załadunek i
rozładunek substancji mogących powodować pylenie odbywa się z wykorzystaniem hermetycznych urządzeń
zabezpieczających. Wywóz popiołu oraz dostarczanie sorbentów odbywa się w wagonach cysternach, a ich transport na
terenie zakładu poprzez rurociągi. Zastosowane metody pozwoliły na wyeliminowanie z elektrowni zjawiska tzw. pylenia
wtórnego.
Zastosowane urządzenia chroniące atmosferę gwarantują Elektrowni Opole spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dotyczące źródeł spalania.
Monitoring emisji
Elektrownia Opole od początku swej eksploatacji wyposażona jest w automatyczny system pomiarów emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. System składa się z analizatorów stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu,
pyłu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenu, mierników prędkości spalin, mierników temperatury, wilgotności i ciśnienia.
Na każdym z przewodów spalinowych komina zainstalowany jest odrębny system pomiarowy. Współpracujący system
komputerowy pozwala na zbieranie, prezentację i archiwizację danych, określenie wielkości emisji zanieczyszczeń oraz
sprawdzenie dotrzymania standardów emisyjnych. Dane z systemu pomiarowego przekazywane są Marszałkowi
Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i są podstawą do naliczania opłat za
korzystanie ze środowiska.

