Nowy artykuł
Zastosowana technologia umożliwia Elektrowni Opole uzyskiwanie niskich jednostkowych wskaźników ilości
wytwarzanych ścieków, jak również jednostkowych wskaźników zużycia wody oraz minimalizację ładunków
zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami.
Ochrona wód powierzchniowych
Wszystkie ścieki z terenu elektrowni oczyszczane są w końcowej oczyszczalni ścieków. Niektóre rodzaje ścieków
przemysłowych podlegają oczyszczaniu wielostopniowemu.
Oczyszczanie ścieków przemysłowych zachodzi w następujących instalacjach:
piaskownikach, odolejaczach, osadnikach i schładzaczach przy poszczególnych obiektach,
chemicznej oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin, gdzie następuje strącanie metali ciężkich,
chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych przeznaczonej do neutralizacji ścieków agresywnych, takich jak z
procesów trawienia kotłów czy regeneracji złóż jonowymiennych.
Ścieki przemysłowe i deszczowe kierowane są na końcową oczyszczalnię mechaniczno-chemiczną, gdzie poddawane są
procesowi koagulacji. Ścieki socjalno-bytowe oczyszczane są metodą osadu czynnego w ciągu biologicznym znajdującym
się również na końcowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki przemysłowe i bytowe odprowadzane są wspólnym
kolektorem do rzeki Odry. Na terenie końcowej oczyszczalni ścieków znajduje się kompostownia osadów ściekowych.
Produkowany tam kompost wykorzystywany jest do nawożenia terenów zielonych elektrowni.
Ochrona gleby, ziemi i wód gruntowych
Przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód podziemnych przed skażeniem wyciekami z obiektów takich, jak: zbiorniki
olejów, zbiorniki chemikaliów, place składowe węgla oraz zbiornika i pola osadczego żużla należą do zabezpieczeń
biernych. Zbiorniki chemikaliów, zbiorniki oleju opałowego, transformatorowego i turbinowego posadowione są w
szczelnych misach betonowych, umożliwiających zatrzymanie całego zapasu substancji w wypadku jakiegokolwiek
rozszczelnienia. Wokół fundamentów transformatorów wykonane są betonowe misy na ewentualne wycieki olejowe.
Place węglowe zabezpieczono poprzez wyprofilowanie i utwardzenie spągu. Wody deszczowe spływające po powierzchni
składów węgla przejmowane są przez rowy opaskowe. Zbiorniki i pole osadcze żużla są szczelnymi, betonowymi
budowlami, z których nie ma możliwości przesączania się wód do ziemi.
Wody zbiornika wód podziemnych znajdującego się na terenie Opolszczyzny, zostały zabezpieczone przed skażeniem
odciekami z awaryjnego składowiska odpadów paleniskowych Groszowice, za pomocą protekcyjnej wykładziny z
emulgatu lub folii. Odpady paleniskowe były tam składowane w technologii emulgatu.
Emulgat charakteryzuje się małą wodoprzepuszczalnością, dużą wytrzymałością mechaniczną i nie jest źródłem pylenia
wtórnego. Wokół składowiska odpadów paleniskowych Groszowice prowadzony jest monitoring odcieków i wód
podziemnych. Zbudowano system piezometrów, umożliwiający pobór i badanie jakości wód podziemnych z poziomów
wodonośnych cenomanu i turonu. Składowisko Groszowice jest składowiskiem awaryjnym na wypadek problemów z
odbiorem odpadów. Od roku 2000 nie było potrzeby składowania odpadów, całość produkowanego popiołu i żużla jest
wykorzystywana gospodarczo.
Pobór wody oraz zrzut ścieków są monitorowane, z wykorzystaniem komputerowego systemu PROMAN, w którym
rejestrowane są w sposób ciągły ilości pobieranej wody oraz ilości odprowadzanych ścieków jak również podstawowe
parametry ścieków takie jak odczyn, temperatura, mętność i zawartość chlorków. Wszystkie parametry ścieków
określone w Pozwoleniu Zintegrowanym kontrolowane są przez akredytowane laboratorium.
Wielkość zużycia wody i ilość zrzucanych ścieków nie przekraczają dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniu
zintegrowanym.
Ochrona gleby
Na terenie Elektrowni Opole zanieczyszczenie gleb może wystąpić wskutek awarii przemysłowej. W związku z powyższym
w Elektrowni Opole zostały opracowane i wdrożone procedury oraz instrukcje postępowania na wypadek awarii. W
instrukcji zostały opisane techniczne sposoby zapobiegania awarii oraz sposób postępowania w przypadku ich
wystąpienia. Na terenie Elektrowni nie miało miejsca żadne wydarzenie skutkujące trwałym zanieczyszczeniem gruntu.

