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P¤ÍLOHA  B.2.

TEXTOVÁ âÁST

NEJLEP·Í DOSTUPNÉ TECHNICKÉ POSTUPY PRO OMEZOVÁNÍ EMISÍ

PERSISTENTNÍCH ORGANICK¯CH POLUTANTÒ Z VELK¯CH STACIONÁRNÍCH ZDROJÒ

(Pfiíloha V návrhu Protokolu o POPs – revidovan˘ pfieklad)

I. ÚVOD

1. Úãelem této pfiílohy je poskytnout stranám Úmluvy vodítko pro identifikaci nejlep‰ích dostupn˘ch technick˘ch
postupÛ s cílem umoÏnit jim splnit povinnosti ãlánku 3, odstavce 5 protokolu.

2. Pojem „nejlep‰í dostupn˘ technick˘ postup“ (BAT) znamená nejúãinnûj‰í a nejpokroãilej‰í stadium v˘voje ãin-
ností a jejich pracovních ãi provozních metod, které indikují praktickou vhodnost jednotliv˘ch technologií a jejich vy-
uÏití jako principiálního základu pro stanovení emisních limitÛ urãen˘ch k prevenci emisí, a v pfiípadech kde preven-
tivní vylouãení emisí není uskuteãnitelné, obecnû ke sníÏení emisí a jejich dopadÛ na Ïivotní prostfiedí jako celek:

– „technick˘ postup“ zahrnují jak pouÏívané techniky, tak zpÛsob, jak˘m je dané zafiízení projektováno, kon-
struováno ãi vybudováno, udrÏováno, provozováno a odstaveno/demontováno;

– „dostupnost“ technického postupu znamená techniky vyvinuté v takovém mûfiítku, které umoÏÀuje jejich im-
plementaci v relevantním prÛmyslovém sektoru za ekonomicky a technicky schÛdn˘ch podmínek, pfiiãemÏ
jsou brány v úvahu náklady a v˘hody, bez ohledu na skuteãnost, zda jsou ãi nejsou dotyãné techniky vyuÏívány
ãi vyrábûny na území dotyãné strany, pokud jsou tyto techniky pfiimûfienû dostupné jejich provozovateli;

– „nejlep‰í“ znamená nejúãinnûj‰í pfii dosahování vysoké obecné úrovnû ochrany Ïivotního prostfiedí jako celku.

Pfii urãování nejlep‰ích dostupn˘ch technologií by mûla b˘t vûnována zvlá‰tní pozornost – obecnû nebo ve speci-
fick˘ch pfiípadech – faktorÛm uveden˘m níÏe, pfiiãemÏ jsou brány v úvahu náklady a pfiínosy opatfiení a principy pfied-
bûÏné opatrnosti a prevence:

– vyuÏití nízkoodpadov˘ch technologií;
– vyuÏití ménû nebezpeãn˘ch látek;
– posilování regenerace a recyklování látek vznikajících a vyuÏívan˘ch v procesech a posilování regenerace a re-

cyklování odpadÛ;
– srovnatelné procesy, zafiízení nebo metody provozu, které jiÏ byly úspû‰nû ovûfieny v prÛmyslovém mûfiítku;
– technick˘ pokrok a zmûny vûdecko-technick˘ch poznatkÛ a jejich interpretaci;
– povaha, úãinky a mnoÏství dotyãn˘ch emisí ;
– datum uvedení do provozu nov˘ch nebo stávajících zafiízení;
– doba potfiebná k zavedení nejlep‰ích dostupn˘ch technologií;
– spotfieba a povaha surovin (vãetnû vody) vyuÏit˘ch v procesu a jeho energetická úãinnost;
– potfieba pfiedcházet nebo sniÏovat na minimum celkové dopady emisí na Ïivotní prostfiedí a relevantních sou-

visejících rizik pro Ïivotní prostfiedí;
– potfieba pfiedcházet haváriím a minimalizovat jejich dÛsledky pro Ïivotní prostfiedí.

Koncept nejlep‰í dostupné technologie není zamûfien na pfiedpisování nûjaké specifické techniky nebo technolo-
gie, ale na to, aby byly brány v úvahu technické charakteristiky sledovan˘ch zafiízení, jejich geografické umístûní
a místní environmentální podmínky.

3. Údaje ohlednû úãinnosti opatfiení na omezování emisí a o jejich nákladech jsou zaloÏeny na dokumentech získan˘ch
a pfiezkouman˘ch úkolovou skupinou a pfiípravnou pracovní skupinou o persistentních organick˘ch polutantech. Pokud
není uvedeno jinak, jsou uvedené technologie pokládány za zavedené a osvûdãené na základû provozních zku‰eností.
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4. Zku‰enosti s nov˘mi závody zahrnující nízkoemisní technologie a zku‰enosti s dovybavováním existujících závodÛ
stále rostou; tuto pfiílohu proto bude nutno pravidelnû doplÀovat, pozmûÀovat a aktualizovat. Nejlep‰í dostupné tech-
nické postupy (BAT) zji‰tûné pro nové závody mohou b˘t obvykle aplikovány i ve stávajících závodech za pfiedpokla-
du, Ïe bude poskytnuta dostateãná doba pro pfiechod na novou technologii a Ïe tyto technologie jsou pfiizpÛsobeny.

5. Tato pfiíloha uvádí fiadu opatfiení s ‰irok˘m rozsahem nákladÛ a úãinností. Volba opatfiení pro kaÏd˘ konkrétní
pfiípad bude záviset na fiadû faktorÛ, vãetnû ekonomick˘ch podmínek a okolností, jako je napfi. technická infrastruk-
tura a kapacita, a jiÏ zavedená opatfiení na omezování emisí.

6. NejdÛleÏitûj‰ími persistentními organick˘mi polutanty emitovan˘mi ze stacionárních zdrojÛ jsou:

(a) polychlorované dibenzo-p-dioxiny / furany (PCDD / PCDF)
(b) hexachlorbenzen (HCB)
(c) polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH)

Relevantní definice jsou uvedeny v pfiíloze III tohoto protokolu.

II. VELKÉ STACIONÁRNÍ ZDROJE EMISÍ PERSISTENTNÍCH 
ORGANICK¯CH POLUTANTÒ

7. PCDD / PCDF jsou emitovány z termick˘ch procesÛ spalujících organickou hmotu a chlor jako v˘sledek ne-
úplného spalování nebo chemick˘ch reakcí. Velk˘mi stacionárními zdroji emisí PCDD / PCDF mohou b˘t následují-
cí zdroje:

(a) spalování odpadÛ, vãetnû spolu-spalování;
(b) termické metalurgické procesy, napfiíklad produkce hliníku a dal‰ích neÏelezn˘ch kovÛ, produkce Ïeleza a oceli;
(c) spalovací závody produkující energii;
(d) spalování k vytápûní obydlí; a
(e) specifické chemické v˘robní procesy uvolÀující meziprodukty a vedlej‰í produkty.

8. Velk˘mi stacionárními zdroji emisí PAH mohou b˘t následující zdroje:

(a) vytápûní domácností dfievem a uhlím;
(b) otevfiené ohnû napfiíklad pro spalování odpadÛ, lesní poÏáry, vypalování strni‰È;
(c) v˘roba koksu a uhlíkov˘ch anod;
(d) v˘roba hliníku Soederbergov˘m procesem;
(e) zafiízení na konzervaci dfieva, kromû pfiípadÛ stran pro které tato kategorie nepfiedstavuje v˘znamn˘ pfiíspûvek

k celkov˘m emisím PAH (podle definice v pfiíloze III).

9. Emise HCB vznikají stejn˘m typem termick˘ch a chemick˘ch procesÛ jako emise PCDD / PCDF a HCB je tvo-
fien podobn˘m mechanismem. Velk˘mi stacionárními zdroji emisí HCB mohou b˘t následující zdroje:

(a) spalovny odpadÛ, vãetnû procesÛ spolu-spalování odpadÛ;
(b) termické zdroje metalurgického prÛmyslu; a
(c) pouÏívání paliv obsahujících chlor v pecních zafiízeních;
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III. OBECNÉ STRATEGIE K OMEZOVÁNÍ EMISÍ PERSISTENTNÍCH 
ORGANICK¯CH POLUTANTÒ

10. Pro omezování nebo prevenci emisí persistentních organick˘ch polutantÛ ze stacionárních zdrojÛ existuje nûko-
lik strategií.Tyto strategie zahrnují nahrazování relevantních vstupních materiálÛ, modifikaci procesÛ (vãetnû údrÏby
a provozních kontrol) a dovybavování stávajících zafiízení. Následující seznam uvádí obecné indikace dostupn˘ch
opatfiení, které mohou b˘t implementovány samostatnû nebo v kombinaci:

(a) nahrazení vstupních materiálÛ obsahujících persistentní organické polutanty nebo materiály, které jsou pfiímo
spojeny se vznikem emisí persistentních organick˘ch polutantÛ z dan˘ch zdrojÛ;

(b) nejlep‰í environmentální postupy, napfiíklad udrÏování pofiádku, programy preventivní údrÏby nebo zmûny pro-
cesu, jako je napfiíklad uzavfiení systému (napfiíklad v koksárnách) nebo aplikace inertních elektrod pro elektro-
l˘zu (namísto elektrod uhlíkov˘ch);

(c) modifikace projekãního návrhu procesu, aby bylo zaji‰tûno úplné spalování, které by preventivnû vyluãovalo
tvorbu persistentních organick˘ch polutantÛ, prostfiednictvím fiízení parametrÛ jako je napfiíklad spalovací tep-
lota a doba zdrÏení;

(d) metody ãi‰tûní odpadních plynÛ, jako je napfiíklad termické ãi katalytické spalování nebo oxidace, odluãování
prachu, adsorpce;

(e) zpracování zbytkÛ, odpadÛ a spla‰kov˘ch kalÛ napfiíklad termick˘m zpracováním nebo jejich transformací na in-
ertní materiál.

11. Emisní úrovnû dané pro rÛzná opatfiení v tabulkách 1, 2, 4, 5, 6, 8 a 9 jsou obecnû specifické pro dané pfiípady. Úda-
je nebo jejich rozsahy udávají emisní úrovnû jako procentní podíl hodnot emisních limitÛ uÏitím konvenãních metod.

12. Hodnocení nákladové úãinnosti mÛÏe b˘t zaloÏeno na celkov˘ch nákladech za rok na jednotku potlaãen˘ch emi-
sí (vãetnû kapitálov˘ch a provozních nákladÛ). Náklady na sníÏení emisí persistentních organick˘ch polutantÛ by mû-
ly b˘t rovnûÏ zvaÏovány v rámci celkové ekonomiky procesu, napfiíklad vzhledem k dopadÛm opatfiení omezujících
emise a k v˘robním nákladÛm. Investiãní a provozní náklady silnû závisí na konkrétních podmínkách jednotliv˘ch
pfiípadÛ vzhledem k mnoha faktorÛm, na kter˘ch tyto náklady závisí.

IV. OMEZUJÍCÍ TECHNOLOGIE PRO SNÍÎENÍ EMISÍ PCDD / PCDF

A. Spalování odpadÛ

13. Spalování odpadÛ zahrnuje komunální odpady, nebezpeãné odpady a nemocniãní odpady a spalování spla‰ko-
v˘ch kalÛ.

14. Hlavními opatfieními pro omezení emisí PCDD / PCDF ze zafiízení na spalování odpadÛ jsou:

(a) primární opatfiení t˘kající se spalovan˘ch odpadÛ;
(b) primární opatfiení t˘kající se technologií procesÛ;
(c) opatfiení k regulaci fyzikálních parametrÛ spalovacího procesu a odpadních plynÛ (napfi. teplotních stádií, rych-

losti chlazení, obsahu kyslíku, atd.);
(d) ãi‰tûní odpadních plynÛ;
(e) zpracování zbytkÛ z ãistícího procesu.

15. Primární opatfiení t˘kající se spalovan˘ch odpadÛ zahrnující regulaci vstupních materiálÛ sniÏující pfiívod halo-
genovan˘ch látek a jejich nahrazování nehalogenovan˘mi alternativami není pro spalování komunálních a nebez-
peãn˘ch odpadÛ vhodné. Úãinnûj‰í je modifikovat proces spalování a instalovat sekundární opatfiení pro ãi‰tûní od-
padních plynÛ. ¤ízení vstupního materiálu je úãelné primární opatfiení sniÏující mnoÏství vznikajících odpadÛ a vede
k moÏn˘m pfiídatn˘m pfiínosÛm recyklování. Tato opatfiení mohou vést k nepfiímému sníÏení emisí PCDD / PCDF
v dÛsledku sníÏení mnoÏství odpadÛ urãen˘ch ke spalování.
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16. Modifikace technologií procesÛ optimalizující podmínky spalování je dÛleÏité a úãinné opatfiení pro sníÏení emisí
PCDD / PCDF (obvykle znamená teplotu 850 °C nebo vy‰‰í, posouzení zdroje kyslíku závisí na spalném teplu a na kon-
zistenci odpadÛ,dostateãná doba zdrÏení – pfiibliÏnû 2 sec pro 850 °C – a turbulentní proudûní plynu,vylouãení chladn˘ch
oblastí plynu ve spalovacím reaktoru atd.). Fluidní loÏe spalovny udrÏuje teplotu niÏ‰í neÏ 850 °C s adekvátními emisní-
mi v˘sledky. Pro stávající spalovny by tyto poÏadavky normálnû znamenaly rekonstrukci nebo odstavení spalovny – a ta-
to moÏnost nemusí b˘t ekonomicky schÛdná ve v‰ech zemích. Obsah uhlíku v popelu by mûl b˘t minimalizován.

17. Opatfiení t˘kající se odpadního plynu.
Pro pfiimûfienû efektivní sníÏení obsahu PCDD / PCDF v odpadním plynu existují následující moÏná opatfiení. De

novo syntéza se odehrává pfii 240–450 °C. Tato opatfiení jsou podmínkou nutnou pro dal‰íí sníÏení, kter˘m lze dosáh-
nout poÏadovan˘ch úrovní na v˘stupu:

(a) chlazení odpadních plynÛ (velmi úãinné a relativnû levné)
(b) pfiídavek inhibitorÛ jako je napfiíklad trietanolamin nebo trietylamin (mÛÏe sniÏovat i koncentrace NOx), ale

z bezpeãnostních dÛvodÛ musí b˘t vûnována pozornost vedlej‰ím reakcím;
(c) uÏitím sbûrného systému prachu pro teploty mezi 800 aÏ 1000 °C, napfi. keramické filtry ãi cyklony;
(d) aplikace nízkoteplotních systémÛ elektrického v˘boje; a
(e) vylouãení depozice popílku v systému odvodu odpadního plynu.

18. Postupy pro ãi‰tûní odpadního plynu jsou:

(a) konvenãní odluãovaãe prachu pro sníÏení emisí PCDD / PCDF vázan˘ch na ãástice;
(b) selektivní katalytická redukce (SCR) nebo selektivní nekatalytická redukce (SNCR);
(c) adsorbce na aktivním uhlí nebo koksu v systémech s pevn˘m ãi s fluidním loÏem;
(d) rÛzné typy adsorpãních metod a optimalizované systémy praãek se smûsí aktivního uhlí, uhlí z martinsk˘ch pecí,

roztoky vápna a vápence v reaktorech s loÏem pevn˘m, pohybliv˘m nebo fluidním. Úãinnost sbûru pro plynné
PCDD / PCDF mÛÏe b˘t zlep‰ena pouÏitím vhodn˘ch pfiedfiazen˘ch vrstev aktivovaného uhlí na povrchu pytlo-
v˘ch filtrÛ;

(e) oxidace peroxidem vodíku; a
(f) postupy katalytického spalování s vyuÏitím rÛzn˘ch typÛ katalyzátorÛ (napfiíklad Pt/Al2O3 nebo Cu/Cr2O3 ve

spojení s rÛzn˘mi promotory stabilizujícími povrch katalyzátoru a sniÏující jejich stárnutí).

19. Metody uvedené v˘‰e jsou schopny sníÏit emisní úrovnû PCDD / PCDF v odpadních plynech aÏ na koncentraci
0,1 ng TE / m3.Av‰ak v systémech s aktivním uhlím nebo s adsorbcí / filtrací na vrstvách koksu musí b˘t vûnována po-
zornost zaji‰tûní, aby unikl˘ uhlíkov˘ prach nezpÛsoboval zv˘‰ení emisí PCDD / PCDF ve smûru toku. Mûlo by rov-
nûÏ b˘t upozornûno na fakt, Ïe adsorbéry a odpra‰ující zafiízení vfiazené pfied katalyzátorem (u postupÛ SCR) vedou
k zbytkÛm obsahujícím PCDD / PCDF, které je nutno pfiepracovat nebo vhodn˘m zpÛsobem zne‰kodnit.

20. Srovnávání rÛzn˘ch opatfiení ke sníÏení PCDD / PCDF v odpadním plynu je velmi sloÏité. V˘sledná matice za-
hrnuje ‰iroké spektrum prÛmyslov˘ch závodÛ s rÛzn˘mi kapacitami a konfiguracemi. Nákladové parametry zahrnu-
jí opatfiení ke sníÏení minimalizující rovnûÏ obsah dal‰ích zneãi‰Èujících látek, napfi. tûÏk˘ch kovÛ (vázan˘ch na ãásti-
ce i na nû nevázan˘ch). Pfiím˘ vztah pro sníÏení emisí PCDD / PCDF nemÛÏe b˘t proto ve vût‰inû pfiípadÛ oddûlen
od jin˘ch vlivÛ. Souhrn dostupn˘ch údajÛ o rÛzn˘ch opatfieních omezujících emise je uveden v Tabulce 1.

21. Spalovny nemocniãních odpadÛ mohou b˘t v mnoha zemích velk˘m emisním zdrojem PCDD / PCDF. Specific-
ké nemocniãní odpady, napfiíklad ãásti lidsk˘ch tûl, infekãní odpady, injekãní jehly, plasma a cytostatika jsou poklá-
dány za zvlá‰tní formu nebezpeãn˘ch odpadÛ – a jako takové likvidovány, zatímco ostatní nemocniãní odpadu jsou
ãasto spalovány na místû jejich vzniku ve vsádkovém (diskontinuálním) provozním reÏimu. Spalovny provozované ve
vsádkovém reÏimu nemohou splnit stejné poÏadavky na sníÏení emisí PCDD / PCDF jako ostatní spalovny odpadÛ.

22. Strany mohou uváÏit pfiijetí politiky ke stimulování spalování komunálních a nemocniãních odpadÛ ve velk˘ch
regionálních zafiízeních spí‰e neÏ v men‰ích spalovnách. Tento pfiístup mÛÏe vést k vy‰‰í nákladové úãinnosti nejlep-
‰ích dostupn˘ch technick˘ch postupÛ.
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23. Zpracování zbytkÛ procesÛ po ãi‰tûní odpadních plynÛ: na rozdíl od popela po spalování tyto zbytky obsahují re-
lativnû vysoké koncentrace tûÏk˘ch kovÛ, organick˘ch zneãi‰Èujících látek vãetnû PCDD / PCDF, chloridÛ a sulfidÛ.
Postupy pro jejich zne‰kodÀování ãi likvidaci musí b˘t proto dobfie fiízeny. Velká mnoÏství kysel˘ch a kontaminova-
n˘ch kapaln˘ch odpadÛ vzniká v mokr˘ch praãkách. Existují zvlá‰tní postupy zpracování, které zahrnují:

(a) katalytické zpracování prachu z textilních filtrÛ za nízké teploty a nedostatku kyslíku
(b) oãi‰tûní prachu textilních filtrÛ 3-R-procesem (extrakce tûÏk˘ch kovÛ kyselinami, a destrukce organick˘ch hmot

spálením)
(c) vitrifikace prachu textilních filtrÛ
(d) dal‰í metody imobilizace
(e) aplikace plasmové technologie

B. Termické procesy v metalurgickém prÛmyslu

24. Specifické procesy metalurgického prÛmyslu mohou b˘t dÛleÏit˘m pfietrvávajícím zdrojem emisí PCDD / PCDF.
Jsou to:

(a) prÛmysl primární produkce Ïeleza a oceli (napfi. vysoké pece, lisovny Ïeleza, aglomeraãní závody – kovohutû),
(b) prÛmysl sekundární produkce Ïeleza a oceli
(c) prÛmysl primární a sekundární produkce neÏelezn˘ch (barevn˘ch) kovÛ (produkce mûdi)

Opatfiení omezující emise PCDD / PCDF v metalurgickém prÛmyslu jsou shrnuty v Tabulce 2

25. Závody produkující a zpracovávající kovy, které emitují PCDD / PCDF, mohou splnit poÏadavek maximálních
koncentrací emisí 0,1 ng TE / m3 v odpadních plynech uÏitím opatfiení omezujících emise (v pfiípadech, kdy objemo-
v˘ prÛtok odpadních plynÛ pfiesahuje 5000 m3 /h).

Aglomeraãní závody

26. Mûfiení v aglomeraãních závodech prÛmyslu Ïeleza a oceli obecnû prokazovalo emisní koncentrace PCDD / PCDF
v rozsahu 0,4 aÏ 4 ng TE / m3. Jedno mûfiení v závodu bez opatfiení omezujících emise zjistilo koncentraci 43 ng TE / m3.

27. Halogenované slouãeniny mohou vést k tvorbû PCDD / PCDF pokud vstupují do aglomeraãního provozu se
vstupním materiálem (koksov˘ mour, obsah soli v rudû) a v pfiidaném recyklovaném materiálu (napfi. okuje z válco-
vání, prach z plynÛ hlav vysok˘ch pecí, prach z filtrÛ a kaly z ãistíren odpadních vod). Av‰ak podobnû jako v pfiípadû
spalování odpadÛ neexistuje pfiímá souvislost mezi obsahem chloru ve vstupním materiálu a emisemi PCDD / PCDF.
Vhodn˘m opatfiením mÛÏe b˘t vyluãování kontaminovan˘ch zbytkÛ materiálÛ, odolejování a odma‰tûní okují z vál-
cování pfied jejich vná‰ením do aglomeraãních závodÛ.

28. Neúãinnûji lze sníÏit emise PCDD / PCDF kombinací následujících rÛzn˘ch sekundárních opatfiení:

(a) recirkulace odpadního plynu v˘znamnû sniÏuje emise PCDD / PCDF. Dále je v˘znamnû sníÏen tok odpadního
plynu, coÏ sniÏuje náklady na zafiízení dodateãn˘ch systémÛ omezování emisí (na konci linky).

(b) instalací textilních filtrÛ (ve spojení s elektrostatick˘mi odluãovaãi v urãit˘ch pfiípadech) nebo elektrostatick˘ch
odluãovaãÛ se vstfiikováním aktivního uhlí / uhlí martinsk˘ch pecí / smûsi vápencÛ do odpadního plynu; a

(c) byly vyvinuty ãistící metody které zahrnují pfiedchlazení odpadního plynu, louÏení vysokoúãinn˘m ãi‰tûním/spr-
chováním a separaci padajících kapek. Lze tak dosáhnout emisních koncentrací 0,2 aÏ 0,4 ng TE / m3. Pfiídavkem
vhodn˘ch adsorpãních ãinidel, napfiíklad lignitu, uhlí, koksu / uhelného odpadu ãi zvûtralého uhlí, lze dosáhnout
emisních koncentrací 0,1 ng TE / m3.
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Tabulka 1 Porovnání rÛzn˘ch opatfiení pro ãi‰tûní odpadních plynÛ a modifikací procesu ve spalovnách odpadu ke
sníÏení emisí PCDD / PCDF
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Tabulka 2 SníÏení emisí PCDD / PCDF v metalurgickém prÛmyslu
Zkratka ng* znamená ng TE/m3
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Primární a sekundární produkce mûdi

29. Stávající závody pro primární a sekundární produkci mûdi mohou po ãi‰tûní odpadních plynÛ dosáhnout úroveÀ
emisí PCDD / PCDF od nûkolika málo pikogramÛ do 2 ng TE/m3. Pfied optimalizací agregátÛ mohla jediná pec pro-
dukující mûì emitovat aÏ 29 ng TE/m3. Obecnû je spektrum koncentrací PCDD / PCDF v emisích z tûchto závodÛ
velmi ‰iroké, vzhledem k velk˘m rozdílÛm v surovinách pouÏívan˘ch v rÛzn˘ch agregátech a procesech.

30. Obecnû jsou pro sníÏení emisí PCDD / PCDF vhodná následující opatfiení

(a) pfiedtfiídûní ‰rotu
(b) pfiedzpracování ‰rotu, napfi. odstranûní plastick˘ch ãi PVC ochrann˘ch povlakÛ; zpracování kabelov˘ch ‰rotÛ

pouze chladn˘mi / mechanick˘mi postupy
(c) ha‰ení hork˘ch odpadních plynÛ (s moÏností vyuÏití tepla) ke sníÏení doby zdrÏení v kritické oblasti teplot

v systému odpadního plynu
(d) vyuÏití kyslíku nebo kyslíkem obohaceného plynu k pálení, nebo vstfiikování kyslíku do pece k zaji‰tûní dokona-

lého spálení a minimalizace objemu odpadního plynu
(e) adsorpce v reaktoru s pevn˘m loÏem nebo s fluidním proudem s aktivním uhlím nebo s koksárensk˘m prachem; a
(f) katalytická oxidace.

Produkce oceli

31. Emise PCDD / PCDF z konvertoru oceláren pro produkci oceli a z kuplov˘ch vysok˘ch pecí a elektrick˘ch ob-
loukov˘ch pecí pro tavení litiny jsou v˘znamnû niÏ‰í, neÏ 0,1 ng TE/m3. Pece s chladn˘m vzduchem a rotaãní válcové
pece (pro tavení litiny) mají emise PCDD / PCDF vy‰‰í.

32. Elektrické obloukové pece pro sekundární produkci oceli mohou dosáhnout koncentraci emisí PCDD / PCDF
0,1 ng TE/m3 za pfiedpokladu uplatnûní následujících opatfiení:

(a) separovan˘ sbûr emisí z operací vsázení a z odpichování (vyprazdÀování); a
(b) aplikace textilních filtrÛ nebo elektrostatick˘ch odluãovaãÛ ve spojení s nástfiikem koksu
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33. Materiál pfiivádûn˘ do elektrick˘ch obloukov˘ch pecí ãasto obsahuje oleje, emulze nebo tuky. Obecn˘m primár-
ním opatfiením ke sníÏení emisí PCDD / PCDF mÛÏe b˘t tfiídûní, odolejování, odstraÀování nátûrÛ ‰rotu a ochran-
n˘ch povlakÛ obsahujících plasty, pryÏ, barvy, pigmenty a vulkanizaãní pfiísady.

Kovohutû prÛmyslu sekundárního hliníku

34. Emise PCDD / PCDF z tavících pecí prÛmyslu sekundárního hliníku mají koncentraci v rozsahu pfiibliÏnû 0,1 aÏ
14 ng TE/m3; v˘sledná koncentrace v emisích závisí na typu tavícího zafiízení, na vstupujících materiálech, a na postu-
pu pouÏitém k ãi‰tûní odpadního plynu.

35. V souhrnu: jednostupÀové a vícestupÀové textilní filtry s pfiídavkem vápence ãi aktivního uhlí nebo koksu / vy-
páleného uhlí na vstupní stranû filtru umoÏÀují splnit emisní koncentraci 0,1 ng TE/m3, úãinnost sníÏení emisí je 99 %.

36. Dále lze uváÏit aplikaci následujících opatfiení:

(a) minimalizace a separované odstraÀování a ãi‰tûní rÛznû kontaminovan˘ch tokÛ odpadních plynÛ;
(b) vylouãení depozice ãástic v odpadních plynech;
(c) rychlé pfievedení plynu oblastí s kritickou teplotou;
(d) zdokonalení pfiedtfiídûní odpadních hliníkov˘ch ‰pon uÏitím separaãního postupu swim-sink (flotace) a následné

zlep‰ení proudem toãivého vysokotlakého paprsku; a
(e) zlep‰ení pfiedãi‰tûní hliníkového ‰rotu odstranûním nátûrÛ jejich obrou‰ením za mokra a vysu‰ením.

37. Alternativy (d) a (e) jsou dÛleÏité, neboÈ je nepravdûpodobné, Ïe by moderní beztokové tavící techniky (které vylu-
ãují toky halogenov˘ch solí) byly schopny zpracovávat ‰rot nízké kvality, kter˘ lze vyuÏívat v rotaãních válcov˘ch pecích.

38. Pro protokol o mofiském prostfiedí severov˘chodního Atlantiku v rámci Úmluvy pokraãují diskuse o dfiívûj‰ím
doporuãení vyfiadit z pouÏívání hexachlorethan v prÛmyslu hliníku.

39. S vyuÏitím souãasného stavu poznatkÛ lze zpracovat taveniny, napfiíklad smûsí dusík / chlor v pomûru mezi 9:1 a 8:2,
zafiízením na vstfiikování plynu pro jemnou disperzi a aplikací dusíku k pfied- a po-proplachování a vakuové odma‰Èo-
vání. Pro smûsi dusík / chlor byly zmûfieny emise PCDD / PCDF okolo 0,03 g ng TE/m3 (v porovnání s emisemi nad 1 ng
TE/m3 pfii zpracováním samotn˘m chlorem). Chlor je nutn˘ k odstraÀování hofiãíku a dal‰ích neÏádoucích sloÏek.

C. Spalování fosilních paliv v elektrárnách / teplárnách / plynárnách a v prÛmyslov˘ch kotlích

40. Pfii spalování fosilních paliv v elektrárnách / teplárnách / plynárnách a v prÛmyslov˘ch kotlích se jmenovit˘m te-
peln˘m v˘konem nad 50 MW povede zlep‰ení energetické úãinnosti a ‰etfiení energií k poklesu emisí v‰ech polutan-
tÛ, v dÛsledku sníÏení spotfieby paliv. Toto sníÏení vede rovnûÏ ke sníÏení emisí PCDD / PCDF. OdstraÀování chloru
z paliv (uhlí ãi ropy) by nebylo efektivní, av‰ak v mnoha pfiípadech pomáhá trend k zámûnû tûchto paliv za plyn sni-
Ïovat emise PCDD / PCDF z tohoto sektoru.

41. Mûlo by b˘t uvedeno, Ïe emise PCDD / PCDF mohou podstatnû vzrÛst, pokud je k palivu pfiidáván odpadní ma-
teriál (spla‰kové kaly, odpadní olej, pryÏové odpady atd.) Spalování odpadÛ v zafiízeních na produkci energie by mû-
lo b˘t provádûno jen v pfiípadech, pokud zafiízení je vybaveno jednotkami na úãinné odstraÀování PCDD / PCDF
z proudu odpadních plynÛ (viz oddíl A v˘‰e).

42. Aplikace postupÛ sniÏování emisí oxidÛ dusíku, oxidu sifiiãitého a ãástic z odpadního plynu mÛÏe rovnûÏ vést
k odstranûní emisí PCDD / PCDF. Pfii aplikaci tûchto postupÛ se mûní úãinnost odstraÀování emisí PCDD / PCDF
závod od závodu. V˘zkum postupÛ odstraÀování emisí PCDD / PCDF pokraãuje, ale dokud tyto postupy nebudou
dostupné v prÛmyslovém mûfiítku, nebude identifikována Ïádná nejlep‰í dostupná technika ke specifick˘m úãelÛm
odstraÀování PCDD / PCDF.
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D. Spalování v domácnostech

43. Pfiíspûvek sektoru spalování v domácnostech k celkov˘m emisí PCDD / PCDF je ménû v˘znamn ,̆ pokud jsou
schválená paliva správnû vyuÏita. Navíc jsou v dÛsledku rozdílÛ v kvalitû paliv a v geografické hustotû topidel a ve
zpÛsobech jejich vyuÏití moÏné velké regionální rozdíly v emisích PCDD / PCDF z domácností.

44. Domácí krby mají hor‰í podíl nespálen˘ch uhlovodíkÛ obsaÏen˘ch v palivech / v odpadních plynech, neÏ je tomu
ve velk˘ch spalovacích zafiízeních. Tento poznatek se t˘ká zejména tuh˘ch paliv jako je uhlí a dfievo, kdy koncentra-
ce emisí PCDD / PCDF se pohybuje v intervalu 0,1 aÏ 0,7 ng TE/m3.

45. Spalování obalov˘ch materiálÛ pfiidávan˘ch k tuh˘m palivÛm zvy‰uje emise PCDD / PCDF. Aãkoli je to v nû-
kter˘ch zemích zakázáno, v soukrom˘ch domácnostech mÛÏe docházet ke spalování domácích odpadkÛ a obalov˘ch
materiálÛ. Je tfieba pfiipustit, Ïe v dÛsledku rostoucích poplatkÛ za likvidaci /odvoz odpadÛ jsou tyto odpady spalová-
ny v domácích topeni‰tích. Pfiitápûní dfievem pfiidávan˘m k odpadním obalÛm mÛÏe vést ke zv˘‰ení emisí PCDD /
PCDF z 0,06 ng TE/m3 (hodnota pro ãisté dfievo) aÏ na 8 ng TE/m3 (vztaÏeno k 11 % obsahu kyslíku). Tyto v˘sledky
byly potvrzeny mûfiením v nûkolika zemích, pfiiãemÏ byly namûfieny koncentrace aÏ 114 ng TE/m3 (vzhledem k 13 %
obsahu kyslíku) v odpadních plynech z domácích spalovacích zafiízení spalujících odpadní materiály.

46. Emise z domácích spalovacích zafiízení mohou b˘t sníÏeny omezením spalovan˘ch paliv na paliva dobré kvality
a vylouãením spalování odpadÛ, halogeny obsahující plasty a dal‰í materiály. K tomuto cíli mohou úãinnû pfiispût pro-
gramy informování vefiejnosti zamûfiené na kupující / provozovatele domácích spalovacích zafiízení.

E. Zafiízení pro spalování dfieva s kapacitou pod 50 MW

47. Mûfiené v˘sledky pro zafiízení spalující dfievo nasvûdãují tomu, Ïe k emisím pfiesahujícím v odpadních plynech
koncentraci 0,1 ng TE/m3 mÛÏe docházet za nepfiízniv˘ch spalovacích podmínek, a/nebo pokud spalované látky ob-
sahují vy‰‰í obsah chlorovan˘ch slouãenin neÏ z normálního neo‰etfieného dfieva. Ukazatelem nekvalitního paliva je
vy‰‰í celkov˘ obsah uhlíku v odpadních plynech. Byla zji‰tûna korelace mezi koncentrací emisí CO, stupnûm spálení
a emisemi PCDD / PCDF. Emisní koncentrace a faktory nûkter˘ch emisí pro zafiízení na spalování dfieva jsou shrnu-
ty v Tabulce 3.

Tabulka 3: Emisní koncentrace a emisní faktory zafiízení na spalování dfieva vztaÏené k mnoÏství spáleného paliva ãi
produkovaného tepla
(ce – koncentrace emisí, fe – emisní faktor):
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48. Spalování mûstského odpadního dfieva (dfieva z demolic) na pohybliv˘ch ro‰tech vede k relativnû vysok˘m emi-
sím PCDD / PCDF v porovnání s ne-odpadov˘m dfievem. Primárním opatfiením ke sníÏení emisí je vylouãení spalo-
vání o‰etfieného odpadového dfieva v dfievo-spalujících zafiízeních. Ke spalování o‰etfieného dfieva by mûlo docházet
jen v zafiízeních vybaven˘ch jednotkami na ãi‰tûní odpadního plynu k minimalizaci emisí PCDD / PCDF.

V. POSTUPY OMEZOVÁNÍ EMISÍ ZAMù¤ENÉ NA SNÍÎENÍ EMISÍ PAH.

A. Produkce koksu

49. V prÛbûhu v˘roby koksu jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) do ovzdu‰í uvolÀovány zejména:

(a) kdyÏ je pec zaváÏena plnícími otvory;
(b) netûsnostmi pecních dvefií, plnících otvorÛ vík a v˘stupního potrubí; a
(c) bûhem vytlaãování a chlazení koksu.

50. Koncentrace benzo[a]pyrenu (BaP) se podstatnû li‰í v jednotliv˘ch zdrojích koksárenské baterie. Nejvy‰‰í kon-
centrace BaP jsou zji‰Èovány na hlavû koksárensk˘ch baterií a v bezprostfiedním sousedství pecních dvefií.

51. Tvorbu PAH pfii v˘robû koksu lze sníÏit technick˘m zdokonalením stávajících spojen˘ch Ïelezáren a oceláren.
Tento pfiístup by mohl vést k uzavírání a odstavování star˘ch koksárensk˘ch baterií a k v‰eobecnému sníÏení pro-
dukce koksu, napfiíklad vstfiikováním vysoce kvalitního uhlí pfii v˘robû oceli.

52. Strategie sniÏování PAH pro koksárenské baterie by mohla zahrnout následující opatfiení:

(a) zaváÏení koksárensk˘ch pecí:

– sníÏení emisí tuh˘ch ãástic pfii plnûní uhlí z bunkrÛ do plnících vozíkÛ;
– uzavfien˘mi systémy pro pfiepravu uhlí, pokud je uhlí pfiedehfiíváno;
– odsáváním plnících plynÛ a jejich následné zpracování, buì pfievodem plynÛ do pfiilehl˘ch pecí nebo jejich vedení

sbûrn˘m systémem ke spalování a následného odpra‰ovacího zafiízení; v nûkter˘ch pfiípadech lze odsávané plnící
plyny spalovat na plnících vozících, a environmentální úãinnost a bezpeãnost tûchto systémÛ spojen˘ch s plnícími
vozy je ménû uspokojivá. Dostateãné sání lze vytváfiet vstfiikem páry nebo vody do v˘stupních potrubí;

(b) emise z plnících otvorÛ vík bûhem koksovacích operací by mohly b˘t vylouãeny prostfiednictvím:

– aplikací vysoce úãinn˘ch tûsnûní vík plnících otvorÛ;
– zatmelení vík plnících otvorÛ jílem nebo stejnû úãinn˘m materiálem po kaÏdém plnûní;
– ãi‰tûní plnících otvorÛ vík a jejich rámÛ pfied uzavfiením plnících otvorÛ;
– údrÏováním stropních ploch pecí v ãistém stavu – bez ulpûl˘ch zbytkÛ uhlí;

(c) víka v˘stupního potrubí by mohla b˘t opatfiena vodními uzávûry k vylouãení emisí plynÛ a dehtu a správná funk-
ce tûchto tûsnûní by mûla b˘t zaji‰Èována pravideln˘m ãi‰tûním;

(d) strojní mechanismy koksárensk˘ch pecí pro manipulaci s pecními dvefimi by mûly b˘t vybaveny systémem pro
ãi‰tûní tûsnících ploch pecních dvefií a jejich rámÛ;

(e) dvefie koksárensk˘ch peci:

– by mûly b˘t vybaveny úãinn˘m tûsnûním (napfi. dvefimi s membránami napruÏen˘mi pruÏinami);
– pfii kaÏdém plnûní by tûsnící plochy dvefií a jejich rámÛ mûly b˘t dÛkladnû oãi‰tûny;
– dvefie by mûly b˘t navrÏeny zpÛsobem umoÏÀujícím instalaci systémÛ odsávání ãástic ve spojení s odpra‰ova-

cím zafiízením (napojen˘m na sbûrné potrubí) bûhem operace vytlaãování koksu;
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(f) stroj pfiepravující koks by mûl b˘t vybaven integrovanou odsávací hubicí spojenou se stacionárním vedením a sta-
cionárním systémem ãi‰tûní plynu, pfiednostnû s textilním filtrem;

(g) chlazení koksu lze provádût nízkoemisními postupy, napfi. such˘m chlazením; to by mûlo b˘t preferováno a mok-
ré ha‰ení koksu by mûlo b˘t pfiednostnû nahrazováno such˘m chlazením, a souãasnû by mûl b˘t vznik odpadních
vod vylouãen uÏitím uzavfieného systému cirkulace (recyklace) vody.Vznik prachu pfii manipulacích s koksem su-
‰e chlazen˘m by mûl b˘t potlaãen.

53. Koksovací proces oznaãovan˘ jako neregeneraãní koksování emituje podstatnû ménû PAH, neÏ konvenãnûj‰í
procesy regenerující vedlej‰í produkty.Tento efekt je dÛsledkem provozování pece pfii podtlaku, ãímÏ jsou vylouãeny
úniky z pece do atmosféry netûsnostmi dvefií. Bûhem koksování je surov˘ pecní plyn odvádûn v dÛsledku pfiirozené-
ho tahu udrÏujícího v peci podtlak. Konstrukce tûchto pecí není urãena k regeneraci chemick˘ch vedlej‰ích produk-
tÛ ze surového koksárenského plynu. Namísto toho jsou odplyny z koksovacího procesu, vãetnû PAH, úãinnû spalo-
vány pfii vysok˘ch teplotách a s dlouhou dobou prodlení. Odpadní teplo vznikající tímto spalováním mÛÏe b˘t vyuÏito
ke krytí spotfieby energie potfiebné ke koksování, a jeho nadbytek lze vyuÏít k v˘robû páry. Hospodárnost tohoto ty-
pu koksování mÛÏe vyÏadovat kogeneraãní jednotku k v˘robû elektfiiny z nadbyteãné páry. V souãasnosti je v provo-
zu pouze jeden tento neregeneraãní závod v USA a jeden v Austrálii. Proces je veden v principu v horizontální peci
s jedinou kychtou neregenerující plyn se spalovací komorou pfiiléhající k dvûma pecím. Proces umoÏÀuje stfiídavé pl-
nûní a koksování vÏdy jedné z této dvojice pecí, takÏe do spalovací komory je vÏdy veden pecní plyn z jedné z obou
pecí. Spalování pecního plynu ve spalovací komofie zaji‰Èuje nezbytn˘ zdroj tepla pro koksování. Konstrukce spalo-
vací komory zaji‰Èuje nezbytnou dobu zdrÏení (pfiibliÏnû 1 sec) a vysoké teploty (minimálnû 900 °C).

54. Mûl by b˘t uplatÀován úãinn˘ program monitorování únikÛ pecních plynÛ z netûsností pecních dvefií, z v˘stupní-
ho potrubí a z otvorÛ plnících vík.Tento program zahrnuje monitorování a zaznamenávání únikÛ z netûsností a jejich
okamÏitá oprava nebo náprava údrÏbou. Lze tím dosáhnout v˘znamného sníÏení tûchto difúzních emisí.

55. Dovybavení stávajících koksárensk˘ch baterií k usnadnûní kondenzace odpadních plynÛ ze v‰ech zdrojÛ (s rege-
nerací tepla) vede ke sníÏení emisí do ovzdu‰í od 86 % aÏ nad 90 % (bez ohledu na zpracování odpadních vod). In-
vestiãní náklady mohou b˘t amortizovány do pûti let, je-li brána v úvahu regenerovaná energie, ohfiátá voda, plyn pro
syntézy a u‰etfiená chladící voda.

56. Zv˘‰ení objemu koksárensk˘ch pecí vede k poklesu celkového poãtu pecí, k niÏ‰ímu poãtu otevírání dvefií
(mnoÏství vytlaãovan˘ch pecí dennû), ke sníÏení poãtu tûsnûní v koksárenské baterii a v dÛsledku toho i ke sníÏení
emisí PAH. Produktivita roste stejnû jako klesají provozní a mzdové náklady.

57. Systémy suchého chlazení vyÏadují vy‰‰í investiãní náklady, neÏ mokré ha‰ení.Vy‰‰í provozní náklady mohou b˘t
vykompenzovány regenerací tepla v procesu pfiedehfiívání koksu. Energetická úãinnost spojeného suchého chlazení
a pfiedehfiívání koksu vzrostla z 38 na 65 %. Pfiedehfiívání uhlí zlep‰í produktivitu o 30 %. Toto zlep‰ení lze zv˘‰it aÏ
na 40 % v dÛsledku vy‰‰í homogenity koksovacího procesu.

58. V‰echny zásobníky a zafiízení pro skladování a zpracování uhelného dehtu a dehtov˘ch produktÛ musí b˘t vyba-
veny úãinn˘m systémem recyklace a/nebo systémem odtahu a destrukce par. Provozní náklady systému destrukce par
lze sníÏit autotermním dopalováním, pokud jsou koncentrace uhlíkat˘ch slouãenin v odpadním plynu dostateãnû vy-
soké.

59. Opatfiení sniÏující emise PAH z koksárensk˘ch závodÛ jsou shrnuta v Tabulce 4.
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