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NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI BEŁCHATÓW
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BEŁCHATÓW 29 - 30 kwiecień 1993 r.
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- KARTY REKLAMOWE

- REFERATY:

1. L.Pinko, E.Adamek
Badanie wpływu Elektrowni cieplnych na środowisko w aspekcie
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

2. M. Szarfenberg, W. Orzeszek
Wpływ Elektrowni Bełchatów na środowisko w świetle dotychczasowych
pomiarów i badań.

3. G.Mitosek, J.Iwanek
Pomiary stanu zanieczyszczenia atmosfery wokół dużych elektrowni
cieplnych na przykładzie Elektrowni Bełchatów.

4. R. Hryniewicz
Ocena istniejącego systemu pomiarów zanieczyszczeń atmosferycznych
wokół Elektrowni Bełchatów i koncepcja jego zmian.

5. S.Godzik, M.Langer
Ekosystemy leśne w rejonie Bełchatowa. Aspekty oddziaływania
zanieczyszczeń powietrza z Elektrowni Bełchatów -
stan i perspektywy badań.

6. E.Adamek
Badanie emisji metali śladowych do atmosfery z Elektrowni Bełchatów.
Koncepcja zmian systemu pomiarów.

7. D.Grabowski, L.Kownacka
Analiza wpływu Elektrowni Bełchatów na sytuację radiologiczną
środowiska. Ocena wykonywanych pomiarów. Propozycje zmian.

8. M.Rozkrut
Nowoczesny model transportu zanieczyszczeń atmosfery z wysokich
emitorów energetycznych.

9. J.Sommer
Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska i energetyki.
Kierunki zmian.

10. .I.Wejcman
Krajowe doświadczenia na drodze do odsiarczania spalin.
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ENERGOFBOJEKT WARSZAWA

W INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ

Profil

"Energoprojekt" Warszawa jest wyspecjalizowaną jednostką

projektowo-badawczą w dziedzinie energetyki zawodowej,

przemysłowej i komunalnej oraz w zakresie ciepłownictwa.

Wykonuje projekty budowy, rozbudowy, modernizacji i

rehabilitacji elektrowni i elektrociepłowni z uwzględnieniem

•>• •magań ochrony środowiska. Zakres naszej działalności

obejmuje również:

- studia lokalizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem ochrony

środowiska,

- sieci ciepłowni^",

- ekologicznie czyste elektrownie wodne,

- elektrownie parowo-gazowe,

- zagospodarowanie odpadów elektrownianych,

- instalacje redukujące emisję SO^ NO^ ze spalin kotłowych,

- budowle hydreotechniczne dla potrzeb energetyki

uwzględniające warunki ochrony wód,

- ekspertyzy o stanie urządzeń, operaty, instrukcje

eksploatacji itp.

- doradztwo techniczne i prawno-finansowe.

"Energoprojekt" Warszawa prowadzi też realizację inwestycji

"pod klucz".
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Ważniejsze

osiągnięcia

proekologiczne

Doświadczenia 43 lat projektowania i rozwoju obiektów

energetycznych, na bieżąco wzbogacanych światowymi

osiągnięciami w zabezpieczaniu środowiska naturalnego przed

negatywnym oddziaływaniem tych obiektów, gwarantują wysoką

jakość opracowań "Energoprojektu" Warszawa i stosowanie

rozwiązań proekologicznych.

Oto przykładowy wykaz usług "Energoprojektu" Warszawa,

wyróżniających się zastosowaniem rozwiązań

proeko1og i cznych:

- opracowanie we współpracy z holenderską firmą ESTS

projektu Instalacji odsiarczania spalin dla

Elektrowni Bełchatów,

- opracowanie we współpracy z Instytutem Chemii i Techniki

Jądrowej pilotowej instalacji jednoczesnego usuwania SO i

NO metodą radiacyjną,

- opracowanie koncepcji bloku parowo-gazowego w cyklu

kombinowanym, opalanego olejem lub gazem,

- kompleksowe opracowanie instalacji odpylania spalin z

kotłów opalanych węglem dla obiektów nowych i

modernizowanych,

- ekspertyzy i doradztwo przy wyborze technologii

proekologicznych i wyborze dostawcy w negocjacjach

z kontrahentami zagranicznymi,

- konstruowanie i wyposażenie elektrowni w urządzenia

ograniczające hałas,

- projektowanie składowisk odpadów paleniskowych

wyposażonych w nowoczesne techniki zabezpieczające

środowisko naturalne.
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- opracowanie szeregu planów strategicznych (master plan)

oraz studiów wykonalności (feasibility study)

modernizacji i rozwoju obiektów energetycznych ze

szczególnym uwzględnieniem zmniejszenia ich uciążliwości

dla środowiska naturalnego,

- opracowanie wielowariantowych analiz techniczno-ekonomicznych

dla wyboru optymalnych metod obniżenia emisji S0 2 i NO^

i pyłów dla pojedynczych kotłów i całych zakładów,

- projektowanie ekologicznie czystych małych elektrowni wodnych,

- kompleksowe rozwiązywanie problemu zanieczyszczania atmosfery

przez obiekty energetyczne, przemysłowe, składowiska odpadów,

opracowywanie operatów powietrzno-prawnych.

Przewidywany

zakres usług

proekologicznych

"Energoprojekt" Warszawa przewiduje rozwój i rozszerzenie

swojego dotychczasowego zakresu działalności

proekologicznej:

- uwzględnienie nowych technologii wytwarzania energii

elektrycznej i cieplnej

- kompleksowe rozwiązywanie problemu unieszkodliwiania

odpadów energetycznych i przemysłowych,

- kompleksowe projektowanie gospodarki wodnej i ściekowej

"obiektów energetycznych, opracowywanie operatów

wodno-prawnych,

- opracowywanie ocen oddziaływania na środowisko

(powietrze, woda, gleba, hałas, wibracje)

obiektów energetycznych i przemysłowych,

- projektowanie zagospodarowania stref ochronnych

obiektów przemysłowych,

- zainicjowanie i koordynacja współpracy energetyki z

Państwowym Monitoringiem Środowiska oraz Państwową

Inspekcją Ochrony Środowiska przy prowadzeniu pomiarów

stanu środowiska naturalnego wokół dużych elektrowni

cieplnych.



ZAKŁADY POMIAROWO - BADAWCZE ENERGETYKI

ENERGOPOMIAR
RZEC/O/NAWC A Ml NISTR A OCHRONY ŚRODOWISK A. ZASOBÓ W NATURAl.NUH 1 LLŚNICTWA

ZAKŁAD OCHRONY POWIETRZA I ZIEMI

ENERGOPOMIAR

ZAKRES USŁl G: ZAKRES PRODUKCJI:

- modernizacja elektrofiltrów,

- pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń,

- opracowywanie i instalacja systemów

monitoringu,

- odsiarczanie spalin,

- oddziaływanie składowisk na środowisko,
- zabezpieczanie przed wtórnym

pyleniem składowisk,

- zagospodarrwywanie odpadów,

- ocena uciążliwości obiektu dla
środowiska,

- pomiary warunków na stanowiskach pracy.

- analizatory imisji SO2

AN IM HO,

- pyłomierze,

- mikrosfery,

- elementy elektrofiltrów.

GLIWICE (POLAND), ul.SOWIŃSKIECO 3, tel. (32) 37-68-00, Inform. (32)37-66-65, Fax (32)31-65-42
Telex 036269 ADRES DLA KORESR: SKRYTKA POCZTOWA 402 PL 44-100 GLIWICE



HENTOLPOLAND
ul. Kubickiego 17/26

02-954 WARSZAWA

lei.: 40-87-86 lub 42-70-14
fax: 40-87-86 tlx: 81-27-52

ZINTEGROWANY SYSTEM
MONITORINGU EMISJI

PENTOL-CODEL
W skład systemu wchodzą

* MIERNIKI OPTYCZNE STĘŻENIA PYŁU, SO2, NOX, CO
ORAZ PRZEPŁYWOMIERZE SPALIN
zamontowane na kanałach spalin lub kominie

* CYFROWA MAGISTRALA DANYCH

* KOMPUTER IBM PC Z OPROGRAMOWANIEM

j
•O"0

^

.i)
-o-z

r-o*

Przykładowa konfiguracja systemu

Oprogramowanie w języku polskim w pełni zgodne
z wymaganiami przepisów ochrony środowiska

REFERENCJE W POIiSCE
Elektrociepłownia Krakow S.A. (4 kotły)
2 kotły - system w eksploatacji, 2 kotły- w budowie
Elektrownia Łagisza (7 kotłów)
/ kocioł - system w budowie



CII CENTRUM INFORMATYKI ENERGETYKI
u). Mysia 2, skr.poczt. 143, 00-950 Warszawa 1

Tel. (02)693-15-10, 693-22-6C, Fax:(022)29-38-71

Zakład Energometrii oferuje do sprzedaży następujące wydawnictwa

Biuletyny miesięczne:
- Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii
- Wyniki Finansowe Branż Przemysłu Paliwowo - Energetycznego

Biuletyn kwartalny:
- Sytuacja Energetyczna w Polsce - krajowy bilans energii

Wydawnictwa roczne :
- Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 1991r.
- Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach Zawodowych Emitor 1991r.
- Emisja Zanieczyszczeń Atmosfery w Polsce w Układzie Działowo-Gałęziowym
- Bilans Energetyczny Polski w Układzie Statystyki OECD, EUROSTAT i ONZ
- Charakterystyki Energo-Ekonomiczne Gałęzi i Branż Przemysłu
- Energia na Świecie - Przegląd Statystyczny
- Energetyka Polska na tle Krajów Wysokorozwiniętych,

stan obecny i perspektywy
- Polityka Energetyczna Polski i Zarys Programu do roku 2010.
- Taryfy i ceny energii elektrycznej w krajach rozwiniętych
- Taryfy i ceny paliw gazowych w krajach rozwiniętych
- Rola rządów państw IEA w zarządzaniu sektorem energii
- Charakterystyka podatków na nośniki energii w krajach OECD
- Katalog Elektrowni Polskich - Parametry Techniczne (wersja polska i angielska)

Jednocześnie informujemy, że posiadamy bardzo bogaty zbiór danych o gospodarce paliwowo-
energetycznej krajowej i zagranicznej, dostępnych również na magnetycznych nośnikach
informacji. Chętnych do korzystania prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny.

Zainteresowanych zakupem lub prenumeratą wydawnictw prosimy o składaniem zamówień
do CIE Zakładu Energometrii.



Pewna kontrola emisji
Warna dla wszysthicSi

i światło

SICK Technika pomiarów i skrawania dla ochrony środowiska.
Efektywne urządzenia t. •
Serwis na ca Tym świecie

* • *

Do ochrony środowiska przywiązu-
jemy coraz więcej wagi. Przede
wszystkim przepisy ochrony środo-
wiska, w tym rygorystyczne niemiec-
kie przepisy TA Luft wymagają od
zakładów, kotłowni, spalarni śmieci,
instalacji przemysłowych (przemysł
chemiczny, petrochemia, cementow-
nie) zachowania dopuszczalnych
norm, jak również ciągłej kontroli i
rejestracji emisji.
Niezawodne urządzenia do kontroli
emisji firmy SICK odgrywają ważną
rolę w tej dziedzinie. Dzięki wyso-
kiej jakości, niezawodności i często
nieosiągalnym parametrom są gwa-
rancją eksploatacji bez problemów.

Charakterystyczne zalety SICK'a
• bez pobierania próbek
• bez zabudowy wewnątrz komina
• niezawodność i zwarta budowa

Korzyści dla klientów
• długie okresy miedzykonserwa-

cyjne
• niskie koszty
• duża niezawodność

Nasz serws to pełna obsługa klien-
tów. Począwszy od pierwszych kon-
taktów już przed zakupem.Przy
pierwszych poradach technicznych,
czy to przez telefon, czy też bezpoś-
rednio u Państwa.
Doradca techniczny Sick-a jest
zawsze w pobliżu. Chętnie udzieli
Państwu informacji i rady. Sześć od-
działów w Niemczech, nasi pracow-
nicy w przedsiębiorstwach SICK-a
we Frar,:ji, Belgii, Holandii. Wlk. Bry-
tanii, Danii, Stanach Zjednoczonych
Ameryki, Szwajcai.i, Australii i Japo-
nii, jak również przedstawicielstwa
we wszystkich państwach uprzemys -
łowionych gwarantują serwis na ca-
łym świecie. Również po zakupie
służymy Państwu pomocą. Kupując
urządzenia SICK-a kupujecie i

s * *

Państwo |akość i bezpieczeństwo. A
gdyby kiedyś miel: Państwo jakiekol-
wiek problemy zapewniamy szybką
pomoc.
Serwis rozumiemy również jako
niezliczone kontrole jakości. Każdy
element poddawany jest w dziale ja-
kości dokładnym testom.Tak,
abyśmy dorstarczali Państwu tylko
wyroby najwyższej jakości. I tak, aby
zakup u nas oznaczał koniec
Państwa problemów.

Przyrząd do pomiarów
zawartości pyfu RM 41

RM 41 jest przyrządem pomiarowym
do określania koncentracji pyłu me-
todą optyczną. Jako czujnik w ukła-
dach sterowania RM 41 optymalizuje
prowadzenie paleniska w instalac-
jach emitujących pył, jak również
technologię produktów proszko-
wych. Dziedziny zastosowań RM 41
są różne. Sięgają od kotłów energe-
tycznych (£ 25 MW mocy cieplnej)
: spalarni śmieci poprzez Cemen-
townie i wapienniki, do Hut Szkła,
Stalowni i Petrochemii.
Przyrząd posiada atest TUV Nr.
936/803 C02

Przyrząd do pomiarów
gęstości dymu RM 61

RM 61 znajduje zastosowanie do
nadzorowania palenisk o mocy ciepl-
nej w zakresie £ 5 MW < 25 MW
wobec których istnieje wymóg cią-
głej kontroli, zarówno w spalarniach
śmieci i odpadów jak i w przemyśle,
rzemiośle i rafineriach. Poza tym
może on służyć do kontroli proce-
iów technologicznych w chemii i
kontroli filtrów (skuteczność, pę-
knięcia filtrów itp.), jak również do
sterowania strumieni produktów

• p -oszkowych. Przyrząd ten produ-
! kowany jest również w wersji Ex.
i Przyrząd posiada atest TUV Nr. IV
' 2.2/1014/83/335625/00.

Przyrząd do pomiarów
zawartości pyfu i
dwutlenku siarki GM 21

GM 21 wyznacza koncentrację SCK I
zawartość pyłu w strugach gazów.
Pomiar odbywa się bezdotykowo
metodą optyczną, a więc bez pobie-
rania próbek i opiera się na fizycz-
nej właściwości absorbcji światła w
określonych przedziałach spektral-
nych przez cząstki gazów i pyłu.
Zakres zastosowań sięga od po-
miarów spalin z siłowni i spalarni
śmieci, kontroli sprawności instalacji
odsiarczania po sterowanie w prze-
myśle chemicznym i petrochemii.
Przyrzrd posiada atest TUV Nr.
3.5.2/258/88-338970

Zespolony przyrząd do
pomiarów stężenia SO„
NO i pyfu GM 30

GM 30 umożliwia równoczesny po-
miar
• dwutlenku siarki
• tlenku azotu
• zawartości pyłu
Pomiar odbywa się optycznie,
bezzwłocznie i bezpośrednio w
mierzonym gazie, bez pobierania
próbki, Dzięki temu zapewnione są
długie okresy międzykonserwacyjne.
Zawartość SO2 i NO wyznaczana
jest z określonych przedziałów
spektralnych absorbcji w zakresie
ultrafioletu, a zawartość py/u z
tłumienia światła widzialnego.
GM 30 znajduje zastosowanie do
nadzoru i regulacji
• palenisk siłowni



• instalacji odsiarczania
• instalacji orbzotowania
• instalacji przemysłu cemento-

wego
j • instalacji petrochemicznych

Przyrząd posiada atest TUV Nr. 907/
87-337985 339488

Przyrząd do pomiaru
prędkości gazów VMA -2

Przyrząd pomiarowy do ciągłego
określania średnich prędkości prze-
pływu gazów. Podstawowe zastoso-
wanie to pomiary na kanałach i ko-
minai-h o średnicy 0,8 do 10 m. Po-
miar za pomocą ultradźwięków
opiera się różnicy czasów transmisji
impulsów w strudze gazu. Również
gazy żrące, zapylone, o wysokich
temperaturach nie stwarzają proble-
mów dla tej bezdotykowe) metody
pomiarowej. Z prędkości przepływu
można wyznaczyć natężenie prze-
pływu (objetość/czas). Z pomocą
dalszych czujników, ta^'-h jak przyr-
ządy do pomiarów s\?ei gazów i
pyłów, można ustalić strumienie ma-

i sowę poszczególnych komponen-
tów.

Przyrząd posiada atest TUV Nr.
1291777

Komputer pomiarowy M R 3

MR 3 odpowiada wytycznym odnoś-
nie analizy ciągłych pomiarów emisji
wg. BMIz. 5.9.84-VI12-556 134/4.
Przyrządy te analizują w max 24 ka-
nałach wartości zczytane z urzą-
dzeń do pomiarów emisji lub wiel-
kości pomocniczych. W każdym ka-
nale powstaje wg. zaprogramowa-
nego czasu uśredniania odpowied-
nia wartość średnia, która po
sprawdzeniu przeliczana jest wg.
wartości regresji do wielkości fizycz-
nej, a następnie wg. wielkości po-
mocniczych (wart. zmierzone lub
stałe) przeliczana jest do wielkości
unormowanej. Do klasyfikacji war-
tości średnich przeznaczone są 32
bloki pamięci sk-ładajace się z 20
klas plus klasy specjalne.
Przyrząd posiada atest TUV Nr. IV.
2.2/974/84-335626/00.

Pozostały program

Poza w. w. przyrządami oferujemy
bogaty program przyrządów uzupei-
niających, jak i do pomiarów innych
wielkości jak np: CO, Oj, wilgot-
ność, temperatura itd.

Po dokładne informacje prosimy
kierować zapytania do naszego re-
gionalnego przedstawicielstwa.

Przedstawicielstwo na Polskę:

ENGINEERING & CONSULTING |
ul. Braci Pi l lat ich 4/51

00-771 WARSZAWA 7 |
ti l./fox 022/41 79 11

• optic
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Erwin Sick GmbH
Optik-Elektronik
Geschaftsbereich
UmweltmeGtechnik
Nimburger StraBe 11
D-7801 Reute
® (076 41)4 69-0
Fax (07641) 46 9149
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FOK A ąR£ŁN WOKID

Nie obawiasz się pylenia mając deszczownię firmy BAUER!

Austriacka firma BAUER GmbH, została założona w 1930 roku i jest obecnie znanym i niezwykle
cenionym producentem urządzeń oraz kompletnych systemów do nawodnień deszczownianych. Wiele
urządzeń produkowanych przsz firmę BAUER stosowanych jest obecnie nie tylko w rolnictwie ale
również w zakładach przemysłowych i kopalniach do zraszania składowisk popiołów i odpadów
kopalnianych, hałd węgla i do nawadniania upraw na terenach rekultywowanych.

Spośród urządzeń do nawodnień produkowanych przez firmę BAUER
na szczególną uwagę zasługują:
- pompy ciągnikowe FAMOS o wydatkach nawet do 150 m3/godz. i ciśnieniu od 5 do 15 bar,
niezwykle ekonomiczne oraz doskonale przystosowane do współpracy z wszystkimi rodzajami
deszczowni
- deszczownie szpulowe RAINBOY o średnicach przewodu 50 i 55 mm i długości przewodu od 110
do 180 metrów mogą prpcować już przy ciśnieniu 3 bar i pozwalają na rozdeszczowanie od 5 do 20 m 3

wody na godzinę.
- rurociągi deszczowniane o średnicach od 50 do 159 mm wyposażone w szybkozłącza
umożliwiające błyskawiczny montaż i demontaż zachowują pełną szczelność połączeń nawet przy
odchyleniu osi przewodów do 30° i ciśnieniu do 15 bar
- szeroki asortyment zraszaczy o wydatkach od 0,4 do 127 m3/godz.
i promieniu zraszania od 12 do 67 metrów , w tym również specjalny zraszacz
dalekiego zasięgu HSW 25, doskonale przystosowany do zraszania hałd
i składowisk. Posiada on regulowany kąt nachylenia dyszy zraszacza w zakresie
od 12°do 30°co pozwala na optymalne zraszanie nawet podczas wiatru.
- deszczownie szpulowe RAINSTAR o długości przewodu od 220 do 580 m
i średnicy od 65 do 125 mm. Jedna z deszczowni RAINSTAR pracuje obecnie
przy rozdeszczowywaniu silnie zasolonych wód kopalnianych na obrzeżach
zbiornika flotacyjnego Lubińskiego Zagłębia Miedziowego.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres przedstawicielstwa w Warszawie:
EXPORT CONSULT
ul. Lektykarska 25/1, 01-687 Warszawa
tel. 332146, 338901, fax 331411, fix 814689 exco pi



BADANIA WPŁYWU ELEKTROWNI CIEPLNYCH NA ŚRODOWISKO

W ASPEKCIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Ludwik Pinko, Elżbieta Adamek

Energopomiar - Gliwice

1.Wstęp

Energetyka polska, która bazuje na paliwie węglowym musi

zwracać baczną uwagę na zagadnienia ochrony środowiska

naturalnego. Wiele krajów na świecie ponownie zwróciło swoją

uwagę na wykorzystanie węgla jako podstawowego źródła energii,

proponując t.zw. czyste technologie węglowe. W procesie

spalania węgla wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery

zależy od wielu czynników, ale przede wszystkim od:

- ilości i jakości spalanego węgla

- rodzaju i stanu technicznego urządzeń

stosowanych do spalania

- stopnia wyposażenia w urządzenia oczyszczające

i szeregu jeszcze innych czynników

Ponieważ elektrownie cieplne opalane węglem zazwyczaj zużywają

go w dużych ilościach, to przyjął się pogląd, że są one głównym

winowajcą za to, że w wielu miastach czy dużych aglomeracjach

przemysłowo - komunalnych stężenie zanieczyszczeń w powietrzu

przekracza dopuszczalne normy.

Środki masowego przekazu mają również w tym swój udział, gdyż

bardzo często publikują różne dane z zupełnie fałszywą

interpretacją.

Bardzo często występuje wyolbrzymienie tych problemów, co

podważa wiarygodność użytych argumentów i w sumie dezinformuje

opinię publiczną odnośnie faktycznego stanu naruszenia
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środowiska jak i jego rzeczywistych sprawców. Dotyczy to również

Bełchatowski ego Okręgu Przemysłowego (BOP), wokół którego

narosły "całe legendy". Z jednej strony w prasie bije się na

ajarm, że w BOP-ie postępuje kompletna degradacja środowiska

naturalnego, że wymierają lasy, gleba przestaje być użyteczna

rolniczo i tylko patrzeć jak wszystko zmieni się w "pustynię". Z

drugiej strony prezentowane są opinie, że nic się nie zmieniło,

że środowisko pozostało takim jakie było, a ten krzyk i wrzawa

są zupełnie bezpodstawne.

Powstaje więc pytanie jak to jest naprawdę, jaki jest stan

faktyczny w tym rejonie i ewentualnie w innych, gdzie są

zlokalizowane duże elektrownie cieplne. Odpowiedź na to pytanie

musi być oparta na faktach, na danych liczbowych, które powinny

być podstawą takiej oceny. Przeprowadzone badania stopnia

zanieczyszczenia atmosfery w szeregu krajach wykazały, że

inaczej należy rozpatrywać zanieczyszczenia w dużych

aglomeracjach przemysłowo-komunalnych, a inaczej na terenach

rolniczych gdzie emitowane są pojedyncze źródła emisji.

Przeprowadzona analiza wyników pomiarów zanieczyszczenia

atmosfery w aglomeracji warszawskiej, czy dla czeskich miast

Ostrawa-Havirov oraz dla miast Dayton i Cleveland w USA

wykazała, że udział energetyki w emisji S0 2 w tych rejonach

wynosi od 65 do 80 %, natomiast wpływ ich na imisję t.j. na

stężenie SOo w przyziemnych warstwach atmosfery wynosi od 10 do

30 '/.. Jest to oczywiste dla fachowców, ponieważ energetyka

stosuje wysokie kominy oraz tak prowadzi proces spalania, że

powoduje to rozproszenie emitowanych zanieczyszczeń na większe

odległości. Podając te fakty wcale nie chcemy twierdzić, że

budując wysokie kominy i rozpraszając zanieczyszczenia na

większej przestrzeni rozwiązuje się w ten sposób i.-roblem. Na

pewno nie.

Wyemitowane zanieczyszczenia przedostają się do wyższych warstw

atmosfery, są transportowane na dalekie odległości i bądź

kumulują się i zatrzymują część promieniowania słonecznego, bądź

opadają tam na ziemię dokładając się jako zanieczyszczenia z

"importu".
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2 . POM 1 A RY 7AN I [-CZYSZCZENI A POWIETRZA

lak już powiedzieliśmy, odpowiedź na pytanie jak i jest stan

faktyczny środowiska naturalnego w rejonie oddziaływania

elektrowni, musi być oparta na faktach, na danych liczbowych.

Takie dane są i to w dość pokaźnej ilości.

Pomiary zanieczyszczenia atmosfery w energetyce polskiej są

prowadzone od szeregu lat, sieci pomiarowe, mniej Jub bardziej

rozbudowane, były zainstalowane prawie w każdej większej

elektrowni. Obecnie już w szeregu elektrowniach zainstalowano

stały system do pomiaru emisji wyposażony w najnowocześniejsze

zestawy aparatury z komputerowym rejestrowaniem wyników.

W niniejszym referacie postaramy się przedstawić wyniki pomiarów

z największych elektrowni polskich t.j. Elektrowni Turów,

Kozienice i Bełchatów.

2.1. ELEKTROWNIA TURÓW

Jedna ze starszych elektrowni polskich; posiada moc

zainstalowaną 2000 MW i spala rocznie ok. 18-19 min ton węgla

brunatnego o wartości opałowej 6700-7150 kJ/kg i zawartości

siarki 0,5-0,6 '/.. Elektrownia wyposażona jest w 4 kominy o

wysokości 150 m każdy.

Elektroiwnia jest usytuowana w terenie pofałdowanym w dolinie

rzeki Nysa, a w pobliżu znajdują się dwie duże elektrownie

niemieckie, z których wpływy zanieczyszczeń nakładają się na

siebie.

Pomiary opadu pyłu rozpoczęto już w roku 1958 tj. na 4 lata

przed uruchomieniem pierwszego bloku w El. Turów i prowadzi się

je do chwi1 i obecnej w 24 punktach.

Sieć pomiarowa stężenia SO2 w powietrzu zawiera 11 punktów

pomiarowych (w jednym punkcie mierzono też stężenie tlenków

azotu).

Maksymalny opad pyłu występował zawsze w rejonie elektrowni

niemieckiej - Friedensgrenze w odległości 0,8 km od tej



elektrowni na kierunku przeważających wiatrów i wynosił 978
2

t/Um * rok. Natomiast na kierunku oddziaływania t'1 . Turów w

odległości 2,5 km od kominów elektrowni opad ten maksymalnie

wyniósł 215 t/km • rok.

Na terenach przygranicznych z Czechami opad pyłu w żadnym roku

nie przekroczył dopuszczalnej czeską normą wartości ej.

150 t/km2 • rok.

Wartości te uzyskiwano, gdy elektrofiltry nie były jeszcze

zmodernizowane i ich sprawność była niższa od 9T. 5 %. Po

modernizacji elektrofiltrów w Ei. Turów, opad pyłu obniżył się o

ponad 20 % i gdyby nie oddziaływanie ei. niemieckich, w każdym

punkcie nie przekraczałby wartości dopuszczalnych normą tj.

200 t/km2 • rok.

Pomiary ciafiłe stężeń dwutlenku siarki prowadzone są od roku

1984. Punkty pomiarowe usytuowane na kierunku przeważających

wiatrów jak i na zawietrznej w odległości od 2 do 25 km od

kominów elektrowni. W całym okresie prowadzonych pomiarów w

najbardziej niekorzystnych warunkach meteorologicznych, stężenia

SO2 najpierw 20 minutowe, a następnie po zmianie przepisów, 30

minutowe zawierały się w granicach od 0,0 do 1,1 mg/m . Przyczyni

95 Z zmierzonych stężeń znajdowało się w granicach od 0,0 do 0,1

mg/m . 80 7. występujących przekroczeń wysępowało w okresie

zimowym (wartość dopuszczalna 0,6 rng/m ) . Należy tu nadmienić że

dla interpretacji tych wyników trzeba wziąć pod uwagę, że

znaczny wpływ na sytuację w tym rejonie mają obie elektrownie

niemieckie (jedna spala rocznie 6 min 1 an węgla brunatnego a

druga 3 min ton), inne zakłady przemysłowe znajdujące się w

pobliżu, oraz oddziałowanie emitorów ze strony czeskiej.

2.2. Elektrownia Kozienice

Elektrownia Kozienice posiada moc zainstalowaną 2600 MW (8

• 200 i 2 • 500 MW) i spala rocznie ok. 6 - 4 min ton węgla

kamiennego o wartości opałowej ok. 20 415 kJ/kg i zawartości

siarki ok. 0,8 %. Elektrownia jest wyposażona w 3 kominy o

wysokości: 2 kominy po 200 m, 1 komin - 300 m.
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Pomiary opadu pyłu w otoczeniu elektrowni Kozienice rozpoczęto w

roku 1972 tj. na rok przed uruchomieniem pierwszego bloku.

Opad pyłu mierzono w trzydziestu trzech punktach pomiarowych

usytuowanych w odległości od 1 do 35 km od kominów elektrowni.

Roczne wartości opadu pyłu w najkorzystniejszych latach zawierał

się w granicach od 28 do 80 t/km * rok co stanowi 14 - 40 7.

obow i ązujących norm.

W jedenastu punktach usytuowanych na terenach leśnych opad pyłu

był niższy od 40 t/km • rok tj. był niższy od wartości

dopuszczalnych dla obszarów specjalnie chronionych.

Dokładna analiza wykazała, że opad pyłu na tym terenie wzrósł o

30 Z w stosunku do istniejącego tła.

Pomiar stężeń dwutlenku siarki w latach 19T2 - 1975 wykonano

metodą aspiracyjną w czterech porach roku.

Zmierzone stężenia nie przekroczyły 10 % wartości stężeń

dopuszczalnych czyli około 0,05 mg/m . Na podstawie pomiarów

patrolowych i obliczeń w kwietniu 1975 r. założono sieć

pomiarową opartą o analizatory automatyczne. Wyniki pomiarów

stężeń chwilowych w całym okresie od uruchomienia sieci w

najniekorzystniejszych warunkach wynosiły max. 0,40 mg/m (ok.

65 '/. wartości dopuszczalnej) i występowały w odległości 5 do 10

km od kominów elektrowni na kierunku przeważających wiatrów.

Natomiast ponad 80 7. zmierzonych stężeń 30 minutowych mieściło

się w granicach od 0 do 0,050 mg/m .

2.3. Elektrownia Bełchatów

Elektrownia Bełchatów posiada moc zainstalowaną 4320 MW (12

• 369 MW) i jest wyposażona w dwa 6-cio przewodowe kominy o

wysokości 300 m każdy.

Rocznie elektrownia zużywa ok 35 min ton węgla brunatnego o

wartości opałowej ok. 7330 kJ/kg i zawartości siarki średnio

0,54 V.. Węgiel ten zawiera stosunkowo dużo węglanu wapnia (kreda

jeziorna), który w procesie spalania w sposób naturalny wiąże

część zawartej siarki w węglu (od 20 do 30 7.) a związki te
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wypadają wraz z popiołem.

Każdy blok energetyczny wyposażony jest w dwa 3-polowe

elektrofiltry o gwarantowanej sprawności 99,6 °l.. 1 I ość

emitowanych zanieczyszczeń do atmosfery jest stale kontrolowana

od uruchomienia pierwszego bloku.

W celu kontroli wpływu Elektrowni Bełchatów na zanieczyszczenie

powietrza elektrownia zbudowała sieć pomiarową składającą sie z

9 punktów ciągłych pomiarów stężenia SOg usytuowanych w

odległości od 4,5 km do 23 km od kominów elektrowni oraz 32

punktów pomiaru opadu pyłu usytuowanych od 0,4 do 3T, 5 km od

kominów elektrowni. Prowadzone długoletnie pomiary wykazały że

opad pyłu wynosił maksymalnie od 30 t/km • rok do 144 t/km *

rok a więc nigdy nie przekroczył obowiązującej normy 200 t/km •

rok. Natomiast najwyższe stężenie SO2 średniodobowe jakie

zanotowano wynosiło 0,23 mg/m .

3. OBSERWOWANE ZMIANY W ŚRODOWISKU W REJONIE ELEKTROWNI

CIEPLNYCH

Po przedstawieniu wyników pomiarów zanieczyszczenia

powietrza możemy postawić pytanie jaki wpływ degradujący na

środowisko w swoim otoczeniu wywarły przedstawione w poprzednich

rozdziałach elektrownie.

3.1. Elektrownia Turów

Rejon oddziaływania Elektrowni Turów jest rejonem gdzie

nakładają się wpływy:

- 2 000 MW Elektrowni Turów,

- około T 000 MW elektrownie niemieckie,

- kompleks chemii i energetyki ze strony Czech.

Elektrownie niemieckie usytuowane przy samej granicy, od okresu

przedwojennego funkcjonowały wogcle bez odpylaczy co

spowodowało, że przy niskich kominach opad pyłu przed

uruchomieniem Elektrowni Turów na tym terenie wynosił 8000 -

12000 t/km • rok. Dopiero w połowie lat siedemdziesiątych
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zaczęto tam instalować mu 11icyk1ony, których sprawność do

dzisiaj nie przekracza T5 "/.. Dlatego też w tym rejonie stwierdza

się w wielu miejscach naruszenie środowiska naturalnego.

Powszechnie jest znane wymieranie ogromnych połać: i lasów Gór

Izerskich. Są to lasy iglaste najbardziej czułe na emisję

związków siarki. Podobną sytuację zaobserwowano na Górce w

pobliżu Elektrowni Turów, w którą "uderzenia emisji" wprost z

elektrowni niemieckiej były skierowane właśnie na wysokości

komina El. Turów. Prowadzone, w rejonie najwyższych i

najczęstszych przekroczeń średniodobowych i chwilowych stężeń

SO2, badania stanu zdrowotnego zamieszkałej tam ludności

wykazały, że jest on raczej dobry. Nieliczne odchylenia dały się

sprowadzić do wpływu obecnego w powietrzu SO2 i jego pochodnych

na układ oddechowy oraz aparat ochronny oka. Zanieczyszczenie

powietrza w otoczeniu Elektrowni Turów nie stanowi zagrożenia

epidemiologicznego dla zamieszkałej tam ludności [i]. Poprawa

stanu sanitarnego powietrza w tym rejonie wymaga spójnych

działań El. Turów i przemysłu obu sąsiednich państw.

3.2. Elektrownia Kozienice

W otoczeniu Elektrowni Kozienice nie wystąpiły znaczące

uszkodzenia środowiska naturalnego. Pojedyncze uszkodzenia drzew

w Puszczy Kozienickiej mogą być wynikiem naturalnego obumierania

niektórych gatunków drzew.

3.3. Elektrownia Bełchatów

Drzewostany sosnowe nadleśnictw Bełchatów i Piotrków

Trybunalski znajdują się w bezpośrednim zasięgu wpływów

•związanych z działalnością bełchatowski ego kompleksu przemysłowo

energetycznego. Proces degradacji tych drzewostanów wynika z

łącznego wpływu przekształceń dotyczących szeregu elementów

środowiska. Skutek zanieczyszczeń emitowanych przez Elektrownię

Bełchatów należy zatem rozpatrywać w powiązaniu z całokształtem

zmian zaistniałych wcześniej w środowisku leśnym. Zawartość
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siarki w igliwiu sosny w okresie poprzedzającym emisję

zanieczyszczeń z Elektrowni Bełchatów ustalono na poziomie 0,157

7. w suchej masie igl iwia. W porównaniu z naturalnymi

zawartościami tego pierwiastaka w igliwiu sosny (poniżej 0,1 7.)

jest to wynik sugerujący, że wpływ zanieczyszczeń przemysłowych

powietrza na drzewostany był już w tym czasie wyraźny. Do roku

1987 zawartość siarki w igliwiu sosny nadleśnictw Bełchatów i

Piotrków Trybunalski nie uległa wyraźnemu podwyższeniu; emisja

zanieczyszczeń przez Elektrownię Bełchatów nie wprowadzała

wyraźnych zmian świadczących o pogorszeniu się zdrowotności

drzewostanów. Nie można jednak jednoznacznie tego wpływu

wykluczyć, choćby ze względu na stosunkowo słabo rozpoznany

mechanizm rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z emitorów

wysokich [2].

4. PODSUMOWANIE

Emitowane z elektrowni cieplnych zanieczyszczenia: pył,

SO2, NOx typowe dla procesów spalania paliw są również emitowane

z licznych źródeł (paleniska domowe), których oddziaływania

lokalne są często silniejsze od wpływu oddalonego dużego

emitora. Ocena wpływu dużych obiektów energetycznych na stan

zanieczyszczenia przyziemnej warstwy atmosfery w strefie ich

potencjalnego oddziaływania, na podstawie naziemnych pomiarów

stężeń zanieczyszczeń jest zadaniem bardzo trudnym. Wartością

zmierzoną, wprowadzoną do powietrza i powodującą jego

zanieczyszczenia jest ładunek zanieczyszczeń (emisja pyłowo -

gazowa). Niezależnie od tego jak dotychczasowa emisja wpłynęła

na zmiany w środowisku naturalnym, tak jak i inne elektrownie,

wszystkie 3 omawiane obiekty energetyczne podjęły szeroko

zakrojone działania mające na celu ograniczenie emisji

zanieczyszczeń do atmosfery.

Elektrownia Turów rozpoczyna realizację programu przebudowy 3

bloków 200 MW na zastosowanie w nich kotłów fluidalnych. W

takiej skali i o takiej mocy dotychczas tego typu urządzeń

jeszcze nie eksploatowano. Po pomyślnej rctjiizacji pierwszych 3
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bloków, następne będą również w ten sposób zmodernizowane.

Elektrownia Kozienice prowadzi już długotrwałe uzgodnienia ze

stroną japońską w sprawie modernizacji i wyposażenia jej w

instalację odsiarczania spalin.

Elektrownia Bełchatów postanowiła zastosować jeden z

najefektywniejszych sposobów odsiarczania spalin tj. metodę

wapienną we współpracy z energetyką holenderską. Po

przeanalizowaniu szeregu propozycji różnych metod, a nawet

przeprowadzeniu wielu prób, postawiono sobie następujące

warunk i:

- koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji ÓD

odsiarczania spalin nie powinny być zbyt wysokie,

- powinna istnieć możliwość szybkiego i nieskomplikowanego

uruchamiania i zatrzymywania instalacji bez zakłóceń w

pracy elektrowni,

- mała ilość załogi do jej obsługi,

- możliwość zastosowania procesu bez poważniejszych zmian w

układzie technologicznym elektrowni,

- winna istnieć możliwość zastosowania prostych układów

automatyzacji pracy instalacji,

- możliwość stosowania łatwodostępnego sorbentu pochodzenia

krajowego.

Takim właśnie warunkom odpowiada budowana obecnie instalacja na

pierwszych dwóch blokach. Sprawność odsiarczania ma wynosić 90 -

95 °L, dodatkowo będą odpylane spaliny a produktem końcowym

będzie gips. Takie same instalacje mają być wybudowane na

dalszych 8 blokach.

Można śmiało stwierdzić, że gdyby nie bariery finansowe to

polskie elektrownie byłyby tak samo dobrze wyposażone w

urządzenia eliminujące emisję zanieczyszczeń do atmosfery jak

niemieckie czy japońskie. Nasze elektrownie wiedzą co i jak

stosować - potrzeba tylko na to odpowiednich środków.
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WPŁYW ELEKTROWNI BEŁCHATÓW NA ŚRODOWISKO

W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH POMIARÓW I BADAŃ

1 2
Maria Szarfenberg, Wojciech Orzeszek

1 2
Elektrownia Bełchatów, BSiPE Energoprojekt Warszawa

Wstęp

Elektrownia Bełchatów o mocy 4320 MW została wybudowana w latach

1977 - 1988. Ma ona podstawowe znaczenie dla polskiego systemu

energetycznego.

Wytwarza prawie jedną czwartą energii elektrycznej produkowanej w kraju.

Energia dzięki wykorzystaniu miejscowych złóż węgla brunatnego jest tania,

a lokalizacja w centrum kraju stwarza wyjątkowo korzystne warunki do jej

przesyłu i odbioru. Elektrownia jest właściwie rozwiązana i wyposażona i

dzięki temu wywiera stosunkowo niewielki wpływ na środowisko odciążając od

produkcji energii elektrycznej zarówno Śląsk jak i aglomeracje warszawską

i łódzką.

Jest ona opalana węglem brunatnym z pobliskiej Odkrywki Bełchatów

o zasobach 978 min ton o średniej wartości opałowej 8180 kJ/kg ( 1955

kcal/kg) przy 52,7% wilgoci, średniej zawartości popiołu 10.4 % i

średniej zawartości siarki 0.64 % (przy 50 % rfilgoci). Wybrane dane

technologiczne charakteryzujące pracę Elektrowni w latach 1983-1991

przedstawiono w tablicy 1.

Dla elektrowni opalanych węglem najistotniejszym problemem w

zakresie ochrony środowiska jest emisja do atmosfery dwutlenku siarki.

W celu maksymalnego ograniczenia jej skutków spaliny odprowadzono do atmo-

sfery przez zastosowanie jedynie dwóch 300 m wieloprzewodowych kominów.

Ogromna koncentracja spalin podłączonych do jednego emitora (moc 2160

MW/komin) zapewniająca maksymalne wyniesienie smugi oraz wysokie kominy

stwarzają szczególnie korzystne warunki do intensywnego rozproszenia

zanieczyszczeń i zmniejszenia stężeń przy powierzchni ziemi.

Elektrownia Bełchatów wpływa na środowisko nie tylko miejscowo ale także

w skali kraju a nawet części kontynentu.
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W takich warunkach najwyższe średnioroczne przyziemne stężenia SO od

Elektrowni obliczone dla warunków rzeczywistej pracy pełną mocą z lat
3

1989-1991 w rejonie maksimum oddziaływania nie przekraczają 7 fig/m (rys 2)

[6], stężenia na terenie kraju poza województwem piotrkowskim wynoszą 5 -

0.1 fig/m (rys 1), a 66 % emisji dwutlenku siarki wydostaje się poza

granice kraju [5].

Dzieje się tak dzięki zastosowaniu opisanych powyżej rozwiązań, mimo

że Elektrownia produkując około jedną czwartą energii elektrycznej w kraju

wydala do atmosfery także około jedną czwartą emisji i SO z elektrowni

zawodowych (tablica 2).

Udział Elektrowni w emisji popiołu do atmosfery jest znacznie mniejszy

ze względu na zastosowanie elektrofiltrów o wysokiej gwarancyjnej

99.6 % i średniorocznej osiągalnej skuteczności odpylania 99.2 X.

Dzięki temu w miejscu występowania maksimum oddziaływania opad pyłu
2

wynosi zaledwie około 20 g/m /rok co stanowi 10 7. wartości

dopuszczalnej.

Niekorzystne oddziaływanie Elektrowni Bełchatów na stan

zanieczyszczenia atmosfery polega nie tyle na występowaniu wysokich stężeń

od niej samej, ale na dodawaniu się jej stosunkowo niewielkiego

oddziaływania na bardzo znacznym obszarze do oddziaływań lokalnych źródeł

emisji co jest najistotniejsze głównie w terenach miejskich. Zilustrowano

to na rysunkach nr 3 ł 4 na przykładzie obliczeń dla sąsiedztwa

Elektrowni [6].

Część zanieczyszczeń emitowanych z Elektrowni dociera do powierzchni ziemi

w postaci mokrego i suchego strumienia związków siarki. Nie są to

wielkości normowane - ich znajomość ułatwia prowadzenie gospodarki rolnej

i leśnej. Uzyskany na drodze obliczeń rozkład całkowitego strumienia

siarki docierającego do powierzchni ziemi w latach 1988-90 przedstawiono na

rysunku 5 [7].

Dla porównania całkowity strumień siarki w mało zanieczyszczonym rejonie
2 2

( Suwałki ) wynosi około 3 g SO /m /rok, na Śnieżce około 5 g SO /m /rok,
2

a w okolicach Katowic ok. 14 g S0„/m /rok

Elektrownia Bełchatów była projektowna w latach siedemdziesiątych

kiedy to prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska było znacznie

bardziej liberalne niż jest obecnie i niż będzie w przyszłości.
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Przedstawiono to poniżej na przykładzie norm stężeń dwutlenku siarki

Rodzaj
dopuszczalnego
stężenia

30-minutowe

24-godzinne

średnioroczne

3
Wartość dopuszczalnego stężenia S02 ( /ig/m )

1966-1980

900

350

97

1980-1990

900

350

64

1990-1998

600

200

32

po 1998 r

440

150

32

Elektrownia przy aktualnej emisji nie przekracza dopuszczalnych stężeń w

powietrzu atmosferycznym oraz norm emisji określonych na podstawie

obowiązujących aktualnie przepisów (Rozporządzenie Ministra Ochrony

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Dz U nr 15/90 poz. 92).

W związku z potrzebą dotrzymania norm stężeń SO , które będą obowiązywać

po 1998 r oraz zainteresowaniem krajów do których Elektrownia eksportuje

zanieczyszczenia planuje się inwestycje związane z odsiarczaniem spalin,

które przedstawiono w dalszej części niniejszego artykułu.

Odsiarczanie to jest także uzasadnione prognozą dotyczącą stopniowego

zwiększenia zawartości siarki w węglu w związku z planowanym

wykorzystaniem węgla z odkrywki Szczerców.
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Prognoza zawartości siarki do roku 2022

Rok

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

zawartość
siarki w węglu

X

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,69

0,70

0,72

0,72

0,72

0,73

0,75

0,75

0,76

0,76

0,76

0,79

0,79

0,80

0,80

0,82

0,90

0,90

0,97

1,00

1,04

1, 18

1,10

1,17

1,39

1,39

Stężenie SO
w spalinach

mg/Nm

2984

2984

2984

2984

2984

2984

3007

3143

3143

3143

3187

3275

3275

3318

3318

3318

3449

3449

3493

3493

3580

3930

3930

4235

4366

4540

5152

4803

5109

6069

6069
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Oprócz przedstawionych powyżej rozwiązań ograniczających ujemne

oddziaływanie Elektrowni na środowisko realizowane są następujące

działania :

odpady paleniskowe w postaci popiołów i żużli odprowadzane

są hydraulicznie na składowisko " Lubień " - takie rozwiązanie

uważano dotychczas za najkorzystniejsze ze względu na maksymalne

ograniczenie pylenia wtórnego,

aktualnie uruchamiana jest instalacja odprowadzania zwilżonego

popiołu do wyrobiska pokopalnianego - w ten sposób zostanie

ograniczony obszar zajmowany na składowisko,

zastosowany zamknięty system gospodarki wodno - ściekowej nie

przewiduje odprowadzenia ścieków z El. Bełchatów do wód

powierzchniowych.

Badania wpływu Elektrowni Bełchatów na środowisko

W Elektrowni Bełchatów istnieje system badawczo-pomiarowy, którym

objęto wszystkie elementy środowiska naturalnego. Celem prowadzonych badań

i pomiarów jest określenie kierunku zmian w środowisku i w konsekwencji

podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia uciążliwości Elektrowni.

Kontrola prowadzona jest na bazie sieci pomiarowych zlokalizowanych

w rejonie oddziaływania zakładu.

Podstawowy zakres badań pozostawał dotychczas w głównych zarysach

niezmieniony, jak to przedstawiono poniżej :

- Ciągłe pomiary stężeń dwutlenku siarki za pomocą analizatorów ANIM

w 9 punktach

- Miesięczne pomiary opadu pyłu i zawartości siarczanów w pyle opadającym

w 32 punktach

- Miesięczne pomiary opadu atmosferycznego z oznaczeniem zawartości

siarczanów i pH w 9 punktach

- Średniodobowe pomiary stężeń pyłu zawieszonego za pomocą

automatycznego miernika IMIZ
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- średniodobowe pomiary stężeń H„SO metodą aspiracyjną

- Pomiary zawartości metali śladowych w emitowanym do atmosfery pyle oraz

w popiole i w żużlu

- Badania wpływu Elektrowni na stan radiologiczny środowiska

- Badania stanu lasów w rejonie oddziaływania Elektrowni

(drzewostany nadleśnictwa Bełchatów i Piotrków Trybunalski).

Badania te są prowadzone do chwili obecnej, to jest do czasu kiedy

Elektrownia od trzech lat pracuje już pełną mocą. Zebrane w tym okresie

doświadczenia oraz ogólny postęp wiedzy umożliwiają sformułowanie pierwszych

wniosków dotyczących zarówno wpływu Elektrowni na środowisko jak i potrzeby

udoskonalania pomiarów.

W zakresie wpływu na środowisko główną tezę można sformułować następująco:

- dotychczas nie wykryto wyraźnego wzrostu zanieczyszczenia atmosfery, który

można byłoby przypisać narastającym emisjom z Elektrowni w okresie

dochodzenia do pełnej mocy i pracy pełną mocą .

Dotyczy to wszystkich z wymienionych powyżej zakresów badań.

- Jeśli nie udało się wykryć wyraźnego wpływu Elektrowni na stan

zanieczyszczenia atmosfery wymienionymi powyżej badaniami to, albo jest on

na tyle niewielki, że było to niemożliwe, albo zastosowane metody były za

mało czułe i dokładne (obarczone błędami).

Zarówno w jednym jak i drugim przypadku uzasadnione jest zweryfikowanie

sposobu prowadzenia pomiarów, jak również ich interpretacji.

Autorzy niniejszej pracy zdają sobie sprawę, że zbadanie oddziaływania

dużych elektrowni na stan zanieczyszczenia powietrza jest zadaniem bardzo

trudnym. Spowodowane jest to z jednej strony bardzo dużym rozcieńczeniem

spalin, dzięki zastosowanym bardzo wysokim kominom i dużym wyniesieniem, a z

drugiej strony ze względu na to, że obiekty te nie są izolowane w

środowisku. Sumaryczne zanieczyszczenie pochodzące z innych źródeł, nawet

bardzo odległych, z reguły przewyższa oddziaływanie badanego obiektu, tym

samym niezmiernie utrudniając interpretację uzyskanych rezultatów badań.

Dlatego w badaniach niezbędne jest zastosowanie bardziej czułych przyrządów

i metod pomiarów oraz prowadzenie bardziej, niż to było dotychczas,

subtelnej interpretacji uzyskanych rezultatów.
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W związku z powyższym w Energoprojekcie, korzystając z doświadczeń

specjalistów zajmujących się poszczególnymi zakresami oddziaływania

na środowisko dokonano weryfikacji pomiarów prowadzonych wokół Elektrowni.

Założeniem tych prac była ocena prowadzonych dotychczas badań i pomiarów

pod kątem ich celowości, prawidłowości wykonania (usytuowanie punktów

pomiarowych, sprawdzenie metodyk i aparatury ) oraz prawidłowości ich

wykorzystania.

Sprawozdania z wyników tej weryfikacji przedstawione zostaną w kilku

kolejnych referatach.

Wyniki pracy przedstawiono Władzom Ochrony Środowiska, u których uzyskały

one pozytywną opinię. Aktualnie prowadzi się zmianę systemu pomiarowego w

oparciu o nowe decyzje.

Poniżej przedstawiono system pomiarowy wokół Elektrowni w takiej post ci

jaką miał do 1992 r.

Stan powietrza atmosferycznego.

W celu określenia rzeczywistej wielkości emisji SO , pyłu i NO z

kotłów BB 1150 opalanych węglem brunatnym prowadzone są od roku 1983

pomiary stężeń w/w zanieczyszczeń w gazach odlotowych. Szczegółowa analiza

wyników pomiarów pozwala na stwierdzenie, iż uzyskiwane wartości tylko

sporadycznie przekraczały dopuszczone Decyzją Urzędu Wojewódzkiego ilości

emitowanych substancji.

Decyzja wydana dnia 10 sierpnia 1984 r zezwalała na wyemitowanie

z poszczególnych kotłów : 1184 kg/h pyłu, 4042,0 kg/h SO i

1817,0 kg/h N20g.

W związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony powietrza dnia 20.08.91r.

wydana została nowa Decyzja, która dopuszcza możliwość wemitowania

z poszczególnych kotłów następujących ilości: 731 kg/h pyłu, 3810 kg/h SO

844 kg/h NO .

W związku z emitowaniem do atmosfery SO i pyłu prowadzone są w

rejonie Elektrowni ciągłe pomiary stężeń S0 w 9-ciu punktach pomiarowych

oraz średniomiesięczne pomiary opadu pyłu w 32 punktach pomiarowych.

Punkty pomiarowe usytuowane są w odległości 4,5 km * 37,5 km od

kominów w większości na kierunkach przeważających wiatrów. (rys Nr.6).
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Układ sieci pomiarowej oraz metodyki pomiarów uzgodniono z Wydziałem

Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

W celu uzyskania możliwości oceny zmian postępujących w środowisku po

wybudowaniu Elektrowni już w latach 1975-1980 prowadzono na szeroką

skalę badania tła w zakresie stężeń SO i opadu pyłu. Otrzymywane

aktualnie wyniki pomiarów wymienionych wyżej parametrów tylko w

niewielkim zakresie wykazują tendencje zwyżkujące w stosunku do "tła".

Analizując kilkuletnie wyniki pomiarów opadu pyłu w rejonie

oddziaływania Elektrowni stwierdzono, że w żadnym przypadku nie

zostały przekroczone wartości normowane t.j. do roku 1990 250 g/m /rok
2

a aktualnie 200 g/m /rok.

Wyniki szczegółowe zawarto w tabeli Nr.3.

Analiza stężeń SO w powietrzu w latach 1984-1991 pozwala na

stwierdzenie, iż w zakresie wartości normowanych 30 min., 24 h i

średniorocznych nie wystąpiły przekroczenia w żadnym punkcie pomiarowym.

Tabela Nr.4 obrazuje kształtowanie się stężeń średniorocznych SO w

powietrzu na przestrzeni 8 lat. Należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, iż

mimo przyrostu mocy Elektrowni od 1982 r - 360 MW do 1988 r - 4320 MW, a

co za tym idzie systematycznego zwiększania się emisji w stosunkowo

niewielkim zakresie zmieniły się stężenia SO w powietrzu i opad pyłu na

powierzchnię. Powyższą sytuację należy tłumaczyć zastosowaniem w

El.Bełchatów wysokich emitorów, które powodują rozprzestrzenianie się

spalin na dużych wysokościach i daleko od punktu wyrzutu.

W celu rozszerzenia informacji o stanie środowiska w rejonie

oddziaływania Elektrowni prowadzone są od 1984 r analizy chemiczne wód

opadowych w 9-ciu punktach pomiarowych (ekspozycja miesięczna). Analiza

wyników z okresu 6 lat nie wykazuje dużych wahań pH wód opadowych a

średnioroczne wartości mieszczą się w granicach 5-4-6, zawartość siarczanów

w tych wodach nie wykazuje tendencji zwyżkowych mimo przyrostu mocy

elektrowni i wynosi od 15,7 •=• 35,5 mg/dm (tablica 5). Na podstawie

pomiarów chemizmu opadów atmosferycznych obliczono średnioroczny

strumień siarki docierający do podłoża (tablica 6).

Od roku 1984 Elektrownia Bełchatów prowadzi badania zawartości

pierwiastków śladowych w pyle emitowanym do atmosfery. Badaniami objęto 22

pierwiastki. Na podstawie uzyskanych w latach 1984-1991 wyników można

stwierdzić co następuje::
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- spośród pierwiastków oznaczonych w popiołach lotnych największe

wahania stężeń wykazało siedem pierwiastków są to : miedź, kadm,

cynk, tytan, złoto, antymon i tor,

- zawartości pozostałych pierwiastków mieszczą się w zakresach

podawanych dla gleb naturalnych i skał. Wyższe niż w glebach i

skałach są zawartości ołowiu, arsenu, miedzi, kadmu, cynku, srebra

i rtęci. Kilkuletnie badania wykazują, że popiół emitowany przez

elektrownię zawiera niewielkie ilości pierwiastków śladowych a co

za tym idzie szkodliwość ich dla środowiska jest znikoma.

Stan radiacyjny środowiska w rejonie Elektrowni Bełchatów.

W wyniku spalania węgla do środowiska uwalniane są izotopy

promieniotwórcze pochodzenia naturalnego, które zawarte są w węglu.

Prace nad wpływem Elektrowni Bełchatów na stan radiacyjny

środowiska rozpoczęto w 1983 r.

Do oznaczeń radioaktywności w latach 1983-1985 pobrano próLy :

- popiołu spod elektrofiltrów,

- wód podziemnych z piezometrów w rejonie składowiska popiołu,

- wody nadosadowej ze składowiska,

- wody z rzeki Widawki.

Ponadto w punktach zlokalizowanych od 3 - 25 km od Elektrowni na

kierunkach przeważających wiatrów w miejscowościach Łękawa, Poraj

i Bryszki pobrano próby gleb, roślin i opadu pyłu. Oznaczenia

radionuklidów w popiołach spod elektrofiltrów prowadzono w latach

1983-1987, a w latach 1985-1987 również w popiołach ze składowiska.

Po dwóch latach badari zrezygnowano z pomiarów radioaktywności w opadzie

pyłu ze względu na bardzo niskie jej wartości, a po czterech latach z

tej samej przyczyny zaniechano pomiarów zawartości naturalnych

substacji promieniotwórczych w roślinach.

Wyniki pomiarów koncentracji radionuklidów pochodzenia naturalnego w

różnych komponentach środowiska w sąsiedztwie Elektrowni są na poziomie

wyników otrzymywanych w innych rejonach Centralnej Polski.

Generalnienależy stwierdzić, iż wpływ El. Bełachatów na stan

radiologiczny środowiska jest znikomy.
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Wpływ składowiska popiołu i żużla "Lubień" na otaczające środowisko.

Odpady powstające w wyniku spalania gromadzone są na

składowisku nadpoziomowym o powierzchni 420 ha. Dotychczas zdeponowano
3

tam 53 min m .

System odpopielania jest hydruliczny o obiegu zamkniętym. W celu

określenia wpływu wód nadosadowych infiltrujących ze składowiska do wód

gruntowych i podziemnych od 1981 r. prowadzone są na szeroką skalę

badania.

W badaniach tych przeprowadzono szczegółową analizę budowy geologicznej i

warunków hydrogeologicznych podłoża i wykonano pomiary chemizmu wód

podziemnych i powierzchniowych określając jakość tła hydrochemicznego.

W kolejnych etapach określono:

- chemiczny skład odpadów paleniskowych z uwzględnieniem

stężeń pierwiastków promieniotwórczych,

- wymywalność odpadów paleniskowych,

- jakość wód układu hydroodpopielania,

- jakość wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska,

- poziom stabilizacji wód powierzchniowych.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono, że w

składzie chemicznym popiołów występują w dużych ilościach glinokrzemiany

a średnia zawartość Al_0 i SiO waha się w granicach 60-70 % .

W znaczących ilościach występują również związki wapnia. Śladowe ilości

mikroelementów nie przekraczają średniej zawartości tych pierwiastków w

glebie i litosferze.

Stwiedzono, iż aktywność promieniotwórcza odpadów jest niewielka.

Badania i obserwacje chemizmu wód w piezometrach prowadzone w

latach 1981-1991 wykazały, że w rejonie składowiska następują zmiany w

mineralizacji wód gruntowych i wgłębnych, zmiany te związane są z

aktualnie eksploatowanym polem składowiska oraz powiększeniem powierzchni

o pole 4 i zwiększającą się wysokością składowania.

Osobny problem stanowi pylenie wtórne ze składowiska. Generalnie

można stwierdzić , że pylenie ma zasięg lokalny i występuje w okresie

silnych wiatrów (powyżej 5m/s)i przesuszenia podłoża.
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Aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza pyłami unoszonymi ze

składowiska prowadzone są systematycznie takie zabiegi jak

awiohydroobsiew, hydroobsiew oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Wyłączone z eksploatacji powierzchnie składowe zabezpiecza się

emulsją cementową rozpylaną z samolotów. Po stronie wschodniej składowiska

uruchomiono system zraszaczy. Od 1993 r. popiół z Elektrowni składowany

będzie w wyrobisku pokopalnianym dzięki czemu negatywny wpływ składowiska

Lubień na środowisko znacznie się zmniejszy.

Wyniki badań porównawczych stanu degradacji drzewostanów

w rejonie Elektrowni Bełchatów

W roku 1984 Instytut Badawczy Leśnictwa przedstawił "Raport o stanie

zagrożeń środowiska leśnego w Polsce". W raporcie tym stwierdzono,

że emisja zanieczyszczeń z Elektrowni Bełchatów spowoduje powstanie

silnych zagrożeń na powierzchni około 50 tys.ha drzewostanów, a w wyniku

połączonego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza oraz leja depresyjnego

Kopalni zaistnieje możliwość powstania nieużytku przemysłowego na

powierzchni około 8 tys.ha. Aktualnie nie obserwuje się symptomów tak

pesymistycznej prognozy, niemniej nie można jej lekceważyć.

W związku z powyższym Elektrownia Bełchatów finansuje badania, których

celem jest określenie zasięgu i tempa zmian zdrowotności drzewostanów

położonych w strefie oddziaływania kompleksu paliwowo-energetycznego

i opracowanie na tej podstawie przedsięwzięć zmierzających do utrzymania

lasów w dobrej kondycji zdrowotnej.

W roku 1981 wykonano spektrostrefowe zdjęcia lasów w obrębie gmin

Kamieńsk, Kluki i Pajęczno (1 tys.ha). W roku 1983 wykonano zdjęcia

spektrostrefowe zwartego kompleksu lasów obrębu "Lubień" o łącznej

powierzchni 5477 ha, na podstawie tych zdjęć opracowano mapę stanu

sa.iitarnego lasów.

Badania naziemne wykonane w latach 1985-1988 pozwoliły na stwierdzenie,

że emisje zanieczyszczeń pyłowo-gazowych nie wywołały negatywnych

zmian w pokrywie glebowej lasów najbliższego otoczenia Elektrowni.

Całkowita zawartość makro- i mikroelementów w glebach leśnych kształtuje

się na poziomie uznanym za naturalny. W innych rejonach przemysłowych

zawartości są wyraźniejsze i odbiegają od danych analitycznych uzyskanych

dla okręgu bełchatowskiego.

2/ 11



Na uwagę zasługuje również fakt, że w lasach objętych badaniami w roku

1988 dokonano przeglądu stanu porostów uznając, iż stanowią one jeden

z istotnych elementów siedlisk leśnych, który reaguje na zanieczyszczenia

powietrza.

W wyniku dokonanego przeglądu stwierdzono, że między spisami porostów

epifitycznych sosny z powierzchni najbliższych i najdalszych od Elektrowni

występują bardzo małe różnice. Powyższe zjawisko może świadczyć, że obecny

stan odzwierciedla raczej ogólną sytuację nasycenia na terytorium całej

Polski przez SO ,który dociera do nas również z terenów Europy Zachodniej.

W roku 1988 opracowany został program badań porównawczych stanu

degradacji drzewostanów pozostających w strefie oddziaływania

El. Bełchatów część II.

Program obejmuje lata 1989-1995. W roku 1989-90 przeprowadzono pierwszy

cykl badań w oparciu o nowy program.

W wyniku badań stwierdzono, że przeprowadzone na wybranych do stałych

badań powierzchniach leśnych obserwacje w latach 1989-90 potwierdziły

prawidłowości występujące w latach 1985-1988.

Chemizm igliwia sosny pobranego do analiz w 1989 r. nie wykazuje różnic

w stosunku do cech stwierdzonych w badaniach z lat poprzednich i utrzymuje

się na poziomie, który charakteryzuje większość obszarów leśnych w kraju.

Pod tym względem drzewostany sosnowe otaczające El. Bełchatów można

umiejscowić między terenami północo-wschodniej Polski, a sosnowymi

drzewostanami Polski południowej. Potwierdziła tą tendencję również

analiza stanu igliwia przeprowadzona na podstawie zdjęć spod

mikroskopu elektronowego. Dokonana ocena liczby roczników igliwia dla

powierzchni badań zlokalizowanych w różnych odległościach od Elektrowni,

w większości przypadków pozwala zaliczyć objęte oceną drzewostany jako

charakterystyczne dla strefy "0" zagrożenia przemysłowego. Około

20% ogólnej liczby tych powierzchni wykazuje stan igliwia

charakterystyczny dla strefy pierwszej zagrożenia ekologicznego.
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Przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie

wpływu El.Bełchatów na stan środowiska.

W trakcie 10-letniej eksploatacji El. Bełchatów stwierdzono

występowanie szeregu uciążliwości, które nie znalazły rozwiązań

projektowych w początkowej fazie budowy, a w większości przypadków

spowodowane były stanem techniki ogólej.

Do takich uciążliwości należy emisja SO i tlenków azotu.

Ograniczenie emisji SO

Pierwsze prace związane z przygotowaniem do wdrożenia technologii

odsiarczania spalin w El.Bełchatów rozpoczęto w 1985 r przeprowadzając

badania nad określeniem stopnia wiązania siarki w naturalnych

warunkach spalania węgla. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że

naturalny stopień wiązania siarki w komorze paleniskowej mieści się w

granicach 20%-30%. W 1986 r na palenisku modelowym w "Energopomiarze"

przeprowadzono badania nad określeniem wpływu dodatku kredy jeziornej

i popiołu lotnego z II i III strefy elektrofiltrów na stopień wiązania

siarki.

Na podstawie w/w badań opracowano koncepcję doświadczalnego układu

neutralizacji tlenków siarki metodą suchych addytywów dla jednego

bloku 360 MW w El. Bełchatów. W roku 1986 przeprowadzono próby

odsiarczania spalin z zastosowaniem jako addytywu kredy pojeziornej i

wapna hydratyzowanego. W 1987 r przeprowadzono serię prób polegającą na

zawracaniu popiołu lotnego z II i III strefy elektrofiltra bloku Nr. 2

do kotła (z powietrzem wtórnym). Celem tych badań było określenie

możliwości wykorzystania popiołu lotnego zawierającego znaczne ilości

związków wapnia w procesie suchego odsiarczania spalin. We wrześniu

1987 r przeprowadzono rozpoznawczą próbę odsiarczania spalin polegającą

na wprowadzeniu do kotła mączki wapiennej w ilości około 3,8% w stosunku

do ilości spalanego węgla tj.15 t/h. W roku 1988 powtórzono próby

odsiarczania spalin z kredą pojeziorną i z mączką wapienną.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie suchej

metody odsiarczania spalin stwarza następujące problemy:

- uzyskiwany procent odsiarczania jest bardzo niski (max.40% przy

dodatku mączki wapiennej),
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- istnieje niebezpieczeństwo zarastania powierzchni grzewczych kotła,

co w konsekwencji może spowodować obniżenie produkcji energii

elektrycznej,

- dla uzyskania efektów odsiarczania w granicach 40% występuje duże

zużycie związków wapnia,

- efektem końcowym jest powstanie dużych ilości odpadów.

W roku 1988 przeprowadzono rozeznanie w zakresie zaawansowania prac

badawczych nad polskimi metodami odsiarczania spalin.

Stwierdzono, iż brak nadziei na szybkie wdrożenie ich na skalę

techniczną. W tym samym czasie dokonano przeglądu metod odsiarczania

stosowanych na świecie. W konsekwencji w/w działań stwierdzono, że

jedynym sensownym rozwiązaniem problemu emisji SO z El. Bełchatów jest

zastosowanie wysokoskutecznej technologii odsiarczania spalin w oparciu

o technologię zachodnią.

W początku 1990 r Elektrownia dysponowała już opracowaniami, które

określały możliwość zabudowy instalacji odsiarczania spalin na

poszczególnych blokach. Równocześnie spływały do elektrowni oferty na

realizację budowy instalacji.

Oferty złożyły takie firmy jak : Steinmuller, Bischoff, Thyssen,

Saarberg-Hoelter-Lurgi, ESTS Holandia, Mitsubishi Japonia i Niro-Atomizer

Dania. Z wyjątkiem Niro-Atomizer wszystkie pozostałe firmy proponowały

mokrą metodę odsiarczania. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy

ESTS-Holandia ( aktualnie HTS-ESTS ). Zadanie inwestycyjne dla dwóch

bloków energetycznych jest w realizacji. Instalacja dla bloku 10 powinna

być oddana do eksploatacji do dnia 30 czerwca 1994 r.

Ograniczenie emisji tlenków azotu z El.Bełchatów

W procesie spalania węgla powstają tlenki azotu. 0 wielkości emisji

NO decydują między innymi:

- typ paleniska,

- efektywna temperatura spalania,

- koncentracja tlenu w sferze intensywnego spalania,

- jakość przemiału węgla,

- sposób doprowadzenia powietrza wtórnego.
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Istnieją dwa zasadnicze systemy ograniczenia emisji NO z kotłów:

1. ograniczenie emisji w chwili ich powstawania - metody pierwotne

2. usuwanie NC ze spalin poza strefą spalania - metody wtórne.

El. Bełachatów od kilku lat prowadzi próby i sukcesywnie wdraża

rozwiązania dotyczące metod pierwotnych.

Dotychczas wykonano:

- cykl badań na podstawie których uregulowano gospodarkę powietrzem

w rejonie palników,

- wprowadzono optymalizację procesu spalania, które umożliwiła prace

z obniżonym nadmiarem powietrza przy jednoczesnym polepszeniu

stabilności spalania oraz zachowaniem śladowych ilości CO w

spalinach z kotła.

W/w rozwiązania doprowadziły do ograniczenia emisji NO o 40-50% (z 400-600

na 200-300 mg/Nm 3).

W bieżącym roku zostaną przeprowadzone próby z symulacją systemu OFA

tzn. dolny palnik jako palnik podstawowy zasilany będzie mieszanką pyłową o

większej koncentracji i niedomiarem powietrza.

Natomiast palnik górny ( dwie górne sekcje ) zasilany będzie

najdrobniejszymi frakcjami pyłu węglowego oraz podawana będzie pozostała

ilość powietrza dla utrzymania odpowiedniego nadmiaru.

W wypadku otrzymania pozytywnych wyników rozważona zostanie możliwość

modernizacji palników pyłowych i zabudownia na stałe dysz OFA.
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Wnioski końcowe

1. El.Bełchatów o mocy 4320 MW opalana węglem brunatnym posiadająca dwa

300 m wieloprzewodowe kominy przez 10 lat pracy nie spowodowała

istotnych zmian w środowisku naturalnym.

2. 2 uwagi na perspektywę otrzymywania z KWB Bełchatów węgla o

podwyższonej zawartości siarki (złoże Szcerców) oraz zaostrzenie

obowiązujących norm ochrony środowiska istn.eje konieczność budowy

wysokoskutecznych instalacji odsiarczania spai n.

3. Należy prowadzić dalsze prace w celu ograniczenia emisji tlenków azotu.

4. Kontynuacja pełnego zakresu dotychczasowych pomiarów i badań wokół

Elektrowni opisanych w niniejszej pracy jest niecelowa.

Elektrownia przystępuje do organizacji nowego systemu pomiarów w oparciu

o przeprowadzoną weryfikację oraz wydane na tej podstawie decyzje

administracyjne.
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Tablica 1

Zestawienie wybranych danych technologicznych Elektrowni Bełchatów w latach

1983 - 1991.

Rok

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Średnia
moc
dyspozy-
cyjna

MW

470.3

953.2

1650.9

2466.3

2957.3

3199.6

3653.5

3726.7

3763.8

Zużycie
węgla

min. ton

5.06

11. 13

17.97

25.87

32.00

34.53

37.56

34.24

34.92

Parametry węgla

Wartość
opałowa

kcal/kg

1851

1827

1859

1817

1782

1786

1819

1854

1860

Popiół

%

11.8

11.6

11.2

12.0

12.6

12.7

11.5

10.3

10.1

Siarka
całko-
wita

%

0.62

0.53

0.48

0.46

0.49

0.618

0.675

0.615

0.620

Średnia
osiągał
na
skutecz
ność
odpyla-

nia

'/.

99.4

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

99.2

Emisja
pyłu

tys.ton

6.5

9.5

15.2

23.9

31.5

34.0

34.6

27.6

26.2

Emisja
S 02

tys.ton

50.2

94.3

138.5

190.2

254.0

341.6

405.4

336.9

346.3
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Tablica 2

Emisja zanieczyszczeń oraz produkcja energii z El. Bełchatów w

odniesieniu do wszystkich elektrowni zawodowych w Polsce

Ilość zainstalowanych

jednostek 360 MW

Udział w produkcji

energii netto (%)

Udział w emisji

S0_ do atmosfery . .

Udział w emisji

pyłu do atmosfery
(7.)

1983

2

3.6

3.4

1. 1

1984

4

6.6

6.0

1.8

1985

7

12.0

8.9

3.1

1986

9

17.3

11.8

5.0

1987

10

20.0

14.9

6.2

1988

12

21.3

19.8

7.0

1989

12

23.5

26.5

7.5

1990

12

23.6

28.8

7.7
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Tablica 4

Średnioroczne stężenia SO w powietrzu

atmosferycznym w rejonie El.Bełchatów

Nr

p-ktu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Miejscowość

Łękawa

Chabielice

Podwódka

Poraj

Kacprów

Chorzenice

3ryszki

3udzików

3oręby

Położenie

p-ktu w stos.

do Elektrowni

odl. w
km

4,5

14,5

10,5

13,5

17,0

10,0

23,0

17,0

7,5

kierunek

E

W

NNW

E

NE

SSW

E

ESE

NNE

Stężenia średnioroczne w ^ig/SO /m

1984

31

33

34

40

19

35

23

32

-

1985

24

24

27

26

20

27

19

13

37

1986

33

42

20

21

33

38

38

28

5i

1987

31

39

24

28

31

37

39

28

37

1988

24

29

22

41

30

43

32

26

24

1989

33

33

35

44

41

62*

34

33

36

1990

10

10

20

20

20

10

20

20

10

1991

10

30

20

20

30

10

30

10

20

Uwaga : dopuszczalne stężenie S0 ? średnioroczne do 1989 r wynosiło 64

od 1990 r 32 f/g/m3

* Wartość zawyżona. Analizator pracował w zimie.

Wymiana linii energetycznej.

2/ 2



Zakres odczynu pH oraz średnioroczne wartości pH w latach 1984 - 91

dla 9 punktów pomiarowych

Tablica 5

Nr

p-któw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Miejscowość

Łękawa

Chabielice

Podwódka

Poraj

Kacprów

Chorzenice

Bryszki

Pudzików

Poręby

1984

od

4.85

4.80

4.30

4.30

4.25

4.30

4.35

4.70

4.20

- pH

do

7.00

6.60

6.30

7.25

6.95

6.80

7.40

6.80

7.00

sdczyn

śr.
roczna

5.49

5.65

5. 12

5.25

5.46

5.53

5.90

5.81

5.25

1985

od

4.7

4.5

3.7

4.2

4. 1

4.5

4.3

4.2

3.9

- pH c

do

7.4

6.6

6.0

7. 1

6.5

7.0

7.2

6.2

6.9

Ddczyn

śr.
roczna

3.3

5. 1

4.8

5.2

5.1

4.8

5.4

4.9

5.0

Nr

p-tów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1986 -

od

4.6

4.0

3.7

3.9

3.9

4.4

4.6

3.9

4.5

PH odczyn

do

7

7

6

6

6

7

6

7.

7.

6

1

8

8

9

8

8

5

6

śr.
roczna

5

5

5

5

4

6

5.

5.

5.

95

4

3

4

7

2

9

1

6

1987 -

od

5.2

5.3

3.7

4.2

4.4

4.9

4.5

4.6

4.7

pH odczyn

do

7.2

7.8

7.2

6.3

7.0

6.8

6.8

6.3

6.3

śr.
roczna

6.3

5.9

4.4

5.3

5.3

5.7

5.7

5.6

5.6

1988 -

od

4

4

4

4

4

4

4

4.

4.

4

6

0

0

3

0

3

3

2

PH odczyn

do

7

7

7

5

6

7.

6.

6.

7.

4

7

2

6

2

0

8

3

3

śr.
roczna

6.0

5.9

5.4

4.8

5.4

5.5

5.6

5.0

5.7
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T a b l i c a 5 ( c . d )

Nr

p-tów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1989 -

od

4.6

4. 1

4.3

4. 1

4. 1

4. 1

4. 1

4. 1

4.2

pH odczyn

do

8.6

8.4

7.3

6. 1

7.3

6.4

7.0

6.4

6.9

śr.
roczna

6.3

5.8

5.4

5. 1

5.4

5.2

5.4

4.8

5.4

1990 -

od

4.4

5.0

4.0

4. 1

4.3

4.5

4.3

4.6

4.4

pH odczyn

do

7.4

6.9

6.5

6.7

7.3

7. 1

6.8

7.8

9. 1

śr.
roczna

5.9

5.8

4.9

5.2

5.6

5.5

5.7

5.8

6. 1

1991 -

od

4.5

4.0

3.5

4.2

4.0

3.9

4.5

4.1

4.6

pH odczyn

do

6.8

7.8

4.7

6.3

5.8

6.9

6.9

6.8

8.5

śr.
roczna

5.8

5.7

4.3

5.0

5.0

5. 1

5.8

5.2

5.9
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Tablica 6

Pomierzony roczny strumień siarki docierającej

do powierzchni ziemi ( g SO /m /rok )

Punkt pomiarowy

Łękawa

Chabielice

Podwódka

Poraj

Kacprów

Chorzenice

Bryszki

Pudzików

Poręby

Średnio we
wszystkich
punktach

1985

8.20

6.82

10.24

7.50

7.69

9.64

8. 16

12.28

7.70

8.69

1986

4.77

4.56

4.54

3.94

4.76

6.03

4.04

4.17

3.85

4.52

1987

6.74

4.34

4.96

4.87

5.33

6.00

3.84

5.55

5.37

5.26

1988

8.62

8. 16

17.81

8.49

8.41

10.78

7.04

7.29

10.63

9.69

1989

8. 16

3.44

3.49

5.67

4. 14

6.57

5.09

7.36

4.93

5.36

1990

4.43

3.00

3.55

6.05

4.43

4.47

5.80

6. 15

5.24

4.79

1990

4. 16

3.20

3.51

5.63

4.20

4.61

4.36

4.04

5.38

4.34
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"POMIARY STANU ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY WOKÓŁ DUŻYCH

ELEKTROWNI CIEPLNYCH NA PRZYKŁADZIE ELEKTROWNI BEŁCHATÓW"

Grażyna Mitosek, Jacek Iwanek

Instytut Ochrony Środowiska - Warszawa

1. Wstęp

W artykule omówiono wyniki prac, wykonanych na zlecenie

Elektrowni Bełchatów, mających na celu ocenę sieci monitoringu

zanieczyszczeń powietrza pracującej dotyczczas wokół elektrowni

i zaproponowanie koncepcji systemu pozwalającego na bardziej

racjonalne wykorzystanie środków finansowych wydatkowanych na

pomiary zanieczyszczenia atmosfery [1, 2, 3].

Systemy pomiarów stężeń zanieczyszczeń atmosfery istniejące

często od wielu lat wokół dużych elektrowni tworzono z reguły w

celu "uchwycenia wpływu emitora na otaczający teren i

ewentualnego sterowania na bieżąco odpowiednią technologią

ograniczania emisji w niekorzystnych warunkach

meteorologicznych".

Nie ulega wątpliwości, że ocena wpływu dużych obiektów

energetycznych na stan zanieczyszczenia przyziemnej warstwy

atmosfery w strefie ich potencjalnego oddziaływania, na

podstawie naziemnych pomiarów stężeń zanieczyszczeń, jest
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zadaniem bardzo trudnym, niekiedy wręcz niemożliwym. Dotyczy to

w szczególności obiektów emitujących zanieczyszczenia z bardzo

wysokich kominów, gdzie ilość emitowanego ciepła powoduje

znaczne wyniesienie smugi (często powyżej 1000 m). W efekcie,

smuga przenoszona jest na bardzo duże odległości i dociera do

warstwy przypowierzchniowej atmosfery w dużym stopniu

rozcieńczona.

Równocześnie, emitowane z elektrowni zanieczyszczenia: SO2, NOX,

Pyły» typowe dla procesów spalania paliw, są emitowane także z

licznych mniejszych źródeł, których oddziaływania lokalne w

określonych obszarach są często silniejsze od wpływu oddalonego

dużego emitora. Istnienie silnych oddziaływań lokalnych zwykle

uniemożliwia nie tylko ocenę wpływu wybranego zakładu na stan

zanieczyszczenia powietrza w rejonie badań (szczególnie trudną w

przypadkach takich jak rozważany) lecz także zdecydowanie

zmniejsza możliwość praktycznego wykorzystania wyników do oceny

stanu jakości powietrza w rejonie badań. Z sytuacją taką mamy do

czynienia m.in. w przypadku obecnej sieci pomiarowej Elektrowni

Bełchatów.

Drugie z deklarowanych najczęściej zadań wspomnianych sieci

pomiarowych, tj. sterowanie na bieżąco technologią ograniczania

emisji, wiąże się z wykorzystaniem sieci jako systemu

alarmowego. Wymaga to zastosowania wysokiej klasy mierników

automatycznych, pracujących "w czasie rzeczywistym", bieżącego

przesyłania wyników do stacji centralnej systemu, powiązania

pomiarów stężeń z pomiarami parametrów meteorologicznych,
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wykorzystania modelowania matematycznego do bieżącej oceny i

prognozowania stanu zanieczyszczenia atmosfery. Systemy alarmowe

są zwykle bardzo drogie (zarówno ich budowa, jak i eksploatacja)

i zgodnie z założeniami Programu Państwowego Monitoringu

Środowiska powinny być tworzone jedynie w sytuacjach

szczególnych, tj. w przypadkach gdy znaczna liczba mieszkańców

(np. dużych miast) narażona jest na wysokie stężenia mierzonych

zanieczyszczeń i gdy istnieją możliwości podjęcia odpowiednich

działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia. Tworzenie sieci

pomiarowych o takim przeznaczeniu w otoczeniu dużych elektrowni

o bardzo wysokich kominach praktycznie nie znajduje

uzasadnienia.

2. Uwagi na temat istniejącej dotychczas sieci pomiarowej

System monitoringu zanieczyszczenia atmosfery, pracujący od

kilku lat wokół Elektrowni Bełchatów, składał się z 9 stałych

punktów pomiarowych, w których prowadzono badania:

- stężeń dwutlenku siarki (pomiary ciągłe),

- opadu pyłu i zawartości siarczanów w pyle opadającym (pomiary

miesięczne;,

- opadu atmosferycznego z oznaczeniem pH . zawartości siarcza-

nów (pomiary miesięczne).

Na jednej ze stacji prowadzono też pomiary średniodobowych

stężeń H 2SO 4 i pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym.

Wszystkie stacje, umieszczone w wolno stojących kontenerach,

pracowały w oparciu o urządzenia produkcji polskiej:
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automatyczne analizatory stężeń SO2 ANIM, automatyczny miernik

stężenia pyłu IMIZ oraz urządzenie do poboru prób H 2SO 4 metodą

aspiracyjną.

Elektrownia Bełchatów prowadziła ponadto miesięczne pomiary

opadu pyłu (z oznaczeniem zawartości siarczanów ) w rozszerzonej

sieci obejmującej dodatkowo 32 stanowiska pomiarowe (słoje

Wecka).

Jak wynika z wizji lokalnej systemu, przeprowadzonej przez

autorów niniejszego artykułu, w przeważającej większości

przypadków stanowiska pomiarowe zostały umieszczone w strefie

oddziaływań lokalnych źródeł emisji mierzonych zanieczyszczeń

(S02, pyłu). Niemal wszystkie stacje ustawiono w sąsiedztwie

(niekiedy bardzo bliskim) budynków mieszkalnych i zabudowań

gospodarczych opalanych węglem - a więc emitujących badane

zanieczyszczenia. W niektórych przypadkach wpływy lokalne

całkowicie zniekształcały wyniki pomiarów, uniemożliwiając

jakiekolwiek ich wykorzystanie.

Przeważającą większość spośród 32 stanowisk do poboru prób

opadu pyłu ustawiono na polach uprawnych lub w ich sąsiedztwie,

w ogródkach, w pobliżu dróg wiejskich lub polnych, niekiedy w

pobliżu miejsc gdzie wysypuje się popiół z palenisk domowych, w

niewielkiej odległości od kominów zabudowań mieszkalnych i

gospodarczych. Zarówno ilość, jak i skład zbieranego w takich

miejscach pyłu są bardzo silnie związane z lokalnymi źródłami

pylenia i nie wydaje się możliwe określenie jakiejkolwiek

korelacji wyników z funkcjonowaniem elektrowni.
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Stanowiska do poboru prób opadu atmosferycznego umieszczone

były niemal w każdym przypadku nad pylącym podłożem, w miejscach

bardzo silnie narażonych na zabrudzenie próby (m.in. w wyniku

nawiewania przez wiatr ziemi, kurzu i pyłu z dachów i krzewów

bądź spłukiwania zanieczyszczeń przez deszcz z drzew i krzewów

pod którymi ustawiono naczynia opadowe). W kilku przypadkach w

pobliżu stanowisk stwierdzono obecność popiołu z palenisk

domowych (w opadzie oznaczano zawartość siarczanów). Bardzo mała

wysokość poboru prób, ok. 50 cm nad ziemią, zwiększa ich

narażenie na lokalne zanieczyszczenie. Przy poborze prób w

takich warunkach nie jest możliwia prawidłowa interpretacja i

wykorzystanie rezultatów badań.

Przy opisanej lokalizacji stanowisk pomiarowych, nie jest

możliwa ocena wpływu elektrowni na stan zanieczyszczenia

powietrza w rejonach objętych pomiarami. Nawet w sytuacji gdy

spełnione są zasady lokalizacji szczegółowej stanowisk lub

lokalizacja szczegółowa może być zaakceptowana, ustawienie

stacji w otoczeniu licznych lokalnych źródeł emisji, np. wśród

zabudowy wiejskiej, pozwala jedynie ocenić stan zanieczyszczenia

powietrza w rejonach badań i odpowiedzieć na pytanie czy stężnia

danego zanieczyszczenia np. na terenie wsi przekraczają wartości

dopuszczalne. W razie stwierdzenia przekroczeń nie jest jednak

możliwe powiązanie ich występowania z określonym źródłem emisji.

Odrębny problem stanowi pracująca w sieci aparatura

pomiarowa. Zastosowany do pomiarów S0 2 analizator ANIM-86
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charakteryzuje sie przede wszystkim złą oznaczalnością, która

wynosi praktycznie ok. 30 Mg SO2/m3. Z analizy wyników pomiarów

prowadzonych w rozważanej sieci w okresie listopad 1990

- październik 1991 widać, że 80-90 % rejestrowanych stężeń nie

przekracza 40 Mg/m i aż 60-80% wartości nie przekracza

20 Mg/m . W tej sytuacji można mieć poważne obiekcje co do

jakości uzyskiwanych wyników stężeń SOj•

Poza złą oznaczalnością i małą czułością, analizatory ANIM

•nają wiele innych wad, takich jak:

- konstrukcja nie gwarantująca stabilności przepływu powietrza

- podstawowego warunku poprawności oznaczenia przy

zastosowaniu metody kulometryczej;

- brak stabilności zera i zakresu wzorcowania;

- często obserwowany brak reakcji na stężenia SO2

przekraczające granicę oznaczalności, zwykle związany z

niewłaściwym przebiegiem reakcji elektrochemicznych.

Wymienione czynniki stawiają pod znakiem zapytania możliwość

wykorzystania ANIM-ów do pomiarów stężeń dwutlenku siarki poza

obszarami o bardzo wysokich stężeniach SO2.

Z dokonanego przeglądu sieci pracującej dotychczas wokół

Elektrowni, analizy uzyskiwanych rezultatów oraz analizy założeń

przyjętych przy jej tworzeniu wynika ,że:

- mimo ponoszonych od wielu lat nakładów finansowych,

praktyczna przydatność uzyskiwanych rezultatów jest

niewielka i kontynuacja pomiarów w obecnej sieci nie wydaje
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się celowa,

- system pomiarowy powinien ulec daleko idącym zmianom.

Należy tu podkreślić, że przedstawione powyżej uwagi odnoszą się

także do większości stacji pomiarowych pracujących w otoczeniu

innych elektrowni i dużych obiektów przemysłowych. Jak wynika z

doświadczeń autorów artykułu, niestety, te same błędy popełniane

są również w propozycjach rozwiązań nowych sieci pomiarowych,

dla dużych elektrowni (np. EC Pruszków II).

3. Założenia do koncepcji systemu pomiarów stężeń zanieczyszczeń

powietrza.

Punktem wyjścia przy tworzeniu nowych systemów pomiarowych

powinna być analiza celów pomiarów i możliwości ich realizacji

przy wykorzystaniu naziemnych stacji pomiarowych . Nowo tworzone

sieci powinny też odpowiadać założeniom programu Państwowego

Monitoringu Środowiska.

Opracowując propozycje zmian systemu pomiarowego dla Elektrowni

Bełchatów przyjęto następujące założenia:

1. Z powodów omówionych wcześniej, ocena wpływu Elektrowni na

stan zanieczyszczenia powietrza w przyziemnej warstwie atmosfery

wymaga zminimalizowania możliwości oddziaływania lokalnych

źródeł emisji na wyniki badań, zastosowania czułych metod

pomiarowych, powiązania pomiarów stężeń z ciągłym pomiarem i

rejestracją parametrów meteorologicznych ( głównie kierunku i
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prędkości wiatru).

Z praktyki wiadomo, że odejście od żrńdeł lokalnych w obszarach

pozamiejskich (luźno rozrzucone wsie z budynkami zwykle

opalanymi węglem) oznacza konieczność lokalizacji stacji poza

obszarami zamieszkałymi. Pomijając sprawę bezpieczeństwa

sprzętu, lokalizacja taka może budzić obiekcje co do

zasadności wykorzystania wysokiej klasy aparatury.

Tym samym liczba stacji o takim charakterze powinna być

ograniczona do jednej lub dwóch.

2. Do prowadzenia badań w tych rejonach potencjalnie narażonych

na wpływ Elektrowni gdzie nie przewiduje się lokalizacji stałej

stacji monitoringu , wskazane byłoby wykorzystanie stacji

przewoźnej lub mobilnej. Rozwiązanie takie pozwoli na pomiary

stężeń w wielu miejscach i w rozważanym przypadku wydaje się

bardziej uzasadnione od tworzenia kilku stacji stałych.

Dotyczy to także pomiarów w rejonie rezerwatu Luszczanowice czy

prowadzenia pomiarów stężeń w masie powietrza napływającej " z

zewnątrz" nad obszar oddziaływania Elektrowni (badanie tła na

nawietrznej stronie w stosunku do Elektrowni).

Z dotychczasowych doświadczeń wynika jednak, że stacje

mobilne należące wyłącznie do dużych zakładów przemysłowych nie

są w pełni wykorzystywane. Należałoby tu zatem rozważyć

możliwość rozwiązania, w którym stacja ruchoma byłaby

wykorzystywana zarówno przez zakład, jak i lokalne służby

ochrony środowiska.
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3. Elektrownia Bełchatów jest obiektem o bardzo dużej emisji

zanieczyszczeń do atmosfery, obejmującym swym zasięgiem

oddziaływania znaczną część kraju. W tej sytuacji uzasadniona

wydaje się partycypacja Elektrowni w tworzeniu ogólnokrajowej

sieci monitoringu zanieczyszczenia powietrza (tzw. sieci

podstawowej).

W skład sieci podstawowej, tworzonej obecnie pod nadzorem

Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, wchodzi kilkadziesiąt

stacji zlokalizowanych na terenie całago kraju.

W oparciu o wyniki pomiarów dokonywana będzie ocena stanu

zanieczyszczenia powietrza i jego zmian krótko- i

długookresowych na terenie kraju i w poszczególnych regionach.

Do systemu zostały włączone niektóre istniejące stacje

pomiarowe, wybrane w drodze selekcji uwzględniającej spełnienie

określonych kryteriów. W niektórych rejonach Polski przewiduje

się utworzenie nowych stacji - dotyczy to m.in. województwa

piotrkowskiego. (W większości województw za utworzeniem stacji

sieci podstawowej odpowiedzialne są Wojewódzkie Inspektoraty

Ochrony Środowiska).

Według wstępnej propozycji autorów opracowania, przewidywany

udział Elektrowni w tworzeniu systemu stacji podstawowych

polegałby na częściowym lub całkowitym finansowaniu utworzenia

lub/i obsługi dwóch stacji systemu na terenie województwa

piotrkowskiego : jednej w Bełchatowie i jednej Piotrkowie

Trybunalskim.
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4. Z uwagi na bardzo dużą wysokość emitorów Elektrowni (dwa

kominy o wysokości 300 m) i często obserwowany na tej wysokości

skręt wiatru, pomiary prędkości i kierunku wiatru na naziemnych

posterunkach lub stacjach meteorologicznych nie dostarczają

informacji o rzeczywistym kierunku przenoszenia emitowanych

zanieczyszczeń. Jest to jednocześnie jedna z ważniejszych

informacji w przypadku próby oceny oddziaływania Elektrowni na

* zanieczyszczenie powietrza w określonym rejonie.

W tej sytuacji bardzo pomocne byłyby pomiary kierunku i

prędkości wiatru na wysokości zbliżonej do wysokości emitorów.

Prowadzenie takich pomiarów wymaga zastosowania odpowiedniego

rozwiązania technicznego, umożliwiającego prawidłowe określenie

mierzonych parametrów.

4. Lokalizacja stacjonarnych stacji pomiarowych.

Niezależnie od rodzaju tworzonej sieci monitoringu, wybór

lokalizacji stacji pomiarowych zwykle składa się z kilku etapów.

Są to:

1. Zgromadzenie niezbędnych materiałów i informacji oraz

wykonanie obliczeń w zakresie umożliwiającym prowadzenie

analiz lokalizacyjnych.

2. Wybór rejonu lub rejonów potencjalnej lokalizacji stacji

(określenie lokalizacji ogólnej).

3. Wstępna selekcja obszarów w wybranych rejonach, mająca na

celu uniknięcie niepożądanych wpływów uniemożliwiających

realizację zamierzonego celu pomiarów, wybór potencjalnych
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miejsc lokalizacji stacji.

4. Wskazanie lokalizacji stacji spełnieniającej warunki

prawidłowego usytuowania czerpni do poboru prób badanego

powietrza (określenie lokalizacji szczegółowej).

Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie można znaleźć w "Zasadach

projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia

atmosfery" [4].

4.1. Stacjonarna stacja Elektrowni Bełchatów

Uwzględniając zamierzony cel utworzenia stacji, jakim jest

określenie wpływu Elektrowni na stan zanieczyszczenia powietrza

w rejonie jej oddziaływania, przyjęto następujące założenia co

do obszaru potencjalnej lokalizacji stacji:

- spodziewane stężenia długookresowe zanieczyszczeń emitowanych

przez Elektrownię powinny być tu wyższe niż w innych rejonach

w strefie wpływu Elektrowni,

- wybrany rejon powinien być w jak najmniejszym stopniu narażony

na niebezpieczeństwo nakładania się wpływów innych źródeł

emitujących mierzone zanieczyszczenia (np. zakładów w

pobliskich miejscowościach, czy dużych tras komunikacyjnych, w

szczególności znajdujących się pomiędzy Elektrownią i

przyszłym punktem pomiarowym).

Wyboru rejonów o tak określonym charakterze dokonano m.in. w

oparciu o analizę:

• rozkładów stężeń SO, i NO, w otoczeniu Elekrowni, uzyskanych

w oparciu o wielowariantowe obliczenia z wykorzystaniem
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modelowania matematycznego.

- warunków meteorologicznych na rozważanym obszarze,

- informacji o źródłach emisji zanieczyszczeń w obszarze

analiz,

- sposobu zagospodarowania terenu.

Po przeprowadzeniu dalszych analiz, połączonych z wizją lokalną

kilku wytypowanych obszarów potencjalnych, zaproponowano

lokalizację stacji na terenie Hydroforni Parzniewice, położonej

ok. 15 km na wschód od Elektrowni Bełchatów. Podstawę wyboru na

tym etapie stanowiły:

- możliwości spełnienia kryteriów warunkujących prawidłową

lokalizację szczegółową (opisanych w pracy [4]),

- możliwości umieszczenia stacji pomiarowej w wybranym miejscu,

- możliwości techniczne prawidłowego funkcjonowania

zlokalizowanej tu stacji.

4.2. Stacje krajowej sieci monitoringu:

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy tworzeniu krajowego

systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza (tzw. sieci

podstawowej), stanowiska pomiarowe na terenie miast (nie

wchodzące do lokalnych sieci alarmowych) powinny być

zlokalizowane:

a) w obszarach zamieszkałych, w których można oczekiwać wyższych

stężeń (długookresowych) mierzonych zanieczyszczeń niż w

pozostałych rejonach zamieszkałych miasta. Podniesiony poziom

stężeń jest tu zwykle wynikiem nakładania się wpływów wielu
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źródeł emisji danego zanieczyszczenia istniejących na terenie

miasta i poza nim.

Lokalizacja taka odpowiada stanowiskom typu M wg klasyfikacji

przyjętej w [4].

b) w rejonach o dużej gęstości zaludnienia, gdzie długookresowe

stężenia danego zanieczyszczenia można traktować jako średnie

dla gęsto zaludnionych obszarów rozważanego miasta. (Są to

stanowiska typu S wg wspomnianej klasyfikacji).

We wstępnej propozycji autorów omawianej koncepcji wskazano

kilka potencjalnych miejsc lokalizacji stacji na terenie

Bełchatowa, wytypowanych po przeprowadzeniu odpowiednich analiz

i wizji lokalnej terenu. Ustalono również, że wyboru lokalizacji

na terenie Piotrkowa Trybunalskiego dokona tamtejszy WIOS. W

wyniku późniejszych uzgodnień zainteresowanych stron podjęto

detr;zję o utworzeniu z udziałem elektrowni jednej stacji

podstawowej - w Piotrkowie Trybunalskim).

5. Program poniarowy stacji stacjonarnych.

Zgodnie z założonym celem badań, na stacji Elektrowni

Bełchatów powinny być prowadzone pomiary stężeń głównych

zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownię oraz pomiary

podstawowych parametrów meteorologicznych.

Proponuje się następujący program pomiarowy:

a) stężenia zanieczyszczeń:

- SC>2 : pomiar automatyczny,

- NO - N0 2 - N0 x : pomiar automatyczny,
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- pył zawieszony (o średnicy ziarn mniejszej od 10 pm) pomiar

automatyczny lub pomiar manualny z wykorzystaniem miernika

o dużym natężeniu przepływu.

b) parametry meteorologiczne:

- prędkość i kierunek wiatru : pomiar automatyczny,

- temperatura powietrza : pomiar automatyczny lub manualny.

Propozycja wyposażenia stacji w mierniki automatyczne wynika tu

przede wszystkim z zamierzonego wykorzystania wyników. Ciągły

pomiar stężeń zanieczyszczeń, połączony z rejestracją zmian

prędkości i kierunku wiatru stwarza najlepsze możliwości

interpretacji wyników i ich wykorzystania do oceny oddziaływania

Elektrowni na stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie badań.

Nie wyklucza się tu jednak możliwości prowadzenia manualnych

pomiarów stężeń zanieczyszczeń (pobór prób 24-godzinnych z ich

analizą w laboratorium). Jednak nawet w takim przypadku

należałoby prowadzić ciągłe automatyczne pomiary kierunku i

prędkości wiatru.

W odniesieniu do stacji systemu krajowego obowiązkowy

program pomiarowy, określony Zarządzeniem Nr 55 Głównego

Inspektora Ochrony Środowiska, obejmuje codzienne pomiary

średniodobowych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz

pyłu zawieszonego. Należy dodać, ze w niektórych przypadkach

program może zostać rozszerzony o pomiary stężeń innych

zanieczyszczeń, stwarzających zagrożenie dla rozważanego miasta

lub rejonu, np. osiągających stężenia zbliżone lub wyższe od
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wartości dopuszczalnych.

Pomiary mogą być prowadzone w oparciu o metody manualne

lub z wykorzystaniem mierników automatycznych.

Przy wyborze sposobu prowadzenia pomiarów należy

przeprowadzić analizę jego wad i zalet w odniesieniu do

konkretnej stacji, z uwzględnieniem zakładanego celu badań i

możliwości finansowych utworzenia i obsługi stacji.

Zaletami stacji automatycznych są:

- wysoka czułość i stabilność wskazań nowoczesnych mierników

automatycznych,

- znacznie szersze możliwości interpretacji wyników,

- możliwość zdalnej kontroli funkcjonowania urządzeń i odczytu

wyników,

- możliwości szybkiej obróbki i przetwarzania danych,

- większe zaufanie osób i instytucji nie związanych z zakładem

obsługującym stację do wyników pomiarów.

Wadą pomiarów automatycznych jest wysoki koszt wyposażenia

stacji i wysokie koszty eksploatacyjne (wynoszące w skali roku

ok. 20-30% wartości zainstalowanej aparatury). W przypadku

pomiaru stężenia pyłu nie ma możliwości analizy jego składu

chemicznego.

Zaletą stacji działających w oparciu o pomiary manualne

jest niski koszt wyposażenia stacji oraz możliwość analizy

składu chemicznego pyłu zatrzymanego na filtrze.

Z pomiarami manualnymi wiąże się jednak:
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- konieczność codziennej obsługi stacji,

- konieczność dowożenia prób do analizy w laboratorium,

- pracochłonność zbierania i opracowywania wyników pomiarów,

- ograniczone możliwości interpretacji wyników (związane m.in.

z brakiem wartości krótkookresowych).

Informacje na temat doboru aparatury automatycznej oraz

zalecanych metod pomiarów manualnych można znaleźć w "Zasadach

projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczenia

atmosfery" [4].

6. Stacja ruchoma.

W praktyce stosowane są dwa rozwiązania ruchomych stacji

pom i arowych:

- samochód pomiarowy (stacja mobilna),

- kontener pomiarowy na podwoziu (stacja przewoźna)-

Lista możliwości wykorzystania stacji ruchomej przez Elektrownię

obejmuje:

1. Ocenę stanu zanieczyszczenia atmosfery w wybranych obszarach

gdzie nie ma stałych stacji pomiarowych, np. w rejonach

potencjalnie bardziej niż inne narażonych na wpływ

Elektrowni, w miastach leżących w jej otoczeniu, w obszarach

specjalnie chronionych itp.

2. Ocenę wpływu Elektrowni na zanieczyszczenie powietrza w

wybranych rejonach, np. w obszarach specjalnie chronionych, w

miastach, w rejonach położonych poza strefą wpływów innych
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źródeł emisji mierzonych zanieczyszczeń. Przy tak określonym

celu wskazane byłyby badania porównawcze, a więc prowadzenie

pomiarów w warunkach przenoszenia smugi zanieczyszczeń z

Elektrowni nad obszar badań i w warunkach braku napływu

zanieczyszczeń od Elektrowni.

3. Badanie stanu zanieczyszczenia atmosfery w rejonach

spodziewanego wzrostu krótkookresowych stężeń zanieczyszczeń

w określonych warunkach meteorologicznych (m.in. w celu oceny

możliwości przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń

emitowanych przez Elekrownię w niekorzystnej sytuacji

meteorologicznej). Wybór rejonu pomiaru należałoby

każdorazowo powiązać z kierunkiem przenoszenia smugi i ocena

warunków rozpraszania zanieczyszczeń, w tym stanów równowagi

atmosfery.

4. Realizację programów wynikających z aktualnych potrzeb

Elektrowni (w tym weryfikację modeli obliczeniowych,

stosowanych w analizach ocen oddziaływania Elektrowni na

środowisko); pomiary interwencyjne (np. w przypadku awarii).

W przypadku wykorzystywania stacji ruchomej przez lokalne służby

ochrony środowiska, lista możliwych zastosowań stacji oraz

potencjalnych obszarów badań mogłaby zostać znacznie

rozszerzona.

Należy podkreślić, że lokalizacja ruchomych stacji pomiarowych

powinna odpowiadać tym samym warunkom jakie stawiane są stałym
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stacjom pomiarowym. Dotyczy to w szczególności zasad lokalizacji

szczegółowej, tj. umiejscowienia czerpni powietrza [4].

Program pomiarowy stacji ruchomej, pracującej na potrzeby

Elektrowni, powinien obejmować automatyczne, ciągłe pomiary

stężeń SO2, NOX, pyłu zawieszonego (ewentualnir tlenku węgla CO)

oraz pomiary parametrów meteorologicznych. W przypadku

planowanego wykorzystywania stacji także do innych celów (np.

wynikających z potrzeb lokalnych służb ochrony środowiska}

podany program pomiarowy należy uzupełnić o stężenia innych

zanieczyszczeń (np. H 2S, O 3 itp) w zależności od istniejących

potrzeb i zagrożeń.

Biorąc pod uwagę praktyczne wykorzystanie obu wymienionych

rodzajów stacji ruchomych wydaje się, że stacja przewoźna jest

rozwiązaniem lepszym. Wynika to m.in. z większego bezpieczeństwa

sprzętu umieszczonego w kontenerze na podwoziu (brak okien), z

większego bezpieczeństwa samego kontenera (szczególnie po

zdemontowaniu podwozia), jak również z lepszych warunków pracy

obsługi stacji w czasie pomiarów. Aspekt ten jest szczególnie

ważny w przypadku planowanego ustawienia stacji w określonym

miejscu na dłuższy okres czasu lub przy pomiarach obejmujących

okres nocy.

Zaletą samochodu pomiarowego jest natomiast łatwiejsza

zmiana miejsca pomiaru oraz możliwość prowadzenia pomiarów

stężeń chwilowych w czasie jazdy.
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Zagadnienia dotyczące organizacji pomiarów stężeń

zanieczyszczeń atmosfery z wykorzystaniem stacji ruchomych są

przedmiotem prac prowadzonych obecnie w ramach programu

Państwowego Monitoringu Środowiska.

7. Wnioski:

1. Prowadzenie pomiarów w sieciach monitoringu zanieczyszczenia

atmosfery, w których nieprawidłowa lokalizacja stacji oraz

źle funkcjonująca aparatura uniemożliwia poprawną

interpretację i wykorzystanie wyników badań jest niecelowe.

Systemy pomiarowe o charakterze podobnym do istniejącego

dotychczas wokół Elektrowni Bełchatów wymagają starannego

przeglądu i weryfikacji. Punktem wyjścia przy podjęciu

decyzji o zachowaniu lub zmianie danego systemu powinno być

określenie celów badań i przeanalizowanie możliwości ich

realizacji.

2. Specyfika oddziaływania dużych elektrowni na stan

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego sprawia, że

utworzenie systemu pomiarowego dla takiego obiektu wymaga

odmiennego podejścia niż w przypadku mniejszych zakładów

przemysłowych. Należy przy tym uwzględnić wymagania i

warunki wynikające z programu Państwowego Monitoringu

Środowiska.

3. W zaproponowanej przez autorów koncepcji przewiduje się

utworzenie przez Elektrownię Bełchatów (lub z jej udziałem):

- jednej stacjonarnej stacji pomiarów stężeń zanieczysz-
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czeń atmosfery związanej z oddziaływaniem Elektrowni i

jednej lub dwóch stacji wchodzących do krajowej sieci

monitoringu,

- jednej stacji przewoźnej do pomiarów imisji,

- systemu pomiarów kierunku i prędkości wiatru na wysokości

emitorów Elektrowni.

Program stałych stacji pomiarowych obejmowałby stężenia

dwutlenku siarki, dwutlenku/tlenków azotu, pyłu zawieszo-

nego (d < 10 Mm) oraz pomiary parametrów meteorologicznych

(na niektórych stacjach) .

Program stacji ruchomej, obok wymienionych pomiarów może

obejmować również inne pomiary (np. stężeń: CO, H 2S, O 3 itp)

w zależności od uzgodnień co do jej wykorzystania.

Piśmiennictwo:

1. G.Mitosek, J.Iwanek, A.Kończak: "Ocena sieci pomiarowej

zanieczyszczenia atmosfery funkcjonującej obecnie wokół

Elektrowni Bełchatów". IOS Warszawa, 1992.

2. J.Iwanek i in. "Weryfikacja sieci monitoringu zanieczyszcze-

nia atmosfery dla Elektrowni Bełchatów - prace przygoto-

wawcze". EkoSoft - Ochrona Środowiska, Warszawa, 1992.
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3. G.Mitosek, J.Iwanek, A.Konczak: "Ocena istniejącej sieci

pomiarowej zanieczyszczenia atmosfery wokół Elektrowni

Bełchatów oraz koncepcja jej zmiany", IOS Warszawa, 1992.

4. G.Mitosek i in. "Zasady projektowania elementów sieci

monitoringu zanieczyszczenia atmosfery. Sieci nadzoru

ogólnego nad jakością powietrza w miastach i aglomeracjach

miejsko - przemysłowych". IOS/PIOS, Warszawa 1991.

5. G.Mitosek i in. "Zasady projektowania elementów sieci monito-

ringu zanieczyszczeń atmosfery. Sieci alarmowe w aglomerac-

jach miejsko - przemysłowych". IOS/PIOS, Warszawa 1991.
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OCENA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ ODPADÓW

ATMOSFERYCZNYCH WOKÓŁ ELEKTROWNI BEŁCHATÓW I KONCEPCJA JEGO ZMIAN.

Regina Hryniewicz

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery ulegają w niej

rozproszeniu i mogą być przenoszone z masami powietrza na duże

odległości od źródła emisji. Większość z nich wraca na

powierzchnię Ziemi w niezmienionej lub przetransformowanej postaci

w inne związki jako tzw. zanieczyszczenia powierzchniowe.

Zanieczyszczenie powierzchniowe zachodzi w wyniku kilku procesów:

- sedymentacja grawitacyjna cząstek dużych,

absorpcja gazów przez powierzchnię gleby, rośliny, wód

powierzchniowych, budowli i wszystkich obiektów na powierzchni

Ziemi,

odkładanie się (depozycja mokra) zanieczyszczeń z opadami

atmosferycznymi.

Udział tych mechanizmów w powierzchniowym zanieczyszczeniu

Ziemi jest zmienny w zależności od miejsca i rodzaju emisji

zanieczyszczeń. W skali globalnej lub w skali kraju opad

atmosferyczny wnosi największą część zanieczyszczeń

atmosferycznych do podłoża. W rejonach o dużym zapyleniu powietrza

oraz o wysokim stężeniu zanieczyszczeń gazowych udział

zanieczyszczenia powierzchniowego opadami atmosferycznymi jest

mniejszy.

Opad atmosferyczny to zjawisko nieciągłe i losowe i

charakterystyki opadów zmieniają się w szerokim zakresie. Są to:

czas trwania zjawiska, ilość (wysokość opadu atmosferycznego),

natężenie, rozkład przestrzenny itp. W związku z tym pobór próbek

opadu atmosferycznego stwarza dużo problemów metodycznych i

organizacyjnych. Zbiornik na pobranie próbki opadu powinien być

eksponowany jedynie w czasie występowania tego zjawiska, inaczej w

pobranej próbce znajdą się zanieczyszczenia powierzchniowe

pochodzące z sedymentacji cząstek pyłu i aerozolu oraz może

nastąpić pochłanianie składników gazowych. A więc próbki pobierane

przez czas dłuższy, w którym występowały opady atmosferyczne oraz

występowały okresy bezopadowe, nie są próbkami opadu
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atmosferycznego. Jeśli jeszcze zbiornik na opad był eksponowany w

miejscach gdzie występowało wtórne pylenie, na przykład w pobliżu

drogi, pola uprawnego i tp., to tak zebrana próbka zawierała

jeszcze dodatkowe zanieczyszczenia lokalne, zależne od natężenia

ruchu na drodze czy też prac agrotechnicznych na polu itp.

Wokół Elektrowni Bełchatów zanieczyszczenia w opadzie

atmosferycznym oznaczano w dziewięciu punktach. Pobierano próbki

miesięczne, tzn. że zbiornik na opad był eksponowany przez jeden

miesiąc i był przez cały czas otwarty. Miejsca poboru próbek były

tak usytuowane, że istniała możliwość wtórnego pylenia z podłoża i

część tego pyłu mogła się znaleźć w próbkach opadu. W związku z

tym w rzeczywistości były to próbki nie tylko opadu

atmosferycznego, ale zawierały one część zanieczyszczeń z

sedymentacji cząstek z powietrza oraz wtórnego zapylenia. W

próbkach oznaczano siarczany oraz pH. Można przypuszczać, że

stężenia siarczanów były za wysokie w porównaniu z rzeczywistymi

stężeniami w opadzie, natomiast pH było za niskie na skutek

częściowej neutralizacji kwasu cząstkami pyłu trafiającymi do

próbek opadu atmosferycznego. Na skutek wadliwego sposobu

pobierania próbek nie można ustalić jaka część zanieczyszczeń

powierzchniowych pochodziła z opadu atmosferycznego, a tym

bardziej określić wpływ Elektrowni. Gdyby nawet próbki były

pobierane poprawnie to miesięczna próbka nie pozwala określić

wpływu Elektrowni.

Jest to w ogóle zadanie niebywale trudne. Zanieczyszczenia w

opadach zależą od tego, w jakim obszarze tworzyła się chmura

opadowa, przez jaki obszar się przemieszczała do chwili

wystąpienia opadu w miejscu poboru próbki. Średni "czas życia"

chmury opadowej trwa około 0.5 godziny i zbiera ona

zanieczyszczenia z obszaru jej istnienia. W chmurach pochodzenia

frontalnego zanieczyszczenia mogą pochodzić ze źródeł oddalonych

na setki kilometrów od miejsca wystąpienia opadu. Zanieczyszczenia

w opadach atmosferycznych tylko w części są związane z lokalną

emisją zanieczyszczeń i w większym stopniu w opadach pochodzenia

burzowego.
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W związku z powyższym proponuje się następującą modernizację

oznaczania zanieczyszczeń w opadach atmosferycznych.

Uwzględniając charakter zjawiska jakim jest opad atmosferyczny

nie ma potrzeby organizowania gęstej sieci wokół Elektrowni.

Proponuje się zmniejszenie liczby punktów pomiarowych do dwóch.

Jeden w pobliżu Elektrowni w odległości 6-7 km w rejonie

największego oddziaływania Elektrowni, jak to wynika z obliczeń

modelowych (J. Iwanek 1992), drugi na terenie centralnej stacji

badania zanieczyszczeń atmosferycznych w odległości około 20 km od

Elektrowni. Dane o zanieczyszczeniu opadów w tym punkcie są

niezbędne dla kompleksowej oceny stanu zanieczyszczenia i

oddziaływania Elektrowni na ten rejon.

Jeśli celem pomiarów jest określenie wpływu Elektrowni na

okoliczne środowisko, to pomiary zanieczyszczeń opadów powinny być

prowadzone z próbek dobowych.

Należy niezwykle starannie przygotować punkty poboru próbek,

zapewnić niezbędne wymogi przewidziane normą, stały nadzór,

dokładną dokumentację, właściwe przechowywanie i transport próbek

do laboratorium, itp.

Do poboru próbek zastosować automatyczny kolektor opadu

zamykany w okresie bezopadowym.

W rejonie Elektrowni emitowanymi związkami są przede wszystkim

dwutlenek siarki i tlenki azotu. Po transformacji związki te w

opadzie występują w postaci jonów siarczanowych, azotanowych i w

niewielkim stopniu jonów azotynowych. Powoduje to zakwaszenie

opadów poniżej pH 5.6. Można również oczekiwać oddziaływania

chłodni kominowych na skład opadu. Proponuje się rozszerzenie

programu pomiarowego:

1. oznaczanie pH - pozwalające określić stopień kwasowości opadów,

2. oznaczanie przewodnictwa właściwego elektrycznego pozwalającego

określić sumaryczne stężenie kationów i anionów w opadach,

3. oznaczanie jonów siarczanowych,

4. oznaczanie sumy jonów azotanowych i azotynowych,

5. oznaczanie jonów chlorkowych.
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Wskazane byłoby rozszerzenie programu o pozostałe podstawowe

zanieczyszczenia występujące w opadach. Są to jony amonowe oraz

sodowe, potasowe, wapniowe i magnezowe. Wyżej wymienione jony

stanowią ponad 95 % zanieczyszczeń opadów atmosferycznych.

Wykonanie pełnego programu pomiarowego pozwala na stosowanie

testów sprawdzających poprawność oznaczeń. Pierwszy - na bilans

jonowy i drugi - test przewodnictwa właściwego elektrycznego:

porównanie wielkości zmierzonej z wielkością obliczoną.

Ze względu na ograniczoną objętość próbę*, opadów dobowych i ich

unikalność należy niezwykle starannie wykonywać oznaczanie,

ponieważ najczęściej nie ma możliwości powtórzenia analizy z

powodu bardzo małej próbki.

Należy opracować metodykę analizy wyników i systematycznie ją

przeprowadzać za okresy miesięczne, sezonowe, roczne i wieloletnie

z uwzględnieniem parametrów meteorologicznych. W punktach poboru

próbek opadu należy mierzyć wysokość opadu standardowym

deszczomierzem stosowanym w sieci hydrologiczno-meteorologicznej.

Dane o kierunkach cyrkulacji atmosferycznej w Polsce można uzyskać

w IMGW, a dane o kierunku wiatrów dolnych - z najbliższej stacji

meteorologicznej. Należy opracować programy komputerowe do badania

jakości oraz analizy danych.

Dla określenia wpływu Elektrowni na otaczające środowisko ważne

jest określenie tła w zakresie zanieczyszczeń w opadach. Celowi

temu ma służyć monitoring zanieczyszczeń w opadach w Polsce. Ważne

jest, by pomiary w sieci monitoringowej jak i w sieci specjalnej

wokół Elektrowni Bełchatów były prowadzone jednakowymi,

standardowymi metodami tak w zakresie poboru ] .-óbek jak i metod

analitycznych. Temu celowi ma służyć tworzony zbiór norm przez

PKNiM. Wskazane jest, by sieci specjalne takie jak tu omawiane,

były włączone do systemu monitoringowego, co pozwoliłoby bardziej

wiarygodnie ocenić wpływ Elektrowni na środowisko, porównując i

analizując wyniki z sieci specjalnej z danymi ze stacji badających

tłowe wartości w Polsce.

Powszechne jest prowadzenie pomiarów tzw. opadu pyłu. Jeżeli

zapoznamy się z metodą poboru próbki w tej metodzie, to jest to '..

rzeczywistości pobór próbki opadu całkowitego, a więc:
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- zanieczyszczenia sedymentujące grawitacyjnie,

- opad atmosferyczny,

- oraz zanieczyszczenia gazowe absorbowane przez powierzchnię wody

znajdującą się w zbiorniku na opad pyłu.

Jeśli w punkcie poboru próbek opadu atmosferycznego będzie się

oznaczało jednocześnie tzw. opad pyłu a w rzeczywistości opad

całkowity i wykona się te same oznaczenia co i w opadzie

atmosferycznym, to można będzie otrzymać interesujące dane.

Należy jednak i ten pobór próbki wykonać bardzo starannie. Np.

zadbać by w zbiorniku była zawsze powierzchnia wodna, woda wlewana

do zbiornika była używana do oznaczania próbek zerowych, zbiornik

był umieszczony na tej samej wysokości co i zbiornik na opad

atmosferyczny, itp.

Może należałoby zaproponować, by takie pomiary były również

wykonane w sieci monitoringu krajowego zanieczyszczeń

opadu atmosferycznego, opracowując szczegółową instrukcję poboru

próbek.
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EKOSYSTEMY LEŚNE W REJONIE BEŁCHATOWA, ASPEKTY ODDZIAŁYWANIA

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ELEKTROWNI BEŁCHATÓW - STAN I

PERSPEKTYWY BADAŃ.

Stefan Godzik' i Mieczysław Langer

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice1

i Energopomiar, Gliwice2.

Wstąp.

Gwałtowne pogarszanie się jakości środowiska życia człowieka, spowodowało wzrost

zainteresowania ta problematyką nie tylko fachowców, lecz także szerszych kręgów

społecznych i polityków. Jednym z elementów pogarszającego się środowiska były również

lasy, których uszkodzenia na dużych obszarach Europy i USA w latach osiemdziesiątych

spowodowały, iż zaczęto je spostrzegać jako zjawiska i problemy kontynentalne lub nawet

globalne a nie tylko lokalne, regionalne czy krajowe. To właśnie skala występowania

uszkodzeń spowodowała określenie tego zjawiska jako "nowy typ uszkodzeń lasów"

(neuartige Waldschaden).

Nie da się ukryć, iż jedna z przyczyn takiej skali zmian była filozofia i realizacja budowy

bardzo wysokich kominów, w myśl zasady: Rozwiązaniem zanieczyszczenia jest

rozcieńczanie (Solution for pollution is dilution). Przyczyniło się to do obniżenia stężeń

maksymalnych w pobliżu nawet bardzo dużych źródeł emisji. Wzrósł jednak zasięg tego

oddziaływania. Problemy lokalne, niekiedy o bardzo dramatycznych skutkach, stały się

regionalnymi, czy nawet kontynentalnymi. Natężenie zmian, przynajmniej w początkowej

fazie - jest z cała pewnością lOniej dramatyczne. Jednym z niebezpieczeństw zwiększenia

zasięgu oddziaływania jest jednak oddziaływanie na układy najbardziej wrażliwe i cenne,

nawet daleko od źródeł emisji.

Elektrownia Bełchatów jest, w naszym przekonaniu, przykładem takiego włas'nie typu

oddziaływań.

Zaangażowanie po roku 1980 w Europie znacznych sił i środków doprowadziło do lepszego

zrozumienia zjawisk i procesów w zakresie powstawania, rozprzestrzeniania, przemian i

depozycji oraz oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na różne receptory. Dotyczy to

również procesów oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na drzewa i ekosystemy leśne.

Panuje obecnie dość duża zgodność poglądów, iż uszkodzenia lasów sa rezultatem

równoczesnego oddziaływania wielu, a nie jednego (czy pojedynczego) tylko czynnika,

oddziaływujących zarówno na drodze bezpośredniej jak i pośredniej. Zanieczyszczenia

powietrza są jedną z grup takich czynników. Brak podstaw do przyjęcia poglądu, iż
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sytuacja w rejonie Bełchatowa jest pod tym względem wyjątkowa i nie stosuje się do tego

schematu.

W dalszej części przedstawione zostaną wyniki obserwacji i badań prowadzonych w rejonie

Bełchatowa, których celem było określenie wpływu zanieczyszczeń powietrza z Elektrowni

Bełchatów na s'rodowisko leśne tego obszaru.

Omówione zostaną uzyskane wyniki, głównie z lat ostatnich. Nieco uwagi poświecimy

jednak również zagadnieniom metodycznym. Doświadczenia zdobyte w czas-e bs !ań w

rejonie Bełchatowa mogą okazać się przydatne dla innych.

Jest rzeczą naturalną, iż niektóre z pierwotnych założeń badawczych, zostały zrewidowane.

Zmianie ulegały tak zakres badań jak również metody ich prowadzenia. Konieczność

dokonywania zmian wynikała zarówno z doświadczeń uzyskiwanych w trakcie badań

prowadzonych w rejonie Bełchatowa, jak i postępu badań w innych krajach. Niektóre

zmiany programu są następstwem zmieniającej się sytuacji finansowania prac.

Hipotezy robocze.

Plan badań przygotowany w roku 1980 kładł nacisk na stan sanitarny i zdrowotny lasów oraz

SO2, jako najważniejszy składnik zanieczyszczeń powietrza zagrażający lasom. Jako

podstawową metodę oceny proponowano okresowe wykonywanie i analizowanie

spektrostrefowych zdjęć lotniczych lasów w rejonie Bełchatowa.

Rozpoczynając badania w roku 1981, jeszcze przed uruchomieniem Elektrowni zakładano,

iż na skutek oddziaływań zanieczyszczeń powietrza, nastąpią szybkie zmiany w środowisku

leśnym, i że będą to zmiany jednoznacznie negatywne. Zakładano, iż najszybsze zmiany

wystąpią w niedalekiej odległości od emitorów. Przyjęcie takiego scenariusza rozwoju

sytuacji było uzasadnione analizą map uszkodzeń drzewostanów Nadleśnictwa Bełchatów,

opracowanych przez IGiK na podstawie spektrostrefowych zdjęć lotniczych. Wyniki były

niepokojące, jako że dość znaczne obszary lasów zakwalifikowano do silnie uszkodzonych.

Rozmieszczenia tych obszarów nie wykazywało prawidłowości do jakich byliśmy

przyzwyczajeni. Gbszary silnie uszkodzone były rozmieszczone w sposób zupełnie

nieregularny. Przeprowadzone badania gleb, analizy chemiczne igieł oraz analizy przyrostów

drzew z powierzchni zakwalifikowanych na podstawie zdjęć lotniczych do znacznie

różniących się klas, nie wykazywały żadnych istotnych różnic. To co różniło powierzchnie

przy weryfikacji naziemnej - była liczba drzew martwych. Wydawało się uzasadnione

przyjęcie wniosku (a założenia do prac dalszych), iż mapy odzwierciedlają w decydującym

stopniu stan sanitarny a nie stan zdrowotny.

Wyniki te skłoniły realizatorów do pewnych modyfikacji planów i zmian realizacyjnych.

Przyjęto, iż ze względu na charakterystykę emitorów i rodzaj emitowanych zanieczyszczeń



powietrza nie nastąpi gwałtowne zniszczenie lasów w krótkim okresie czasu. Na drodze

bezpośredniej oddziaływanie na lasy winno sie ograniczać do dwutlenku siarki, a skutki tego

oddziaływania będzie można stwierdzić najpierw na podstawie analiz składu chemicznego

igieł.

Stopień uszkodzenia lasów i zmiany zachodzące w ekosystemach będą wynikiem nie tylko

oddziaływania zanieczyszczeń gazowych na drodze bezpośredniej. Rozpatrując dłuższe

okresy czasowe, nie sposób pominąć drogi pośredniej, tj. poprzez glebę. Ze względu na

własności buforowe, zmiany w glebach można będzie stwierdzić dopiero po dłuższym

okresie oddziaływania zanieczyszczeń, a zmiany w ekosystemach będą rezultatem

oddziaływania sumy zanieczyszczeń docierających do ekosystemu leśnego w formie

gazowej, opadu pyłów oraz wraz z opadami atmosferycznymi, co aktualnie określane jest

jako ładunek zanieczyszczeń. Skutki wywołane sumą zanieczyszczeń znajdą odzwierciedlenie

nie tylko w reakcji samych drzew, lecz całych zespołów roślinnych.

Stwierdzono iż dla określenia udziału emisji z Elektrowni Bełchatów w sumie oddziaływań

na środowisko leśne, winno się znaleźć specyficzny składnik emitowany głównie, lub

jedynie z Elektrowni, a nie tylko na podstawie stężenia dwutlenku siarki w powietrzu i siarki

ogólnej w igłach. Sądzono, iż mógłby to być skład izotopowy siarki oraz różnicowania

związków siarki w opadach atmosferycznych.

Uznano, iż obszar oddziaływań sięgać będzie dziesiątki kilometrów od elektrowni.

Zdecydowano, iż na lub w pobliżu stałych powierzchni obserwacycjnych w lasach winny

być prowadzone pomiary stężeń gazowych zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza dwutlenku

siarki, głównego składnika zanieczyszczeń powietrza emitowanego z Elektrowni Bei atów.

Zastosowano zmodyfikowaną metodę oznaczanie dwutlenki: siarki, tlenków azotu oraz

związków fluoru, tzw. metodę Surface Active Monitoring (SAM). W opadzie całkowitym

próbowano różnicować związki siarki, dla uzyskania informacji o ich pochodzeniu.

Wyrażono pogląd, iż bardzo niekorzystne zmiany w stanie zdrowotnym drzewostanów w

otoczeniu Elektrowni mogą być niekoniecznie wynikiem bezpośredniego oddziaływania

zanieczyszczeń powietrza z Elektrowni, a skutkiem gwałtownych zmian reżimu wodnego

drzew wskutek zaburzeń stosunków wodnych, rezultatu budowy kopalni, kompleksu

zabudowań elektrowni oraz wykonanych przecinek pod linie wysokiego napięcia.

Omówienie wyników badań.

Zanieczyszczenia powietrza.

Pomiary stężenia dwutlenku siarki w rejonie Bełchatowa prowadzone są przez

Energopomiar, jednak poza terenami leśnymi. Pomiary monitoringu technicznego

prowadzonego przez Instytut Badawczy Leśnictwa pozwalają na względną ocenę stopnia
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zanieczyszczenia powietrza. Nie ma wiec możliwości porównywania wyników z

uzyskiwanymi w innych krajach. Zdecydowano wprowadzić zmodyfikaną metodę pasywna

(SAM), pozwalająca na wyrażanie wyników w jednostkach stężeń w odniesieniu do

dwutlenku siarki. Dla uwiarygodnienia danych literaturowych, przeprowadzono serię badań

porównawczych. Próbniki do pomiarów pasywnych eksponowano obok aparatów do pomiaru

steżeri dwutlenku siarki w rejonie Bełchatowa oraz Elektrowni Turoszów. Uzyskane wyniki

potwierdziły dane literaturowe o przydatności tej metody do oznaczania stężeń dwutlenku

siarki. Współczynniki korelacji są w granicach 0.89 - 0.92. Jeśli porównamy koszty metod

aspiracyjnych i metody SAM, korzyści wydają się oczywiste. Jest to także postęp, jeśli

odnosić się będziemy do wersji metody stosowanej w Ixsach Państwowych w ramach

monitoringu technicznego. W odniesieniu do tlenków azotu oraz związków fluoru, wyniki

uzyskiwane metoda SAM wyrażane sa tak samo jak w przypadku monitoringu technicznego.

Pomiary metoda SAM prowadzono od maja do końca grudnia 1992 w dziewięciu miejscach

(Langer, 1993), z czego jeden zlokalizowany był w Nadleśnictwie Bełchatów (Łękawa), a

pozostałe w kompleksie lasów Łączna. Najwyższe stężenia dwutlenku siarki (150 /ig/m3 )

stwierdzona we wrześniu w punkcie pomiarowym w Łękawie. W całym okresie

pomiarowym, najwyższe stężenia prawie zawsze stwierdzano w tym punkcie. Poza

pojedynczymi przypadkami, w pozostałych miejscach stężenia dwutlenku siarki wahały się

od poniżej 5 ^g/m3 w miesiącach maj - czerwiec, do 20 - 46 ^g/m3 w okresie sierpnia,

września i grudnia. Jest kwestią otwartą czy taki układ czasowo - przetrzenny jest regułą

czy byl rezultatem układu warunków meteorologicznych roku 1992. Analizy chemiczne igieł

sosny, przewidziane są do przeprowadzenia w roku 1993. Będzie rzeczą ważną, czy

zróżnicowane wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki w powietrzu zostaną potwierdzone

wynikami analiz chemicznych igieł sosny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż sugerowane

stężenie krytyczne dla dwutlenku siarki wynosi 20 fj.g/mi, jako wartość średnioroczna

(Egham, 1992). Przyjmuje się obecnie, iż wysokie lecz krótkotrwałe stężenia SO2

oddzialywują ujemnie na środowisko przyrodnicze (w tym i lasy) w mniejszym stopniu niż

przyjmowano poprzednio.

Brak danych o stężeniach tlenków azotu oraz fluorowodoru. Wyniki monitoringu

technicznego IBL oraz pomiarów metodą SAM mieszczą się zwykJe w zakresie wartości

wskaźnika od średniego do bardzo wysokiego. Wyniki pomiarów prowadzonych przez

okres kilkuletni wskazują na wzrastające wartości wskaźników wszystkich mierzonych

zanieczyszczeń. Szczególnie wyraźny wzrost stwierdza się w przypadku tlenków azotu oraz

fluoru.

Dotychczas nie prowadzono badań opadu całkowitego, co mogłoby pomóc w identyfikacji

zagrożeń lasów tego obszaru. Jeśli jako miaroojjne przyjąć wyniki pomiarów depozycji



siarki zawartej w opadach atmosferycznych, to nawet bez uwzględnienia depozycji suchej,

otrzymane wartości przekraczają tzw. poziom krytyczny. O ile wiadomomo, opady zbierano

w terenie otwartym. Z danych tych wynika, iż w latach 1985 i 1988 depozycja siarki w

opadzie całkowitym przekraczała wartość tadunku krytycznego dla wszystkich typów gleb.

Maksymalny stwierdzony opad siarki to 89 kg S/ha w roku 1988 dla miejscowości

Podwódka. W innych latach depozycja siarki była niższa, chociaż zwykle nie spadała < 16

kg S/ha/rok, co przekracza wartości podawane dla gleb słabo zbuforowanych. Gdyby

przyjąć jako wiarygodne wyniki obliczeń depozycji dwutlenku siarki na drodze suchej i

mokrej (Iwanek 1992), to ilość całkowitego opadu siarki w rejonie Bełchtowa winna być

jeszcze wyższa od wielkości podanych w otrzymanym opracowaniu (Anonim).

Gdyby przyjąć te wyniki jako prawdziwe, to depozycja siarki może być uznana jako istotny

element odpowiedzialny za zakwaszanie gleb (leśnych) w tym obszarze. Brak w miarę

dokładnej dokumentacji w postaci opisu stosowanych metod zbierania opadu, wielkości

próby, metody oznaczeń - nie pozwalają na określenie wiarygodności uzyskanych wyników

(Anonim).

Po przejściu przez korony drzew następuje kilkukrotny wzrost stężeń siarki (i innych

składników mineralnych) i tym samym ilość (ładunek) siarki docierający do gleby, i

oddziaływujący na drzewostany jest jeszcze większy. Gdyby wyniki te zostały potwierdzone,

to stanowiłoby to argument na rzecz poglądu prezentowanego przez IBL, że największym

zagrożeniem lasów Nadleśnictwa Bełchatów są zanieczyszczenia powietrza emitowane z

Elektrowni Bełchatów.

Jak wykazują prowadzone w rejonie Bełchatowa badania form siarki w opadach, obok siarki

siarczanowej występują znaczące proporcje siarki z dwutlenku siarki, którego udział w

Łękawie wynosił nawet 69% (31% siarki siarczanowej). Wynik taki uzyskano w opadach w

lipcu 1992 roku (Langer i993). W takich przypadkach, oddziaływanie na glebe nie będzie

ograniczone do siarczanów, lecz należy się spodziewać bezpośredniego oddziaływania na

organizmy globowe dwutlenku siarki rozpuszczonego w opadach.

Analizy chemiczne igieł sosny.

Średnie stężenia siarki ogólnej i jonu fluorkowego w igłach sosny dwu Nadleśnictw

zestawiono w tabeli 1. W przypadku obydwu składników stwierdzone stężenia należy

określić jako podwyższone. Wyniki te potwierdzają, iż na drzewostany tego obszaru

oddziaływuja zarówno dwutlenek siarki oraz fluorowodór. Najbardziej prawdopodnym

źródłem tego ostatniego jest także Elektrownia Bełchatów. Wniosek taki można wysnuć z

badari prowadzonych w dawnej NRD, gdzie spalanie węgla brunatnego oceniano jako

największe źródła fluorowodoru.



Należy stwierdzić, iż wykonane przez Instytut Badawczy leśnictwa oznaczenia stężenia

siarki ogólnej w igłach sosny z tych obszarów sa wyższe. Dane z tego samego źródła

sugerują stały wzrost stężeń siarki w igłach w miarę upływu czasu od uruchomienia

Elektrowni Bełchatów. Wyniki badań prowadzonych przez Energoponiiar takiego zjawiska

nie stwierdzają. Przypisywanie faktu stałego wzrostu stężeń siarki w igłach sosny emisji

dwutlenku siarki z elektrowni napotyka jednak pewne trudności. Mianowicie, wzrost stężeń

siarki ogólnej stwierdza się także w próbach pochodzących z terenów leżących poza

prawdopodobnym zasięgiem oddziaływania zanieczyszczeń powietrza z Elektrowni

Bełchatów (Zloczew i Barycz).

W tym kontekście ciekawe będą wyniki analiz chemicznych igieł pobranych w roku

bieżącym, kiedy na skutek recesji gospodarczej zmniejszyła się ilość spaianego węgla i

emitowanego dwutlenku siarki.

Tabela 1. Średnie stężenia siarki i fluoru w igłach sosny z terenów

Nadleśnictw Pir'rkow Trybunalski i Bełchatów w roku 1987 (Langer 1992).

Drzewostan Stężenie

S, % F, ppm

Nadleśnctwo Piotrków Trybunalski

Zdrowy 0.152 19.14

Osłabiony 0.156 18.04

Nadleśnictwo Bełchatów

Zdrowy 0.137 19.75

Osłabiony 0.144 17.87

Uszkodzenia drzewostanów.

Uzyskane dotychczas wyniki nie pozwalają ani na potwierdzenie ani na wykluczenie

ujemnego wpływu zanieczyszczeń powietrza emitowanych z Elektrowni Bełchatów na

zdrowotność drzewostanów oraz przyrost drzew, a więc ilości drewna, Nadleśnictw

Piotrków Trybunalski i Bełchatów.

W roku 1981 przeprowadzono w Nadleśnictwie Bełchatów ocenę stanu sanitarnego i

zdrowotnego drzewostanów sosnowych na obszarze 1200 ha, wykorzystując analizę
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spektrostrefowych zdjęć lotniczych. Drzewostany 220 analizowanych powierzchni leśnych

w 80% wykazywały utratę igliwia w granicach 60 - 75%. Taki wynik analiz stawiał pod

znakiem zapytania istnienie tak osłabionych drzewostanów po uruchomieniu elektrowni i

zwiazej z tym emisji a następnie depozycji dwutlenku siarki. W Nadleśnictwie Leczno

analogiczny stopień osłabienia wykazywało w tym samym czasie 16% drzewostanów, jednak

utrata igliwia wynosiła 40%. Badania przeprowadzone w roku 1983 wykazały, iż najgorsze

pod względem sanitarnym i zdrowotnym drzewostany Nadleśnictwa Łączna były w znacznie

lepszym stanie niż najbardziej zdrowe drzewostany w Nadleśnictwie Bełchatów w roku

1981. W roku 1985, kiedy Elektrownia Bełchatów osiągnęła około 50% swojej docelowej

mocy, a średnioroczne stężenia dwutlenku siarki wahało się w przedziale 30 - 40 /ig/rn\

przeprowadzono ponowne badania stanu sanitarnego i zdrowotnego drzewotanów

Nadleśnictwa Bełchatów. Dla lepszej interpretacji procesów zachodzących w drzewostanach

podjęto w roku 1985 w Nadleśnictwie Łeczno badania siedlisk. W porównaniu do roku

1983 stwierdzono dalsze pogorszenie stanu lasów Nadleśnictwa Bełchatów, a brak istotnych

różnic w stanie lasów Nadles'nictwa Łeczno. Przeprowadzone badania składu chemicznego

igieł z obydwu Nadleśnictw nie wykazywały istonych różnic w stężeniu siarki ogólnej,

stosunku S/N oraz stężenia jonu fluorkowego.

Oceny stanu igliwia przeprowadzone w latach 1988/89 wykazały średnią liczbę roczników

igieł:

- 2.19 dla drzewostanów siedlisk borowych i 1.99 dla siedlisk lasowych w Nadleśnictwie

Łaczno,

Analogiczne wartości dla drzewostanów Nadleśnictwa Bełchatów wynosiły, odpowiednio,

2.15 i 1.97.

Wyniki prowadzonych badań nie potwierdziły pierwotnych przypuszczeń o szybkim

zniszczeniu lasów w rejonie Bełchatowa. W odniesieniu do lasów Nadleśnictwa Bełchatów

nie tylko nie zanotowano pogorszenia, lecz poprawę stanu zdrowotnego w porównaniu do

wczesnych lat osiemdziesiątych. Porównując wyniki z roku 1981 uzyskane metoda

spektrostrefowych zdjęć lotniczych z wynikami inwentaryzacji naziemnej z roku 1992

stwierdza się wybitna poprawę stanu sanitarnego lasu. W obszarze objętym badaniami

stwierdzono poprawę stanu gospodarki leśnej w stosunku do pierwszego etapu badań.

Aktualny stan sanitarny lasów należy określić jako dobry. W porównywanych oddziałach

leśnych nie stwierdza się występowania posuszu, co w metodzie opartej na analizie zdjęć

lotniczych decyduje o wyniku oceny.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż według badań Instytutu Badawczego Leśnictwa w

miarę wzrostu emisji dwutlenku siarki z Elektrowni Bełchatów obserwuje się stale

pogarszanie stanu zdrowotnego lasów tego obszaru (Syrek i wsp.1990). Ci sami autorzy
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stwierdzają wzrost stężeń siarki w igłach sosny.

Nie są to jedyne paradoksy i niezgodności pomiędzy różnymi grupami badającym stan

lasów w rejonie Bełchatowa. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż cześć tych różnic

wynika z taktu badania innych parametrów, stosowania innych kryteriów i metod oceny

przez prowadzących badania.

Stosując różne metody przeprowadzono pomiary przyrostu wysokości oraz przyrostów na

grubość (Energopomiar i Instytut Badawczy Leśnictwa). Nie ma zgodności wyników w

odniesieniu do strat zasobności drzewostanów w rejonie Bełchatowa. Dane IBL wskazują

na umiarkowany wzrost uszkodzeń i wielkości strat. Nie wykazują tego badania

Energopomiaru.

Analizy strat zasobności jakimi dysponuje IBL wskazują na występowanie niewielkich strat

dla okresu 1979 - 1989. Jeśli jednak do porównań przyjąć" okres 1984 - 1989, to straty są

porównywalne z okręgami GOP i LGOM. Brak dokładnego opisu metody stosowanej w

badaniach prowadzonych przez IBL utrudnia jednak przyjęcie tych wyników jako

bezspornych.

Wyniki pomiarów przeprowadzonych przez Energopomiar są w aktualnym stanie dość

trudne do interpretacji, jako że pochodzą tylko z analizy pojedynczego drzewa

(modelowego). Ograniczenia techniczne spowodowały, iż nie zawsze było to drzewo w pełni

reprezentatywne. W badaniach IBL analizowano odwierty, lecz brak informacji o wielkości

próby. W innych badaniach tego typu analizowano przyrosty 25% drzew z powierzchni

badawczej. W tym kontekście wyniki badań IBL wydają się bardziej reprezentatywne.

Przeprowadzone w latach 1989 i 1991 badania występowania szkodników owadzich sosny

wykazują na male zagrożenie drzewostanów tego obszaru.

Wnioski i propozycje dalszych prac.

W okresie objętym badaniami nie stwierdzono dramatycznych zmian w jakimkolwiek z

badanycli elementów środowiska leśnego. Zmiany przebiegają powoli i równocześnie na

dużym obszarze.

Dotychczasowe wyniki badań nie pozwalają określić udziału Elektrownie Bełchatów w

zmieniającym się (pogarszającym) stanie zdrowotnym lasów tego obszaru: Nadleśnictw

Bełchatów i Piotrków Trybunalski.

Wyniki badań środowiska leśnego przeprowadzonych w rejonie Bełchatowa nie pozwalają

na jednoznaczne określenie przyc/yn zachodzących zmian.

Różnice w ocenie wynikają nie tylko z faktu jakiego elementu dotyczą, lecz również z

zastosowanych kryteriów, metod oraz układu odniesienia.

Istnieje zgodność wyników, iż w rejonie Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego



podwyższone są stężenia siarki i fluoru w powietrzu i materiale roślinnym (igłach sosny).

Wyniki oznaczeń stężenia siarki w igtach sosny w okresie lat 1981 - 1988 (IBL) wskazują

na wzrost tego składnika zanieczyszczeń, również w odleglos'ci 80 km (Końskie) od

Elektrowni Bełchatów. Dane Energopomiaru również dowodzą podwyższonego stężenia

siarki i fluoru w igłach sosny. Brak jednak zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi latami

oraz odległościami od Elektrowni Bełchatów. Taki brak strefowości jest zgodny z

przypuszczeniami, opartymi na charakterystyce emitorów Elektrowni. Wyniki oznaczeń

stężeń siarki w igłach wykonywane przez Energopomiar sa systematycznie niższe od

wartości stwierdzanych przez IBL. Konieczna jest więc interkalibracja.

Wyniki dotychczasowych badań nie pozwalają na zbyt dokładne (i wiarygodne)

przewidywania dalszego zachowania się ekosystemów leśnych tego obszaru.

Optymistycznym wnioskiem jest nie sprawdzenie się przewidywań z początku lat

osiemdziesiątych, kiedy to stan sanitarny byl niepokojący (zwłaszcza w Nadleśnictwie

Bełchatów). Wydaje się, iż w chwili obecnej ekosystemy leśne wykazują pewna

stabilizację. Nie można jednak stwierdzić iż jest to zjawisko trwale. Odpowiedź na to, oraz

inne pytania mogą dać dalsze prace, skierowane również na badania innych niż drzewa

elementów ekosystemów leśnych. Stwarza to możliwość względnie wczesnego

identyfikowania zagrożeń.

Zakres oznaczeń gazowych zanieczyszczeń powietrza należałoby zmodyfikować tylko w

nieznacznym stopniu. W zakresie badań jakości powietrza i opadów należałoby

sytematycznie prowadzić pomiary stężeń dwutlenku siarki metoda SAM, do czasu gdy nie

zostanie wprowadzona metoda lepsza.

Większa uwagę należy zwrócić na niegazowe zanieczyszczenia powietrza, a ściślej opad

całkowity, i przejście na system stosowany w m.in. w monitoringu zintegrowanym krajów

nordyckich. Nieznaczne zmiany w sposobie zbierania opadu pozwalają, na uniknięcie błędów

metody dotychczasowej. Koszty przejścia na proponowana metodę są minimalne.

Zmianie ulec winnien zakres analiz opadu całkowitego. Jako standard należy przyjąć

następujący zakres analiz opadu całkowitego: przewodnictwo elektryczne, pH, fluorki,

siarczany, azotany i chlorki. Oznaczenia kationów należy (można) ograniczyć do: amoniaku,

wapnia, magnezu, potasu oraz (ewentualnie) cynku lub żelaza.

Nie wydaje się celowym dalsze oznaczanie stężeń metali ciężkich, gdyż dotychczasowe

wyniki dowodzą, iż ich stężenia w materiale roślinnym są nie wysokie. Jest mało

prawdopodobne, by stanowiły one bardziej istotne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego

(i lasów) tego obszaru.

Należy w dalszym ciągu poszukiwać substancji (pierwiastka), które sa specyficzne dla emisji



Elektrowni Bełchatów (As?). Być może należałoby powrócić do sugestii, by takim

znacznikiem były izotopy siarki (stosunek izotopów siarki). Wymagałoby to badań stosunku

izotopów siarki w paliwie (węglu spalanym w ELB), spalinach oraz opadach. Badania takie

sugerowano już wcześniej, lecz ograniczenia finansowe zmusiły do rezygnacji z tych analiz.

Należy dążyć do integracji badań prowadzonych w rejonie Bełchatowa przez kilka grup.

Jako minimum niezbędna jest conajmniej wymiana informacji o zamierzeniach, stosowanych

metodach oraz uzyskiwanych wynikach. Wskazane jest wykorzystywanie wspólnych

powierzchni badawczych, jako że część badań jest komplementarna.

Istniejące dotąd różnice przyjętych kryteriów wydzielania klas uszkodzeń winny zostać

usunięte. Winna zostać przyjęta metoda sugerowana przez EKG dla monitoringu

wielkoobszarowego.

Analizy chemiczne igliwa, przy zachowaniu ściśle określonej metodyki poboru i analizy

prób, winny również być wykonywane corocznie. W tym kontekście konieczne jest

wyjaśnienie systematycznie niższych stężeń siarki w igłach wykazywanych w pracach

Energopomiaru, w porównaniu do wyników IBL.

Należy koniecznie ujednolicić czas, miejsca i sposób pobierania igieł, lub każdego innego

materiału do badań. Ścisłe określona musi zostać również wielkość próby w sensie liczby

drzew, z których pobierane będą igły do badań. Można sugerować, by próby pędów

pobierano w okresie wczesno-zimowym z sześciu przypadkowo wybranych drzew (np. co

n-te drzewo). Taka metodę przyjęto np. w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Badawczym

Leśnictwa w Birmensdorf. Ze względów technicznych najłatwiejsze jest pobieranie prób z

drzew rosnących na skraju lasu. Jeśli próby nie pochodzą z wierzchołkowych partii korony,

to zawsze należy pobierać pędy od nasłonecznionej części korony. Dotychczasowy zakres

analiz chemicznych winnien zostać uzupełniony o oznaczenia azotu całkowitego i

organicznego, kosztem np. zaniechania oznaczeń stężeń metali ciężkich (poza Zn).

Wykaz wykorzystanych materiałów.

Anonim. Wyniki badań siarczanów w opadach atmosferycznych w latach 1986 - 1991.

Materiały przekazane przez p. Orzeszka. (Rękopis).
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zasięgu wpływu zanieczyszczeń Elektrowni Bełchatów. Energopomiar. Maszynopis.

EXECO. Program i zakres tematyczny badań nad stopniem degradacji drzewostanów

sosnowych w rejonie Elektrowni Bełchatów w roku 1992. Załącznik nr 1 do umowy 33/91-

Ex.



Grennfelt P., Thórnelóf E. (red). 1992. Critical Loads for Nitrogen - a workshop report.

Nord 1992:41.

Langcr M. Czyż A. 1988. Program badań porównawczych stanu degradacji drzewostanów

pozostających w strefie oddziaływania Elektrowni "Becłchatów". Energopomiar.

Maszynopis.

Langer M. (Opracowanie). 1992. Porównawcza analiza rozwoju i dynamika wskaźników

zdrowotności drzewostanów sosnowych rejonu Elektrowni Bełchatów na tle badań w

obszarach kontrolnych w roku 1990/1991. Energopomiar. Maszynopis.

Langer M. 1992. Badania stanu degradacji drzewostanów w strefie oddziaływania

Elektrowni "Bełchatów". EXECO 33/91-Ex.

Langer M. 1992. Wpływ przemysłu energetycznego na drzewostany sosnowe w rejonie

Elektrowni Bełchatów. Energetyka, 4. 121-124.

Syrek D. i wsp. 1990. Badania wpływu Belchatowskiego Okręgu Przemysłowego na lasy.

Dokumentacja IBL.
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BADANIA EMISJI METALI ŚLADOWYCH DO ATMOSFERY Z ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

KONCEPCJA ZMIAN SYSTEMU POMIARÓW.

Elżbieta Adamek

ZPBE "Energopomiar" Gliwice

Wstęp

W procesie spalania węgla zachodzi przemiana wprowadzonego do

kotła węgla i powietrza w popiół i gazy spalinowe. Dochodzi przy

tym do zwiększenia koncentracji pewnych substancji w produktach

spalania w stosunku do ich koncentracji w substancjach

wyjściowych.

W zależności od miejsca wydzielania się w elektrowni produktów

spalania, posiadają one specyficzne właściwości, zdeterminowane

głównie techniką wychwycenia w ciągu procesu spalania węgla

(rys.l).

Najdrobniejsze cząstki pyłu zawieszone w gazach spalinowych

przechodzą przez elektrofiltry tym łatwiej, im posiadają

drobniejsze rozmiary. Są one emitowane do atmosfery przez kominy

elektrowni. W skład tego rodzaju odpadu elektrownianego wchodzą

również substancje lotne powstające w wysokiej temperaturze

kotła, które po przejściu spalin do przewodów kominowych na

skutek ochłodzenia wtrącają się w otaczającej fazie gazowej
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Rys. 1. Schemat powstawania w elektrowni odpadów paleniskowych i sposób
ich zagospodarowania.

jako samoistne ziarna substancji lub osiadają na innych

cząstkach stałych. Stanowią one obok gazów spalinowych główne

zagrożenie środowiska.

2. ZAKRES POMIARÓW

Oznaczenia zawartości pierwiastków śladowych w próbkach

popiołu pobieranych za elektrofiltrami Elektrowni Bełchatów

rozpoczęto w roku 1984. Zgodnie z poleceniem Wydziału Ochrony

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geodezji Urzędu Wojewódzkiego w

Piotrkowie Trybunalskim oznaczano:

- 25 pierwiastków śladowych w latach 1984 - 1989,

- 10 pierwiastków śladowych w latach 1990 - 1991.
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Były to: arsen, tytan, wanad, chrom, mangan, kobalt, nikiel,

miedź, cynk, gal, żelazo, molibden, srebro, kadm, ind, antymon,

lantan, cer, samar, lutet, wolfram, tor, złoto, ołów i rtęć.

Przedział dziesięciu pierwiastków śladowych obejmował: ołów,

arsen, miedź, kadm, cynk, tytan, srebro, antymon, tor i rtęć.

Zakres pomiarów nie wynika z wymogów ustawowych dotyczących

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. W procesach

energetycznego spalania paliw normowaniu podlegaj"ą jedynie

dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pył całkowity. Natomiast

jakość powietrza określa się wg stężeń substancji

zanieczyszczających powietrze (stężenia imisyjne). Wiele z

pierwiastków śladowych, których stężenie w przewodzie kominowym

zostały przez Urząd wybrane do oznaczeń nie posiada określonych

stężeń dopuszczalnych. Potrzeba oznaczenia tych pierwiastków nie

wynika również z zaleceń WHO ani też z żadnych przesłanek

naukowych.

3. POBÓR PRÓBEK POPIOŁU EMITOWANEGO DO ATMOSFERY

Próby popiołu emitowanego do atmosfery pobierane były:

- głównie w okresach pomiarów emisji pyłowej przy

aktualnych warunkach techniczno - eksploatacyjnych pracy

bloków i elektrofiltrów,

- zgodnie z wymaganiami normy PN-87/M-34129 "Odpylacze

kotłowe. Wymagania i badania odbiorcze",

- w punktach pomiarowych usytuowanych w przewodach

spalinowych za elektrofiltrami poszczególnych ciągów,

przy pomocy zestawu pyłomierzy przemysłowych poprzez

izokinetyczne zasysanie spalin.

Wysoka skuteczność elektrofiltrów i związana z tym bardzo niska

koncentracja popiołu w spalinach za urządzeniami odpylającymi

stanowiły podstawową trudność z poborem prób (ilościowe

odzyskiwanie wychwyconego popiołu lotnego z zastosowanej tkaniny

filtracyjnej). Próby pobierano:

- grawimetrycznie,

- przy pomocy pyłom ierza przemysłowego typ P-2 5 o natężeniu

przepływu zasysanego gazu Va=25 m3/h,
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- przy pomocy pylomierza przemysłowego typ P-10 o natężeniu

przepływu zasysanego gazu Va=10m3/h,

- przy pomocy standardowego zestawu PKK-2,

- przy pomocy pytomierza grawitacyjnego KNW-2.

Kolejne zmiany aparatury do poboru prób związane były z

pokonywaniem trudności technicznych występujących przy poborze

(wielogodzinny pobór powodował niszczenie silnika ssawy,

występowało palenie się worka filtracyjnego). Dużą przydatność

do poboru prób (szczególnie przy bardzo niskich koncentracjach

popiołu) gwarantuje pyłomierz grawimetryczny KNW-2.

W okresie 1984 - 1991 analizie na zawartość pierwiastków

śladowych poddano łącznie 24 próby. W 19 próbach oznaczono

zawartość 25-ciu, a w 5 próbach 10-ciu pierwiastków śladowych.

Próby pobierano i uśredniano różnymi technikami.

4. Metodyka badań analitycznych, wyniki pomiarów

Analizy wykonywano w Zakładzie Chemii Analitycznej

Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Mangan, ołów, chrom, arsen, miedź, gal, nikiel, kobalt,

molibden, wanad, kadm, cynk, antymon i wolfram oznaczono metodą

spektrografii emisyjnej. Cer, samar, lantan i lutet oznaczono

metodą spektrografii emisyjnej po wydzieleniu ich z próbek na

nośniku itrowyn. Rtęć, tytan, żelazo, ind, złoto, tor i srebro

oznaczano metodą atomowej spektrometrii absorbcyjnej. Wyniki

zawartości pierwiastków śladowych w popiele emitowanym do

atmosfery w latach 1984-1991 zestawiono w tabeli nr 1. Jest to

tabela zbiorcza, przedstawiająca zakres stężeń w przypadku gdy

ilość prób poddanych analizie w danym okresie pomiarowym jest

większa niż jeden. Przeprowadzona ocena statystyczna wyników

pomiarów wykazała, że:

- z oznaczanych w latach 1984 - 1989 dwudziestu pięciu

pierwiastków śladowych można wyodrębnić grupę około

10 pierwiastków , dla których cechy statystyczne

kształtują sie najbardziej stabilnie. Są to : mangan,

ołów, gal, kobalt, chrom, arsen, nikiel, molibden oraz

miedź i kadm. Należy przyjąć, że ich emisja i zawartość w
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paliwie dostarczanym do Elektrowni Bełchatów jest również

stab i 1 na,

- dla pozostałych 15 pierwiastków cechy statystyczne są

zróżnicowane. Zróżnicowanie to wskazuje na istnienie

dużych różnic ich zawartości w węglu lub na występowanie

trudności z uzyskaniem jednorodnej średniej próby w

odniesieniu do tych pierwiastków,

- w latach 1984 - 1989 można wyróżnić okres występowania

pierwiastków śladowych w stężeniach wyższych. Są to lata

1984 - 1986 (w porównaniu do lat 198T - 1989).

Otrzymane wyniki pomiarów zawartości pierwiastków śladowych w

popiele emitowanym przez Elektrownię Bełchatów do atmosfery

można jedynie porównać z danymi literaturowymi innych elementów

środowiska lub z ich zawartością w popiołach emitowanych przez

inne elektrownie (rys. 2.).

5. Emisja pierwiastków śladowych

Zrealizowane w latach 1984 — 1981 pomiary stężeń

pierwiastków śladowych w pyle emitowanym do atmosfery pozwalają

na oszacowanie wielkości emisji tych metali. Przyjęto

następujące założenia:

- pierwiastki śladowe po odparowaniu w komorze spalania

kondensują na najdrobniejszych cząstkach pyłu i wszystkie

emitowane są do atmosfery w formie stałej,

- określone pomiarami stężenie występuje na przestrzeni

roku.

Roczna emisja pierwiastków śladowych przedstawia się

następująco: Rok Wielkość emisji pierwiastków śladowych

1984 516 t w tym 465 t żelaza

1985 836 t w tym 644 t żelaza

198R 1240 t w tym 1039 t żelaza

1987 1T0T t w tym 1395 t żelaza

1988 2340 t w tym 206T t żelaza

1989 2T40 t w tym 2470 t żelaza

1990 • 1T3 t

1991 • 121 t

• - dotyczy 10 pierwiastków śladowych.
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Pod względem wielkości emisji badane pierwiastki śladowe można

uszeregować (począwszy od wartości najwyższych): żelazo, tytan,

mangan, cynk, miedź, wanad, ołów, chrom, nikiel, arsen, gal,

rrolibden, kobalt, kadm, antymon, tor, cer, samar, lantan, ind,

lutet, złoto, rtęć, srebro, wolfram.

Rysunek nr 3 przedstawia udziały emisji pierwiastków śladowych w

rocznej emisji popiołu z El. Bełchatów.

100

lala 1984 - 1989 emisja 25 pierwiastków śladowych
lata 1990 - 1991 emisja W pierwiastków śladowych (bez żelaza)

1984 1985 1986 1987 1988

ogólpm \ y / \ - żelazo

1989 1990
lata

1991

Rys. 3. Udziały emisji pierwiastków śladowych w rocznej emisji popiołu
z El. Bełchatów
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Badania wpływu emisji pierwiastków śladowych na środowisko są

problemem złożonym ze względu na dużą ilość zmiennych parametrów

mających znaczenie dla jego oceny (podstawowym są własności

fizyko - chemiczne pierwiastka, bądź związku, w skład którego

wchodź i).Duże ilości emitowanego żelaza mogą być dla danych

warunków środowiska pozytywne ze względu na własności

amfoteryczne tego pierwiastka, a znikoma emisja rtęci bardzo

szkodliwa ze względu na jej trujące działanie. Ocena wpływu

Elektrowni Bełchatów na stan zanieczyszczenia środowiska

pierwiastkami śladowymi wymaga przede wszystkim zminimalizowania

możliwości oddziaływania lokalnych źródeł zanieczyszczeń na

wyniki badań oraz czułych i selektywnych metod analitycznych.

6. Podsumowanie

Oznaczane pierwiastki śladowe cechuje duży rozrzut stężeń.

Źródłem zróżnicowania składu chemicznego popiołów emitowanych

kominem mogą być:

- duże różnice w zawartości pierwiastków śladowych w

spalanym węglu,

- trudności związane z poborem próby ( np. inne tkaniny

filtrów workowych),

- trudności z uzyskaniem jednorodnej średniej próby.

Określone wielkości emisji pierwiastków śladowych należy

traktować (prawie) jako szacunki. Udział oznaczanych

pierwiastków śladowych w rocznej emisji pyłu kształtuje się w

przedziale 4,55 7. - 11,30 '/.. Udział emisji żelaza wynosi

odpowiednio 4,09 */. - 10,21 t.

Zakres oznaczeń nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, jeśli

przyjęte zostaną ogólne cele, dla których prowadzi się tego typu

oznaczenia (ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem).
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7. Koncepcja zmiany systemu pomiarów

Zakres oznaczanych pierwiastków śladowych należy ograniczyć

do podanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 12 lutego 1990

roku w sprawie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem

(Dz.U.RP. nr 15 z dnia 14 marca 1990 r). Należy dokonać oceny

emisji całkowitej metali śladowych poprzez wykonanie bilansu

tych pierwiastków w paliwie, popiele, żużlu oraz emisjach do

komina (stałych i gazowych). Dla oceny średniej emisji

pierwiastków śladowych proponuje się pobór w reprezentatywny

sposób uśrednionych kwartalnych próbek węgla do oznaczeń

chemicznych i oszacowanie na ich podstawie w powiązaniu z w/w

bilansem tendencji zmian emisji.

Uzupełnieniem tych pomiarów powinno być analizowanie na

zawartość wytypowanych pierwiastków śladowych pyłów i opadów

zebranych w naczyniach do pomiaru opadu pyłu ogółem i opadów

atmosferycznych w dwóch punktach pomiarowych, z których jeden

leży w strefie o minimalnym oddziaływaniu elektrowni, a drugi na

obszarze o największym oddziaływaniu elektrowni.
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1288

418

558

138

2508

51

388

58

27

498

45

1788

73

5

43

< 22

1986

VIII

6

1388

218

168

158

288

98

67

45

21

288

28

1288

114

7

| 63
1

j < 22

1987

11

7

958

148

158

148

198

74

86

48

17

228j
158

718

16

2

11

8.6
I

1988

IV

8

688 - 968

88 -178

89 -

118 -

118 -

53 -

46 -

34 -

< 18 -

168 -

7 -

318 -

28

3

18

8.

158

138

1BB8

66

IBB

44

IB

188

13

328

8

19B9

VIII-U

9

558 -

71 -

118 -

75 -

89 -

42 -

53 -

17-

< 18 -

198 -

(5-
1

178 -

IB -

2.4 -

6.4 -

< 1 -
i

1188

458

448

348

278

93

558

47

68

268

29

1688

38

5.2

24

1.2

1998

V-Vl

18

218 -

43 -

73 -

< IB -

488 -

31B

138

1888.

22

828

1991

U

75

75

55

18

298

i

Zakres stężeń
» latach
1964 - 1991

55B

71

89

43

55

35

46

15

9

168

< 4

178

IB

2

6.4

8.6

12

- 2B88

- 458

- 558

- 348

- 2588

- 98

- 558

- 5B

- 88

- 655

- 15B

- 3188

- 114

- 9

- 63

- < 25
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28
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24

25
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złoto Au

tor In

antvion Sb

srebro Ag

Nolfrai N

8.75

30

49488

< 50

72

168

288

7

< 25

1.7

38

4B588

< 58

66

138

iee
:
! 5

i < »

nie ozn.

3680

43788

< 1

nie O2n.

< ie

< i

< 18

1

nie ozn.

4588

43488

4

< 1

nie ozn.

< 18

< 1

( 18

i

8.72

7888

44388

< 5

13

< 18

1.6

< 18

8.3 - 8.72

4788 - 5588

47188 - 74488

< 5

< 1

15

< 18

8.1 - 8.14

< 18

8.5 - 18

3288 - 6580

41880 - 182208

< 5 - 12

< 1

< 18 - 28

< 18

< 8.1 - 8.76

( 18

5.3 - 18.3

3688 - 5988

29 - 47

< IB

< i

3

4188

< 18

< 18

< 8.1

8.3 - 18.3

38 - 7888

41B88 - 182288

4 - < 58

( 1 - 7 2

< 18 - 168

( 18 - 288

( 0 . 1 - 7

< 18 - < 25

Tabeli nr 1. Zawartość piemiastkó* śladowych w popiołach Elektrowni Bełchatów eiitowanych do atiosłery w latach 1964 - 1991 [ ppi ],
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ANALIZA WPŁYWU ELEKTROWNI BEŁCHATÓW NA SYTUACJĘ RADIOLOGICZNĄ ŚRODOWISKA

OCENA WYKONANYCH POMIARÓW, PROPOZYCJE ZMIAN

Dariusz Grabowski, Ludwika Kownacka

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej - Warszawa

STRESZCZENIE

Przeprowadzono analizę wpływu konwencjonalnych elektrowni

węglowych na sytuację radiologiczną środowiska. Podsumowano

wyniki pomiarów radiometrycznych wykonanych w Elektrowni

Bełchatów i porównano je z danymi z literatury. Na tej podstawie

oceniono wpływ działalności elektrowni Bełchatów na poziom

skażeń środowiska i dodatkowe napromieniowanie krytycznej grupy

ludności żyjącej wokół elektrowni.

Zaproponowano program pomiarów, które powinny pozwolić na w

pełni udokumentowaną ocenę radiologicznych skutków pracy

elektrowni.
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WPŁYW ELEKTROWNI WĘGLOWYCH NA SYTUACJĘ RADIOLOGICZNĄ ŚRODOWISKA

1. Rozpatrując wpływ konwencjonalnej elektrowni ; ęglowej na środo-

wisko analizuje się również sytuację radiologiczną. Węgiel, jak

wszystkie materiały występujące w przyrodzie, zawiera naturalne

izotopy promieniotwórcze: potas 40 oraz izotopy szeregów promienio-

twórczych uranu 238 i toru 232. W wyniku spalania część substancji

promieniotwórczych, dotychczas "uwięzionych" w węglu, jest rozpraszana

w środowisku. Może to zmieniać poziom skażenia promieniotwórczego

środowiska i wpływać na dawki otrzymywane przez ludzi. Aktywność

naturalnych radionuklidów rozpraszanych w środowisku z elektrowni

konwencjonalnej na jednostkę produkowanej energii elektrycznej zależy

od wielu czynników takich jak: koncentracja radionuklidów w węglu,

zawartość popiołu w węglu, temperatura spalania i sprawność systemu

filtrów. Dlatego sytuacja radiologiczna wokół każdej elektrowni może

być inna.

2. W zależności od miejsca wydobycia zawartość radionuklidów w

węglu może się różnić o 2-3 rzędy wielkości. Stężenia mogą sie również

zmieniać dla tego samego obszaru. Na podstawie danych pomiarowych

UNSCEAR (1988) przyjmuje, że średnie stężenia naturalnych radionu-

klidów w węglu wynoszą: 50 Bq/kg potasu 40 i po 20 Bq/kg uranu 238 i

toru 232, przy czym produkty rozpadu szeregów promieniotwórczych uranu

i toru są w stanie równowagi ze swoimi prekursorami (nie zawsze

dotyczy to polonu 210 i ołowiu 210). Ogólnie można stwierdzić, że

średnie stężenia naturalnych radionuklidów w węglu są niższe niż w

skorupie ziemskiej (tablica 1).
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3. Przy produkcji energii elektrycznej węgiel jest spalany w

wysokich temperaturach. Większość materiału mineralnego spala się

przechodząc w zeszklony popiół. Cięższa część popiołu razem z niecał-

kowicie spalonym materiałem organicznym opada na dno pieca jako popiół

lub żużel. Lżejszy popiół jest unoszony razem 2. gorącymi gazami i

parami składników mineralnych do komina, gdzie w zależności od spraw-

ności urządzeń filtracyjnych część jest zbierana, reszta jest uwalnia-

na do atmosfery. Według danych z Wielkiej Brytani (UNSCEAR, 1988)

ilość popiołu produkowana w elektrowniach węglowych stanowi 81% całej

produkcji popiołów, jednak dzięki dużej wydajności urządzeń odpylają-

cych tylko 6% całkowitej ilości pyłów znajdujących się w atmosferze

pochodzi z elektrowni.

4. W procesie spalania radionuklidy włączają się w niespalony

materiał mineralny węgla i pozostają w popiele. Stężenie ich w

popiołach jest większe niż w węglu, ponieważ zostają wyeliminowane

organiczne składowe węgla. Można przyjąć, że koncentracja naturalnych

radionuklidów w popiołach jest o rząd wielkości więKsza niż w węglu i

znacznie większa niż w skorupie ziemskiej.

5. Można stwierdzić, że dla większości radionuklidów rozkład ich

stężenia pomiędzy poszczególne frakcje popiołów wyraźnie się ró?ni.

W wysokich temperaturach niektóre z radionuklidów wyparowują a

następnie oziębiając się ulegają kondensacji i koncentrują się na naj-

drobniejszych cząstkach pyłów lotnych, które mają duży stosunek

powierzchni do objętości. Stąd można stwierdzić wzrost koncentracji

izotopów promieniotwórczych z malejącymi rozmiarami cząstek popiołu.
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Efekt ten jest charakteryzowany współczynnikiem wzbogacenia definio-

wanym jako iloraz stosunku stężenia określonego radionuklidu do

stężenia potasu 40 w danej frakcji popiołu przez stosunek stężeń tych

izotopów w węglu. Koncentracje potasu 40 w poszczególnych frakcjach

popiołów praktycznie nie różnią sie. Najwyższe współczynniki

wzbogacenia rejestruje się dla izotopów: ołów 210 i polon 210.

Ponieważ małe cząstki lotnego popiołu wyłapywane są z mniejszą

sprawnością, najwyższe stężenia izotopów promieniotwórczych obserwuje

się w uwalnianych do atmosfery pyłach lotnych. Ogólnie można

stwierdzić, że współczynniki wzbogacenia rosną z temperaturą spalania

i maleją ze wzrostem rozmiarów cząstek. W lotnych uwalnianych

popiołach współczynniki wzbogacenia są około 3 razy wyższe dla ołowiu

210 i około 5 razy wyższe dla polonu 210 w stosunku do pozostałych

izotopów szeregu uranowego (UNSCEAR, 1988).

6. Średnie arytmetyczne stężenia naturalnych radionuklidów w

poszczególnych frakcjach popiołów wg danych UNSCEAR, 1982 przedstawio-

no w tablicy 2. Uwzględniając średnią zawartość radioizotopów w węglu

i dziesięciokrotne zwiększenie ich koncentracji w popiołach lotnych

oraz współczynnik wzbogacenia wynoszący 3 dla ołowiu 210 i polonu 210

UNSCEAR proponuje przyjęcie znormalizowanych wartości stężeń w lotnych

popiołach uwalnianych do atmosfery wynoszących: 500 Bq/kg dla K-40, po

600 Bq/kg dla Pb-210 i Po-210, po 200 Bq/kg dla pozostałych izotopów

szeregu U-238 i Th-232.

7. W UNSCEAR (1988) przeprowadzono ocenę aktywności naturalnych

izotopów promieniotwórczych uwolnionych do atmosfery. Przyjmuje się
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podział pracujących na świecie elektrowni węglowych na dwa typy:

"stare", w których uwalniane do atmosfery jest około 10% lotnych

popiołów i "nowoczesne", w których uwalniane jest około 0,5% lotnych

popiołów. Popioły lotne stanowią około 80% produkowanych popiołów.

Przyjęto, że na wyprodukowanie IGWrok energii elektrycznej trzeba

spalić średnio 3x109kg węgla a zawartość naturalnych izotopów w węglu

wynosi 50 Bq/kg dla potasu 40 i po 20 Bq/kg dla izotopów szeregu

uranowego i torowego. W tablicy 3 podano oszacowane uwalniane aktywno-

ści naturalnych radionuklidów na IGWrok produkowanej energii dla dwu

typów elektrowni.

8. Dodatkowo do atmosfery uwalniane są radon 222 i radon 220. Ich

stężenia muszą być oceniane oddzielnie. Radon jest gazem i nie jest

zatrzymywany na filtrach. UNSCEAR (1988) ocenia aktywność tych

izotopów na 60 GBq na 1 GWrok produkowanej energii elektrycznej.

Przyjęto następujące założenia: radon 222 i radon 220 są w węglu w

równowadze promieniotwórczej odpowiednio z uranem 238 i torem 232 i są

całkowicie uwalniane podczas spalania węgla.

9. Jeżeli popiół nie jest usuwany wprost do środowiska wodnego,

rozpatrywać można rozprzestrzenianie radionuklidów jedynie poprzez

atmosferę. W przypadku składowania popiołu w stawach, pewna część

aktywności może być wyługowana do warstw wodonośnych, dalej wody

gruntowe mogą przenieść je do przepływających w sąsiedztwie rzek.

Procesy te są bardzo słabe.

10. Populacja żyjąca wokół elektrowni węglowej jest eksponowana na
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promieniowanie naturalnych radionuklidów. których poziom w środowisku

może się zwiększać w wyniku pracy elektrowni. Główne drogi tej

dodatkowej ekspozycji to: inhalacja w czasie przechodzenia chmury

lotnych pyłów uwalnianych do atmosfery, zewnętrzne napromień i en i e

promieniowaniem naturalnych izotopów opadającycn z pyłem na

powierzchnię ziemi oraz wchłonięcie z żywnością tych izotopów w wyniku

ich depozycji.

11. W raporcie UNSCEAR, 1988 oszacowano roczny efektywny równoważnik

dawki otrzymywanej w wyniku wdychania rozproszonego w powietrzu pyłu.

Przyjmując efektywną wysokość komina 100 m i ujednoliconą różę wiatrów

można ocenić, że średnie roczne stężenie naturalnych radionuklidów w

przyziemnej warstwie powietrza na jednostkę szybkości uwalniania

będzie wynosiło około 4x10"8Bq/m3 na Bq/s w odległości 1 km od komina.

Dla pojedynczych osób z krytycznej grupy żyjącej wokół elektrowni

produkującej rocznie 1 GWrok energii elektrycznej roczny równoważnik

dawki otrzymanej drogą inhalacyjną wyniesie około 1 JYSV dla elektrowni

nowoczesnej i około 20 /JSV dla elektrowni starego typu.

12. Roczne efektywne równoważniki dawki spowodowanej zewnętrznym

napromlenieniem i wchłonięciem z żywnością będą tego samego rzędu po

20-30 latach pracy elektrowni. Oceny dawek wynikających z wchłonięcia

zależą bardzo wyraźnie od przyjętych założeń dotyczących przejść

radionuklidów w łańcuchu pokarmowym. Roczne efektywne równoważniki

dawki są w każdym przypadku małe. Wyniki pomiarów prowadzonych w

środowisku wokół elektrowni węglowych nie wykazują statystycznie

znaczącego wzrostu stężeń naturalnych radionuklidów w próbkach



powietrza, opadów atmosferycznych, roślin i organizmów zwierzęcych,

który mógtby być wprost przypisany dziaiamu elektrowni.

13. Ekspozycja na promieniowanie pracowników elektrowni węglowych

może być wynikiem głównie wdychania lotnego popiołu. W Wielkiej

Brytanii oszacowano roczne efektywne równoważniki dawki wynoszące

150 /JSV dla grupy pracowników elektrowni wdychających powietrze

zawierające 0,5 mg/m3 lotnego popiołu (UNSCEAR, 1988). Na składowis-

kach popiołu rejestruje się moce dawek promieniowania gamma wyższe niz

na otaczającym obszarze. Jest to jednak efekt lokalny, składowisko nie

jest miejscem stałego przebywania pracowników i dodatkowe zewnętrzne

napromienienie nie ma istotnego znaczenia.

POMIARY RADIOMETRYCZNE WYKONANE DLA OCENY SYTUACJI

RADIOLOGICZNEJ WOKÓŁ ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

14. Ola oceny wpływu elektrowni Bełchatów na sytuację radiologiczną

środowiska prowadzono w latach 1983-1989 pomiary stężeń radionuklidów

naturalnych w węglu, w różnych frakcjach popiołów, glebie, roślinach

oraz wodach. Wyniki tych pomiarów zawarte są w udostępnionych do

niniejszej analizy niepublikowanych opracowaniach. Większość pomiarów

dotyczyła oznaczeń potasu 40, radu 226 reprezentującego szereg uranowy

oraz toru 228 lub radu 228 reprezentujących szereg torowy. Należy

przyjąć, że założono istnienie równowagi promieniotwórczej między

izotopami szeregu uranowego od uranu 238 do radu 226 oraz dla szeregu

torowego między torem 232, radem 228, aktynem 228 i torem 22o.



15. Przeprowadzono w odstępie kilku lat (rok 1984 i 1989) dwie serie

pomiarów zawartości naturalnych radionuklidów w popiołach spod elek-

trofiltrów, -uslach i węglu. Oznaczano stężenia potasu 40, radu 226 i

toru 228. Rozrzut poszczególnych uzyskanych wartości jest duży.

Wynosi on: dla radu 226 w popiołach 87-235 Bq/kg

w zuzlu 20-112 Bq/kg

w węglu 3-34 Bq/kg

dla toru 228 w popiołach 44-99 Bq/kg

w żużlu 18-53 Bq/kg

w węglu 2-24 Bq/kg

dla potasu 40 w popiołach 77-380 Bq/kg

w żużlu 171-438 Bq/kg

w węglu 32-209 Bq/kg

Rozrzut wyników można wytłumaczyć pochodzeniem popiołu z różnych stref

i bloków, różnym czasem poboru próbek.

16. Wykonano oznaczenia radu 226 i radu 228 w pojedynczych próbkach

popiołu pobranych w latach 1983-1987 spod elektrofiltrów. Zakres

uzyskanych wartości dla radu 226: 51-191 Bq/kg, średnia 111 Bq/kg.

Wyniki oznaczeń radu 228 podano dla dwóch próbek z roku 1987: 58 i

75 Bq/kg. Wykonano również pomiary stężeń naturalnych radionuklidów w

popiołach lotnych uwalnianych do atmosfery. W tym celu pobierano

próbki popiołu z kanałów spalinowych za elektrofiltrem. W latach

1986-1988 pobrano 6 próbek, oznaczano w nich rad 226 i rad 228.

Stężenia radu 226 i radu 228 zawierają się odpowiednio w granicach

85-180 Bq/kg i 38-147 Bq/kg. Rozrzut wyników mógł być spowodowany

różniącymi się stężeniami oznaczanych radionuklidów w węglu,
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zmieniającą sie granulacją pyłu w poszczególnych próbkach lub biedami

pomiarowymi (z uwagi na trudności w pobraniu większych próbek popiołu

w kanałach spalinowych, próbki miały masę kilkunastu gramów).

W równolegle pobranych w latach 1986 i 1987 2 próbkach popiołu przed

elektrofiltrem stężenia radu były nieco niższe.

17. Można podsumować oznaczenia naturalnych radionuklidów w węglu

i różnych frakcjach popiołów. W tablicy 4 zestawiono średnie wartości

wyników wszystkich pomiarów przytoczonych w udostępnionych opracowa-

niach. Wartości średnie sa zgodne z cytowanymi w literaturze światowej,

stężenia radu 226 i toru 228 (lub radu 228) rosną przy przejściu od

węgla do popiołów lotnych. Niższe średnie stężenia radu 226 w lotnym

popiele uwalnianym w stosunku do zatrzymywanego na elektrofiltrze może

być spowodowane małą liczbą oznaczeń lub stosowaną metodą pomiarową.

18. Oceniano wpływ pylenia ze składowiska popiołów na otoczenie.

Przeprowadzono modelowe obliczenia rozkładu opadu pyłu ze składowiska.

Obliczony zasięg oddziaływania składowiska wynosi 750 m w kierunku

wschodnim, 700 m w kierunku południowo-wschodnim i 350 m w kierunku

północnym. W kierunku zachodnim zasięg oddziaływania praktycznie

ogranicza się do do strefy składowiska.

19. W rejonie składowiska prowadzono pomiary mocy dawki promienio-

wania gamma. Dawkomierze termoluminescencyjne umieszczono na powie-

rzchni gruntu w 6 punktach wokół składowiska na miesięczne okresy w

czasie od lipca do października 1988r. Uzyskano wartości średnich

miesięcznych mocy dawek od 0,8 do 1,5 pA/kg. Odpowiada to mocy dawki
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pochłoniętej 97 nGy/h do 182 nGy/h. Moc dawki w pobliżu składowiska

będzie oczywiście wyższa niz nad typowa powierzchnią ziemi, ponieważ

stężenie naturalnych radionuklidów w popiołach jest wyraźnie wyższe

niz w glebie. Średnia moc dawki na terenie kraju wynosi około

0,65 pA/kg (79 nGy/h).

20. Badano ewentualny wpływ składowiska na przenikanie izotopów

radu do wody. Oznaczono stężenia radu 226 i radu 228 w próbkach wody:

wody nadosadowej na składowisku, wody obiegowej ze zbiornika wyrównaw-

czego, wody gruntowej z piezometrów. Były to pojedyncze próbki pobrane

w latach 1986 i 1987. W tym samym czasie wykonano oznaczenia stężeń

izotopów radu w próbkach wody pobranych w trzech punktach na rzece

Widawce. Uzyskano wyniki z dokładnością do 10 mBq/litr w zakresie od

0 do 40 mBq/litr. Czułość stosowanej metody pomiarowej nie pozwala na

uzyskanie informacji o rzeczywistym stężeniu izotopów radu w badanych

próbkach. Stężenia radu 226 w wodach powierzchniowych w Polsce, nawet

w rejonach Sudetów, są na poziomie pojedynczych nnilibekereli na litr

(Grzybowska, 1983).

21. Podjęto próbę zbadania wpływu działania elektrowni na poziom

zawartości radionuklidów w środowisku. Pobrano kilka próbek gleby i

roślin w rejonie trzech miejscowości leżących na zachód od elektrowni

w odległościach 4, 5, 13,5 i 23 km. Były to jednak próbki przypadkowe

1 na podstawie uzyskanych wyników nie można wyciągnąć żadnych

wniosków.
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OCENA WPŁYWU DZIAŁANIA ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

NA SYTUACJĘ RADIOLOGICZNĄ

22. Wpływ elektrowni na stan radiologiczny środowiska przejawiać się

będzie w zwiększeniu stężenia naturalnych radionuklidów w powietrzu i

w opadzie całkowitym. Brak jest danych pomiarowych o tych efektach.

Ich oszacowanie przeprowadzano w 1986 roku. Skorzystano z programu

ATMO, zalecanego do obliczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

uwalnianych do atmosfery. Jako dane wejściowe do obliczeń uwzględniono

informacje o emiterach, warunkach terenowych, meteorologicznych

Wszystkie obliczenia dotyczące rozkładu radionuklidów oparto o wyniki

pomiaru stężeń radu 226 i radu 228 (180 Bq/kg i 147 Bq/kg) w jednej

próbce pyłów pobranej za elektrofiltrem w roku 1986. Otrzymano rozkła-

dy średniorocznych stężeń radu 226 i radu 228 w powietrzu na wysokości

1 m nad terenem, powodowanych emisją pyłów z elektrowni i rocznego

opadu na powierzchnię terenu. Punkt maksymalnych średniorocznych

stężeń w powietrzu znajduje się około 15 km na południowy wschód od

elektrowni (stężenie radu 226 0.05 /jBq/m3) a maksymalnego opadu w

odległości około 8 km na południowy wschód (opad radu 226 - 1.15

Bq/m2rok). Stężenie w powietrzu maleje trzykrotnie w odległości około

60 km, a aktywność opadu około 10-krotnie w odległości 40 km na wschód

od elektrowni. Należy pamiętać, że rzeczywiste mierzone wartości

stężeń radu 226 w powietrzu byłyby znacznie wyższe. Są one sumą

aktywności radionuklidów pochodzących ze źródeł naturalnych iraz

emisji do atmosfery naturalnych radionuklidów wynikających z

działalności lokalnej gospodarczej i przemysłowej jak i globalnej

(głównie energetyki) na całym świecie. Np. w Warszawie mierzone
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stężenia radu 226 w powietrzu wynoszą od kilku do kilkunastu mikro-

bekereli na metr sześcienny.

23. W latach 1970 - 1973 były przeprowadzono badania aktywności radu

226 w opadzie całkowitym w terenie wokół kilku elektrowni węglowych

w centralnej Polsce (Jaworowski, 1977). Próbki dobowego opadu zbierano

w różnych odległościach z wiatrem od elektrowni Turek i Konin.

W rejonie elektrowni Konin maksymalną aktywność radu 226 zarejestro-

wano w odległości 17,5 km od elektrowni. Wynosiła ona 9,3 mBq/m2 doba.

W rejonie Turka maksymalną koncentrację radu 226 wynoszącą 24,4 mBq/m"

doba, stwierdzono w odległości 7,5 km od elektrowni (rys. 1). Różnice

w odległościach, w jakich stwierdzono maksimum opadu, zależą od aktual-

nej sytuacji meteorologicznej. Można jednak ocenić, że wpływ elektrow-

ni ograniczony jest do około 25-30 km. Przyjmując jednorodny rozkład

kierunków wiatrów w ciągu roku, aktywność radu 226 w rocznym opadzie

wynosiłaby pojedyncze Bq/m2 w promieniu do 20 km od elektrowni i

poniżej 0,5 Bq/m2 w promieniu do 30 km. W rzeczywistości rozkład ten

nie będzie jednorodny, w centralnej Polsce przeważają wiatry zachodnie

i stąd na wschód od elektrowni aktywności opadu będą większe. Ponieważ

w odległościach ponad około 30 km aktywności radu są o rząd wielkości

niższe, można przyjąć, że rejestrowane bliżej elektrowni aktywności

opadu są wynikiem pracy elektrowni. Pamiętając o wszystkich różnicach

pomiędzy elektrowniami można jednak stwierdzić, że wyliczone dla

elektrowni Bełchatów i zmierzone dla elektrowni Konin i Turek

aktywności radu 226 w opadzie są tego samego rzędu. Może to stanowić

częściową weryfikację modelu obliczeniowego rozprzestrzeniania się

zanieczyszczeń w atmosferze.
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24. Wpływ działania elektrowni na poziom skażeń środowiska można

ocenić na podstawie pomiarów skażeń promieniotwórczych w województwie

piotrkowskim i województwach sąsiednich. W latach 1989-1990 przeprowa-

dzono na terenie całego kraju pomiary stężeń radu 226, aktynu 228 i

potasu 40 próbkach gleby. Próbki pobierano w około 350 punktach w

okresie wrzesień-pażdziernik 1989r z 10 cm warstwy nie uprawianej

gleby. W tych samych punktach oznaczano rów .ileż średnie roczne

stężenia radonu 222 w przyziemnej warstwie powietrza oraz średnią

roczną moc dawki promieniowania gamma w okresie kwiecień 1989 -

kwiecień 1990r. (Biernacka, 1990). Na rysunku 2 zestawiono przykładowo

uzyskane wartości skażenia gleby radem 226 (wartości średnie i zakres)

dla poszczególnych województw centralnej Polski. Nie widać istotnych

różnic w poziomie skażenia gleby. Należy pamiętać, że stężenie natu-

ralnych izotopów promieniotwórczych w glebie zależy od typu gleby i

składu skorupy ziemskiej w danym rejonie. Uzyskane wyniki są dobrze

zgodne z przeciętnymi stężeniami poszczególnych naturalnych radionu-

klidów przyjętymi w UNSCEAR, 1988. Również stężenia radonu 222 prakty-

cznie nie różnią się. Na wynik pomiaru mocy dawki promieniowania gamma

oprócz naturalnych radionuklidów wpływ mają również zawarte w glebie

sztuczne izotopy promieniotwórcze, obecnie jest to praktycznie wyłą-

cznie cez 137. W tablicy 5 podano średnie wartości stężeń naturalnych

radionuklidów w glebie, radonu 222 w powietrzu i mocy dawki promienio-

wania gamma dla województwa piotrkowskiego, województw Polski

centralnej oraz dla całego kraju. W tablicy podano również przelicze-

nie stężeń w glebie na aktywność w warstwie o powierzchni 1 m 2 i

grubości 10 cm. W przeliczeniu przyjęto średnią gęstość gleby 1500

kg/m3. Wartości średnie wszystkich oznaczeń dla województwa piotrko-
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wskiego są niższe niz średnie dla sąsiednich województw. Trudno więc

mówić o zauważalnym wpływie elektrowni Bełchatów na poziom skażeń

promieniotwórczych środowiska. Jeśli przyjąć, że wynikająca z działa-

nia elektrowni aktywność izotopów z szeregów uranowego i torowego w

rocznym opadzie jest na poziomie pojedynczych bekereli na mz, to wpływ

tej aktywności na poziom sk-.żenia gleby, wobec stężeń rzędu tysiąca

bekereli na m~, będzie niezauważalny.

25. Na podstawie znanych stężeń naturalnych izotopów w powietrzu i

ich aktywności w opadzie można oceniać dawki otrzymywane przez ludzi.

Istnieją modele obliczania dawek, są one jednak ciągle weryfikowane

i poprawiane. W opracowaniu z 1986 roku podano oszacowaną wielkość

rocznego efektywnego równoważnika dawki w punkcie maksymalnej imisji

dla pojedynczych osób 0,93 /jSv, z tego 0,53 JJSV to dawka otrzymana

drogą inhalacyjną. Wartości ce mogą być dyskutowane.

26. Roczny efektywny równoważnik dawki można ocenić na podstawie

oszacowań podanych w raporcie UNSCEAR, 1988. Dla pojedynczych osób z

krytycznej grupy żyjącej wokół elektrowni produkującej 1 GWrok

energii, roczny efektywny równoważnik dawki otrzymanej drogą inhala-

cyjną wynosi około 1 /JSV dla elektrowni nowoczesnej i około 20 pSv dla

elektrowni starego typu. Dla elektrowni tych przyjęto roczną emisję

radu 226 odpowiednio 250 i 500 MBq na 1 GWrok energii. Na podstawie

wyników przeprowadzonych pomiarów oraz danych z udostępnionych opraco-

wań z lat 1987-89 można przyjąć, że elektrownia Bełchatów emituje do

atmosfery aktywności radu 226 około 2000 MBq/GWrok. Uwzględniając

wszelkie różnice między elektrownią Bełchatów a modelową elektrownią
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przyjętą przez UNSCEAR, wydaje się uzasadnione przyjęcie efektywnego

równoważnika dawki na poziomie dwudziestu /jSv/rok, przy czym jest to

dawka inhalacyjna. Dawka od zewnętrznego napromienienia może być

porównywalna z inhalacyjną po 20-30 latach pracy elektrowni. Jest to

dawka jedynie dla pojedynczych osób z krytycznej grupy ludności

żyjącej wokół elektrowni i jest ona mała w porównaniu z dawką otrzymy-

waną ze wszystkich innych źródeł wynoszącą w Polsce około 3 mSv. Jest

to również dawka nieznaczna w stosunku do obowiązującego limitu dawki

jaką mogą otrzymywać pojedyncze osoby z populacji w wyniku skażeń

promieniotwórczych środowiska. Limit ten wynosi 1 mSv/rok.

27. Wpływ składowiska popiołów na środowisko jest znikomy i zagroże-

nie radiologiczne pracowników w wyniku pylenia składowiska i

podwyższonej mocy dawki w pobliżu składowiska jest nieznaczący,

pracownicy przebywają na składowisku tylko okresowo. Nie zostało

udokumentowane pomiarami jak składowisko wpływa na poziom skażeń

promieniotwórczych wód gruntowych.

WNIOSKI

28. Można stwierdzić, że wpływ działalności elektrowni Bełchatów na

poziom skażeń środowiska i dodatkowe napromieńienie ludności jest

pomijalny wobec dawek otrzymywanych ze wszystkich innych źródeł. Nawet

w rejonie do 20 km od elektrowni, dodatkowe dawki są na poziomie poje-

dynczych mikrosivertow na rok. Mimo prowadzonych pomiarów i dokonanych

ocen nie jest to jednak całkowicie jednoznacznie udokumentowane.
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29. Dla ostatecznego wyjaśnienia sprawy zagrożenia radiologicznego

powodowanego przez elektrownię, można zaproponować przeprowadzenie

pomiarów stężeń naturalnych izotopów w powietrzu w kilku punktach w

różnych odległościach od elektrowni i porównanie z wynikami na terenie

Polski. Pomiary takie można by prowadzić okresowo 1-2 razy w roku.

później raz na kilka lat.

30. Celowe byłoby przeprowadzenie pomiarów stężeń radiotoksycznego

ołowiu 210 i polonu 210 w próbkach węgla, żużla i popiołów, a szcze-

gólnie popiołu uwalnianego, ponieważ ich wzbogacenie w procesie

spalania jest naj.iększe.

31. Jako parametr wyjściowy do oceny wpływu uwalnianych popiołów na

sytuację radiologiczną środowiska mogą służyć pomiary stężeń izotopów

promieniotwórczych w węglu, prowadzone systematycznie kilka razy w

roku. Przy ustalonych parametrach pracy elektrowni, pomiary stężeń

izotopów w węglu będą sygnalizowały o możliwości zmian w uwalnianych

do środowiska aktywnościach

32. Dla jednoznacznego ustalenia stężeń radionuklidów w różnych

frakcjach popiołów można przeprowadzić analizę "bilansu" aktywności w

łańcuchu węgiel-żużel-popiół lotny zatrzymywany-popiół lotny uwalniany

uwzględniając stężenie radionuklidów w ogniwach tego łańcucha oraz

ilości spalonego węgla i uzyskanych popiołów. Przy takiej analizie

wszystkie próby do pomiarów powinny być pobrane w możliwie tym samym

terminie.
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33. Może być podnoszony problem skutków radiologicznych długotrwałej

pracy elektrowni. Wskazane byłoby wytypowanie kilku stałych punktów

poboru próbek gleby i ewentualnie pomiaru w tych punktach mocy dawki i

stężeń radonu. Próbki gleby wystarczy pobierać raz na rok a nawet

rzadziej.

34. Wydaje się celowe udokumentowanie pomiarami wpływu składowiska

na stężenie radionuklidów w wodzie. W jednolicie ustalonych punktach

należałoby pobierać próbki wody 1-2 razy w roku.
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Tablica 1.

Średnie koncentracje K-40, U-238 i Th-232 (Bq/kg)

w glebie i węglu (na podstawie danych z UNSCEAR, 1988)

Gleba

Węgiel

Izotop lub szereg
promieniotwórczy

K-40

U-238

Th-232

K-40

U-238

Th-232

Średnia
koncentracja

370

25

25

50

20

20

Typowy
zakres

100 -

10 -

7 -

26 -

7 -

1 -

- 700

- 50

- 50

• 800

- 1300

• 320
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Tablica 2.

Średnie stężenia naturalnych radionukiidów (Bq/kg)

w różnych frakcjach popiołów (na podstawie danych

z UNSCEAR, 1982)

Izotop Popiół piecowy,
żużel

Popiół lotny
zatrzymywany

Popiół lotny
uwalniany

K-40

U-238

Ra-226

Pb-210

Po-210

Th-232

Ra-228

Th-228

510

85

85

870

100

60

50

230

630

180

90

440

695

100

85

_

265

200

240

930

1700

70

130

110

500

200

200

600

600

200

200

200

znormalizowane wartości przyjmowane przez UNSCEAR, 1988.
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Tablica 3.

Roczne uwolnienia do atmosfery naturalnych izotopów

promieniotwórczych na jednostkę energii wytwarzanej w

elektrowniach węglowych w MBg/Gwrok (wg UNSCEAR, 1988)

Izotop Elektrownie "nowoczesne* Elektrownie "stare"

K-40

U-238

Ra-226

Pb-210

Po-210

Th-232

Th-238

600

250

250

750

750

250

250

12000

5000

5000

15000

15000

5000

5000
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Tablica 4.

średnie stężenia naturalnych izotopów (Bq/kg)

w węglu i popiołach w elektrowni Bełchatów (na podstawie

wyników pomiarów z lat 1983-1989)

węgiel

żużel

popiół lotny pod

elektrofiltrem

Popiół lotny

uwalniany

40

116

275

195

K

(7)

(13)

(69}

2 2 6Ra

17

55

164

138

(7)

(13)

(78)

(6)

228

11

36

65

Th

(7)

(13)

(69)

228

71

87

Ra

(4)

(4)

W nawiasach podano liczbę oznaczeń
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Tablica 5.

Średnie wartości stężenia Rn-222 w powietrzu, stężenia K-40,

Ra-226 i Ac-228 w glebie oraz mocy dawki promieniowania

gamma (Biernacka, 1990)

Stężenie
w powietrzu
Bq/m3

Moc dawki
nGy/h

Stężenie
w glebie
Bg/kg

Stężenie
w glebie
kBq/m 2

Rn-222

K-40
Ra-226
Ac-228

K-40
Ra-226
Ac-228

Województwo
piotrkowskie

3,4

70

224
10,7
9,2

33,6
1,6
1,4

Województwa
centralnej Polski

4,3

72

319
17,6
14,0

47,9
2,6
2,1

Cały
kraj

4,4

79

398
25,8
20,7

59,7
3,9
3,1
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km
Rys.1 .Koncentracja radu 226 w opadzie w rejonie

elektrowni Konin i Turek.



Rys.2. Koncentracja radu 226 ( Bq/kg ) w glebie
w województwach centralnej Polski.Wartości
średnie i zakres (Biernacka,1990 ) .



Nowoczesny model transportu zanieczyszczeń atmosfery
z wysokich emitorów energetycznych

Maciej Rozkrut

Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Nowowiejska 20

00-653 Warszawa

Warszawa, 17.03.1993

Wprowadzenie

Dyspersja zanieczyszczeń atmosfery zachodzi przede wszystkim pod wpływem
czynników meteorologicznych. W zależności od skali przestrzennej i czasowej w jakiej
dyspersja jest rozpatrywana dominujący wpływ na jej przebieg odgrywają różne procesy
meteorologiczne. Przy analizie dyspersji w skali przestrzennej od kilku do kilkuset
kilometrów za dominujące uważa się adwekcję, czyli transport zanieczyszczeń przez wiatr,
oraz dyfuzję turbulencyjną, czyli mieszanie spowodowane trubulencją atmosferyczna.

Antropogenne zanieczyszczenia atmosfery w swej zasadniczej czes'ci rozprzestrzeniają
się w najniższej warstwie atmosfery o grubości rzędu 2km, zwanej warstwą graniczna
(GWA). Cecha charakteryzującą GWA jest silny wpływ podłoża przejawiający się wyraźna
dobową i przestrzenną zmiennością warunków meteorologicznych.

W najniższej części GWA, o grubości od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów
zwanej warstwą przyziemną, procesy meteorologiczne dają się stosunkowo łatwo opisać
z wykorzystaniem pomiarów przyziemnych. Charakterystycznym dla warstwy przyziemnej
jest występowanie dużych pionowych gradientów prędkości wiatru i temperatury, natomiast
strumienie turbulencyjne i kierunek wiatru mogą być uważane za stałe.

Opis struktury GWA powyżej warstwy przyziemnej jest bardziej złożony. Ponadto,
pomiary przyziemne nie zapewniają dostatecznej informacji, potrzebnej dla wyznaczenia
podstawowego zestawu parametrów określających aktualny stan tej warstwy. Fakty te
implikują konieczność stosowania bardziej złożonych modeli matematycznych oraz
wykorzystywania pełniejszej informacji wejściowej (np. danych aerologicznych). Generalnie
rzecz biorąc, w warunkach dziennych przy silnym nasłonecznieniu może się formować tzw.
konwekcyjna warstwa graniczna. Na skutek intensywnego mieszania obejmującego całą
warstwę, wywołanego konwekcją generowaną w silnie chwiejnej warstwie przyziemnej,
w pewnym zakresie wysokości kształtuje się warstwa o równowadze zbliżonej do obojętnej.
Szerokie spektrum wirów turbulencyjnych powoduje wyrównanie profili prędkości i kierunku
wiatru. Powstała w ten sposób warstwa, cechująca się przybliżoną stałością wielkości
niezmienniczych nazywana bywa niekiedy warstwą wymieszaną (ang. mixed layer). W nocy,
na skutek silnego wypromieniowania istnieje tendencja do ustalania się równowagi stałej
i formowania tzw. nocnej warstwy granicznej. W nocnej GWA występuje znaczny skręt
i zmiana prędkości wiatru z wysokością (ang. shear). Procesy turbulencyjne wywołane są
głównie czynnikami dynamicznymi, jak tarciem o podłoże czy opływem przez przeszkody.
Turbulencja ta jest zazwyczaj znacznie mniej intensywna od turbulencji generowanej
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termicznie i ma dużo mniejszy zasięg pionowy. W warunkach rzeczywistych w GWA może
występować jednocześnie wiele warstw o różnych właściwościach, stanowiących
pozostałości ukształtowanych wcześniej w danej masie powietrza warstw (np. Stuli. 1990).
W zróżnicowanym terenie regułą jest kształtowanie sie tzw. wewnętrznych warstw
granicznych, powstałych w rezultacie napływu powietrza nad obszar o zmienionych
właściwościach podłoża.

Warstwowa i zróżnicowana w czasie struktura GWA utrudnia konstruowanie prostych
a jednocześnie poprawnych, operacyjnych algorytmów obliczania rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń atmosfery. Obszerna monografię stosowanych rozwiązań znaleźć można np.
w pracy Szepesi'ego (1989). Przy wyborze modelu dla celów operacyjnych lub
planistycznych jednym z podstawowych problemów jest pogodzenie dwóch przeciwstawnych
postulatów: poprawności opisu z jednej strony oraz prostoty modelu i dostępności danych
wejściowych z drugiej.

W praktyce inżynierskiej wielu krajów (w tym także w Polsce) do rutynowych
obliczeń wykorzystywany jest model gaussowskiej smugi. Model dany jest poprzez równanie
analityczne. Postać analityczna modelu otrzymuje się poprzez rozwiązanie różniczkowego
równania adwekcji-dyfuzji z uwzględnieniem radykalnych założeń upraszczających,
obejmujących m.inn. stacjonarność i poziomą jednorodność pól wiatru i turbulencji.
Podstawową zaletą modelu jest jego wyjątkowa prostota, pozwalająca na wykonywanie
obliczeń przy relatywnie małych nakładach obliczeniowych, oraz mala liczba wymaganych
danych meteorologicznych. Przyjęte założenia ograniczają jednakże możliwość stosowania
tego modelu do przypadków terenów płaskich, o słabo zróżnicowanym podłożu. Ze względu
na założenie stacjonarności zasięg modelu ogranicza się do kilku-kilkudziesięciu kilometrów,
a więc do odległości dla których czas transportu zanieczyszczeń pozwala na założenie
niezmienności warunków meteorologicznych.

Klasyczne gaussowskie modele smugi (w tym obowiązujący w Polsce model
Pasquilla) uwzględniają wpływ czynników meteorologicznych w sposób wyjątkowo
uproszczony. Pionowy rozkład prędkości wiatru obliczany jest przy pomocy prostych
równań logarytmicznych lub potęgowych, obliczenia tzw. współczynników dyfuzji bazują
na statystykach quasi-klimatologicznych utworzonych na podstawie pomiarów przyziemnych
(np. klasyfikacja Pasquilla-Gifforda-Turnera). Tego typu podejście może dawać
zadawalające rezultaty w zasadzie tylko w obrębie warstwy przyziemnej, na większych
wysokościach należy liczyć się z możliwością popełniania znacznych błędów.

Istotnym parametrem modelu jest tzw. "wyniesienie smugi", będące przewyższeniem
osi smugi w stosunku do wysokości emitora. Wyniesienie powodowane jest przez siły
wyporu powstające w wyniku różnicy temperatur (gestos'ci) smugi i otaczającego powietrza.
Parametr ten odgrywa szczególnie istotną rolę w modelowaniu dyspersji gorących smug
kominowych, dla których wielkość wyniesienia może sięgać nawet kilkuset metrów.
Generalnie rzecz biorąc, wielkość wyniesienia zależna jest od gęstości i prędkości gazów
wylotowych oraz od prędkości wiatru i stanu równowagi atmosfery na wysokości i powyżej
emitora. Istotną barierą dla wznoszenia się smugi są warstwy termicznie hamujące (inwersje
temperaturowe). Warstwy te cechuje zdolność przechwytywania vzęści bądź nawet całej
masy zanieczyszczeń niesionych przez smugę, co znacznie wpływa na wielkość stężeń przy
powierzchni ziemi.



Ponieważ model zakłada gaussowski rozkład masy wokół osi smugi, jest rzeczą
oczywista że dokładność wyznaczenia wyniesienia w istotny sposób decyduje o jakości
wyników modelowania. W modelach klasycznych wyniesienie obliczane jest przy pomocy
prostych formuł empirycznych, jedynie w nikłym stopniu uwzględniających warunki
meteorologiczne. Przenikanie smugi w warstwy termicznie hamujące uwzględniane jest
również w sposób bardzo niedokładny, przyjmując bądź brak przenikania bądź całkowite
uwięzienie smugi.

Przyjęty w klasycznych modelach smugi sposób parametryzacji warunków
meteorologicznych predysponuje je do badania dyspersji zanieczyszczeń emitowanych ze
źródeł znajdujących się w obrębie warstwy przyziemnej.

Nowoczesny model gaussowskiej smugi

GWA nad płaskim i jednorodnym termicznie terenem charakteryzuje się przybliżoną
poziomą jednorodnością i czasem reakcji na wymuszenie od podłoża rzędu kilku godzin.
Są to warunki spełniające założenia pozwalające na wykorzystanie modelu gaussowskiego
smugi w celu modelowania dyspersji zanieczyszczeń atmosfery na odległości rzędu
kilkunastu-kilkudziesięciu km. Znaczną poprawę jakości modelowania w stosunku do
rozwiązania klasycznego można uzyskać poprzez pełniejsze uwzględnienie rzeczywistych
warunków meteorologicznych w rejonie ekspertyzy. Modele gaussowskiej smugi o
rozbudowanym wejściu meteorologicznym oraz zmodyfikowanych w stosunku do
rozwiązania klasycznego procedurach wyznaczania podstawowych parametrów przyjęło się
nazywać modelami nowej generacji. Modele nowej generacji wykorzystywane są m. in.
Szwecji (Or.istedt, 1984,1988), Danii (Berkowicz i inn. ,1985) i USA (Hanna i Paine, 1988)
do przeprowadzania ekspertyz rutynowych. Również w Polsce opracowano model
obliczeniowy nowej generacji (z odpowiednim oprogramowaniem) oparty na nieco
zmodyfikowanych rozwiązaniach przyjętych w wymienionych pracach (Łobocki i inn., 1988,
1990).

Modele nowej generacji w stosunku do rozwiązania klasycznego cechuje:

- odejście od stosowania quasi-klimatologicznej klasyfikacji sytuacji
meteorologicznych na rzecz chronologicznych ciągów pomiarowych i ciągłej
zależności parametrów dyspersji od warunków meteorologicznych

- możliwość poprawniejszego opisu ruchu smugi i mieszania poza obszarem warstwy
przyziemnej dzięki wykorzystaniu rezultatów rutynowych sondaży
aerologicznych

- parametryczny opis warunków meteorologicznych, polegający na określeniu
stosunkowo wąskiego zestawu wielkości fizycznych, decydujących
o rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń i sformułowaniu metod określania ich
wartości na podstawie dostępnych danych pomiarowych

- parametryzację procesów nie uwzględnianych w modelach klasycznych jak np.
częściową penetrację smugi zanieczyszczeń w warstwy inwersyjne, oraz
wprowadzenie zależności parametrów tych modeli od parametrów GWA.

Obliczenia dyspersji zanieczyszczeń modelem nowej generacji przebiegają w dwóch
etapach. Etap pierwszy polega na przygotowaniu meteorologicznych danych wejściowych.
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Dane te przygotowywane są d«a konkretnej lokalizacji z wykorzystaniem tzw. preprocesora
meteorologicznego. W drugim etapie realizowane są właściwe obliczenia rozkładu stężeń
zanieczyszczeń.

Na bazie sekwencji danych pomiarowych z naziemnych stacji synoptycznych oraz
wyników rutynowych sondaży aerologicznych preprocesor meteorologiczny przygotowuje
zestaw danych niezbędny do określenia parametrów modelu gaussowskiego. Dane
przechowywane są w formie sparametryzowanej, co pozwala na radykalne zmniejszenie ich
objętości. Pomiary wykonywane rutynowo nie zapewniają pełnego zestawu danych
wejściowych wykorzystywanego w modelach dyspersji, dlatego część informacji podlega
odtworzeniu na podstawie dostępnego materiału pomiarowego.

Niezbędny, minimalny zestaw danych dla wyznaczenia parametrów nowoczesnego
modelu gaussowskiego stanowią:

- parametry przyziemnej warstwy atmosfery (skale: prędkości, długości,
temperatury, dodatkowo turbulencyjny strumień ciepła),

- wysokość warstwy mieszania,
- konwekcyjna skala prędkości (parametr konwekcyjnej GWA),
- pionowe profile temperatury, prędkości i kierunku wiatru.

W celu wyznaczenia parametrów przyziemnej warstwy atmosfery niezbędna jest
znajomos'c prędkości wiatru na wysokości anemometru, parametru szorstkości, oraz
temperatury na przynajmniej dwóch poziomach. Tymczasem, w większości sytuacji
dysponujemy jedynie zapisem temperatury powietrza z pojedynczego poziomu. Problem ten
może być rozwiązany poprzez wyznaczenie temperatury podłoża z wykorzystaniem
sparametryzowanego równania bilansu cieplnego (np. Holtslag i van Ulden, 1983, Łobocki
i Madany, 1986). Konieczne jest wówczas określenie dodatkowej informacji wejściowej
(pora dnia, zachmurzenie, położenie geograficzne, albedo), co nie sprawia jednak
poważniejszych trudności.

Preprocesor realizuje także algorytm automatycznej analizy sondaży aerologicznych
z rozpoznaniem pewnych kategorii sytuacji meteorologicznych. W zależności od rodzaju
sytuacji, wybierany jest odpowiedni model obliczeniowy. Wybór ten może być później
korygowany, w zależności od wyników modelowania również w trybie automatycznym.
W celu uwzględnienia czasowej -mienności pionowej struktury GWA przy dysponowaniu
informacją wejściowa z zaledwie dwóch sondaży w ciągu doby stosowane są zarówno proste
modele opisujące jej dynamikę, jak i interpolacja czasowa wyników radiosondaży.
Szczególna rolę odgrywa tu wyznaczenie wysokości warstwy mieszania. Wysokość warstwy
mieszania generowanej czynnikami mechanicznymi opisują proste modele analityczne. Dla
wyznaczenia wysokości warstwy mieszania w warunkach konwekcyjnych stosowane są nieco
bardziej złożone modele, jak np. model Tennekesa (1973), oparty na rozwiązaniu trzech
równań różniczkowych zwyczajnych. Odpowiednie schematy postępowania umożliwiają
wyznaczenie operacyjnej wysokości GWA na podstawie porównania wyników późniejszych
radiosondaży z wartościami otrzymanymi z wykorzystaniem modeli matematycznych (Olesen
i inn., 1987).

Przygotowane przez preprocesor chronologiczne ciągi danych meteorologicznych
wykorzystywane są do obliczania parametrów modelu gaussowskiego.



Do obliczenia wyniesienia smugi stosowane są formuły opracowane przez Briggsa
(1975, 1984), dos'ć dobrze odzwierciedlające warunki meteorologiczne, szczególnie
stratyfikację termiczną atmosfery. Metodyka Biigg^a wyróżnia szereg warstw o różnych
stanach równowagi, w których znany jest pionowy gradient temperatury i prędkości wiatru.
Obliczenia wyniesienia dokonuje się z uwzględnieniem stanu równowagi atmosfery na
wysokości emitora i w warstwach powyżej, siły wyporu gorącej smugi i prędkości wiatru.
Metodyka uwzględnia również przenikanie części lub całej smugi w warstwę termicznie
hamującą nakrywającą warstwę graniczną, poprzez wprowadzenie pojęcia efektywnego
natężenia emisji. W przypadku penetracji smugi w warstwę termicznie hamującą część
masy zanieczyszczeń nie oddziałuje na wielkość stężeń przy powierzchni ziemi. Efektywne
natężenie emisji określa tę część emisji faktycznej, która ma bezpośredni wpływ na
wielkości stężenia przy powierzchni ziemi. Ubytkowi masy związanemu z penetracją w
warstwy termicznie hamujące towarzyszy zmiana wysokos'ci s'rodka ciezkos'ci smugi w
stosunku do jej osi geometrycznej, co jest w modelach nowej generacji również
uwzględniane.

W modelach nowej generacji współczynniki dyfuzji obliczane są z uwzględnieniem
turbulencji atmosferycznej (z rozróżnieniem turbulencji generowanej termicznie i
dynamicznie), turbulencji wewnątrz gorącej smugi, a także systematycznych zmian kierunku
wiatru (np. Berkowicz i inn., 1985). W obliczeniach uwzględniane są warunki
meteorologiczne panujące na wysokości osi smugi.

Kierunek i prędkość wiatru może być wprowadzana do modelu dyspersji w dwojaki
sposób. Pierwszy z nich opiera się bezpośrednio na interpolowanych w czasie profilach
pomiarowych uzyskanych z radiosondaży. Wariant ten używany być może w zasadzie
jedynie w placówkach dysponujących pełną informacją meteorologiczną (w warunkach
krajowych w IMiGW). Drugi wariant przewiduje rekonstrukcję profilu wiatru w oparciu o
dane sparametryzowane. W tym celu może być wykorzystywany np. prosty, dwuwarstwowy,
analityczny model GWA opracowany przez Bergstroma (1986). Model ten bazuje na
wykorzystaniu parametrów warstwy przyziemnej i prędkości wiatru na wysokości
anemometru jako jedynej informacji wejściowej. Kąt skrętu wiatru w warstwie granicznej
i prędkość wiatru geostroficznego sa obliczane z układu równań modelu.

Modele gaussowskie nowej generacji są mniej efektywne obliczeniowo niż modele
klasyczne. Decydujący wpływ ma tu konieczność wykonywania dodatkowych obliczeń,
wynikająca z pełniejszego uwzględniania warunków meteorologicznych. Z tego względu ich
stosowanie jest wskazane w odniesieniu do dużych źródeł energetycznych, dla których
rozwiązanie klasyczne wiąże się z możliwością popełnienia znacznych błędów.

Problem oceny jakości modeli nowej generacji

Ocena jakości modelowania dyspersji zanieczyszczeń jest zadaniem złożonym i nie
dającym w większości przypadków jednoznacznej odpowiedzi. Do najpowszechniej
stosowanych metod oceny jakości modeli meteorologicznych i dyspersji zanieczyszczeń
atmosfery należy porównanie wyników modelowania z wynikami polowych eskperymentów
pomiarowych. Należy sobie jednak zdawać sprawę z tego, że model daje wyniki będące
wartościami uśrednionymi, natomiast pomiary dają obraz pojedynczej realizacji.
Stochastyczny charakter turbulencji atmosferycznej powoduje powstawanie różnic między
wynikami najdokładniejszych nawet pomiarów i najbardziej zaawansowanych modeli.



Modele nowej generacji będące podstawa opracowania jego krajowej wersji poddane
były badaniom z wykorzystaniem danych pomiarowych. Przeprowadzone badania wykazały
poprawne zachowanie modelu zarówno w przypadku źródeł "zimnych" jak i "gorących" (np.
Berkowicz i inn., 1985). Do testowania modelu w warunkach emisji ze źródeł energetycznych
wykorzystywane były m.inn. dane zgromadzone w rejonie kilku elektrowni amerykańskich
oraz duńskiej elektrowni Asnss. Za podstawę do analizy przyjmowano wielkość stężenia
maksymalnego i jego odległos'ć od emitora. Wnioski z przeprowadzonych analiz są
następujące (np. Hanna i Paine, 1988, Berkowicz i inn., 1985,1986,1988):

- w warunkach równowagi neutralnej, przy silnych wiatrach model daje wyniki
w dużej mierze zgodne z danymi pomiarowymi. Porównanie wyników
modelowania z rozwiązaniem klasycznym (klasyfikacja PGT) wykazało
znacznie większa dokładność modeli nowej generacji;

- w warunkach równowagi chwiejnej z warstwą termicznie hamującą powyżej
zgodność wyników modelowania z obserwacjami jest mniejsza, zachowany
jest jednakże wzrost stężeń przy powierzchni ziemi w miarę obniżania się
warstwy hamującej, otrzymywane wyniki również lepiej przybliżają
rzeczywistość niż rozwiązanie klasyczne;

- model dobrze odzwierciedla dyspersję zanieczyszczeń w warunkach równowagi
stałej;

- pojedyncze realizacje modelowania mogą znacznie odbiegać od warunków
pomiarowych, dla długich serii wyniki modelowania i pomiarów są
skorelowane (wsp. korelacji rzędu 0.7-0.8).

Podsumowanie

Przedstawiony powyżej gaussowski model dyspersji zanieczyszczeń atmosfery stanowi
alternatywę dla klasycznych modeli tej klasy. Kosztem zapewnienia większej liczby danych
wejściowych oraz zwiększonych kosztów obliczeniowych daje on możliwość bardziej
realistycznego opisu procesu dyspersji, poprzez dokładniejsze uwzględnienie warunków
meteorologicznych. Poprzez uwzględnienie pionowej zmienności kierunku i prędkości wiatru
powyżej warstwy przyziemnej, stratyfikacji atmosfery oraz penetracji smugi w górne
warstwy inwersyjne, model może okazać się szczególnie przydatny przy ekspertyzach
wykonywanych dla wysokich emitorów energetycznych. Model może być wykorzystywany
do:

- szacowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń" ze źródeł wysokich dla celów
planistycznych i administracyjnych,

- szacowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ze źródeł tak wysokich jak
i niskich o emisji okresowej (czas emisji ustalony w okresie podstawowego
okresu obliczeniowego, tj. jednej godziny), dla celów planistycznych
i administracyjnych

- użytkowania w systemach monitoringu i zarządzania środowiskiem dla potrzeb
bieżącego modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze,
z wyłączeniem obiektów stwarzających szczególne zagrożenie (elektrowni
jądrowych, zakładów chemicznych itp.), oraz obiektów zlokalizowanych w
silnie zróżnicowanych terenach.
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W przypadku wykorzystania dla celów administracyjnych i planistycznych wdrażanie
modeli nowej generacji może przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie następuje
gromadzenie danych pomiarowych i obliczanie odpowiednich parametrów. Wybrana
i przetworzona wstępnie informacja pomiarowa zostaje zestawiana w ciągi chronologiczne
i może być udostępniana jednostkom projektowym lub administracyjnym. Etap ten może
być wykonywany w placówkach dysponujących danymi aerologicznymi oraz pełnym
zestawem danych ze stacji naziemnych (np. siużba meteorologiczna) i nie wymaga
znajomości charakterystyk źródeł emisji. W drugim etapie, przetworzona informacja
meteorologiczna, wraz z charakterystykami emitorów, terenu i receptorów wykorzystywana
jest do obliczania rozkładu stężeń. Etap ten nie wymaga już posiadania pełnego zestawu
danych meteorologicznych i może być realizowany poza placówkami dysponującymi
dostępem do archiwów informacji meteorologicznej.

W systemach monitoringu i na potrzeby bieżącego modelowania rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń stosowany może być wariant zakładający pełną dostępność
odpowiednich informacji meteorologicznych na każdym etapie wykonywanej ekspertyzy.
Zakładając wykorzystanie w miejsce przedstawionego preprocesora meteorologicznego 1-
wymiarowego modelu hydrodynamicznego, możliwa jest praca modelu w trybie
prognostycznym. Model taki stanowić może cenne narzędzie wspierające procesy decyzyjne
w ramach sterowania pracą elektrowni. Odpowiedni do tych celów model meteorologiczny
opracowany został m.inn. w Zakładzie Meteorologii IIŚ PW (Madany i inn., 1989)

Zapewnienie bogatego wejścia meteorologicznego stwarza możliwości dalszej
rozbudowy modelu dyspersji. Poprzez dołączenie odpowiednich bloków obliczeniowych
model taki może być stosowany np. do modelowania smug wilgotnych (np. emitowanych
z chłodni kominowych).

Podstawową wadą modeli gaussowskich drugiej generacji pozostaje nadal założenie
jednorodności i stacjonarności ośrodka w którym zachodzi dyfuzja. Ogranicza to jego
zakres zastosowań do przypadków terenów płaskich i słabo zróżnicowanych i dla odległości
do kilkudziesięciu km. Problem ten może być rozwiązany z wykorzystaniem innych modeli
dyspersji, np. gaussowskich modeli obłoków czy modeli teorii K. Opracowane na potrzeby
modeli smugi preprocesory meteorologiczne mogą stanowić potencjalne źródło wejściowej
informacji meteorologicznej dla modeli tego typu.
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PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

KIERUNKI ZMIAN

Jerzy Sommer

Instytut Nauk Prawnych PAN - Wrocław

Zespół Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska

Dział prawa regulujący ochronę środowiska naturalnego jest

bardzo rozległym działem regulacji prawnej obejmującym wiele

kierunków regulacji. Przyjrzyjmy się jaki jest zakres regulacji

prawa ochrony środowiska. Z punktu widzenia przedmiotu regulacji

można by wyróżnić trzy poziomy czy zakresy regulacji:1 1) zespól

ncrm ochronnych, których celem jest ochrona zdrowia człowieka i

wartości środowiska naturalnego,

2) zespól norm regulujących gospodarowanie zasobami

przyrodniczymi, 3) zespól przepisów proceduralnych regulujących

stosowanie przepisów materialnych.

Ad. I. Należące do tego zakresu regulacji przepisy zmierzają

do ochrony człowieka i środowiska przed różnymi zagrożeniami

powodowanymi przez działalność, głównie gospodarcza, człowieka.

Te przepisy ochronne tworzą trzy szerokie działy regulacji: 1)

prawo emisyjne, 2) prawo ochrony przyrody oraz 3) ochronę

człowieka i środowiska przed produktami.

Ad. II. Drugi poziom regulacji tworzą przepisy odnoszące się

do gospodarowania zasobami przyrodniczymi takimi jak minerały,

gleba, zasoby wód (ryby i organizmy żyjące wodzie). Celem tej

regulacji powinno być takie określenie postępowania człowieka w

trakcie korzystania z zasobów przyrodniczych (gospodarowania tymi

zasobami) by nie wystąpiły zagrożenia dla właściwego stanu
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środowiska.

Ad. III. Trzeci poziom przepisów prawa ochrony środowiska

tworzą przepisy proceduralne. Pisząc o przepisach proceduralnych

nie mam na myśli przepisów zawartych w takich aktach jak kodeks

postępowania administracyjnego, kodeks postępowania cywilnego

czy kodeks postępowania karnego. Przepisy zawarte w tych

kodeksach maja zastosowanie też w sprawach z zakresu ochrony

środowiska w istotny sposób oddzialywujac na sposób ich

stosowania (szczególnie kodeks postępowania administracyjnego)

ale przecież ich zakres regulacyjny znacznie wykracza poza to co

nazywa się prawem ochrony środowiska. Trudno więc traktować te

przepisy jako część prawa ochrony środowiska. Za to w pełni do

tego poziomu przepisów prawa ochrony środowiska zaliczyć można

ustawę o planowaniu przestrzennym z 1984 r (Dz.U. z 1989 r. tekst

jedn. nr 17 poz. 99 ze zmianami), ustawę z 1974 r. prawo

budowlane (Dz.U. nr 38 nr. 229 ze zmianami) oraz przepisy

proceduralne postępowania organów administracji publicznej w

wielu sprawach z zakresu ochrony środowiska.

Szczególna pozycję zajmują przepisy prawa karnego (prawo

karne i kodeks wykroczeń) oraz prawa cywilnego. Trudno je

zaliczyć do któregokolwiek z wyróżnionych poziomów regulacji.

Prawo karne sankcjonuje przestrzeganie przepisów prawnych

należących do wszystkich wymienionych poziomów regulacji. 2

Z kolei prawo cywilne regulując odpowiedzialność materialna

podmiotów prawa wynikająca z umów czy bezpośrednio z ustawy

pośrednio tylko chroni środowisko. Nie należy jednak nie doceniać

znaczenia tych przepisów w ochronie środowiska. Co więcej to

znaczenie wydaje się rosnąć. Dowodem na to może być przygotowany
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przez Komisję projekt dyrektywy dotyczącej odpowiedzialności

cywilnej za odpady (OJ L117 8.5.90 pl). 3

Energetyka, ważny i rozległy dział gospodarki, to wiele

różnorodnych i skomplikowanych działań gospodarczych, których

końcowym efektem jest produkcja energii. W związku z tym

regulowana jest wieloma przepisami prawnymi, w tym także prawem

ochrony środowiska. Odnoszą sie do niej, pośrednio lub

bezpośrednio prawie wszystkie regulacje z tego zakresu. Przyznać

trzeba, że w najszerszym zakresie jest ona regulowana tym zepolem

przepisów, który umownie określany jest jako prawo emisyjne.

W polskim prawie emisyjnym wyróżnić można trzy zespoły

przepisów: 1) zespól przepisów zmierzający bezpośrednio do

kontroli emisji, głównie za pomocą różnego rodzaju zezwoleń, 2)

zespól przepisów zmierzający do ustanowienia zintegrowanego

systemu kontroli emisji - sa to przepisy odnoszące się do

planowania przestrzennego wraz z lokalizacja inwestycji,

regulacja ocen wpływu na środowisko i zakazy o charakterze

ogólnym (np. ustanowione w art. art. 64, 68 ust.4, art. 82 i 83

ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r.), 3)

opłaty i kary w ochronie środowiska.

Należy zauważyć, że kontrola emisji jest zdezintegrowana tj .

odnosi się ona albo do poszczególnych mediów zagrożonych emisja

(powietrze, woda) lub szczególnych rodzajów zagrożeń (odpady,

hałas, wibracje, promieniowanie) . Tak więc możemy mówić o sześciu

systemach kontroli emisji: kontrola emisji do powietrza, wody,

kontrola odpadów, hałasu, wibracji i promieniowania. To co

określono jako zintegrowany system kontroli emisji bo skierowany

nie na ochronę jakiegoś jednego określonego medium i nie na
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kontrole jakiegoś rodzaju zanieczyszczeń ale zorientowany na

ochronę całości środowiska i na kontrole wszystkich emisji jest

dopiero w stadium tworzenia i jak dotąd odgrywa jedynie rolę

wspomagająca wobec tradycyjnych działań.

Trudno byłoby w referacie poddać analizie wszystkie przepisy

należące do tego działu i mające odniesienie do energetyki.

Wymagałoby to bardzo obszernego opracowania. Uwagę skupić

chciałbym tylko na jednym zagadnieniu tj. ochronie powietrza.

Przepisy prawne regulujące ochronę powietrza zawarte sa w

ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. i w

rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych

i Leśnictwa z 12.02. 1990 r w sprawie ochrony powietrza przed

zanieczyszczeniem (Dz.U. nr 15 poz. 92). Zgodnie z art. 25 tej

ustawy celem ochrony powietrza jest zapobieganie przekraczaniu

dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu

(norm imisyjnych) i ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzania

do powietrza substancji zanieczyszczających przez źródła emisji.

Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzanie do niego substancji

stałych, ciekłych i gazowych w ilościach, które mogą spowodować

ujemne skutki dla zdrowia człowieka, klimatu, przyrody żywej,

gleby, wody lub spowodować inne szkody w środowisku (art. 26) .

Podmioty prowadzące działalność gospodarcza, z która związane

jest wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, sa obowiązane do

stosowania technologii, metod i środków chroniących powietrze

przed zanieczyszczeniem oraz w miarę potrzeby, występować o

wyznaczenie stref ochronnych lub określenie zasad

zagospodarowania obszaru podlegającego ujemnym oddziaływaniom

(art. 27) . Użytkownicy silników spalinowych sa zobowiązani do
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utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym tak by nie zostały

przekroczone normy emisyjne dla silników. Te zasady sa bardziej

deklaracjami intencji niż zasadami prawnymi. W szczególności nie

stanowią one inkorporacji do naszego prawa zasady "najlepszej

technologii". Zasada najlepszej technologii (best available

technology) jak dotąd nie jest znana prawu polskiemu. Koncepcja

najlepszej osiągalnej technologii nie pociągającej nadmiernych

kosztów jest podstawowym instrumentem kontroli emisji w Europie

Zachodniej i w USA. Spełnienie tego wymogu tj. zastosowanie

takiej technologii jest warunkiem, z pewnymi wyjątkami,

otrzymania zezwolenia na działalność. Sama formula wymaga

określenia kryteriów decydujących o wyborze technologii, która

może być uznana za najlepsza. Przyjmuje sie,że termin "najlepsza

technologia" oznacza technologie najlepsze z punktu widzenia

zapobiegania, redukcji lub spowodowania, że zanieczyszczenia

staja się nieszkodliwe. W tym ujęciu może być wiele technologii

określanych tym mianem. Termin "dostępna technologia" nie oznacza

technologii powszechnie używanej ale taka, która można otrzymać

przynajmniej u jednego producenta nawet znajdującego się poza

granicami danego państwa czy Wspólnoty jeśli chodzi o państwa

członkowskie EWG. Termin "technologia" rozumiany jest jako zespól

urządzeń technicznych i metod działania (hard ware and soft ware-

używając terminologii komputerowej). Istotnym pojęciem i

kontrowersyjnym w tej koncepcji jest pojecie "nadmiernych

kosztów". Przyjmuje się, że koszty są nadmierne jeśli nie sa

proporcjonalne do osiąganego efektu. 4 W praktyce zastosowanie

tej koncepcji wymaga przygotowania stosownej procedury

postępowania i przeprowadzenia rozległych badań a także wywołuje
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spore kłopoty natury prawnej.5 W USA wprowadzenie analogicznej

koncepcji trwało prawie 10 lat.

Można wyróżnić trzy podstawowe instrumenty prawne ochrony

powietrza przed zanieczyszczeniami 6 :

1) generalne normy dopuszczalnej emisji,

2) indywidualne normy dopuszczalnej emisji,

3) normy dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu (normy

imisji) .

Przegląd tych instrumentów rozpoczniemy od generalnych norm

dopuszczalnej emisji.

a) Generalne normy dopuszczalnej emisji

Generalne normy dopuszczalnej emisji zostały wprowadzone po

raz pierwszy do naszego systemu prawnego w drodze rozporządzenia

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z

12.02 1990 r. Rozporządzenie to reguluje dopuszczalna emisję

dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu powstałych w procesie

energetycznego spalania paliw. Ustalone normy odnoszą się do

instalacji o mocy większej niż 0,2 MWt.

Normy dopuszczalnej emisji zostały zróżnicowane ze względu

na rodzaj używanego paliwa, rodzaj instalacji oraz wiek

instalacji. W oparciu o te czynniki wprowadzono trzy klasy norm

dopuszczalnej emisji.

Klasa A norm dopuszczalnej emisji odnosi się do instalacji

istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia. Obowiązywać

one będą do 31 grudnia 1997 r. Są to normy najłagodniejsze.

Klasa B odnosić się będzie do instalacji, które zostaną

uruchomione przed 31 grudnia 1994 r., po 31 grudnia 1997 r. do

instalacji, które istniały w dniu wejście w życie rozporządzenia.
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Klasa C odnosić się będzie do instalacji nowych tj. takich,

które zostały uruchomione po 31 grudnia 1994 r., lub których

budowę rozpoczęto po wejściu w życie rozporządzenia i wreszcie

po 31 grudnia 1997 r. do instalacji uruchomionych przed 31

grudnia 1994 r.

Różnice między normami dopuszczalnej emisji zaliczanymi do

klasy A (najłagodniejsze) i klasy C (najsurowsze) wynosi

przeciętnie 80% np. norma w klasie A dla dwutlenku siarki przy

spalaniu węgla kamiennego na palenisku rusztowo-mechanicznym

wynosi 990 a w klasie C dla tych samych warunków - 200. Normy te

sa wyrażone w g/GJ. Normy te dotyczą emisji zanieczyszczeń

odniesionej do strumienia energii chemicznej (iloczynu zużycia

paliwa i jego wartości opałowej) wprowadzanego w paliwie do

procesu energetycznego.

Tak określone normy dopuszczalnej emisji nie wiaża

bezpośrednio emitentów. Wiaża one dopiero poprzez decyzje o

dopuszczalnej emisji wydawane przez wojewodów. Wojewoda może te

normy zaostrzyć (nie może ich złagodzić) o ile będzie to

konieczne by nie zostały przekroczone na określonym terenie normy

dopuszczalnego stężenia substancji zanieczyszczających (normy

imisji).

Ta regulacja ustalająca generalne normy emisyjne, chociaż

jest postępem w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego, w

porównaniu z dyrektywami EWG razi ogólnikowością. Jej

odpowiednikiem jest dyrektywa 88/609 dotycząca dużych elektrowni

a także dyrektywy 89/369 i 89/429 odnoszące się do spalarni

odpadów. Sa one nieporównanie bardziej precyzyjne jeśli chodzi
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o określenie dopuszczalnej emisji jak i jej pomiarów. Dyrektywa

88/609 odnosząca sie do lektrowni nakazuje państwom członkowskim

opracowanie metod pomiarów, ich ogłoszenie a także poinformowanie

0 tym Komisji. Określa w art. 15 kiedy można uznać, że zakład

dotrzymuje warunków emisyjnych. Punktem odniesienia regulacji nie

jest emitor czy komin ale zakład (plant).

Można mieć wątpliwości co do legalności rozporządzenia w

punkcie dotyczącym wprowadzenie generalnych norm emisyjnych, gdyż

art. 29 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska nie daje

kompetencji Ministrowi Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych

1 Leśnictwa do ustanawiania tego typu norm. Punktem odniesie tej

regulacji są instalacje a nie emitory jak w pozostałych wypadkach

uregulowanych w rozporządzeniu. Nie wiadomo jednak, czym sa te

instalacje i jak się ma o pojęcie do innych pojęć a w

szczególności "zakład" i "emitor".

b) Indywidualne normy dopuszczalnej emisji

Indywidualne normy emisji są głównym ( a do niedawna

jedynym) narzędziem ochrony czystości powietrza. Są one

ustanawiane w decyzjach o dopuszczalnej emisji. Decyzja o

dopuszczalnej emisji określa rodzaje i ilości substancji

zanieczyszczających dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza

łącznie i osobno dla każdego źródła i emitora oraz warunki ich

wprowadzenia (par. 2 ust. 3). To sformułowanie rozporządzenia

sprzeczne jest z art. 30 ust. 1, gdzie ustala się, iż w drodze

decyzji ustala się rodzaje i ilości substancji

zanieczyszczających powietrze dopuszczone do wprowadzenia do

powietrza przez jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczna
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prowadzącą działalność gospodarcza. Ustawa wyraźnie za punkt

odniesienia przyjmuje zakład w rozumieniu pewnego wyodrębnionego

układu organizacyjnego i technologicznego, a nie poszczególny

emitor czy też źródło emisji. Regulacja ustawowa jest sensowna,

gdyż odnosi sie do czegoś co jest pewna całością technologiczna

jak i odrębnym bytem prawnym a więc może byc podmiotem praw i

obowiązków. Ważnym dla ochrony środowiska jest całość emisji

danego zakładu a nie jego poszczególnych emitorów.. Rozdział

dopuszczalnej emisji na poszczególne emitory jest już sprawa

wewnętrzna zakładu. Poza tym pozwala to zakładowi na większa

elastyczność i ekonomiczność w podejmowaniu działań ochronnych.

Dla roztrzygnięcia tego problemu należy odwołać sie do zasady

prawnej głoszącej, że w wypadku konfliktu między normą ustawową

a normą zawarta w akcie wykonawczym pierwszeństwo należy do normy

ustawowej.

Decyzję o dopuszczalnej emisji wydaje się biorąc pod uwagę

aktualny i przewidywany stan czystości powietrza na danym

terenie. Trzeba też uwzględnić napływ zanieczyszczeń jak i

potrzeby rozwoju tj. przewidzieć uruchomienie nowych zakładów.

Są to trudne do zrealizowania wymogi, które ustawa i

rozporządzenie nakłada na wojewodów, w których kompetencji leży

wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji. Nie można wydać decyzji

o dopuszczalnej emisji, jeśliby prowadziło to do przekroczenia

dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających (norm imisji

) obowiązujących na danym terenie. Przepisy milczą na temat

sposobu ustalania czy dziaLalnośc zakLadu spowoduje przekroczenie

dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających na danym

terenie. Dalej ustawa ani rozporządzenie nie określa o jaki teren
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chodzi, jak należy rozumieć termin "przekroczenie stężeń

substancji na obszarach specjalnie chronionych i pozostałych

obszarach"?

Decyzje wydaje się na czas oznaczony. Ustawa nie reguluje w jakim

zakresie wojewoda musi uwzględnić przyszłe wymagania i w związku

z tym odmówić wydania decyzji o dopuszczalnej emisji lub też

zaostrzyć jej wymagania poniżej tego co by wynikało z aktualnego

stanu czystości powietrza i obowiązujących norm emisyjnych. Jest

to poważna luka lub też stan prawny stwarzający wojewodzie prawie

nieograniczona władze dyskrecjonalna. Nie jest to zgodne z

wymogami państwa prawa.

Dla otrzymania decyzji o dopuszczalnej emisji zainteresowany

zobowiązany jest przedstawić niezbędne informacje dotyczące

stosowanych metod produkcyjnych, urządzeń ochronnych i zamierzeń

zmierzających do ograniczenia emisji (§2) a w szczególności:

1) opis stosowanej technologii,

2) charakterystyka poszczególnych emitorów,

3) określenie czasu pracy jednostki organizacyjnej w ciągu- roku

oddzielnie dla każdego emitora,

4) określenie rodzajów i ilości zanieczyszczeń pyłowych i

gazowych w tonach w ciągu roku, w kilogramach w ciągu godziny

(wartości średnie), w gramach na sekundę (wartości średnie), w

gramach na sekundę (wartości maksymalne) oraz w kilogramach na

jednostkę produkcji dla poszczególnych źródeł emisji i emitorów,

5) określenie rodzaju urządzeń oczyszczających i ich skuteczności

działania,

6) określenie warunków wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza,

7) stan zanieczyszczenia powietrza istniejący oraz przewidywany
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w związku z działalnością jednostki organizacyjnej,

8) określenie czasu i zasięgu maksymalnych stężeń emitowanych

substancji oraz ich wielkości,

9) warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,

10) plany dotyczące działań zmierzających do zmniejszenia

zanieczyszczenia powietrza powodowanego działalnością jednostki

organizacyjnej.

Podkreślić należy, że przepisy bliżej nie określają warunków

jakim powinny odpowiadać te informacje a w szczególności metod

uzyskiwania danych potrzebnych do ich przedstawienia.

Przepisy przewidują, że na emitenta mogą być nałożone, w

decyzji o dopuszczalnej decyzji lub w odrębnej decyzji, dodatkowe

obowiązki wynikające z potrzeby ochrony powietrza przed

zanieczyszczeniami.

Emitent zobowiązany jest do prowadzenia pomiarów emisji

(art.27 ust.2 ustawy i § 6 rozporządzenia). Warto zwrócić uwagę,

że istnieje rozbieżność między ustawa a rozporządzeniem: ustawa

mówi o pomiarach stężeń substancji zanieczyszczających a

rozporządzenie o pomiarach ilości emitowanych zanieczyszczeń.

Sformułowanie w ustawie sugeruje, że chodzi o stężenie substancji

w powietrzu (imisja) a rozporządzenie, że o emisje. Jest to

jednak sprzeczność werbalna aczkolwiek jej wystąpienie nie

przynosi zaszczytu organom legislacyjnym. Analiza art.28 ust. 2

prowadzi do wniosku, że jednak chodzi o pomiary emisji. Prawo

polskie nakłada na zakłady wprowadzające zanieczyszczenia do

powietrza obowiązek prowadzenia pomiarów emisji a nie imisji,

bowiem odpowiadają one za przekroczenie norm emisji a nie norm

imisji.
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Jednostki organizacyjne wprowadzające w ciągu godziny

powyżej 12 000 kg dwutlenku siarki lub 800 kg pyłów są obowiązane

prowadzić pomiary w sposób ciągły. Jednostki organizacyjne, które

zdolne są wprowadzać do powietrza w ciągu godziny więcej niż 100

kg dwutlenku siarki lub 100 kg pyłów zobowiązane są do

dwukrotnych w ciągu roku pomiarów w terminach uzgodnionych z

wojewodą. Ten organ określa rodzaje substancji, których emisja

podlega pomiarom jak również szczegółowe warunki ich prowadzenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

zobowiązany został w art. 29 ust. 3 do określenia w drodze

rozporządzenia zasad prowadzenia pomiarów stężeń substancji.

Delegacja ta nie została jednak wykonana.

Zwrócić należy uwagę, że przepisy nie określają formy

prawnej określenia sposobu prowadzenia pomiarów. Uwzględniając

charakter prawny tego działania (decydowanie o prawach i

obowiązkach obywateli) powinien to czynić w drodze decyzji. Poza

tym nie wydanie rozporządzenia a więc brak normatywnego

określenia sposób prowadzania pomiarów i zostawienie całkowicie

wolnej ręki wojewodom budzi zastrzeżenia. Są to zbyt

skomplikowane problemy by mogły być roztrzygane w drodze

indywidualnej. Na tle dyrektyw EWG a w szczególności dyrektywy

84/360, która w art. 11 nakłada na państwa członkowskie obowiązek

określenia metod dla kontroli wykonania obowiązków wynikających

z tej dyrektywy w zakresie ograniczania emisji a także dyrektyw

80/779, 82/884, 88/609, 85/203, razi lakoniczność polskich

przepisów. Wprawdzie ostatnio wymienione dyrektywy odnoszą się

do stężeń określonych substancji w powietrzu ale mogą być

przykładem dokładnego określenia metod pomiaru i oznaczania
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stężeń substancji.

Decyzja ostateczna o dopuszczalne] emisji może zostać

uchylona lub zmieniona przed upływem okresu jej ważności w trzech

sytuacjach (art. 30 ust. 3 ustawy):

a) gdy emitent samowolnie zmienia ilość lub rodzaj

emitowanych substancji albo warunki emisji,

b) gdy przepisy i normy dotyczące ochrony powietrza uległy

zmianom,

c) gdy powstały nowe źródła zanieczyszczenia powietrza.

Postawić można pytanie czy każda zmiana przepisów lub norm

uzasadnia uchylenie lub zmianę ostatecznej decyzji? Pamiętać

należy, że takie postępowanie podważa pewność obrotu prawnego

jednego z podstawowych elementów praworządności. W tej sytuacji

przyjąć należy, że musi to być poważna zmiana, taka, która

uniemożliwiłaby wydanie decyzji, gdyby tej treści przepisy

obowiązywały w momencie jej podejmowania.

Jeśli chodzi o punkt c) to chodzi tu o sytuację, gdy taka

zmiana decyzji jest powodowana konieczność zaostrzenia wymagań

dla zachowania norm imisji obowiązujących na danym terenie.

Ponieważ to zagrożenie powstało nie wskutek działań tego, któremu

się zmienia lub uchyla decyzje ma on prawo do odszkodowania

zgodnie z art. 30 ust. 4. Ust. 5 stwarza możliwości do

wprowadzenia w Polsce czegoś na kształt handlu emisjami, gdyż

przewiduje się, że w kosztach odszkodowania uczestniczyć może

zakład, który odniósł z tego korzyści. Przepis ten stwarza

możliwość wykupienia sobie prawa do funkcjonowania od zakładu,

którym potrafi zmniejszyć emisje tak by nowy zakład rozpoczął

działanie a normy imisji pozostałyby zachowane.
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Przepisy prawne zmierzające do ochrony powietrza werbalnie

zmierzają do zachowania właściwej czystości powietrza i obniżenia

emisji w praktyce oddziaływać mogą jedynie na rozmieszczenie

źródeł zanieczyszczeń. 7 Dzieje się tak dlatego, że głównym

instrumentem prawnym ochrony powietrza są decyzje o dozwolonej

emisji oparte o dopuszczalne stężenia substancji w powietrzu

(normy imisji). Od niedawna obowiązują generalne normy emisji i

nie jest znana prawu formuła najlepszej osiągalnej technologii

(best available techology) będąca podstawa kontroli

zanieczyszczeń w Zachodniej Europie, w tym również w prawie EWG

(dyrektywa 84/360).

c) Normy dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów

Naturalnych i Leśnictwa z 12.02. 1990 ustaliło także normy

dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu (normy imisji),

które sa podstawa wydawania decyzji o dopuszczalnej emisji.

Powinny one także być podstawa dla podejmowania przez

administrację publiczną działań profilaktycznych jak i

naprawczych w ramach posiadanych przez te organy kompetencji.

Ustawa expresis verbis nie formułuje kryteriów, którymi ma

kierować się minister ustalając te normy. Przyjmuje się,

opierając się na wykładni przepisów ogólnych ustawy, że normy te

powinny być tak skonstruowane, iż zanieczyszczenia

nieprzekraczające tych norm nie są szkodliwe dla zdrowia

człowieka i środowiska, nie stanowią szkodliwych uciążliwości

(argument z art. 27 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2

pkt. 3 ustawy o ochronie o kształtowaniu środowiska).

Próbując bliżej dookreślić merytoryczną podstawę
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rozporządzenia w zakresie norm imisji można przyjąć, że normy

imisji powinny realizować albo zasadę prewencji albo zasadę

przezorności środowiskowej.

Zasada prewencji oznacza konieczność podejmowania działań,

które zapobiegną powstawaniu szkód jak też wstrzymania się od

działań, które szkody mogą spowodować. Innymi słowy chodzi o

obowiązek zapobieżenia szkodzie.

Jeśli chodzi o zasadę przezorności to chodzi w niej nie o

zapobieganie szkodom (lub nie przede wszystkim zapobieganie

szkodom) ale wszelkim potencjalnym niebezpieczeństwom

środowiskowym poniżej poziomu, od którego się można liczyć z

możliwością wystąpienia szkody, a których można uniknąć w oparciu

o osiągnięty stan techniki, przy zachowaniu zasady

proporcjonalności [Salzwedel, 1988, s. 14]. Przy zasadzie

przezorności chodzi o zwiększony stopień prewencji co dobrze

oddaje termin przezorność. Trudna do ustalenia jest dolna granica

tej przezorności, gdyż wszelkich niebezpieczeństw wyeliminować

nie można, przynajmniej dlatego, że przy danym stanie wiedzy nie

można ich przewidzieć. Zasada przezorności wyraża trafna ideę w

zakresie sposobu ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami, ale

jej operacjonalizacja nie jest łatwa. Poszukiwanie kryteriów dla

rozróżnienia tych dwóch kierunków działań ochronnych dostrzec

można w dyrektywach EWG w postaci rozróżnienia między wartościami

granicznymi (limit values) i wartościami kierunkowymi (guide

values) w odniesieniu do określenia stopnia dopuszczalnego

zanieczyszczenia powietrza.

Analiza literatury prawniczej jak i przepisów prawnych nie

upoważnia do przyjęcia, ze w prawie polskim obowiązuje zasada
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przezorności. Wiążący jest obowiązek zapobiegania szkodom a nie

przezorności. Wprawdzie można próbować nadać mu interpretację,

która objęła by również zasadę przezorności ale podstawy jej są

bardzo wątle. W grę wchodzić może art. 3 pkt. 6 ustawy o ochronie

1 kształtowaniu środowiska dokonujący rozróżnienia pomiędzy

szkodliwymi uciążliwościami a uciążliwościami. Art. 66 pkt. 1

mówi o najmniejszej szkodliwości dla środowiska a art. 68 ust.

2 o najmniejszej uciążliwości. Sformułowania te nie tyle

przemawiają na rzecz zasady przezorności co tezy, że ustawa o

ochronie i kształtowaniu środowiska nie jest wzorem precyzji

terminologicznej. Powstaje pytanie: skoro upoważnienie ustawowe

dla ustanowienia norm imisji nie określa zasad, którymi ma się

kierować minister a w szczególności czy normy te maja wyrażać

zasadę zapobiegania szkodom czy zasadę przezorności to może

stwarza to sferę swobodnego uznania dla ministra, który może

przyjąć za podstawę albo jedną albo druga zasadę?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć negatywnie.

Podstawę dla tego stanowiska tworzy obowiązująca w prawie polskim

koncepcja aktu wykonawczego jako aktu wydanego na podstawie i w

celu wykonania ustawy. Milczenie ustawodawcy nie stwarza

kompetencji regulacyjnej organom administracji. W tym przypadku

ustawodawca w normie ustanawiającej delegacje ustawową milczy co

do kryteriów, którymi powinien kierować sie minister wydając akt

wykonawczy ustanawiający ogólne normy imisji (dopuszczalnych

stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu). Jednak

interpretacja innych przepisów ustawy odnoszących się do ochrony

czystości powietrza pozwala na sformułowanie tezy, iż ustawodawca

nakazuje organowi wykonawczemu ustalanie norm imisji na poziomie
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zapobiegającym szkodom i bezpośredniemu niebezpieczeństwu szkody.

Nie da się z tych postanowień wydedukować nie tylko nakazu ale

i zezwolenia na uwzględnienie zasady przezorności. Pamiętać przy

tym trzeba, że przyjęcie zasady przezorności pociąga za sobą

ingerencję w sferę praw obywatelskich, a mianowicie własności i

swobody działalności gospodarczej a także równości. Zasada

przezorności, jeśliby miała być stosowania, powinna być stosowana

do wszystkich rodzajów działalności, które mogą naruszyć dobra

chronione w oparciu o ta zasadę. W istocie rzeczy przyjęcie tej

zasady oznacza modyfikację rozkładu kosztów wynikających z życia

w nowoczesnym społeczeństwie i ponoszenia z tego tytułu

określonego ryzyka. Nie jest to sfera stosunków wewnątrz układu

administracyjnego. Tak więc nie ma możliwości, bez zmiany ustawy

0 ochronie i kształtowaniu środowiska, oparcia norm imisji na

zasadzie przezorności.

Normy te są dwojakiego rodzaju: surowsze obowiązujące na

obszarach specjalnie chronionych i łagodniejsze obowiązujące na

pozostałych obszarach. Obszary specjalnie chronione to tereny

uzdrowisk, ochrony uzdrowiskowej, parków narodowych, rezerwatów

1 parków krajobrazowych. Są to więc tereny chronione albo ze

względu na ich właściwości lecznicze lub też walory przyrodnicze.

Normy te wyrażają stężenie substancji w mg/m3 dla 30 min,

24 godzin i roku. Ogółem ustalono normy dopuszczalnego stężenia

dla 45 substancji a także dopuszczalny opad dla pyłu ogółem,

kadmu i ołowiu. Tak jak i w pozostałych przypadkach przepisy nie

określają metod określania, pomiaru i metod analizy. Żałośnie

wygląda nasza regulacja tego zagadnienia. Ustawodawca polski

ustanawiając dopuszczalne stężenie substancji w powietrzu dla 45
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substancji poświęca na to 2 strony tekstu podczas gdy dyrektywa

88/779 ustalająca dopuszczalne stężenie tylko siarki i pyłu liczy

3 0 stron druku.

Opłaty i kary

Ten dział prawa emisyjnego w najmniejszym stopniu

koresponduje z prawem EWG a także państw rozwiniętych. W prawie

EWG nie ma obecnie dyrektyw odnoszących się do opłat, aczkolwiek

trwa dyskusja nad ich wprowadzeniem i przygotowano projekt

dyrektywy o opłacie za emisję dwutlenku węgla jako wstęp do

szerszych działań regulacyjnych. Także w państwach członkowskich

ten kierunek regulacji nie jest zbyt popularny B mimo, że uznano

opłaty za jeden z środków realizacji zasady odpowiedzialności

zanieczyszczającego (polluter pays principle) 9 Podnoszone sa

jednak glosy na rzecz szerszego uwzględnienia środków

ekonomicznych w ochronie środowiska. Te środki obejmują jednak

nie tylko i nie przede wszystkim opłaty i kary ale to co się

nazywa handlem emisjami.10 Zakres opłat jest w polskim prawie

nieporównywalny z żadnym innym państwem. W prawie polskim

istnieją następujące opłaty:

1) za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza,

2) za składowanie odpadów,

3) za usuwanie drzew,

4) za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi,

5) za pobór wody,

6) za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej,

7) za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej,

9) opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin.

Wyliczenie powyższe jest nie tyle wyliczeniem opłat co
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rodzajów opiat, gdyż opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do

powietrza, za składowanie odpadów, za usuwanie drzew i za

wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi składają

się z wielu opłat.

Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza pobiera

się za każda substancję objęta lista stanowiąca załącznik do

rozporządzenia Rady Ministrów. W chwili obecnej lista ta liczy

62 dwie pozycje, przy czym umieszczone sa na niej nie tylko

poszczególne substancje jak S02 ale i grupy substancji jak np.

kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki. W ten sposób

określono w 24 wypadkach przedmiot opłaty. Ta lista stale ulega

wydłużeniu i można zadać pytanie czemu to służy. Wydaje się, że

w najmniejszym stopniu służy to środowisku.

Lista pozycji określających odpady podlegające opłatom za

składowanie liczy 162 pozycje. W opłatach za usuwanie drzew

wymienia się 5 pozycji wewnętrznie zróżnicowanych. W wypadku

opłat za ścieki wymierza się opłatę za 4 wskaźniki. Ta ilość i

różnorodność opłat nie odzwierciedla zainteresowania prawodawcy

ochrona środowiska ale jego niechęć do kalkulacji ekonomicznych

kosztów działalności przemysłowej.

Podstawa prawna tych tak licznych opłat zawarta jest:

1) w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska (art. 86 -

86a) ,

2) w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21. 12. 1991 r. w sprawie

opłat za gospodarcze korzystanie ze środowisk i wprowadzanie w

nim zmian (D.U. nr 125 poz. 558; zm.1992 - nr 79 poz. 400, 1993 -

nr 9 poz.44),- akty te regulują opłaty za wprowadzanie

zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów i usuwanie
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drzew i krzewów;

3) w ustawie Prawo wodne (art.56 - 56b),

4) w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21.12. 1991 r. w sprawie

opiat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (Dz.U.

nr 12 5 poz.556, - akty te regulują opłaty za pobór wody i

odprowadzanie ścieków;

5) w ustawie z 26.03. 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i

leśnych (art. 13 ust. 2, 34, 37 i 39 ust. 2),

6) w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.06. 1982 r. w sprawie

wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz.u. nr 20 poz. 149; zm. 1992 - nr. 55 poz. 257),

6) w dekrecie z 6.05. 1953 r. Prawo górnicze (art. 12 1) ,

7) w rozporządzeniu Rady Ministrów z 8. 11. 1991 r w sprawie

opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż (Dz.U. nr

105 poz.45E).

Opłaty pobierane są za zgodne z prawem korzystanie ze

środowiska. Przepisy nie przewidują daleko idących zwolnień

podmiotowych od obowiązku oplatowego. Najczęstszymi zwolnieniami

są zwolnienia o charakterze społecznym (zwolnienia dotyczą

podmiotów wykonujących działalność o charakterze użyteczności

publicznej). Opłaty mogą być wliczone w koszty prowadzonej

działalności gospodarczej.

Charakter prawny opłat jest przedmiotem kontrowersji. Nie

budzi wątpliwości to, ze są to daniny publicznoprawne a nie

świadczenia o charakterze cywilnoprawnym. Kontrowersja dotyczy

tego czy są to podatki czy opłaty administracyjne. Jak się wydaje

charakter opłat jest zróżnicowany, część z nich jest opłatami np.

za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza a część podatkami np.
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opłaty za usuwanie drzew czy zmiana przeznaczenia gruntów rolnych

czy leśnych. Trudna do ustalenia jest funkcja opłat. W

zamierzeniu miały one spełniać funkcję stymulująca (bodźcowa) w

kierunku zachowań proekologicznych " W istocie rzeczy funkcji

tej nigdy nie pełniły a obecnie traktowane sa wyłącznie jak

źródło dochodów funduszy poza budżetowych. Opłaty te sa

gromadzone na kontach funduszy poza budżetowych.

Kary pieniężne sa wymierzane za naruszenie wymogów ochrony

środowiska. Wymierza się je za przekroczenie dozwolonej emisji

zanieczyszczeń do powietrza, za składowanie odpadów w miejscach

do tego nieprzeznaczonych lub niezgodnie z decyzja, za

przekroczenie określonego decyzja poziomu hałasu, za zniszczenie

terenów zieleni i drzew niewłaściwym wykonywaniem robot ziemnych

lub niewłaściwym użyciem sprzętu mechanicznego, za usuwanie drzew

i krzewów bez wymaganego zezwolenia, za odprowadzenie ścieków

nieodpowiadajacych wymaganym warunkom, za pobór wody w ilości

większej niż określona w pozwoleniu wodnoprawnym, za wyłączenie

bez zezwolenia gruntów rolnych z produkcji, za niewykonanie

obowiązku rekultywacji lub użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

gruntów wyłączonych z produkcji.

Podstawa prawna dla wymierzania kar zawarta jest w

następujących aktach normatywnych:

1) w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska ( art. 110 -

110c),

2) w rozporządzeniu Rady Ministrów z 23.12. 1987 w sprawie

wysokości, zasad i trybu nakładania kar pieniężnych za

nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska (Dz.U z 1991 r. nr

89 poz. 404 - tekst jedn.), - kary za nieprzestrzeganie decyzji
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o dopuszczalnej emisji do powietrza, za niedozwolone składowanie

odpadów, za zniszczenie terenów zieleni i drzew, za usuwanie

drzew i krzewów bez zezwolenia;

3) ustawa prawo wodne (art. 130 - 130c),

4) rozporządzenie Rady Ministrów z 21.12. 1991 r. w sprawie kar

pieniężnych za naruszenie warunków jakim powinny odpowiadać

ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz.U. nr 125 poz. 557),

5) w ustawie z 26.03. 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i

leśnych (art.39 ust. 1 i 2 ) ,

60 w rozporządzeniu Rady Ministrów z 28.06. 1982 r. w sprawie

wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Kary pieniężne są wymierzane za naruszenie prawnych wymogów

ochrony środowiska bez względu na winę sprawcy. Są one

wielokrotnością opłat i nie mogą być wliczane w koszty

przedsiębiorstwa, które musi płacić je z zysku. Ustawa o ochronie

i kształtowaniu środowiska i ustawa Prawo wodne przewiduje, że

termin płatności może być odroczony na 5 lat, gdy zakład

podejmuje inwestycje zmierzające do wyeliminowania przyczyn

naruszenia wymogów ochrony środowiska. Jeśli zakład nie odda do

użytku w tym terminie inwestycji, kara podwyższona o 50% podlega

natychmiastowemu ciągnięciu. Odliczeniu podlegają nakłady

poczynione na inwestycje, których podjęcie było przyczyną

odroczenia płatności kary. Rozłożenie płatności kary nastąpić

może wówczas, gdy uiszczenie kary uniemożliwiłoby prowadzenie

działalności gospodarczej a zwłaszcza dokonywanie inwestycji na

rzecz ochrony środowiska.

Sprawą niesłychanie istotną jest ustalenie podstawy wymiaru

kar. Jest to uregulowane w przepisach bardzo niedokładnie. Art.
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110 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska

stwierdza, że karę wymierza sie za przekroczenie co do rodzaju

lub ilości substancji dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza

określonych decyzja właściwego organu. To sformułowanie zostało

powtórzone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1987 r.

Rozporządzenie to stanowi, że wymierzenie kary pieniężnej za

naruszenie decyzji o dopuszczalnej emisji następuje w dwóch

etapach. Najpierw ustala się wymiar godzinowy (§ 3

rozporządzenia) a następnie, po ustaniu naruszenia, wymierza się

łączna karę pieniężną (§ 4 rozporządzenia).

Przyjęcie w odniesieniu do niedozwolonego zanieczyszczenia

powietrza godzinowego wymiaru kary zakłada ciągły pomiar

zanieczyszczeń albo takie właściwości stosowanej technologii, iż

poziom zanieczyszczeń w każdej godzinie jest równy. Jeśli te

warunki nie sa spełnione to organ powinien podjąć decyzje o

godzinowym wymiarze kary w odniesieniu do każdej godziny (jeśli

w poszczególnych godzinach przekroczenia były zróżnicowane).

Niedopuszczalne jest przyjmowanie wyrywkowych wyników kontroli

jako ważnych dla całego zjawiska. Zakład jest zobowiązany do

płacenia kar pieniężnych za rzeczywiste naruszenie a nie za

prawdopodobne. Dlatego ustalenie godzinowego wymiaru kary

uwzględniać musi wszelkie okoliczności. W związku z tym będziemy

mieli z reguły do czynienia ze średnimi wielkościami obrazującymi

emisje zakładu w okresie, gdy przekroczenia nastąpiły. Przepisy

jednak powinny to wyraźnie określać, gdyż uśrednienie może być

robione różnymi metodami. Poza tym zauważyć należy, że

dopuszczalne stężenie substancji zanieczyszczających ustalane nie

są w odniesieniu do godziny ale 30 minut i doby. Powstaje pytanie
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jak sie ma do tego godzinowy wymiar kary? Problem kary łącznej

staje się, przy ścisłej interpretacji przepisów problemem bardzo

skomplikowanym.

Podkreślić trzeba, że przepisy nie regulują w ogóle metod

pomiarów przy pomocy których stwierdza się przekroczenie warunków

decyzji o dozwolonej emisji. Ograniczają się jedynie do określenia

podmiotów przeprowadzających pomiary. Jest to jednak dalece

niewystarczaj ace.

Konkludując, można stwierdzić, że regulacja prawa ochrony

powietrza jest wysoce niezadawalajaca. Nie zostały uregulowane w

szczególności metody pomiarów i analiz ich wyników jak również

oznaczania zjawisk będących przedmiotem regulacji. Nie zostały

określone, z konieczna dokładnością, podstawy prane ustalania

dozwolonej emisji zarówno jeśli chodzi o normy generalne jak i

indywidualne w decyzji o dozwolonej emisji. W tym kierunku też

powinny pójść zmiany przepisów. Podstawa ich opracowania powinny

być dyrektywy EWG traktowane jako wymogi minimalne.

1. zob. W. Radecki, Problemy prawne ochrony środowiska, (w)
Ochrona środowiska, problemy społeczne, ekonomiczne i prawne,
PWE, 1991 s.169 i n.

2. zob. W. Radecki, Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego
w PRL, Ossolineum 1981, s. 106.

3. zob. A. Bryce, The Control of Wasta: Existing Rules and
Requirements and the Proposed Directive on Civil Liability for
Waste, (w) Environment and Planning Law, Butterworths, 1991, s.
127; G.C. Freeman Jnr, The proposed European Community Directive
on Civil Liability for Waste: A Comparison with U.S. Superfond
Liability Regime, (w) Environment and Planning Law, Butterworths,
1991, S. 174.

4. zob. B.S. Gentry, Emission Controls, (w) Environment and
Planning Law, Butterworths 1991, s. 86.
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5. zob. Setting Standards: The 'Best Available Technology'
Option, January, 1991, Environmental Law Institute, s.20; M.L.
Wilson, L.M. Martin, D.M. Friedland, A Critical Review of the
Environmental Protection Agency*s Standards for "Best Available
Control Technology" Under Clean Air Act, Environmental Law
Reporter 20 (luty) z 1990.

6. zob. J. Sommer, Instrumenty prawne ochrony czystości
powietrza, Warszawa, 1990 s. 22 i n.

7. zob. J. Sommer, Instrumenty prawne ochrony powietrza
atmosferycznego, (w) Skuteczność prawa ochrony środowiska w
warunkach reformy gospodarczej, Ossolineum, 1990 s. 88.

8. zob. W. Kock, Umweltabgabe - Qou vadis -, Juristische Zeitung
nr. 2 z 1993 s. 60 i n.

9. zob.S.P. Johnson, G. Corcelle, The Environmental Policy of the
European Communities, Graham & Trotman, 1989, s. 288.

10. zob. E. Rehbindr, Moglichkeiten und Grenzen einer
Kompensation im Zusammenhang mit der Begrenzug von Emissionen und
Immisionen in neuen Immissionsschutzrecht, (w) Neuere
Entwicklungen im Immissionsschutzrecht, Umweltrechtstage, 1991,
s. 129

11. zob. M.Mazurkiewicz, Opłaty i kary pieniężne w systemie
ochrony środowiska w Polsce (struktura prawna i funkcje), Wroclaw
1986, s.102.
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KRAJOWE DOŚWIADCZENIA NA DRODZE DO ODSIARCZANIA SPALIN W ENERGETYCE

Jerzy Wejcman
B.S.i P.E. "Energoprojekt" Warszawa

Inwestycje polskiej energetyki praktycznie zakończyły się w momencie, kiedy

w krajach rozwiniętych finalizowano efektywne opanowywanie technologii

odsiarczania spalin. Jest to okoliczność sprzyjająca nam, gdyż obecnie możemy

uniknąć kosztownych pomyłek przy wyposażaniu polskich elektrowni w instalacje

odsiarczania. A jest o czym mówić skoro przemysłowe opanowanie technologii

odsiarczania w krajach bogatych i wysoko-rozwiniętych (np. w Niemczech) trwało

kilkanaście lat. Lata te pochłonęły wiele nakładów finansowych, a jednocześnie

dały pogląd o wartości poszczególnych metod, których rozwój został podjęty.

W 1987 roku na świecie zanotowano następujący udział poszczególnych metod

odsiarczania spalin:

- wszystkie metody mokre, oparte o kamień wapienny

jako absorbent 85 '/.

- metody półsuche 8 X

- różne metody suche były zastosowane w 1987 roku

zaledwie w kilku instalacjach i to w fazie

eksperymentalnej lub półprzemysłowej

Aczkolwiek od tego czasu poczyniono znaczne postępy w rozwoju i doskonaleniu

tych i innych metod, to jednak supremacja metody mokrej ( w której surowcem

jest kamień wapienny, a produktem finalnym gips) jest niewątpliwa.

Świadomość tego faktu jest nowym wielkim atutem, który nie powinien być

lekceważony.
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Próby z instalacjami odsiarczania spalin w kraju.

Jednak i my mamy swój udział w światowym pochodzie po czyste powietrze dla

naszego środowiska. Warto może krótko o nim wspomnieć, ażeby mieć świadomość,

że nie spaliśmy, kiedy inni coś tworzyli, oraz żeby wyciągnąć z tych działań

właściwe wnioski.

Pierwszymi były próby z suchą metodą wapniakową prowadzone w latach 1969-1972

na kotłach OP-230 w Nowej Hucie. Zostały one zarzucone na skutek niskiej

sprawności i szlakowania kotła.

W latach 1970-1979 pracowano nad metodą BJ-PRO (t. zw. katalizy roztworowej),

której produktem finalnym miał być 30%-owy kwas siarkowy. Prace zostały

przerwane.

Najbardziej zaawansowana została metoda mokra MOWAP, której badania prowadził

"Energopomiar" Gliwice. Prace rozpoczęto w 1975 roku, a w 1980 r uruchomiono

instalację półprzemysłową w El.Halemba na strumieniu spalin związanym z

produkcją 10 MW mocy elektrycznej. Na podstawie tej niezbyt wypróbowanej

instacji chciano wybudować odsiarczanie przy 6-ciu blokach 220 MW w

El.Połaniec II.

W roku 1985 opracowano nawet ZTE dla tego przedsięwzięcia. Można z całą

pewnością stwierdzić, że było szczęśliwą okolicznością, iż z powodu braku

pieniędzy na inwestycje nie zrealizowano tej elektrowni, a z nią odsiarczania

opartego o metodę MOWAP. Pójście tą drogą byłoby wielkim błędem, powodującym

ogromne straty i owocującym niedoskonałą instalacją.

Mniej więcej w tym samym czasie w Połańcu I próbowano wprowadzić odsiarczanie

metodą półsuchą, poprzez wtrysk wody powrotnej ze składowiska popiołu

(o właściwościach alkalicznych) do kanałów spalin przed elektrofiltrem. Było

to naprawdę akademickie przedsięwzięcie. Niedoskonałości jego zaczynały się

na samej idei, a kończyły na poszczególnych elementach rozwiązania.

Prób stosunkowo szybko zaniechano.

Na przykładzie tego krótkiego przeglądu, nie wspominającego wszystkich prób z

odsiarczaniem w kraju, można śmiało mówić o fiasku metod krajowych.

Dla doświadczonego inżyniera - praktyka było raczej od początku jasne, że nie

posiadając potrzebnych nakładów finansowych (zapaleńcy w Halembie

wyszukiwali potrzebnych meteriałów na złomowiskach), nie dysponując zapleczem

naukowo - badawczym na miarę końca 20 wieku, nie możemy marzyć o "własnej

drodze do odsiarczania". Przedstawiciele władz PRL-u dopingowali do pójścia

taką drogą, bo innej nie było (nie było dolarów w kasie państwowej).
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Nie pomagamy przypomnienia, że nasza niezawodna energetyka wprawdzie została

zaprojektowana i zrealizowana przez polskich inżynierów , ale poszczególne

urządzenia podstawowe były licencyjne, a istalacja odsiarczania spalin to

bardzo droga część elektrowni, która składa się z bardzo wielu

spacjalistycznych urządzeń i elementów. Teraz możemy to zauważyć obserwując

realizowane instalacje zachodnie np. rury głównie z tworzyw sztucznych i

gumowe o dużej odporności, specjalne pokrycia antykorozyjne, zmniejszenie

znaczenia stali nierdzewnej, niezawodne układy zabezpieczeń itp.

Oferty zagraniczne

W ciągu tych ubiegłych lat nauczyliśmy się również krytycznie oceniać oferty

zagraniczne, pochodzące nawet z krajów o najwyższym poziomie cywilizacji

technicznej.

W pewnym okresie zaczęły się mnożyć oferty 1.0. S opartych o metodę półsuchą.

Zachwalano prostotę, małe zapotrzebowanie miejsca, niski koszt inwestycyjny.

Na pierwszy rzut oka pięknie opracowane foldery kusiły inżynierskie oko.

Ale kiedy zaczęło się wnikać w szczegóły okazywało się, że nie są do końca

przebadane na skalę przemysłową, że instalacje zużywają bardzo dużo surowca,

że obniżają znacznie sprawność elektrofiltrów, że produkują dużą ilość

siarczynu wapnia, kłopotliwego w zagospodarowaniu i.t.d. i.t.p. Wtedy stawała

się oczywista statystyka wykorzystania metod odsiarczania na świecie

przytoczona na wstępie.

Była również oferta rozwiązania bardzo oryginalnego. Jedna z firm zza oceanu

oferowała specjalny Dalnik na pył węglowy, który miał zmniejszać wszystkie

trzy plagi przemysłu energetycznego t.zn. emisję pyłu (płynne odprowadzanie

popiołu), tlenków azotu i tlenków siarki. Dokładna analiza danych ofertowych

przy udziale inżynierów kilku specjalności wykazała, że korzyści oferowane są

iluzoryczne, a komplikacja instalacji kotłowej i koszty modernizacji

niewspółmiernie duże.

Doświadczenie z tymi ofertami pozwoliło wysnuć wniosek, że do ich oceny trzeba

podchodzić wnikliwie i z dużym znawstwem zagadnienia. Że potrzebny tu jest

udział profesjonalistów, którzy są w stanie zapobiec wciągnięciu potencjalnego

inwestora w niepotrzebne nakłady czy nawet zobowiązania, a przynajmniej

zaoszczędzić mu straty czasu i pieniędzy.
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Zalety mokrej metody odsiarczania

Po tym wstępie czas już zatrzymać się na krótkim podsumowaniu cech, które

powodują, że zdecydowana większość rozwiązań opiera się o mokrą metodę

wapienną odsiarczania spalin, a wśród tych najbardziej powszechną jest metoda

w której:

- sorbent w postaci zawiesiny zmielonego kamienia wapiennego

jest rozpylany w wieżach absorbcyjnych,

- produkt poprocesowy jest dotleniany metodą ciśnieniową

- spaliny po procesie odsiarczania, a przed wprowadzeniem

do komina są podgrzewane w obrotowym podgrzewaczu

- produktem odsiarczania jest odwodniony gips o jakości

pozwalającej na wykorzystanie go do produkcji elementów

budowlanych

Zaletami tej metody są:

- brak odpadów,

- niskie zużycie surowca (kamienia wapiennego)

- wysoka dyspozycyjność

Względne wady

- dzięki postępowi w ostatnich latach koszty już nie stanowią

dużej wady tej metody, a nabyte doświadczenie pozwala na

stosunkowo łatwe wkomponowanie w plan generalny elektrowni

znacznych rozmiarów urządzeń,

- postęp ten zmniejszył również zużycie energii na potrzeby własne

I.O.S., które na początku znacznie obciążało koszty eksploatacyjne

Wykorzystanie produkowanego gipsu, to wytwarzanie elementów budowlanych oraz

dostawa jako surowca do cementowni. W przypadku wstrzymania odbioru może być

składowany (bezpiecznie dla środowiska).

10/ 4



Co potencjalny Inwestor I.O.S. powinien wziąć pod uwagę

- W świetle tego co zostało powiedziane wyżej, nie należy stosować półśrodków

dla ograniczania emisji tlenków siarki, gdyż osiągnięcie tą drogą powodzenia

jest praktycznie niemożliwe.

- Nie należy zaczynać "w ciemno". Nawet kontakty z wieloma oferentami

zagranicznymi (nastawionymi na "oczarowanie" inwestora) nie gwarantują

właściwego rozeznania i wyboru rozwiązania oraz dostawcy. Należy skorzystać

z pomocy konsultanta i to najlepiej od początku podjęcia zamiaru budowy

I.O.S.

- Nie należy zbytnio ufać w to, że własna załoga elektrowni, która doskonale

prowadzi elektrownię, potrafi również samodzielnie poprowadzić inwestycję

I.O.S.

- Droga od podjęcia zamiaru inwestowania do oddania gotowej I.O.S. jest tak

daleka i obfitująca w różne niewiadome, że opłaca się od razu zaangażować do

pomocy ludzi z doświadczeniem. Potrzebni są oni na wszystkich etapach

wprowadzania I.O.S. do elektrowni, a więc:

a) przy opracowywaniu studium wykonalności (feasibility study),

b) przy opracowywaniu zapytania ofertowego, które powinno być jak

najbardziej obszerne i szczegółowe,

c) przy rozmowach z oferentami,

d) przy ewaluacji ofert

e) przy opracowywaniu umowy kontraktowej,

f) przy negocjacjach warunków umowy,

g) przy opiniowaniu rozwiązań,

h) przy organizacji realizacji inwestycji i.t.p

Zdarza się, że brak pełnej wizji przedsięwzięcia prowadzi do niezrozumienia

wzajemnych intencji miedzi Inwestorem i przyszłym "Kontraktorem".

Sytuacja trudna i przeciągająca się w czasie występuje zwłaszcza wtedy, kiedy

zapytanie ofertowe jest zbyt skąpe i nie może stanowić zasadniczej podstawy do

umowy kontraktowej. Starającemu się mieć inicjatywę w rozmowach oferentowi z

przyczyn oczywistych (chociażby z tytułu lepszej znajomości przedmiotu i

języka kontraktowego) należy wtedy przeciwstawić własną inicjatywę, wyjść z

propozycjami, czy też gotowym projektem kontraktu. Ale do tego trzeba mieć

doświadczonych konsultantów technicznych, handlowych i prawnych.

Świat już dawno przekonał się, że koszty zaangażowania takich doradców szybko

się zwracają.
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Doświadczenia "Energoprojektu" Warszawa w dziedzinie odsiarczania spalin

- "Energoprojekt" Warszawa od ponad 10 lat śledzi pilnie rozwój techniki

odsiarczania spalin na świecie w odniesieniu do energetyki. Większość

informacji i kontaktów na ten temat było kierowane do Biura z b. Ministerstwa

Energetyki i później Min. Przemysłu. Pracownicy Biura brali udział w

sympozjach na temat I.O.S. zarówni na terenie Biura jak i poza nim.

Jak wspomniano wcześniej, osiem lat temu w Biurze we współpracy z

"Energopomiarem" Gliwice i PROAT-em" Szczecin powstały Założenia Techniczno

Ekonomiczne mokrej wapniakowej instalacji odsiarczania spalin MOWAP przy

6-ciu blokach 220 MW w El.Połaniec II. Było to typowe przetarcie drogi dla

odsiarczania spalin w kraju, pozwalające na objęcie całości zagadnienia,

przekonanie się w przybliżeniu o jego wielkości i zakresie, wejście w

problemy, które kraj miały dopiero czekać.

- We wspomianym okresie pojawiło się w kraju wiele inicjatyw w dziedzinie

I.O.S. "Energoprojekt" Warszawa brał m. in. udział w realizacji pomysłu

naukowców z Politechniki Wrocławskiej w El.Połaniec. Koordynował i wykonywał

prace projektowe do prób realizacji tego pomysłu. Chodziło o jedną z

półsuchych metod odsiarczania polegającą na wtrysku alkalicznej wody

powrotnej ze składowiska popiołu do kanałów spalin (wspomniana wyżej).

- Od około trzech lat "Energoprojekt" Warszawa bierze udział w realizacji

I.O.S. przy czterech blokach 360 MW w El.Bełchatów. Wykonuje projekty na

zlecenie inwestora oraz firmy holenderskiej HTS E & E, realizującej

instalację. Ten udział daje Biuru bardzo cenne doświadczenia zarówno

projektowe jak i w obsłudze kontaktów zagranicznych.

Założenia Techniczno-Ekonomiczne tej instalacji zostały opracowane w

Energoprojekcie Warszawa.

- Równolegle opracowano w EP-Warszawa t.zw. Feasibility Study I.O.S. wraz z

firmą szwedzką Vattenfall dla 8 bloków 200 MW w El. Połaniec i Biuro bierze

udział w dalszych fazach realizacji tego zamierzenia, korzystając z

doświadczeń wymienionych wyżej.

- Ostatnio Biuro prowadzi uzgodnienia I.O.S. dla El.Pątnów 2 x 200 MW

Te doświadczenia we wszystkich fazach realizacji I.O.S. predystynują

"Energoprojekt" Warszawa do roli krajowego doradcy, konsultanta oraz wykonawcy

projektów dla I.O.S. w energetyce. Ep W-wa zapewnia obsługę w jęz.angielskim.
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Perspektywy instalacji odsiarczania spalin w kraju

Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami:

- zachodnich 1 icencjodawców i dostawców,

- polskich służb elektrownianych,

- krajowych wykonawców i dostawców,

- krajowych projektantów i konsultantów

ochronimy nasze środowisko przed tlerkami siarki przy umiarkowanych kosztach.

Jeśli chodzi o te ostatnie, to trzeba mieć świadomość, że wspomiana na samym

początku okoliczność, iż Polska "przeczekała" okres spontanicznego rozwoju

technologii odsiarczania, nie tylko uchronił nas przed wieloma stratami, ale

również dał perspektywę tańszego wyposażenia naszej energetyki w I.O.S.

10 lat temu mówiło się, że instalacja odsiarczania typu mokrego kosztuje około

25-30% wartości elektrowni opalanej węglem, a w niektórych trudniejszych

warunkach lokalizacyjnych mówiono o podwojeniu tych kosztów. Obecnie zawiera

się kontrakty na kompletne I.O.S. typu mokrego wapiennego, których koszty

schodzą poniżej 15°/ wartości elektrowni.

Tak więc w tych trudnych czasach my energetycy, mamy powód do optymizmu, gdyż

możemy wyposażyć nasze elektrownie w tańsze i lepsze I.O.S. niż, gdybyśmy

rozpoczęli ten proces kilka lat wcześniej. Do tego dochodzi jeszcze nadzieja,

poparta doświadczeniem niektórych elektrowni, że i pieniądze na ten cel się

znajdą.
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