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Negatívny dopad emisií SO2 na životné prostredie je problematika už dnes veľmi známa 

a vynútila si aktívny prístup. V podniku Petrochema Dubová a.s. sa rafinačné kaly tzv.gudróny 

vznikajúce pri sulfonačnom spracovaní ropy zneškodňujú spaľovaním. Spaľovňa odpadov 

v Petrocheme a.s. Dubová spaľuje okrem odpadov produkovaných pri súčasnom spracovaní ropy aj 

staré gudrónové kaly z dvoch skládok nachádzajúcich sa v blízkosti podniku. V doterajších 

meraniach emisií1 na spaľovni boli trvalo zisťované vysoké koncentrácie SO2 - nad 2000 mg.m'3 (v 

prepočte na 11% O2), pritom vzhľadom na výšku komína (160 m) možno predpokladať veľký 

rozptyl emisií. Emisné limity podľa nariadenia vlády SR č.92/1996 uvedené v časti 2 (kategória 

5.1.2.- zariadenie nad 3t/h) nemôžu byť na spaľovni dosiahnuté bez technických opatrení -

realizácie odsírenia. Podnik je však v zložitej finančnej situácii a nemá dosť prostriedkov na 

budovanie nákladného odsírenia. Isté zlepšenie by mohol priniesť jednoduchý systém odsírenia 

založený na aditivácii odpadu vápnom, ktorý v podobnom zariadení nieje známy. 

Cieľom našej práce bolo overiť v prevádzkových podmienkach finančne najmenej náročný 

variant odsírovania - zmiešanie odpadu s vápnom (v 10% prídavku k celkovému objemu 

odpadu) pred vstupom do spaľovacieho priestoru.. 

Materiál a metóda 

V Petrocheme sú striedavo v prevádzke dve spaľovne, obe sú dvojstupňové s rotačnou pecou a 

dohorievacou komorou. Prevádzkové skúšky sme vykonali na spaľovni odpadu I - stará spaľovňa. 

Podmienky skúšky 

Skúšky spaľovania odpadu za súčasnej aditivácie vápnom sme vykonali pri štandardnom 

spaľovacom režime. Dávka vápna bola výpočtom stanovená ako 4 násobok mólového pomeru 
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vápnika a síry. Podľa literatúry sa pri 4 násobku (Ca) oproti stechiometrii môže dosiahnuť účinnosť 

odsírenia nad 60 %2. 

Použité metódy stanovenia látok znečisťujúcich ovzdušie 

Meranie koncentrácií CO, C 0 2 , O2, NO2 SO2 a teploty spalín sa vykonalo automatickým 

analyzátorom ECOM SG - PLUS fy RBR COMPUTERTECHNIK 

Vyhodnotenie 

Počas prevádzkových skúšok - experiment č.l (stechiometrický pomer Ca : S = 1: 6) sme dosiahli 

v priemere zníženie koncentrácie SO2 z 3655 mg.m"3 na 1064 mg.m"3, (obr.l) čo by zodpovedalo 

účinnosti odsírenia 70%. Počas druhého experimentu pri pomere Ca : S = 1 : 4,3 sme dosiahli 

v priemere zníženie SO2 z 4258 mg.m"3 na 2001 mg.m"3 (účinnosť 53%). Experimenty preukazne 

aj pri veľkej variabilite samotného porovnávacieho pokusu - spaľovania gudrónov bez aditíva, 

potvrdili možnosť zníženia koncentrácie oxidu siřičitého na približne polovicu za predpokladu, že 

sa požije jemne mleté odsírovacie agens. Dosiahnutá účinnosť odsírovania nepostačí na splnenie 

emisných limitov pre nové zdroje, predstavuje však okamžite využiteľné riešenie, ktoré by 

napomohlo skvalitneniu životného prostredia do doby konečného riešenia, na ktoré v súčasnosti 

nemá podnik dostatok finančných zdrojov, hoci z dôvodu starej environmentálnej záťaže spaľovňa 

musí byť v prevádzke. 
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Obr. 1 Koncentrácia SO2 po aditivácii vápnom 
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