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ИНТЕГРИРАНО СПРЕЧУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЗАГАДУ-
ВАЊЕТО (ИСКЗ) INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND

CONTROL (IPPC)

Јасмина ДЕНКОВСКА, дипл.инж.техн.
OKTA, Рафинерија на нафта Скопје

Абсшракш
Члепството во Европскита Унија е основна стритешка цел на Република

Македони/а, со исПолнуваље на обврските што Праизлегуваат од Договорот за ста-
билизација ч асоцпјација. Голем дел од Нициошшшта програма за приближување на
законодавството на РМ кон законодавството ни ЕУ е соработка и хармонизација на
законодавството од областа на животната средина.

Законот за животна средина, кој се наоѓа во собраниска процедура за донесу-
вање, Лредвндува посебни обврскизаусогласувањена стопанскиотсектор срнормите
a стандардите во животната средина. Тоа Пред се се однесува на примена на
Интегрирано спречување u контрола на заѓадувањето (ИСКЗ - fPPS).

Bo овој труд е прикажана најбитната Европска законска регулатива од
областа Ш1 заштитата на жшотната среданп, при процесите на преработка на наф-
ITKHTUI ( BAT, IP PS, LCPD). Исто таки дадени се идните обврски на индустриски сек-
iTiopa, en тоа што секторот Енергетика е прв предвиден за поднесување на барања-
та за интегрирана еколошка дозвола (всушност IPPC дозволи) од 01.07.2005 Год.

The basic strategic goal of Republic Macedinia is membership in Enropian Community.
Thai will be realized by fulfill of obligation which come from the Agreement for Stabilisation and
Association (SAA). A large part of National Program for R\<1 Legislation approximation to EU is coop-
eration and hannonisation of the Macedonian Environmental Legislation. '

Low on Environment is in Parlament procedure on adoption. This low stipulate special
obligation of economic sectors compliace with environmental rules ande standards. It is refer to
Integrated Pollution Protection and Control (IPPC).

This studey contains essentialy EU Environmental Legislation for crude oil processing
(BAT, IPPS, LCPD). Allthow, it is contained future obligations for industrial sectors. Energetic sector
is predict to be first in applaing requirements for Environmental permission (IPPC permission) from
01.07.2005 year.
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ВОВЕД

ИКАЗ или Интегрирано спречување и контрола на загадувањето е сис- 1
тем за заштита на животната средина од поголеми инсталации и соодвествува 4
со Директивата на ЕУ (96/61/ЕЗ). •

Co примена на ИСКЗ се обезбедува заштита на животната средина со
иревентивно делување, а каде тоа не е можно, со намалување на емисии во воз-
дух, вода и почва, како и останатите штетни влијанија врз животната средина и
•ЈДравјето на човскот. Тоа може да се постигне со ефикасно користење на
снергијата. сироведување мерки за спречување на акциденти и минимизирање
па последиците од истите како и преземање мерки при затварање на инста-,
лацијата за да спречи загадувањето и средината да се врати во иредходната сос-
тојба.

ИСКЗ се базира на спроведување на Најдобри достапни техники
(НЦТ - БАТ) во индустријата. Тоа подразбира најефективна и најсовремена
состојба на активностите и методите на операции кои бараат соодветна техни-
ка со цсл спрсчување емисии во животната средина или да ги минимизира
емисиите и влијанијата врз животната средина. Co тоа не се подразбира и најно-
ва техника, туку е важно како таа техника се користи за да се добијат макси-
мални иерформанси како од економски така и од аспект поволен за животната
средина.

ИКАЗ е дефиниран и како директива за постигнување на концепт за
одржлнв развој, а преку ИСКЗ освен постигнување на интегрирана заштита на
жмвотната срсдина, истовремено и самата инсталација постигнува подобри пер-
(ј)орманси, што долгорочно има и позитиван скономски ефект.

Референтни документи за најдобри достапни техники
за рафинерии на минерални масла и гас

Подрачјето на примена на BREF (Best Available Techniques reference docu-
ment - референтни документи за најдобри достапни техники) за рафинерии на
минерални масла и гас се спроведува во согласност со член 16(2) на
Дпрективата на Советот 96/61/EC. Co овој докумет се опфатени сите типови на
рафинерии нсзависно од капацитетот и типовите на процесни активности.
BREFs е изработен од страна на Европската Комисија (DGXI) - Европско IPPC
Биро восиоставено во Севиља, а подготовката на Референтните Документи за
рафинерии се пишува од 1999 год.

Европските рафинерии

Рафинериитс на минерални масла и гас спаѓаат во важна и стратешка
мндустрмја. Рафинсриитс на минсрални масла снабдуваат 42% од енергетските
потрсби на ЕУ и 95% од побарувачката за транспорт. Околу 100 рафинерии на
минсрални масла се индентификувани во замјите на ЕУ, Швајцарија и
Норвсшка и сите заедно преработуваат околу 700 милиони тони годишно.
Рафинериите сс лоцирани блиску до потрошувачите, рафинерискиот сектор
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ii.\ui 550.00 директно и 35000 индиректно вработени.

Рафинериски процеси и најважните проблеми на животната средина
Рафинериските инсталации се грлеми и потполно интегрирани.

Рафинсриите се индустриски објекти кои употребуваат големи количини на
суровини и нродукти. и исто така се интензивни корисници на енергија и вода.
()д своите складишни простори и рафинериски процеси, рафинериите генери-
раат емисии во атмосферата, во водата и во почвата, така да управувањето со
жнвотната средина станува нивен приоритетен фактор. Типовите и количест-
вата на рафинериските емисии во животната средина се добро познати.
Најбитни загадувачи на воздухот од процесите на согорување се оксидите на
јагленород, азот, сулфур, суспендирани материи, а испарливи органски
јаглеиороди се создаваат и при согорување и во складишните резервоари.
Водата интензивно се користи во рафинериските процеси и за ладење. Главни
чпгадувачи на водата се јагленоводороди, сулфиди, амонијак и поедини метали.
Во контекст на огромните количества на суровина која се преработува,
рафинериите не создаваат значителни количества отпад. Во отпадот што се
создава во рафинериите преовл^дуваат талози, неспецифичен рафинериски
отпад ( комунален, од опремата) и употребени хемикалии (киселини, амини,
катализатори).

Емисиите во воздухот се главни загадувачи од рафинериите на минер-
ални масла. На секој милион тони преработена нафта, рафинериите (за
капацитет од 0.5 до повеќе од 20 милиони тони.) емитираат 20.000-82.0001 јаглен
двооксид, 660-700t азотни оксиди, 10-3.0001 суспендирани честици, 30-60001 сул-
(Ј)урни оксиди и 50-6000 t испарливи соединенија.

На секој милион тони преработена нафта, рафинериите создаваат од
0.1-5 милион тони отпадна вода и од 10-2000 тони цврст отпад. Овие големи раз-
лики во емисии од Европските рафинерии се објаснуваат со разликите од инте-
грација на построенијата и од типот на рафинерии (едноставни или комплек-
сни). Освен тоа, разликите се и поради легислативата од областа на животната
срсдина во Европа.

Најдобри достапни техники за Рафинерии на минерални масла
Усвоено е дека имплементација на НДТ (БАТ) во секоја рафинерија е

различно и затоа постојат различни технички решенија.
Меѓу многуте проблеми од областа на животната средина, пет се веројатно
најважни:

• зголемување на енергетската ефикасност
• намалување на емисијата на азотни оксиди
• намалување на емисијата на сулфурни оксиди
• намалување на емисијата на испарливи органски соединенија
• намалување на контаминацијата на водата

БАТ концепт може да се опише како:
• "Best" - најдобра - заштита на животната средина и општество.
• "Available" - достапни - овозможува примена, спрема економските и
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техничките погодности, земајќи ја во предвид цената на чинење и повластиците.
"Techniques" - техники - може да значи технологија, проект или изград-

ба, но исто така одржување, процедури на работа, останати процедури. Ова е
широк термин, со намера да ги вклучи сите фактори релевантни за влијанијата
врз животната средина од инсталацијата.

Технички критериуми за избор на техники вклучува:
• воспоставени операции
• воспоставена сигурност
• применливост
• долг период на применливост, земајќи ги во предвид постоечките

иоетроенија и планираниот развој
• применливост на алтернативи, (нпр. како техниките да се споредат со

алтернативни опции).
• вкрстување - медиа влијание вклучувајќи материјал/користење на

енергија. бучава итн.
• економска остварливост

Од горните критериуми произлегува дека техниките мора да се
воепостават со комерцијални операции. Економските фактори мора да се земат
во иредвид.

ВАТѕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИ ОД РАФИНЕРИИ - ВОЗ-

ДУХ

Преглед на емисшг во воздухот

Рафинериските процеси можат воопштено да се поделат како:

• загревање на јагленоводороди за преработка
• физичка сепарација и пречистување
• хемиска конверзија, како преработка на остаток
• ладење на продуктите
• складирање на сурова нафта и продукти

Најважни заѓадувачи на воздухот

Анскс III од 1PPC Директива 96/61/ЕЦ содржи листа на најважни загаду-
вачки супстанци кои се земени за пресметка на фиксни гранични вредности на
смнсија, мсѓу кои следните сс релевантни за рафинериите:

• Сулфур диоксид (ЅОг) и други сулфурни соединенија,
• Азотни оксиди (NOx) и други азотни соединенија,

. • Јаглен моноксид (SO),
• Испарливи органски соединенија (VOC), во јавленоводороди (без

мстан),
• Суспендирани материи (РМ), -вклучувајќи ги металите и нивните соеди-

ненија,

• Суистанци кои докажано поседуваат канцерогени својства.

4
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Преглед ua прописите за квалитет на воздухот во рафинерии, извори на емисии
и најдобри достапни техники

Еми-
сија

СО2

ЅОХ

NOX

voc

Квалнтет на воздухот но одиос на барања

Пост Кјото Протокол UN / Стакленички
гасови конвенција
(93/76/ЕЕС, 93/389/ЕЕС)

EU/UN-ECE, Стратегија за ацидификација
EC Директиви: LCPD, SLFD, IPPS
Директиви за квалитеч* иа воздух: Сулфур
протокол, AQFD Национални Директиви,
Останато: UN-ECE/-WHO, PARCOM. US-
ВРА/1990 акт за чист воздух

EU/UN-ECE, Стратегија за ацидификација
EC Директиви: LCPD, IPPS, квалитет на
воздух
Директиви: AQFD
Н-протокол (93/361/EEC)
Национални Директиви
Останато: UN-ECE/-WHO, PARCOM, US-
ЕРА/1990 акт за чист воздух
EU/UN-ECE, Дирек. за квал. на воздухот
AQFD (94/63/EC), UN-ECE/VOCupoTowui
Националнп Директиви, Озонска стратегија
Осганато: UN- WHO, US-EPA/1990
Акт за чист воздух, ЕЦ-нрекуграннчно аеро
загадување

Ичворн на емисија

Процесни печки / Котли
Гас турбинн
FCC регенератори
Факелеи спстем
Инцинератори, Факел

Процесни печки / Котли
Гас турбнни
SRUs-Постројка за ^ ^
отараиување на сулфур
FCC рсгенератори
Факслсн систем
Инцииератори
Посгројки за обработка
Процеснипечки / Котли
Гас турбини
FCC регенератори
Гасни мотори
Инцинератори, Факел

Складиштење & утовар
истовар
Масло / вода сепаратори
Емисии од-пропуштања
Вентили, Факел

Контроли/ВАТ-НДТ

Еиергетска ефикасност: мнтегративно
загревање / обиова
Користењс т\ горпва со висока содржииа
нахидрогеи
Монитиринг / еволуација / стратегија

SRU: 3. реактор, нов дизајн, Постројка за
допречист. гасови
FCC: Dc-SO2 катализатор дссулфуризација,
Десулфуризација на димни гасови, влажен
скрубер
Рафинернски горнвни систсм: ииско
сулс|)урна н;кј)та, согорување иа гас
FCC: CO/NOX оптммалчзација, Селективна
(не) каталнтичка редукцнја. Тсрмичко де
NOX, Ниско N0x бренерн, пареа/вода
инјектори

Фаза 1А: Систем за поврат на пареи,
Пливачки кров, Внатрсшен пливачки
понтон
Фаза 1Б: Враќање на пареи
Остаиато: Спалуван>с
Притисок / вакум вешилн, автоматска
дренажа
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Иако СО2 нее специфично назначен, овие емисии се разгледуваат како
важни прописи на владите. Енергетска оптимализација е стандардна пракса во
сите рафинерии, со што воглавно се контролира СОг.

CO емисии воглавно се појавуваат со недоволно регулиран процес на
согорување. Тие се релативно мали и нивното влијание врз животната средина
с лимитирано со коректно водење на процесот.

Емисијата на честички на метали во воздухот е директно во релација со
масло за горење.

Останатите можни загадувачи кои не се разгледуваат со овој документ
се:

• Сулфурводород (Н2Ѕ)

• Флуороводород (HF)

Јаглен диоксид - извори и емисија на COi

Составот на фосилните горива е воглавно јаглерод и водород во
различни пропорции. Према тоа резултат на согорувањето е емисија на СО2 и
водена пареа, НгО.

СО2 е потребна компонента за севкупниот живот на нашата планета и
во нормални нивоа нема негативен ефект на здравјето, вегетацијата или метер-
ијалите. Но поради ефектот врз Глобални Климатски Промени и одржлив
развој, зголемувањето на емисијата на СОг од согорувањата на фосилните гори-
ва е разгледана во Кјото Протоколот.

Во следната табела се дадени изворите на емисија на СОг од рафинери-
ите и е пресмстан емисиониот фактор за СОг за различни видови рафинериски
горива:

Табела бр.1 Емисиони фактори - коефициент за СОг

Тип на гориво

Горив гас

Природен гас
ТНГ
Масло за горење
Масло за горење
-вакумско
Кокс

. Типичен состав

30%Н2/35%С,/35%С2

100% метан
50%С3/ 50%С4

60% Р/10% 0/30% A

50% Р/ 50% A

90%С/10%Н

Скратеници: Carbon, Hydrogen, Paraffins, Olefins

kgCO2/kg
гориво

1.99

2.75 " •"

3.02
3.22

3.26

3.63

, Aromatics

kg CO,/
GJ

43

56
64
74

79

117

Сулфур диоксид - Извори и емисија на ЅОг

ЅО2 смисиите настануваат од согурување на горива што содржат сул-
фур. Рафинсрииите како горива користат нуз-продукти на рафинериските про-
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цеси. Составот и квалитетот на овие горива (гасовити и течни), е променлив во
зависност од типот на преработка на нафтата.

Сите нафти содржат сулфурни соединенија. Према тоа, кога согорува
рафинериско гориво, ЅО2 се емитира. Директна е зависноста меѓу содржината
на сулфур во горивото и количество ЅО2 што се емитира. Природниот гас нор-
мално содржи само траги на сулфурни соединенија.

Намалување на содржината на сулфур во горивото
Се додека согорувањето на горивото е главен извор на ЅО2 емисиите

од рафинериите, техниките за намалување треба да се фокусираат на горивото.
Рафинерискиот горив гас се состои од С1 до С5 компоненти и водород. Гасовите
доаѓат од различни извори и го полнат рафинериски горив систем.

Течното рафинериско гориво се состои од тешки остатоци, во кои е
концентриран сулфурот од нафтата. Теоретски зборувајќи, можен е третман на
течното гориво преку хидродесулфуризационен процес. Сепак, поради
големите инвестициони и енергетски баран>а истиот во Европа не се примену-
ва.

Поради тоа, во добар дел од рафинериите се прави биланс помеѓу типот
на нафтата која се прераборува (високо сулфурна / ниско сулфурна), рафинер-
искиот горив гас, природен гас и течно рафинериско гориво. Односот зависи од
локалните ирилики како: рафинериска комплексност и производство на горив
гас итн.

Азотни оксидн - извори и емисија на NOx

NOx емисијата од рафинериите зависи од типот на горивото,
содржината на азот или водород во горивото, опрема за согорување и условите
ири согорување. Према тоа, може да се очекуваат големи разлики во нивоата на
NOx емисии меѓу рафинериите а исто така и хмеѓу различната опрема за согору-
вање во исти рафинерии. Температурните разлики, времето на престој и кон-
центрацијата на кислород бараат усовршување на опремата за согорување во
рафинериите, што резултира со променливо ниво на термички создаден НОџ.
Влијанието на температурата е најбитно и NOx емисија расте со температура-
та.

Обем нa NOx емисија од опремата за согорување

FCC

200-2000 ing/ Nm3 @ 3% О2

Печки & Котли

75-400 ррт@3%0 2

Гасни турбини

160-510ppm@ 15% О 2

Техниките на контрола на NOx емисијата може да се сведат на четири
основни категории:

• Производни промени на пред-согорување
• Модификации на согорувања
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• Третман на излезни гасови (пост-согорување)
• Технологии за вонредни ситуации

Испарливи органски соединенија - извори и емисија на VOCs
Главни извори на VOCs од рафинериите се емисии од испарувања од сис-

темот процесни постројки и технолошки линии, системите за отпадни води, рез-
ервоарите за складирање, системите за утовар и истовар.

РАФИНЕРИСКИ ГОРИВА

Квалитетот на горивата се детерминира со следните фактори:
• капацитет на рафинерија,
• комплексност на рафинерија,
• енергетска ефикасност,
• капацитет и капацитет на процесите на утилизација,
• обем на производи,
• квалитет на продукти,
• производство на електрична енергија на локација наспроти купување од

иадвор,
• складирање и опрема за утовар,
• постоечки хемиски фабрики на локацијата на рафинерија,
• размена на искористување со други индустрии

Аспекти за влијание врз животната средина за рафинериски горивен
сѕстем се:

• потрошувачка на гориво, енергетска ефикасност и СОг емисија
• содржина на сулфур во гориво и ЅО2 емисија
• создавање на азотни оксиди во процесите на согорување
• честички формираниод пепел и непотполно согорување

Заштедата на гориво, посебно на гориво од остаток, со зголемување на
енергетската ефикасност, има влијание на сите четири параметри.

Рафинериски горивен гас - извори и состав
Рафинерискиот горивен гас содржи пред се водород, метан, С2-С5

јагленоводороди (заситени/незаситени), водород сулфид, меркаптани.
Содржината на сулфур во гасот што се дистрибуира во горивен гас може да се
редуцира до бараното ниво со софистициран третман на киселите гасови.

Рафинерискиот горивен гас се произведува во скоро сите јагленоводор-
одни процесни инсталации. Од еколошка гледна точка тие дможат да се класи-
фицираат како без-сулфурни и гасови што содржат сулфур.

Течно рафинернско гориво- извори и состав
Течното рафинериско гориво настанува од различни процеси како што

се: фракционирање на нафта, висока вакум дестилација, термички крекинг,
каталитички крекинг и хидро конверзија на остатокот.

Во опнгто. течното гориво се состои од една или повеќе компоненти:

•1 _
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атмосферски или вакум остаток, термички или каталитички крекинг остаток,
тешки крекинг аромати и хидрокрекинг остаток. Содржините на сулфур во
течните рафинериски компоненти се:

• Атмосферски остаток
Од Северно Mope 0.6-1.1%

- Од Среден Исток . 2.3 - 4.4%
• Вакум остаток
- Од Северно Mope 1.1 -1.8%
- Од Среден Исток 3.6-6.1%
• Крекинг остаток
- Од Среден Исток 3.5 - 6.5%

УСЛОВИ ШТО ОКТА - РАФИНЕРИЈА НА НАФТА ТРЕБА ДА
ГИ ИСПОЛНИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Co цел заштита на животната средина, ИСКЗ воспоставува дијалог
иомеѓу властите и индустријата. Усогласувањето со идното законодавство е
преку:

• Законот за животна средина - поглавје за Интегрирани еколошки
дозволи и поглавје за оперативни планови;
"Операторите на постојните инсталации, во рок од една година од денот на
влегување во сила на овој закон, а кои со своето работење вршат загадување на
животната средина, се должни да изготват оперативни планови за утврдување
на роковите за усогласување со пропишаните норми за заштита на медиумите
на животната средина како услов за продолжување на работата на инсталација-
та".

• Секторски закони (воздух, вода, отпад).

Планот за имплементација на ИСКЗ (уште не се изработени подза-
конски акпш а. ИСКЗ Правилник) предвидува:

> Постоечки инсталации:
> Адаптирање кон НДТ нормите преку изработка на оперативни

планови (2005-2008) и нивна примена до мај 2014 год.

> Нови инсталации:
> За нова инсталација (2005-2008) по избор (веднаш НДТ или опера

тивни планови)
> За нови инсталации по 2008, веднаш НДТ.

Во Република Македонија барањата за издавање на интегрирана
еколошка дозвола треба да понесат 6 сектори со 107 деловни субјекти. За сек-
торот Енергетика во кој спаѓа и ОКТА, почеток на поднесување на барање е
01.07.2007 година.
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СОСТОЈБА HA ЖИВОТНАТА СРЕДИНА BO OKTA |

•

Рафинерија ОКТА има инсталиран капацитет од 2.500.000 тони (
годишно и користи различни типови на нафта кои се достапни на пазарот.
Суровата нафта се увезува преку морскиот терминал во Солун (Грција), и
иотоа со нафтоводот до рафинеријата. Продуктите се дистрибуираат со
железница и со друмски превоз. Основни рафинериски продукти се втечнет
нафтен гас пропан-бутан (ТНГ), моторен бензин (МБ 96), безоловни моторни
бензини (БМБ 95 и БМБ 90), гориво за млазни мотори (ГМ-1), дизел гориво Д,
масло за греење ЕЛ, масло за горење и различни растворувачи. Квалитетот на
продуктите е во согласност со важечките МКС стандарди за течни горива.

Рафинеријата е од типот хидроскиминг и ги содржи следните процесни
едииицн.

- Атмосферска дестилација на сурова нафта (2 500 000 т/год.)
- Хидродесулфуризација и дестилација на примарен бензин (635 000

т/год.)
- Каталитички реформинг на примарниот бензин (457 000 т/год.)
- Хидродесулфуризација на дизелни фракции (638 100 т/год.)
- Постројка за фракционирање на гасови (70 400 т/год.).
Потребните помошни построенија за снабдување со електрична енерги-

ја. парса. вода, азот, водород и компримиран воздух исто така се наоѓат на
локацијата. Рафинеријата исто така ги извршува сите дејности од областа со
снабдувањето со суровата нафта и нафтени деривати и контрола на нивниот
квалитет, складирање и испорака на нафтените деривати, проектирање и
одржување на:постројките и опремата, истражување и развој, заштита на објек-
тот и постројките, противпожарна заштита итн.

OKTA no својот капацитет спаѓа во мали рафинерии (максимално
инсталиран каиацитет од 2,5 милиони тони сурова нафта годишно), a no техно-
лошкиот процес во . наједноставен тип - хидроскиминг рафинерии.
Хидроскиминг рафинериите (атмосферска дестилација со натамошна доработ-
ка на дериватите) се значително* помали загадувачи на животната средина од
рафинериите кои имаат комплексна преработка на нафта (вакум дестилација,
FCC итн.).

Во самата фаза на проектирање и натамошно осовременување на инста-
лацијата предвидени се сите мерки на заштита на животната средина:

• Херметичко затворен систем;
• Резервоари со фиксни кровови и пливачки понтони;

. • Висина на оџакот на производство од 160 м;
• Пречистителна станица, која пречистува: индустриски, атмосферски и

санитарни води во сите три фази (физичко -механичка, хемиска и биолошка).
Пречистителната станица е пуштена во функција пред почетокот на работа на
рафинеријата и по својот капацитет апсолутно ги задоволува квантитативни и
квалитативни норни на пречистената отпадна вода.
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ПОСТАПКИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПРЕВЗЕМАТ СОГЛАСНО
ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Co НДТ дадени за рафинерии на минерални масла, емисијата на отпад-
ни гасови може да се доведе во рамките на МДК вредности предвидени со
чаконската регулативе на определена држава.

За енергетскиот сектор во Република Македонија, а со тоа и за ОКТА
оитен проблем е намалувањето на емисијата на ЅОг.

Се додека согоруван>ето на гориво е главен извор на ЅОг емисиите од
рафинериите, техниките за намалување треба да се фокусираат на горивото.
Поради тоа, во добар дел од рафинерии се прави биланс цомеѓу типот на наф-
тата која се прераборува (високо сулфурна / ниско сулфурна), рафинерискиот
горив гас, природниот гас и течното рафинериско гориво.

Намалување на содржината на сулфур може да се постигне со (делум-
но) поминување на природен гас, (делумно) поминување на ниско сулфурна
нафта и десулфуризација на гориви гасови. Првите две опции општо не барат
големи инвестиции: истото зависи од цената на високо сулфурна и нискр сул-
фурна нафта. ' ^.

Примена на НДТ вб ОКТА би опфатила изградба на Постројка на
отстранување сулфур од сулфурводородниот гас (Claus).

Основни хемиски реакции при отстранување на сулфур - SRU (Sulfur
recovery unit) ce:

НгЅ + 3/2 02 -> ЅОг + НзО (воглавно во печките за согорување)
2 HiS + ЅО2 -> 312 Ѕ2 + 2 Н2О (воглавно во реакторите)

Принос (% мас) = (Производство на течен сулфур / Содржина на Ѕ во
шаржа) * 100

Типичната ефикасност на отстранување на сулфур кај дво-степена
постројка за отстранување на сулфур е во обем од 94 до 96%.

Co изградба на Clus постројката, со која се отстранува сулфурот од сул-
фурводородниот гас. технолошкиот гас не би содржел сулфур и со неговото
користење во производните печки (заедно со мазут), емисија на ЅОг во димните
гасови би ја задоволувала законската регулатива.
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