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1. számú melléklet a BO/32/00386-9/2020. számú határozathoz

BAT követelmény Megfelelés ismertetése Értékelés

BAT 3.  A levegőbe és a vízbe történő

kibocsátásokkal kapcsolatos lényeges

folyamatparaméterek  nyomon

követése.

A  légszennyező  anyag  kibocsátást  az

előírásoknak megfelelően évenkénti gyakorisággal

akkreditált szervezettel vizsgáltatják.

Megfelel

BAT  3.BAT  a  levegőbe  és  a  vízbe

történő  kibocsátásokkal  kapcsolatos

lényeges  folyamatparaméterek

nyomon követése.

A vízbe történő kibocsátásokat az RO berendezés

esetében évente kétszer, a Sepurator berendezés

esetében  havonta  akkreditált  szervezettel

vizsgáltatják.

Megfelel

BAT  4.  A levegőbe  történő

kibocsátások  EN-szabványoknak

megfelelő  nyomon  követése

meghatározott gyakorisággal.

A  légszennyező  anyag  kibocsátást  (SO2,  CO,

NOx,  CO2,  korom)  évenkénti  gyakorisággal

akkreditált szervezettel vizsgáltatják. A vizsgálatok

a vonatkozó szabványoknak megfelelnek.

Megfelel

BAT  6.  A  tüzelőberendezések

általános  környezeti  teljesítményének

javítása, valamint a CO és az el nem

égett  anyagok  levegőbe  történő

kibocsátásának csökkentése céljából a

BAT az optimális égés biztosítása.

A  technológiai  berendezés  működésének

rendszeres  ellenőrzése  a  gyártói  háttérrel  és

karbantartása  biztosított.  A  tartalék  gázturbina

tüzelőolajként gyakorlatilag kénmentes gázturbina

olajat használnak.

Megfelel

BAT  8.  A  normál  üzemeltetési

feltételek  mellett  levegőbe  történő

kibocsátások  megelőzése  vagy

csökkentése  érdekében

kibocsátáscsökkentési  rendszerek

optimális  kapacitással  való

alkalmazásának  és  rendelkezésre

állásának  megfelelő  tervezés,

üzemeltetés  és  karbantartás  révén

történő biztosítása.

A  kibocsátáscsökkentési  rendszert  (NOx

szabályozó  rendszerrel)  optimalizálják.  A

légszennyező  anyagok  kibocsátásának

csökkentése érdekében a technológia folyamatát

és a berendezéseket rendszeresen ellenőrzik és

karbantartják.

Megfelel

BAT  9.  A  tüzelő-  és/vagy  gázosító

berendezések  általános  környezeti

teljesítményének  javítása  és  a

levegőbe  történő  kibocsátások

csökkentése érdekében meghatározott

elemeknek  a  minőségbiztosítási/

minőségellenőrzési  programokba való

felvétele  az  összes  felhasznált

tüzelőanyagra  vonatkozóan,  a

környezetközpontú irányítási  rendszer

részeként

Az  MVM  GTER  Zrt.  a  tüzelőanyag  szállítóitól

(MOL) minőségi bizonylatot kap. Eltérés esetén ez

a vevői reklamáció alapja.

Megfelel
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BAT követelmény Megfelelés ismertetése Értékelés

BAT  10.  A  normál  üzemeltetési

feltételektől  eltérő  feltételek  mellett  a

levegőbe  és/vagy  a  vízbe  jutó

kibocsátások  csökkentése  érdekében

a  környezetközpontú  irányítási

rendszer részét képező, a lehetséges

szennyező  anyag-  kibocsátások

jelentőségével  arányos  gazdálkodási

terv  (lásd:  BAT  1)  kidolgozása  és

megvalósítása, amely a meghatározott

elemeket foglalja magában.

A  kibocsátások  minimalizálása  érdekében  az

égőrendszert  folyamatosan  ellenőrzik,  illetve

karbantartják.  Az  NOx  kibocsátást

vízbefecskendezéssel csökkentik.

Megfelel

BAT  11.  A  normál  üzemeltetési

feltételektől eltérő feltételek fennállása

alatt a levegőbe és/vagy vízbe történő

kibocsátások nyomon követése.

A  légszennyező  anyag  kibocsátást  (SO2,  CO,

NOx,  CO2,  korom)  az  előírásoknak  megfelelően

évenkénti  gyakorisággal  akkreditált  szervezettel

vizsgáltatják.

Megfelel

BAT 17.  A zajkibocsátás csökkentése

céljából  alkalmazható  BAT  az  alábbi

technikák  egyikének  vagy

kombinációjának alkalmazása.

A  létesítmény  a  zajtól  védendő  lakóterületektől

jelentős távolságban helyezkedik el. A telephelyen

zajkibocsátás  szempontjából,  az  egyes

technológiai  egységek,  hangtompítókkal

felszereltek, vagy zajcsökkentő burkolattal vannak

ellátva.

A  rendszeresen  végrehajtott  karbantartások  a

zajkibocsátás szinten tartását is szolgálják.

Megfelel

A FOLYÉKONY TÜZELŐANYAGOK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ BATKÖVETKEZTETÉSEK

– Az erőműből származó levegőbe történő kibocsátások csökkentésére

BAT 37. A gázolaj gázturbinákban való

égetéséből  a  NOX  levegőbe  történő

kibocsátásának  megelőzése  vagy

csökkentése 

Az  NOx  csökkentésére  alkalmazott  műszaki

kialakítás  során  ún.  primer  eljárások  kerültek

alkalmazása,  úgymint  szabályozott,  diffúz  égés,

speciális  kialakítású  (NOx  –szabályozású)  égők

alkalmazásával;  az  égőkamrába  történő

vízbefecskendezés.

Vízadagolás  hatására  csökken  a  lángmag

hőmérséklete,  ezáltal  a  NO-képződés jelentősen

csökkenthető.  Csak  előlágyított,  majd  kation-  és

anion cserélt víz kerül felhasználásra.

Megfelel

BAT 39. A gázolaj gázturbinákban való

égetéséből a SOX és a por levegőbe

történő  kibocsátásának  megelőzése

vagy  csökkentése  érdekében

alkalmazható BAT

A  gázturbina  üzemeltetésekor  a  távozó

füstgázában  lévő  SO2  mennyisége  a  felhasznált

tüzelőolaj kéntartalmától függ. A

felhasznált gázturbina olaj kéntartalma S<10 ppm

– 0,001 tömegszázalék.

Megfelel


