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Agenda

 Prezentacja Spółki

 Produkty nawozowe z „PUŁAW”

 Produkcja a środowisko

 Sposoby redukcji emisji w instalacjach

 Ślad węglowy jako miernik działań 

środowiskowych

 Efekty działań prośrodowiskowych
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 pierwszy w Polsce producent nawozów 

azotowych

 drugi w Unii Europejskiej producent 

nawozów azotowych

 trzeci na świecie producent melaminy

60%

40%

dla wielu gałęzi 

przemysłu

dla producentów 

rolnych
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Fot. Piotr Jaruga
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PRODUKCJA A OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona 
środowiska

Technologia
Potrzeby 
rynkowe

 Dyrektywa IPPC

 Minimalizacja emisji do 
powietrza i wód 
powierzchniowych

 Normy środowiskowe

 BAT

 Zdolność produkcyjna 
instalacji

 Ograniczenie zużycia 
surowców i mediów 
energetycznych

 Zapotrzebowanie na 
rynku

 Wysoka jakość 
produktów



NAWOZY dla rolnictwa

troska o ŚRODOWISKO
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OCHRONA ŚRODOWISKA

 redukcja emisji tlenków siarki

 redukcja emisji podtlenku azotu N2O

 redukcja emisji tlenków azotu NOx

 oczyszczanie powietrza z pyłów i amoniaku

Sposoby redukcji emisji w instalacjach 

chemicznych
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OCHRONA ŚRODOWISKA
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CO2 N2O
barwa bezbarwny bezbarwny

współczynnik globalnego 

ocieplenia
GWP = 1 GWP = 298

źródło powstawania
spalanie paliw kopalnych,

oddychanie
produkcja kwasu azotowego

wykorzystanie napoje gazowane znieczulanie

masa molowa 44,01 kg/kmol 44,01 kg/kmol

rozpuszczalność w wodzie dobrze rozpuszczalny słabo rozpuszczalny
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 innowacyjna metoda mokra - amoniakalna

 odsiarczanie spalin z zakładowej elektrociepłowni

 brak odpadów stałych i ciekłych

 duży stopień redukcji emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery

 siarczan amonu jako produkt uboczny, znalazł 

zastosowanie w produkcji nawozów z siarką w ramach 

Nowego Kompleksu Nawozowego

Instalacja odsiarczania spalin

Fot. Piotr Jaruga
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 podtlenek azotu N2O jest gazem cieplarnianym o sile 

298 razy większej niż dwutlenek węgla CO2

 rozkład amoniaku w reaktorze utleniania na siatkach 

katalitycznych – powstają gazy nitrozowe

 redukcja podtlenku azotu zaraz po jego utworzeniu 

przy udziale katalizatora 

 redukcja podtlenku azotu polega na rozłożeniu go na 

azot i tlen

Produkcja kwasu azotowego

Fot. Piotr Jaruga
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 NOXy™ – inaczej AdBlue®

 PULNOx® – roztwory mocznika 40%, 45%

 LIKAM® – woda amoniakalna 25%

 specjalne roztwory na bazie mocznika i amoniaku, 

które umożliwiają skuteczne zastosowanie technologii 

SCR/SNCR i rozkład tlenków azotu NOx na azot i wodę

 spełnienie norm europejskich

Efekt RedNOx® - reduktory emisji tlenków azotu



OCZYSZCZANIE POWIETRZA Z PYŁÓW I AMONIAKU
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 system oczyszczania powietrza z wykorzystaniem 

skruberów

 posiada wysoką sprawność oczyszczania

 jest przyjazny dla środowiska

 usuwanie pyłów i amoniaku

 produkty uboczne oczyszczania są w pełni 

zagospodarowane – wodne roztwory mocznika czy 

saletry amonowej

Wieże granulacyjne saletry amonowej i mocznika

Fot. Piotr Jaruga



GRUPA AZOTY PUŁAWY

ŚLAD WĘGLOWY

Jest miernikiem działań środowiskowych

 poznanie wpływu firmy na środowisko

 wpływ na ograniczenie emisyjności procesu



ŚLAD WĘGLOWY NAWOZÓW NA PRZESTRZENI LAT
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 obniżenie energochłonności procesu produkcji amoniaku

 ograniczenie emisji N2O z produkcji kwasu azotowego



EFEKTY DZIAŁAŃ PROŚRODOWISKOWYCH
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Zalesianie „Pustyni Kaltenbacha”

fot. Krzysztof Szczepaniak
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Jeden z młodych sokołów wędrownych w budce lęgowej na kominie elektrociepłowni ZA "Puławy”

fot. Grzegorz Sierocki
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