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1. WPROWADZENIE 

 

Dyrektywa IPPC z 24 września 1996 roku ustaliła ramy wymagań dla krajów członkowskich 

w kwestii pozwolenia na działanie dla określonych instalacji prowadzących działalności 

przemysłowe opisane w Załączniku I (produkcja energii, produkcja i przetwórstwo metali, 

przemysł mineralny, przemysł chemiczny, zarządzanie odpadami, inne działalności). 

Dyrektywa wymaga tego, aby pozwolenie zawierało w sobie warunki określone 

w „najlepszych dostępnych technikach”, zdefiniowanych w art. 2.11 Dyrektywy, 

aby osiągnąć wysoki poziom ochrony środowiska jako całości. 

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) dla określonych rodzajów działalności opisane 

są w tzw. dokumentach referencyjnych BREF. 

Dokumenty referencyjne BREF: 

• stanowią publikowane wyniki wymiany informacji na temat BAT, 

• dostarczają kompetentnym władzom, firmom, społeczeństwu, Komisji, itd. informację 

niezbędną do podejmowania decyzji, 

• mają charakter raczej informacyjny niż zaleceń, 

• stanowią  narzędzie dla wzmacniania i poprawy wyników środowiskowych, 

• tworzą część zintegrowanego podejścia, są narzędziami dla wzmacniania wyników 

środowiskowych poprzez zapewnienie informacji oraz wskazówek dotyczących 

najlepszych dostępnych technologii. 

 

BAT mają charakter dynamiczny, ponieważ uwzględniają pojawiające się nowe techniki, 

które wciąż się rozwijają, a także nowe metody ochrony środowiska zastosowane z 

powodzeniem w przemyśle. Przy istotnych zmianach BAT, BREF-y muszą być odpowiednio 

modyfikowane i uaktualniane.  

Zgodnie z zapisami załącznika I dyrektywy 96/61/EC, zakres BREF dla „Produkcji żelaza 

i stali” (Reference Document on Best Available Techniques for the Production of Iron and 

Steel) obejmuje procesy dotyczące produkcji spieku, koksu, surówki żelaza, stali 

w konwertorach i w piecach elektrycznych. 

Prace nad aktualnie obowiązującym BREF-em rozpoczęto w 1997 r., a zakończono w 1999 r. 

Komisja Europejska przyjęła go w 2001 r. 

We wrześniu 2006 r. rozpoczął się przegląd dokumentu referencyjnego i miał 

on  skoncentrować się na: 
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• poprawie porównywalności danych (np. emisji, zużycia), 

• aktualizacji informacji przedstawionych w bieżącym dokumencie BREF, 

• uzupełnieniu informacji dotyczących np.: emisji ścieków, hałasu, emisji CO2, emisji 

pyłu, dioksyn i furanów, 

• przeglądzie stosowanych i propozycji nowych technologii. 

Dokumenty referencyjne dotyczące Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) przygotowane 

są przez Techniczne Grupy Robocze (TGR), działające przy Europejskim Biuro IPPC 

w Sewilli. Strona polska miała swoich przedstawicieli w Technicznej Grupy Roboczej 

i zgodnie z trybem prac nad przygotowywaniem i rewizją dokumentów referencyjnych BAT 

planowanych do opracowania przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli, przekazywała dane 

dotyczące krajowych instalacji branży produkcji żelaza i stali. Stronę polską reprezentował 

m.in. największy krajowy producent żelaza i stali ArcelorMittal Poland S.A. 

Zakres danych  zgodnie z wymogami Biura, obejmował opisy procesów produkcyjnych, dane 

dotyczące parametrów technologicznych, zużycia surowców i energii oraz danych 

środowiskowych za 2004 r. (Załącznik do sprawozdania).  

W danych tych, ze względu na zachowanie zasad konkurencyjności, zakłady branży produkcji 

żelaza i stali, oprócz nielicznych wyjątków, nie udostępniły danych dotyczących ekonomiki 

procesów technologicznych. 

Dane te zostały częściowo wykorzystane w projekcie przygotowywanego dokumentu 

referencyjnego. W dalszej części opracowania przedstawione zostały szczegółowo miejsca 

w poszczególnych rozdziałach, w których wykorzystano dane z krajowych instalacji. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA , CEL I ZAKRES PRACY 
 
Praca została wykonana w ramach umowy nr 6/BAT/2009NO7855 z dnia 07.04.2009 r., 

zawartej pomiędzy Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach a Ministerstwem Środowiska 

w Warszawie.  

Celem pracy było przygotowanie dokumentacji zawierającej opinie, propozycje zmian 

i uzupełnień do projektu nowelizacji „Dokumentu referencyjnego dla najlepszych dostępnych 

technik w produkcji żelaza i stali”. 

Zakres pracy obejmował analizę przedstawionego do weryfikacji dokumentu w zakresie:  

• sektora produkcji żelaza i stali, 

• sektora koksowniczego. 
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3. STRESZCZENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI ZAWARTYCH 
W OPRACOWANIU   
 

 

Na podstawie analizy nowelizowanego BREF dla „Produkcji żelaza i stali”, sformułowano 

w niniejszym opracowaniu uwagi ogólne i szczegółowe do całości dokumentu. Opracowanie 

zawiera propozycje zmian i uzupełnień do analizowanego dokumentu. 

Odniesiono się krytycznie do propozycji wprowadzenia przez Parlament Europejski 

dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i obecnie proponowanej formy dokumentu 

referencyjnego, jako dokumentu nadrzędnego i wiążącego dla odpowiednich organów władzy 

i operatorów instalacji. Dokument w obecnej formie ma charakter informacyjny i nie 

przedstawia konkretnych zapisów umożliwiających jego wykorzystanie przez operatorów 

instalacji. 

 

UWAGI OGÓLNE DO PROCESU REWIZJI DOKUMENTÓW REFERENCYJNYCH 

 

Rewizja dokumentu referencyjnego w odniesieniu do projektu dyrektywy w sprawie 

emisji przemysłowych 

 
1. Propozycja Parlamentu Europejskiego wprowadzenia dyrektywy w sprawie emisji 

przemysłowych w roku 2016, w tym pośrednio zapisów przedmiotowego BREF, jako 

dokumentu nadrzędnego i wiążącego, zarówno dla odpowiednich organów władzy 

jak i operatorów instalacji, wydaje się niewłaściwa i niecelowa.  

Nie ma potrzeby ustalania nadrzędnej roli BREF-u, który jako zestaw wytycznych nie jest 

skonstruowany w sposób umożliwiający jego bezwarunkowe, a zwłaszcza bezkrytyczne 

zastosowanie. Właściwe jest aktualne podejście do roli BREF-u jako dokumentu, który 

umożliwia indywidualne traktowanie poszczególnych podmiotów i uwzględnianie przy 

określaniu zapisów pozwolenia zintegrowanego specyficznych warunków lokalnych. 

Konieczna jest weryfikacja BREF-u pod względem aktualności umieszczonych tam 

informacji merytorycznych, danych o emisji zanieczyszczeń oraz danych eksploatacyjno-

inwestycyjnych, bez zmiany jego roli. 

 

2. W chwili obecnej jest zbyt wcześnie by ocenić, czy zapisy dotychczasowego dokumentu 

BREF i jego roli, były skuteczne czy nie. Obiektywna ocena skutków wdrożenia dyrektywy 

IPPC będzie możliwa najwcześniej po 10 latach jej obowiązywania (po 2014 roku). Dopiero 
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po tym okresie można zacząć myśleć nad zmianą formy dokumentu. Przemysł przyzwyczaił 

się już do obecnej formy dokumentu i jego roli. Dokumenty referencyjne (BREF) powinny 

pozostać w dotychczasowej formie i być punktem odniesienia i narzędziem postępu, 

umożliwiającym między innymi przestrzeganie limitów emisji lub norm jakości środowiska 

(wody, powietrza, gleby) określonych w innych dokumentach i jako wytycznych 

do określania warunków pozwolenia zintegrowanego. Nie należy ograniczać zasady 

elastyczności, jaką zapewnia obecna Dyrektywa IPPC, co mogłoby spowodować w efekcie 

zamknięcie niektórych zakładów, w których nie ma możliwości zastosowania opisanych  

w BREF najlepszych dostępnych technik lub ich zastosowanie nie przyniesie zamierzonych 

efektów ze względu na specyfikę zakładu. 

 

3. Wprowadzenie proponowanej dyrektywy o emisjach przemysłowych w roku 2016 zmusi 

przemysł do poniesienia poważnych nakładów inwestycyjnych. Dokument BREF powinien 

zostać uzupełniony o wiarygodne informacje dotyczące kosztów inwestycyjnych 

i eksploatacyjnych związanych z wdrożeniem najlepszych dostępnych technik. Brak w/w 

informacji dla zalecanych technik nie pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji 

rozwojowych przez kierownictwo zakładów. Jednakże dostosowanie się do nowych 

zaostrzonych dopuszczalnych wielkości emisyjnych będzie skutkowało koniecznością 

realizacji nowych inwestycji, co może doprowadzić do spadku konkurencyjności europejskich 

producentów sektora stalowego i koksowniczego. 

 

Uwagi ogólne do nowelizowanego dokumentu referencyjnego BREF 
 

1. Przedstawiony dokument jest niepełny: 

• brak streszczenia i podsumowania, 

• w rozdziale 1 i w podrozdziałach 1.1 – 1.5 nie uaktualniono i nie uzupełniono danych 

o nowe państwa członkowskie, 

• brak opisu najlepszych dostępnych technik dla wszystkich wymienionych 

w proponowanym dokumencie rodzajów działalności (rozdziały: 2.8, 3.4, 4.4, 5.4, 

6.4, 7.4 i 8.4). 

• słownik nie zawiera wszystkich użytych w tekście akronimów, nie ma podziału na 

definicje, wyjaśnienia akronimów i jednostki. 

2. Przedstawione w rozdziałach 3 – 8 informacje dotyczące poszczególnych procesów 

produkcyjnych w układzie: 
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• opis, 

• osiągnięte korzyści środowiskowe, 

• skutki wzajemnego oddziaływania, 

• dane eksploatacyjne,  

• możliwości zastosowania, 

• aspekty ekonomiczne,  

• cel wdrożenia, 

• przykładowe instalacje, 

w bardzo wielu rozdziałach nie zostały wprowadzone.  

 

3. Należy wyeliminować dane wprowadzane w procesie nowelizacji, a pochodzące sprzed 

roku 1980 i starsze (niektóre dane dotyczące np. spiekalni rud rozdział 3, str.65, rys. 3.3. 

z 1961 r.). Najwłaściwsze dla rewizji tego dokumentu są prawdopodobnie dane od 2004 r. 

 

4. Należy bezwzględnie uzupełnić dokument o informacje o wysokości kosztów 

eksploatacyjnych i inwestycyjnych dla zalecanych technik. Brak określenia wysokości 

kosztów zastosowania wybranych i zalecanych w dokumencie rozwiązań technologicznych 

i urządzeń ochronnych nie pozwala na podjęcie decyzji inwestycyjnych przez kierownictwo 

zakładów. Dokument powinien się opierać na danych pochodzących z przemysłu 

a nie wyłącznie z publikacji naukowych. Informacje o kosztach powinny być podawane 

w EURO według określonych wskaźników bankowych np. z roku 2007. 

 

5. Usunąć z tekstu odniesienia do zamkniętych lub wycofanych z eksploatacji instalacji 

hutniczych. Niewłaściwe jest podawanie instalacji nieistniejących za instalacje referencyjne.  

 

6. Poszczególne rozdziały analizowanego dokumentu nie są spójne, co sprawia ze układ 

dokumentu jest nieprzejrzysty i trudny do jednoznacznej interpretacji. Dokument nie jest 

bezpośrednią kontynuacją pierwotnej wersji Best Available Techniques Reference Document 

on the Production of Iron and Steel December 2001, który został zaakceptowany przez 

przemysł, więc wprowadzone zmiany do przyjętego już dokumentu stwarzają wątpliwości 

czy spełni on swoją rolę. Analizowany dokument powinien być jedynie aktualizowany 

i uzupełniany w stosunku do zatwierdzonej wersji z roku 2001. 
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NOWE ROZDZIAŁY ORAZ UZUPEŁNIENIA DOKONANE W PROJEKCIE 

DOKUMENTU W STOSUNKU DO DOKUMENTU Z 2001 R. 

 
W nowelizacji dokumentu referencyjnego w stosunku do dokumentu z 2001 r. wprowadzono 

następujące nowe rozdziały: 

• Generic process and techniques (rozdział 2), 

• Emerging techniques (rozdział 10), 

• Annexes  (rozdział 12), 

oraz uzupełnienia do następujących rozdziałów: 

• Materials management and storage (podrozdział 2.2), 

• Sinter plants (rozdział 3), 

• Coke oven plants (rozdział 5), 

• Blast furnace (rozdział 6), 

• Basic oxygen steelmaking and casting (rozdział 7), 

• Electric arc steelmaking (rozdział 8), 

• Alternative ironmaking techniques (rozdział 9). 

 

Wśród wprowadzonych nowych rozdziałów i uzupełnień do istniejących rozdziałów 

najistotniejsze wydają się: 

W rozdziale 2 Generic process and techniques: 

• wydzielono zagadnienia zarządzania energią w hutach zintegrowanych posiadających 

własne siłownie (tzw. duże źródła spalania – LCP), których główną rolą jest  

produkcja energii elektrycznej, pary wodnej i ciepła przy wykorzystaniu gazów 

odpadowych. 

W rozdziale 3 Sinter plants: 

• rozszerzenie informacji na temat powstawania dioksyn i furanów, metod tłumienia ich 

powstawania, przykłady monitoringu. 

• wprowadzenie średnich wartości minimalnych i maksymalnych w gazie odlotowym 

po oczyszczeniu. 

W rozdziale 8 Electric arc steelmaking: 

• wprowadzenie technik ograniczających emisje hałasu z elektrycznych pieców 

łukowych. 
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UWAGA: 

Osiągane korzyści środowiskowe opisane dla jednej z elektrostalowni z Luksemburga, 

która osiąga poziomy emisji hałasu pomiędzy 37 a 50 dB(A) Leq(1h), a w odległości 

150 m od stalowni nie przekraczające 34 dB(A) Leq(1h), wydaje się niemożliwe 

do osiągnięcia (np. ze względu na aktywność mieszkańców, działalność innych firm 

w rejonie, odgłosy przyrody itp.). 

Realny w krajowych warunkach poziom hałasu w odległości 150 m od obiektów 

stalowni to min. 50 – 55 dB (A).  

• rozszerzenie informacji na temat powstawania dioksyn i furanów, metod tłumienia ich 

powstawania, przykłady monitoringu.  

W rozdziale 10 Emerginig techniques: 

• wprowadzenie informacji nt. strategii ograniczającej emisje CO2. W trosce 

o środowisko, światowi liderzy produkcji stali biorą udział w programach badawczych 

mających na celu zmniejszenie emisji CO2 o 50% do 2050 roku. Realizowany jest 

tzw. projekt ULCOS (z ang. Ultra Low CO2 Steelmaking - Ultra Niska Zawartość CO2 

w Produkcji Stali), w który zaangażowani są liderzy w produkcji stali w Europie, 

a koordynowany przez ArcelorMittal. Zrealizowany został w  Luleå w Szwecji 

(Instytucie Badań Hutniczych - MEFOS) pierwszy na świecie projekt, w ramach 

którego został opracowany, zbudowany i przetestowany pilotażowy zakład, który 

separuje CO2 z gazów wielkopiecowych i odzyskuje w tym samym czasie gazy 

resztkowe (głównie tlenek węgla). Umożliwia to zmniejszenie zużycia węgla i tym 

samym redukcję emisji CO2, a także uzyskanie wymaganej czystości CO2, by móc 

go składować pod ziemią. Przeprowadzone testy dowiodły wykonalności procesu 

i potwierdziły poprawę wydajności energetycznej wielkiego pieca. Druga faza 

projektu ULCOS obejmuje rozpoczęcie działań na skalę przemysłową od 2010 roku. 

• metod ograniczania emisji dioksyn i furanów. 

W rozdziale 12 Annexes:  

• przykłady metod monitorowania emisji do powietrza stosowanych w sektorze żelaza 

i stali oraz cele ich stosowania. 

• przykłady monitorowania w sektorze żelaza i stali np. ciągłego monitorowania 

z dużych źródeł emisji, monitorowania gazów procesowych, pomiarów emisji 

niezorganizowanej, ciągłych pomiarów emisji pyłu z wtórnego systemu odpylania, 
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ciągłego monitorowania emisji pyłu ze stalowni elektrycznych po oczyszczaniu 

w filtrach workowych. 

• informacje na temat powstawania dioksyn i PCB oraz przykłady ich monitorowania 

stosowane w UE. 

 
DANE KRAJOWE WYKORZYSTANE W PROJEKCIE DOKUMENTU 

REFERENCYJNEGO 

 
Strona polska miała swoich przedstawicieli w Technicznej Grupy Roboczej i zgodnie 

z trybem prac nad przygotowywaniem i rewizją dokumentów referencyjnych BAT 

planowanych do opracowania przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli, przekazywała dane 

dotyczące krajowych instalacji branży produkcji żelaza i stali. Stronę polską reprezentował 

m.in. największy krajowy producent żelaza i stali ArcelorMittal Poland S.A. 

Zakres danych, zgodnie z wymogami Biura, obejmował opisy procesów produkcyjnych, dane 

dotyczące parametrów technologicznych, zużycia surowców i energii oraz danych 

środowiskowych za 2004 r. (Załącznik do sprawozdania).  

W danych tych, ze względu na zachowanie zasad konkurencyjności, zakłady branży produkcji 

żelaza i stali, oprócz nielicznych wyjątków, nie udostępniły danych dotyczących ekonomiki 

procesów technologicznych. Dane te zostały częściowo wykorzystane w drafcie 

przygotowywanego dokumentu referencyjnego.  

 

PROPOZYCJE ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ DO NOWELIZOWANEGO DOKUMENTU 

REFERENCYJNEGO 

 

Przedstawiono schemat proponowanych zmian i uzupełnień oraz opisano szczegółowo 

propozycje krajowych zmian i uzupełnień do nowelizowanego dokumentu referencyjnego. 

Zmiany i uzupełnienia zostały wykonane dla poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, 

ze wskazaniem miejsca, gdzie winny znaleźć się konkretne zapisy. 

Najważniejsze proponowane uzupełnienia będące Najlepszymi Dostępnymi Technikami 

(BAT), które funkcjonują w krajowym sektorze żelaza i stali, a nie mające swojego opisu 

w nowelizowanym dokumencie referencyjnym to: 

• Sporządzanie mieszanki spiekalniczej – Podrozdział 3.1.2. Ekonomiczną 

i ekologiczną alternatywą dla stosowania koksiku jako paliwa w procesie spiekania 
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jest antracyt. ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza stosuje antracyt w ilości 

do 30% sumy paliwa, co nie wpływa ujemnie na emisje do środowiska.  

• Zużycie energii – Podrozdział 3.2.2.4. Energooszczędne piece zapłonowe, 

przeznaczone dla spiekalni rud żelaza. Charakteryzują się m.in. niskim zużyciem 

ciepła 50÷70 MJ/Mg spieku, niższymi o 50% kosztami konstrukcji, palnikami 

inżektorowymi, co eliminuje konieczność stosowania sprężonego powietrza 

do spalania i zmniejsza zużycie energii, mniejszym zagrożeniem dla środowiska 

(mniejsza emisja SOx, CO2, NOx i mniejszy hałas). Ten rodzaj pieców zapłonowych 

stosują wszystkie spiekalnie krajowe oraz czeskie. 

UWAGA 

Zapis o energooszczędnych piecach zapłonowych można również zamieścić 

w Rozdziale 10.2 EMERGING TECHNIQUES FOR SINTER PLANTS jako nowy 

Podrozdział 10.2.4 Energy-efficient ignition furnaces for ore sintering belts (10.2.4 

Energooszczędne piece zapłonowe dla taśm spiekalniczych). 

• Odzyskiwanie ciepła ze spiekania i chłodzenia spieku – Podrozdział 3.3.5. 

Wykorzystanie gorącego powietrza z obrotowej chłodni w procesie spiekania 

w ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza. Technologia pozwala 

na wykorzystanie ciepła odpadowego m.in. do: podgrzewania górnej warstwy spieku 

za piecem zapłonowym, wstępnego podgrzewania mieszanki przed piecem 

zapłonowym, podgrzewania wody do celów technologicznych (np. do nawilżania 

mieszanki). Poprawia się jakość spieku, możliwe jest zaoszczędzenie około 

10% koksiku. Obniża się emisji SOx, NOx, CO i CO2. 

• Częściowy recycling spalin i wykorzystanie ich w różnych częściach taśmy 

spiekalniczej – Podrozdział 3.3.7. Recyrkulacja spalin na taśmie spiekalniczej 

ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków. Ilość zawracanych spalin wynosi około 20% 

całej objętości spalin, a są one podawane na powierzchnię odpowiadającą ok. 30 % 

powierzchni taśmy spiekalniczej. Dopala się CO zawarte w spalinach, co stanowi 

do 20 % ciepła, wprowadzanego przez paliwo stałe. W efekcie daje to oszczędność 

paliwa i obniża emisję CO, NOx, SO2 oraz pyłów do atmosfery. 

• Wdmuchiwanie reduktorów  – Podrozdział 6.1.4. Podawanie do wielkiego pieca 

tańszych drobnoziarnistych sortymentów koksu (koks orzech, koks groszek, koksik) 

jako zamiennik części drogiego koksu wielkopiecowego w ArcelorMittal Poland S.A. 

O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków. Pozwala to obniżyć koszty produkcji surówki 
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żelaza, obniżyć zużycie koksu dzięki poprawie wykorzystania energii cieplnej 

i chemicznej gazu wielkopiecowego. Można również stosować antracyt.  

• Utylizacja opon w piecu elektrycznym – Podrozdział 10.7.5. Technologia 

nawęglania wsadu alternatywnym nawęglaczem tzw. kompozytem węglowo 

(gumowo)-stalowym (60% żelazo z kordu i 30% węgla z gumy. Nawęglacz ten jest 

produkowany na bazie niepełnowartościowego półwyrobu przy produkcji opon 

samochodowych. Zużycie kompozytu w piecu łukowym wynosi 5 – 10 kg/Mt stali. 

Efekt ekonomiczny około 1,2 zł/t stali.  
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4. ANALIZA NOWELIZOWANEGO „DOKUMENTU REFERENCYJNEGO DLA 

NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK W PRODUKCJI ŻELAZA I STALI” 

 
4.1. UWAGI OGÓLNE DO PROCESU REWIZJI DOKUMENTÓW 

REFERENCYJNYCH 

 
4.1.1. Rewizja dokumentu referencyjnego w odniesieniu do projektu dyrektywy 
w sprawie emisji przemysłowych 
 
 
1. Propozycja Parlamentu Europejskiego wprowadzenia dyrektywy w sprawie emisji 

przemysłowych w roku 2016, w tym pośrednio zapisów przedmiotowego BREF, jako 

dokumentu nadrzędnego i wiążącego, zarówno dla odpowiednich organów władzy 

jak i operatorów instalacji, wydaje się niewłaściwa i niecelowa.  

Nie ma potrzeby ustalania nadrzędnej roli BREF-u, który jako zestaw wytycznych nie jest 

skonstruowany w sposób umożliwiający jego bezwarunkowe, a zwłaszcza bezkrytyczne 

zastosowanie. Właściwe jest aktualne podejście do roli BREF-u jako dokumentu, który 

umożliwia indywidualne traktowanie poszczególnych podmiotów i uwzględnianie przy 

określaniu zapisów pozwolenia zintegrowanego specyficznych warunków lokalnych. 

Konieczna jest weryfikacja BREF-u pod względem aktualności umieszczonych tam 

informacji merytorycznych, danych o emisji zanieczyszczeń oraz danych eksploatacyjno-

inwestycyjnych, bez zmiany jego roli. 

 

2. W chwili obecnej jest zbyt wcześnie by ocenić, czy zapisy dotychczasowego dokumentu 

BREF i jego roli, były skuteczne czy nie. Obiektywna ocena skutków wdrożenia dyrektywy 

IPPC będzie możliwa najwcześniej po 10 latach jej obowiązywania (po 2014 roku). Dopiero 

po tym okresie można zacząć myśleć nad zmianą formy dokumentu. Przemysł przyzwyczaił 

się już do obecnej formy dokumentu i jego roli. Dokumenty referencyjne (BREF) powinny 

pozostać w dotychczasowej formie i być punktem odniesienia i narzędziem postępu, 

umożliwiającym między innymi przestrzeganie limitów emisji lub norm jakości środowiska 

(wody, powietrza, gleby) określonych w innych dokumentach i jako wytycznych 

do określania warunków pozwolenia zintegrowanego. Nie należy ograniczać zasady 

elastyczności, jaką zapewnia obecna Dyrektywa IPPC, co mogłoby spowodować w efekcie 

zamknięcie niektórych zakładów, w których nie ma możliwości zastosowania opisanych  

w BREF najlepszych dostępnych technik lub ich zastosowanie nie przyniesie zamierzonych 

efektów ze względu na specyfikę zakładu. 
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3. Wprowadzenie proponowanej dyrektywy o emisjach przemysłowych w roku 2016 zmusi 

przemysł do poniesienia poważnych nakładów inwestycyjnych. Dokument BREF powinien 

zostać uzupełniony o wiarygodne informacje dotyczące kosztów inwestycyjnych 

i eksploatacyjnych związanych z wdrożeniem najlepszych dostępnych technik. Brak w/w 

informacji dla zalecanych technik nie pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji 

rozwojowych przez kierownictwo zakładów. Jednakże dostosowanie się do nowych 

zaostrzonych dopuszczalnych wielkości emisyjnych będzie skutkowało koniecznością 

realizacji nowych inwestycji, co może doprowadzić do spadku konkurencyjności europejskich 

producentów sektora stalowego i koksowniczego. 

 

4.1.2. Uwagi ogólne do nowelizowanego dokumentu referencyjnego BREF 
 

1. Przedstawiony dokument jest niepełny: 

• brak streszczenia i podsumowania, 

• w rozdziale 1 i w podrozdziałach 1.1 – 1.5 nie uaktualniono i nie uzupełniono danych 

o nowe państwa członkowskie, 

• brak opisu najlepszych dostępnych technik dla wszystkich wymienionych 

w proponowanym dokumencie rodzajów działalności (rozdziały: 2.8, 3.4, 4.4, 5.4, 

6.4, 7.4 i 8.4). 

• słownik nie zawiera wszystkich użytych w tekście akronimów, nie ma podziału na 

definicje, wyjaśnienia akronimów i jednostki. 

2. Przedstawione w rozdziałach 3 – 8 informacje dotyczące poszczególnych procesów 

produkcyjnych w układzie: 

• opis, 

• osiągnięte korzyści środowiskowe, 

• skutki wzajemnego oddziaływania, 

• dane eksploatacyjne,  

• możliwości zastosowania, 

• aspekty ekonomiczne,  

• cel wdrożenia, 

• przykładowe instalacje, 

w bardzo wielu rozdziałach nie zostały wprowadzone.  
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3. Należy wyeliminować dane wprowadzane w procesie nowelizacji, a pochodzące sprzed 

roku 1980 i starsze (niektóre dane dotyczące np. spiekalni rud rozdział 3, str.65, rys. 3.3. 

z 1961). Najwłaściwsze dla rewizji tego dokumentu są prawdopodobnie dane od 2004 r.  

 

4. Należy bezwzględnie uzupełnić dokument o informacje o wysokości kosztów 

eksploatacyjnych i inwestycyjnych dla zalecanych technik. Brak określenia wysokości 

kosztów zastosowania wybranych i zalecanych w dokumencie rozwiązań technologicznych 

i urządzeń ochronnych nie pozwala na podjęcie decyzji inwestycyjnych przez kierownictwo 

zakładów. Dokument powinien się opierać na danych pochodzących z przemysłu 

a nie wyłącznie z publikacji naukowych. Informacje o kosztach powinny być podawane 

w EURO według określonych wskaźników bankowych np. z roku 2007. 

 

5. Usunąć z tekstu odniesienia do zamkniętych lub wycofanych z eksploatacji instalacji 

hutniczych. Niewłaściwe jest podawanie instalacji nieistniejących za instalacje referencyjne.  

 

6. Poszczególne rozdziały analizowanego dokumentu nie są spójne, co sprawia ze układ 

dokumentu jest nieprzejrzysty i trudny do jednoznacznej interpretacji. Dokument nie jest 

bezpośrednią kontynuacją pierwotnej wersji Best Available Techniques Reference Document 

on the Production of Iron and Steel December 2001, który został zaakceptowany przez 

przemysł, więc wprowadzone zmiany do przyjętego już dokumentu stwarzają wątpliwości 

czy spełni on swoją rolę. Analizowany dokument powinien być jedynie aktualizowany 

i uzupełniany w stosunku do zatwierdzonej wersji z roku 2001. 
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4.2. NOWE ROZDZIAŁY ORAZ UZUPEŁNIENIA DOKONANE W PROJEKCIE 

DOKUMENTU W STOSUNKU DO DOKUMENTU Z 2001 R. 

 
W projekcie dokumentu referencyjnego w stosunku do dokumentu z 2001 r. wprowadzono 

następujące nowe rozdziały: 

- Generic process and techniques (rozdział 2), 

- Emerging techniques (rozdział 10), 

- Annexes  (rozdział 12), 

oraz uzupełnienia do następujących rozdziałów: 

- Materials management and storage  (podrozdział 2.2), 

- Sinter plants (rozdział 3), 

- Coke oven plants (rozdział 5), 

- Blast furnace (rozdział 6), 

- Basic oxygen steelmaking and casting (rozdział 7), 

- Electric arc steelmaking (rozdział 8), 

- Alternative ironmaking techniques (rozdział 9), 

 

Poniżej w tablicy 1 przedstawiono szczegółowe informacje o zawartości nowych 

i uzupełnionych rozdziałów. 
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Tablica 1. Nowe rozdziały i uzupełnienia w projekcie dokumentu referencyjnego 
 

Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

2 1     17 Energy management in the steel 
making industry 

W dodanych podrozdziałach przedstawiono informacje nt. stosowanych paliw 
(gazów odpadowych: wielkopiecowego, koksowniczego i konwertorowego). 
Zwrócono uwagę na zagadnienia zarządzania energią w hutach zintegrowanych 
posiadających własne siłownie (tzw. duże źródła spalania LCP). Główna rola 
tych instalacji polega na produkcji energii elektrycznej, pary wodnej i ciepła 
przy wykorzystaniu gazów odpadowych, dlatego siłownie powiązane z hutami 
zintegrowanymi charakteryzują się niższą sprawnością i różnią się emisjami 
w porównaniu z pozostałymi instalacjami LCP. Przedstawiono również 
przykłady kotłów, turbin wykorzystujących paliwa odpadowe. Zaprezentowano 
informacje nt. gospodarowania parą i ciepłem. 

NOWY 
2 1 1    17 Energy flow in integrated steel 

works 
2 1 2    19 Fuels in integrated steel works 

2 1 3    21 Power plants in iron and 
steelworks 

2 1 4    23 Steam and heat management in 
integrated steelworks 

2 2     25 Materials management and 
storage 

Dodano informacje na temat: 
• Gospodarowania rudami żelaza  Iron ores management, 
• Składowisk złomu i transportu Scrap yards and handling, 
• Gospodarowania topnikami Fluxes management, 
• Zagospodarowania w hutach zintegrowanych odpadów pochodzących 

ze źródeł zpoza huty zintegrowanej Management of materials/wastes from 
external sources in the integrated steel works,  

• Wytwarzanych produktów Material outputs 
• Promowania efektywności materiałowej przez zawracanie odpadów 

w hutach zintegrowanych Promoting material efficiency by recalculating 
production residue within the integrated steelmaking process, 

• Zastosowania odpadów powstających w hutach zintegrowanych poza 
miejscem powstania External applications for integrated steelworks 
residues. 

 
UZUPEŁNIONY 

2 4     32 Generic environmental issues in 
the iron and steel making 

Podrozdział wprowadza zagadnienia: 
• emisji CO2,  

Zwrócono uwagę na miejsca powstawania emisji CO2 w procesach produkcji 
żelaza i stali. Jako główny parametr zużycia energii w wielkim piecu wskazano 
stosowanie reduktorów (np. koksu, węgla, oleju, które również determinują 
emisje CO2.   
• źródeł powstawania odorów (np. VOC, SO2, H2S). 

UZUPEŁNIONY 

2 5     32 Radioactivity Podrozdział podkreśla wagę problemu radioaktywności dostarczanego złomu. NOWY 

2 6     33 Other industrail associated 
activites 

W podrozdziale wymieniono piece do prażenia wapna i tlenowni, jako instalacji 
towarzyszących produkcji żelaza i stali. NOWY 

2 7     34 Techniques to consider on Wprowadzono ogólne techniki rozważane jako BAT:  
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

energy management • Techniki uwzględniające zarządzanie energia Techniques to consider  on 
energy management,  

• Działania zintegrowane z procesem Process integrated measures, 
• Zwiększanie efektywności energetycznej Improving the energy efficiency, 
• Sterowanie procesem spalania Combustion control, 
• Pochodnie Flares, 
• Wykorzystywanie ciepła odpadowego przez instalację lub poza instalacją  

Heat integration or use outsider the plant, 
• Częstotliwość kontrolowania pomp I wentylatorów Frequency controlled 

pumps and fans, 
• Ponowne nagrzewanie Reheating, 
• Techniki zwiekszajace wiedzę nt. jakości złomu Techniques to improve the 

knowledge of the quality of scrap, 
• Składowiska złomu i przygotowanie złomu do koszy Scrap yards and 

preparation of scrap in basquets, 
• Minimalizowanie emisji pyłu ze składowisk, zestawiania i mieszania 

surowców Minimise dust emissions from storage of solid materiale, 
• Techniki zmniejszające rozpraszanie emisji z transportu, zestawiania           

i mieszania surowców Techniques to reduce diffuse emissions from raw 
materials, handling, blending and mixing, 

• Techniki kontrolujące uwalnianie zanieczyszczeń do wody z ze 
składowisk, zestawiania i mieszania surowców Techniques to control 
releases to water from raw materials handling, blending and mixing, 

• Produkty uboczne z wietrzenia zbiorników By product tank venting, 
• Gospodarowanie odpadami Waste/residues management, 
• System zarządzania środowidskiem Environmental management system, 
• Propozycje szkoleń pracowników Operator training initiatves, 
• Wspierające systemy komputerowe Computer expert system, 
• Maksymalizowanie stosowania pełnej wydajności technik ograniczajacych 

emisje „na końcu rury” Maximise the use of the full capacity of end of pipe 
techniques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOWY 

3 1 2    61 Blending and mixing of Raw 
materials 

Dodano charakterystykę stosowanego koksu i przykłady proporcji stosowanych 
materiałów. UZUPEŁNIONY 

3 2     66 Current emissions an 
consumption levels 

Zmieniono dane wejściowe i wyjściowe ze spiekalni. Dodano informacje na 
temat: 
• emisji pyłu do atmosfery z operacji, z których emisje nie są powszechnie 

wychwytywane prze główne systemy odpylające, 
• emisji pyłów, gazów, metali ciężkich. 

UZUPEŁNIONY 
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

3 2 2 1 3 9 81 PCDD/F 

W podrozdziale przedstawiono dowody potwierdzające powstawanie PCDD/F 
w warstwie spieku, jak również wymieniono składniki/związki które mają 
wpływ na powstawanie dioksyn. Zaprezentowano również stężenia PCDD/F 
w surowcach, mieszaninie surowców i w spieku.  Dodano podstawową analizę 
pyłu ze spiekalni.  

UZUPEŁNIONY 

3 2 2 1 3 10 84 PCB Dodano tabele zawierające ograniczone dane dot. emisji PCB oraz informacje 
na temat pochodnych PCB występujących w gazach odlotowych ze spiekalni.  UZUPEŁNIONY 

3 3 7    98 Partial waste gas recycling   
Dodano kolejne metody częściowego zawracania gazów odpadowych na taśmę 
spiekalniczą: 
• Zawracanie gazów odpadowych z końca taśmy spiekalniczej połączonego 

z wymianą ciepła, 
• Zwracanie części gazów odpadowych z końca taśmy spiekalniczej 

i wykorzystanie gazów odpadowych z chłodzenia spieku. 

UZUPEŁNIONY 
3 3 7 2   104 

Recycling of waste gas from the 
end sinter strand combined with 
heat exchange 

3 3 7 3   106 
Recycling of waste gas 
recycling from part of the end 
sinter strand and use of waste 
gas from the sinter cooler 

3 3 8    113 Electrostatic precipitator Podrozdział uzupełniono o informacje na temat wdmuchiwania dodatków 
węglowych przed filtrem elektrostatycznym w celu pochłaniania PCDD/F. UZUPEŁNIONY 

3 3 10    129 
Suppression of PCDD/F 
formation by addition  of 
nitrogen compounds in the 
sinter strand 

Podrozdział przedstawia metody tłumienia powstawania dioksyn podczas 
spiekania przez dodawanie mieszanin azotu. NOWY 

3 3 11    130 Dry-type off gas cleaning Podrozdział przedstawia przykłady suchego oczyszczania gazów odlotowych. NOWY 

3 3 12    132 
Additional processes in 
combination with electrostatic 
percipitator or fabric filter 

Podrozdział przedstawia dodatkowe techniki pomagające w ograniczaniu emisji 
SOX i dioksyn w połączeniu z filtrami elektrostatycznymi lub filtrami 
workowymi.  

NOWY 

3 3 18    151 
Collection and abatement of 
dust emissions from secondary 
sources 

Podrozdział przedstawia informacje na temat gromadzenia i ograniczania emisji 
pyłu z wtórnych źródeł.  NOWY 

3 3 19    152 Techniques to consider to 
reduce noise 

Podrozdział ma na celu przedstawić rozwiązania ograniczające emisje hałasu w 
spiekalniach.  UZUPEŁNIONY 

5      177 Coke oven plants Dodano informację o dodatkach do mieszanki wsadowej. UZUPEŁNIONY 
5 1 2    180 Coke oven battery operations Dodano tabelę liczby otworów technologicznych w bateriach koksowniczych. UZUPEŁNIONY 
5 1 2 3   182 Coking Dodano informację o niekorzystnym dla jakości koksu, niewłaściwym czasie 

koksowania mieszanki węglowej. UZUPEŁNIONY 
5 1 2 5   184 Coke handling and screening Dodano informacje o przeznaczeniu frakcji koksu i o emisji pyłu z koksu. UZUPEŁNIONY 
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

5 1 3 2   187 Tar recovery from the coke 
oven gas 

Dodano tabelę ze składem chemicznym i udziałem poszczególnych składników 
surowej smoły węglowej. UZUPEŁNIONY 

5 1 3 6   189 Sulphur recovery plants Podrozdział opisuje procesy zachodzące w instalacji odsiarczania gazu 
koksowniczego.  

NOWY 

5 1 4    189 Use of coke oven gas Podrozdział przedstawia zastosowanie oczyszczonego gazu koksowniczego. NOWY 

5 1 5    189 Energy system Podrozdział opisuje zastosowanie gazu wielkopiecowego oraz gazu 
koksowniczego dla celów energetycznych. 

NOWY 

5 2 2 1   195 Air emissions from specific 
parts of coke ovens 

Podrozdziały przedstawiają tabelarycznie i opisowo wskaźniki emisji substancji 
toksycznych z poszczególnych instalacji i urządzeń baterii koksowniczej. 

NOWY 

5 2 2 2   201 Specific air emissions from 
coke ovens  NOWY 

5 2 4    206 Waste/residues from coke oven 
plants 

Podrozdział wyszczególnia odpady i osady powstałe w wyniku prowadzenia 
procesu koksowania. 

NOWY 

5 2 5    206 Energy demand Podrozdział przedstawia przykładowe bilanse energetyczne koksowni. UZUPEŁNIONY 

5 3 1    210 Techniques to be considered for 
coal preparation W podrozdziale opisano techniki polepszania jakości mieszanki wsadowej. NOWY 

5 3 2    210 Smooth and undisturbed 
operation of coke oven plant 

Dodano informację o niewłaściwym czasie koksowania mieszanki węglowej 
oraz podano przykładowe systemy automatyzacji. UZUPEŁNIONY 

5 3 3    212 Maintenance of coke ovens Zaktualizowano dane ekonomiczne dotyczące profilaktyki pieców 
koksowniczych. UZUPEŁNIONY 

5 3 7    216 Pressure regulation of ovens 
during coking process 

Podrozdział opisuje technologię utrzymania stałego optymalnego ciśnienia 
surowego gazu koksowniczego wewnątrz komory koksowniczej NOWY 

5 3 14    229 Techniques to be considered for 
coke pushing and handling 

Dodano zestawienie możliwych do osiągnięcia emisji pyłu przy zastosowaniu 
poszczególnych technik redukcji emisji. UZUPEŁNIONY 

5 3 15    231 Video monitoring of coke ovens 
Podrozdział opisuje możliwość zastosowania kamer video umieszczonych w 
strategicznych miejscach koksowni w celu monitorowania emisji do powietrza 
z baterii koksowniczych. 

NOWY 

5 3 16    232 Comprehensive feedback of 
plumes Podrozdział przedstawia możliwości ograniczenia emisji podczas wypychania. NOWY 

5 3 19    237 Coke stabilisation quenching Podrozdział opisuje metodę mokrego gaszenia, polegająca na jednoczesnym 
zraszaniu i podtapianiu koksu. NOWY 

5 3 20    238 Techniques to consider in coke 
handling Podrozdział informuje o emisji związanej z transportem koksu. NOWY 

5 3 21    238 Pipe conveyors Podrozdział opisuje budowę pasa transmisyjnego dla węgla i koksu, który 
minimalizuje emisję pyłu do atmosfery. NOWY 

5 3 24    245 Techniques for battery 
combustion stacks 

Podrozdział przedstawia techniki pozwalające na ograniczenie emisji z komina 
baterii koksowniczej. NOWY 
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

5 3 26    247 
Techniques to consider in the 
gas treatment plant and by-
product plant  

Podrozdział opisuje techniki mające na celu ograniczenie zanieczyszczeń 
uwalnianych do gleby, wody i powietrza z instalacji węglopochodnych. NOWY 

6 1 4    263 Direct injection of reducing 
agents 

W podrozdziale dodano informację na temat międzynarodowych wartości 
referencyjnych średniej zawartości środków redukujących.  UZUPEŁNIONY 

6 1 6    265 Slag processing Dodano informacje na temat metod kontrolnych oraz przepływów ciekłego 
żużla wielkopiecowego (rys. 6.5).  UZUPEŁNIONY 

6 2     268 Current emission and 
consumption levels 

Zmieniono dane wejściowe i wyjściowe z wielkich pieców. Dodano informacje 
na temat: 
• wielkości emisji z hali lejniczej wielkiego pieca,   
• emisji pyłów w strefie załadunku, 
• wielkości emisji gazów i pyłu z nagrzewnic. 

UZUPEŁNIONY 

6 2 2 2   276 Solid waste /by product 
emissions Dodano informacje na temat składu chemicznego żużla wielkopiecowego.  UZUPEŁNIONY 

6 2 2 3   277 Waste water emissions 
Dodano informacje na temat: 
• składu ścieków z płuczki gazu wielkopiecowego przed oczyszczeniem, 
• ładunku zanieczyszczeń w ściekach w procesie granulacji żużla. 

UZUPEŁNIONY 

6 2 3    280 Noise emissions W podrozdziale zasygnalizowano możliwość generowania hałasu przez dysze 
wielkiego pieca.  NOWY 

6 3 1    282 Direct injection of reducing 
agents  

W podrozdziale rozszerzono informację na temat bezpośredniego 
wdmuchiwania środków redukujących: 
• technologia tlen –węgiel, 
• gazu, 
• tworzyw sztucznych, 
• oleju i oleju ciężkiego. 

UZUPEŁNIONY 

6 3 2    287 
Direct injections of used oils, 
fats and emulsions as reducing 
agents and of solid iron residues 

Dodano w podrozdziale informację na temat bezpośredniego wdmuchiwania 
zużytych olei, tłuszczy oraz emulsji jako reduktorów oraz żelazonośnych 
odpadów stałych.  

UZUPEŁNIONY 

6 3 6    292 Increase of energy efficiency in 
blast furnace 

Dodano podrozdział o zwiększaniu efektywności energetycznej w wielkim 
piecu.  NOWY 

6 3 8    294 Blast furnace gas treatment W podrozdziale dodano tabelę z danymi o emisji po oczyszczaniu w filtrze 
elektrostatycznym i filtrze workowym.  UZUPEŁNIONY 

6 3 9    295 Recycling of blast furnace gas 
released during charging 

Dodano podrozdział na temat zawracania gazu wielkopiecowego uwalnianego 
podczas załadunku NOWY 

6 3 13    301 Treatment and Re-use of 
scrubbing water 

W podrozdziale dodano informacje na temat ładunku zanieczyszczeń w 
ściekach odprowadzanych z obwodu roztworu płuczącego gazu 
wielkopiecowego po oczyszczeniu.  

UZUPEŁNIONY 
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

6 3 15    306 Low slag blast furnace practice Dodano podrozdział omawiający metody uzyskiwania obniżonej ilości żużla 
wielkopiecowego.  NOWY 

6 3 16    307 Management of hot metal Dodano podrozdział o gospodarowaniu surówką.  NOWY 
7 1 3    312 Oxidation in the BOF W podrozdziale dodano sposoby obróbki żużli konwertorowych rys. 7.6.  UZUPEŁNIONY 

7 1 5 1   319 Continuous casting  W podrozdziale dodano informacje na temat rozwoju ciągłego odlewania 
w kierunku cienkich kęsisk i taśm oraz bezpośredniego odlewania taśm.  UZUPEŁNIONY 

7 2 3    324 Air emissions 
W podrozdziale dodano tabelę  prezentującą informacje na temat niektórych 
zanieczyszczeń powietrza  oraz informację o emisji pyłu ze stalowni 
konwertorowych.   

UZUPEŁNIONY 

7 2 3 2   325 Emission during oxygen 
blowing and converter gas Dodano informację na temat składu i własności gazu konwertorowego.  UZUPEŁNIONY 

7 2 3 4   329 Secondary  off gas W podrozdziale dodano w tabelach informacje na temat emisji z odpylania 
wtórnego i emisji powstających podczas przelewani surówki.  UZUPEŁNIONY 

7 2 4    330 Solid residues including wastes 
and by product 

W podrozdziale dodano informacje na temat : 
• składu chemicznego i głównych składników mineralnych żużla 

konwertorowego, 
• żużli powstających z obróbki pozapiecowej. 

UZUPEŁNIONY 

7 3 2    341 Treatment of BOF gas W dodanym podrozdziale przedstawiono informacje na temat oczyszczania 
gazu konwertorowego. NOWY 

7 3 7    347 Collection and abatement of 
secondary off gases 

Do podrozdziału dodano informacje na temat odbioru gazów podczas 
odżużlania ciekłej surówki  i przedstawiono przykład systemu odpylania 
wtórnego. 

UZUPEŁNIONY 

7 3 8    353 Bay exhaust secondary 
dedusting system  

Dodano podrozdział o oczyszczania hali z pyłu  przy zastosowaniu wtórnego 
systemu odpylającego  NOWY 

7 3 9    354 BOF and secondary metallurgy 
gasses collection 

Dodano podrozdział o odprowadzaniu gazów z konwertora i obróbki 
pozapiecowej. NOWY 

7 3 10    356 Reduction of fugative emissions  Dodano podrozdział o ograniczaniu emisji niezorganizowanej.  NOWY 

7 3 12    359 Cold bricketting Dodano podrozdział o brykietowaniu odpadów na zimno stosowanych 
w konwertorach tlenowych.  NOWY 

7 3 16    364 Increase energy efficiency in 
the steel shop by automatisation 

Dodano podrozdział o poprawie efektywności wykorzystania energii 
w stalowni poprzez automatyzacje.  NOWY 

7 3 17    366 Direct tapping from BOF Dodano podrozdział o bezpośrednim spuście z konwertora tlenowego.  NOWY 

7 3 18    367 Dust abatement in secondary 
metallurgy Dodano podrozdział o ograniczaniu emisji pyłu w metalurgii pozapiecowej. NOWY 

7 3 19    368 Dust abatement in ingot and 
continuous  casting 

Dodano podrozdział o ograniczaniu emisji pyłu w odlewaniu wlewków 
i ciągłym odlewaniu stali.  NOWY 
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

8 1 6    375 Secondary metallurgy W podrozdziale dodano informację na temat stali odpornych na korozję i stali 
stopowych.  UZUPEŁNIONY 

8 2 2 3   380 Off gas directly  collected  from 
secondary metallurgy process 

Podrozdział uzupełniono o tabelę przedstawiającą emisje pochodzące z różnych 
etapów obróbki pozapiecowej.  UZUPEŁNIONY 

8 2 2 6   383 Off gas compsition 
W podrozdziale dodano tabelę prezentującą stężenia emisji gazu, pyłu i metali 
ciężkich w powietrzu. Rozbudowano informacje na temat emisji PCDD/F 
i PCB z elektrycznych pieców łukowych. 

UZUPEŁNIONY 

8 2 3 1   389 
Slags from production of 
carbon steel low alloyed steel 
and high alloyed steels 

Uaktualniono informację na temat składu chemicznego żużli. Przedstawiono 
w tabeli informację na temat zawartość PCDD/F i PCB oraz rocznych 
przepływów mas w żużlu.  

UZUPEŁNIONY 

8 2 3 2   391 Dust from off gas treatment 

Przedstawiony w tabeli skład chemiczny pyłu podzielono na pyły powstałe przy 
produkcji stali stopowych i wysokostopowych . Dodano tabelę informującą o 
zawartości PCDD/F i PCB oraz rocznych przepływach masy w pyle. Dołożono 
analizę wielkości ziarna pyłu z EAF.  

UZUPEŁNIONY 

8 2 3 3   393 Refraktory bricks Dodano informacje na temat przykładowego zużycia materiałów ogniotrwałych 
w jednej instalacji.  UZUPEŁNIONY 

8 2 6    294 Noise emissions 

Dodano następujące źródła powstawania hałasu: 
• transport kadzi żużlowej, 
• transport wyrobów, 
• przerób żużla w kruszarkach, separatorach magnetycznych i urządzeniach 

do przesiewania. 

UZUPEŁNIONY 

8 3 1    396 EAF process optimisation Dodano informację nt. wzrostu wydajności energetycznej.  UZUPEŁNIONY 

8 3 6    406 Injection of adsorption  for off 
gas treatment 

W podrozdziale rozbudowano informacje na temat wdmuchiwania czynników 
adsorbujących przy oczyszczaniu gazów odlotowych. Dodano tabelę 
prezentującą redukcję emisji PCDD/F w wyniku stosowania adsorbentu węgla 
brunatnego oraz informacje monitorowania PCDD/F.  

UZUPEŁNIONY 

8 3 9    413 Techniques to prevent noise 
emissions 

Dodano podrozdział prezentujący techniki zapobiegające emisji hałasu oraz 
możliwości redukcji hałasu w systemach odpylania. NOWY 

8 3 10    413 Dust abatement in the EAF 
Dodano podrozdział przedstawiający możliwości ograniczania emisji pyłu 
z EAF.  Ponadto przedstawiono porównanie emisji pyłu, gazu i metali ciężkich 
uzyskanych przez zastosowanie różnych metod ograniczania emisji.   

NOWY 

8 3 11    416 
Thermal combustion and quick 
quenching to abate PCDD/F 
emissions 

W dodanym  podrozdziale przestawiono możliwości ograniczania emisji 
PCDD/F poprzez zapobieganie powstawaniu syntezy de-novo. NOWY 

8 3 12    418 Treatment of high-alloy EAF 
slags 

W dodanym podrozdziale przedstawiono informacje na temat obróbki 
wysokostopowego żużla.  NOWY 

9 2 2    429 Processes under develop Dodano informację nt.  
• plasmasmelt topienia z wykorzystaniem plazmy, UZUPEŁNIONY 
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

• ausmelt. 

10 1 1    437 Carbon dioxide mitigation 
strategies (ULCOS Project) Dodano podrozdział z  informacją na temat projektu ULCOS. NOWY 

10 1 2    441 CO2 capture and storage Dodano podrozdział z informacjami na temat wychwytywania 
i magazynowania dwutlenku węgla.  NOWY 

10 1 4    442 Burning and recycling of dry 
waste dust Dodano podrozdział z informacjami na temat spalania i zawracania pyłu.  NOWY 

10 2 1    443 Waste cleaning with a high 
temperature metallic filter 

Dodano podrozdział z informacjami na temat możliwości oczyszczania gazu 
odpadowego w wysokotemperaturowych filtrach metalicznych. NOWY 

10 2 2    445 Use of carbon impregnated 
plastics for PCDD/F adsorption 

Dodano podrozdział o stosowaniu  plastiku pokrytego węglem w celu adsorpcji 
PCDD/F. NOWY 

10 2 3     Quenching Dodano podrozdział z informacjami na temat metod tłumienia powstawania 
dioksyn i furanów przy zastosowaniu szybkiego chłodzenia.  NOWY 

10 5 1    450 
Reduction of CO emissions 
from hot stoves having an 
internal combustion chamber 

Dodano podrozdział o zmniejszaniu emisji CO z nagrzewnic dmuchu 
wielkopiecowego przez dopalanie w wewnętrznych komorach spalania. NOWY 

10 6 1    450 Improvement of BOF slag 
stability for extended use 

Dodano podrozdział o zwiększaniu trwałości żużla konwertorowego 
dla szerszego zastosowania.  NOWY 

10 6 2    451 Whirl hood for secondary de-
dusting Dodano podrozdział o nowym systemie odpylania emisji niezorganizowanych. NOWY 

10 6 3    451 Prevention of formation of scale 
during casting 

Dodano podrozdział o zapobieganiu powstawaniu zgorzeliny podczas 
odlewania.  NOWY 

10 6 4    452 
Recycling of slag from 
secondary steelmaking  and 
spent refractory materials as 
fluxes in primary steelmaking 

Dodano podrozdział o zawracaniu żużla konwertorowego i zużytych 
materiałów ogniotrwałych jako topników w wielkim piecu.  NOWY 

10 7 3    454 Recycling of stainless steel dust 
by injection into the EAF 

Dodano podrozdział o zawracaniu pyłu z produkcji stali odpornych na korozję 
przez wdmuchiwanie ich do EAF. NOWY 

10 7 4    454 
Intermetallic bag filter to 
minimize emissions of dust, 
PCDD/F and heavy metals 

Dodano podrozdział o zastosowaniu międzymetalicznych filtrów workowych 
w celu ograniczania emisji pyłu, PCDD/F i metali ciężkich. NOWY 

10 7 5    455 Reuse of old tyres in EAF Dodano podrozdział o zastosowaniu zużytych opon jako nawęglacz w piecach 
elektrycznych.   NOWY 

12 1     485 
Annex I. Examples of 
monitoring methods used in the 
I&S sector 

Dodany aneks przedstawia przykłady sposoby monitoringu stosowanych 
w sektorze żelaza i stali dla trwałych zanieczyszczeń organicznych: HCB, PAH, 
PCDD/F, PCB. 

NOWY 

12 2     487 Annex II. Example of 
monitoring in I&S steel plants  

Dodany aneks opisuje : 
• przykład ciągłego monitoringu dużych źródeł emisji, NOWY 
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Lokalizacja w dokumencie BREF Tytuł rozdziału/ 
podrozdziału Ogólna informacja o zawartości rozdziałów 

Rozdział nowy/ 
Rozdział 

uzupełniony 
Rozdział Podrozdział Str. 

• wymagań monitoriowania gazów procesowych w np. zakresie metali 
ciężkich, pyłu, NOx, SO2, CO, H2S, HF, CO2,  

• monitoringu dioksyn,  
• przykłady pomiarów emisji niezorganizowanej, 
• przykłady ciągłych pomiarów pyłu z wtórnego systemu odpylania, 
• dla stalowni elektrycznych ciągły monitoring emisji pyłu za filtrami 

workowymi. 

12 3     496 Annex III. Emission estimations Dodany aneks podaje informacje o możliwości szacowania emisji (podaje 
przykłady  podręczników na ten temat).  NOWY 

12 4     497 
Annex IV. Determination of 
some environmental sensitive 
elements in waste water 

Dodany aneks określa wrażliwe składniki ścieków takich jak: AL, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, V, Zn.  NOWY 

12 5     498 Annex V. Dioxin emissions Dodany aneks przedstawia główne czynniki wpływające na powstawanie 
dioksyn i przykłady monitrowania dioksyn realizowanych w UE.  NOWY 

12 6     499 Annex VI. WHO-12 PCB Dodany aneks przedstawia informacje na temat przeprowadzonych przez WHO 
badań nad 12 PCB „zachowujących się” jak dioksyny. NOWY 

12 7     500 
Annex VII. Example of 
template  to compile 
environmental data in the I&S 
sector 

Dodany aneks prezentuje wzór danych środowiskowych zbieranych z sektora 
żelaza i stali. NOWY 

12 8     501 Annex VIII. Demonstration 
plant at sinter plant 

Dodany aneks przedstawia przykład instalacji demonstracyjnej oczyszczania 
gazów odpadowych ze spiekalni z wykorzystaniem filtrów workowych –proces 
MEROS. 

NOWY 

12 9     502 
Annex IX. Examples of 
implementation of techniques to 
consider in the sector  

Dodany aneks sygnalizuje możliwości wdrożenia technik w sektorze żelaza 
i stali np. instalacji filtrów workowych i odsiarczania spalin usytuowanych 
wokół komina.  

NOWY 
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Wśród wprowadzonych nowych rozdziałów i uzupełnień do istniejących rozdziałów 

najistotniejsze wydają się: 

W rozdziale 2 Generic process an techniques: 

• wydzielono zagadnienia zarządzania energią w hutach zintegrowanych posiadających 

własne siłownie (tzw. duże źródła spalania – LCP), których główną rolą jest  

produkcja energii elektrycznej, pary wodnej i ciepła przy wykorzystaniu gazów 

odpadowych. 

W rozdziale 3 Sinter plants: 

• rozszerzenie informacji na temat powstawania dioksyn i furanów, metod tłumienia ich 

powstawania, przykłady monitoringu. 

• wprowadzenie średnich wartości minimalnych i maksymalnych w gazie odlotowym 

po oczyszczeniu. 

W rozdziale 8 Electric arc steelmaking: 

• wprowadzenie technik ograniczających emisje hałasu z elektrycznych pieców 

łukowych, 

Uwaga: 

Osiągane korzyści środowiskowe opisane dla jednej z elektrostalowni z Luksemburga, 

która osiąga poziomy emisji hałasu pomiędzy 37 a 50 dB(A) Leq(1h), a w odległości 

150 m od stalowni nie przekraczające 34 dB(A) Leq(1h), wydaje się niemożliwe 

do osiągnięcia (np. ze względu na aktywność mieszkańców, działalność innych firm 

w rejonie, odgłosy przyrody itp.). 

Realny w krajowych warunkach poziom hałasu w odległości 150 m od obiektów 

stalowni to min. 50 – 55 dB (A).  

• rozszerzenie informacji na temat powstawania dioksyn i furanów, metod tłumienia ich 

powstawania,  przykłady monitoringu.  

W rozdziale 10 Emerging techniques: 

• wprowadzenie informacji nt. strategii ograniczającej emisje CO2. W trosce 

o środowisko, światowi liderzy produkcji stali biorą udział w programach badawczych 

mających na celu zmniejszenie emisji CO2 o 50% do 2050 roku. Realizowany jest 

tzw. projekt ULCOS (z ang. Ultra Low CO2 Steelmaking - Ultra Niska Zawartość CO2 

w Produkcji Stali), w który zaangażowani są liderzy w produkcji stali w Europie, 

a koordynowany przez ArcelorMittal. Zrealizowany został w Luleå w Szwecji 

(Instytucie Badań Hutniczych - MEFOS) pierwszy na świecie projekt, w ramach 
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którego został opracowany, zbudowany i przetestowany pilotażowy zakład, który 

separuje CO2 z gazów wielkopiecowych i odzyskuje w tym samym czasie gazy 

resztkowe (głównie tlenek węgla). Umożliwia to zmniejszenie zużycia węgla i tym 

samym redukcję emisji CO2, a także uzyskanie wymaganej czystości CO2, by móc 

go składować pod ziemią. Przeprowadzone testy dowiodły wykonalności procesu 

i potwierdziły poprawę wydajności energetycznej wielkiego pieca. Druga faza 

projektu ULCOS obejmuje rozpoczęcie działań na skalę przemysłową od 2010 roku. 

• metod ograniczania emisji dioksyn i furanów. 

W rozdziale 12 Annexes, aneksy prezentują:  

• przykłady metod monitorowania emisji do powietrza stosowanych w sektorze żelaza 

i stali oraz cele ich stosowania. 

• przykłady monitorowania w sektorze żelaza i stali np. ciągłego monitorowania 

z dużych źródeł emisji, monitorowania gazów procesowych, pomiarów emisji 

niezorganizowanej, ciągłych pomiarów emisji pyłu z wtórnego systemu odpylania, 

ciągłego monitorowania emisji pyłu ze stalowni elektrycznych po oczyszczaniu 

w filtrach workowych. 

• informacje na temat powstawania dioksyn i PCB oraz przykłady ich monitorowania 

stosowane w UE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPRAWOZDANIE z pracy nr  N0-7855 
 

 30 

4.3. DANE KRAJOWE WYKORZYSTANE W PROJEKCIE DOKUMENTU 

REFERENCYJNEGO 

 
Strona polska miała swoich przedstawicieli w Technicznej Grupy Roboczej i zgodnie 

z trybem prac nad przygotowywaniem i rewizją dokumentów referencyjnych BAT 

planowanych do opracowania przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli, przekazywała dane 

dotyczące krajowych instalacji branży produkcji żelaza i stali. Stronę polską reprezentował 

m.in. największy krajowy producent żelaza i stali ArcelorMittal Poland S.A. 

Zakres danych, zgodnie z wymogami Biura, obejmował opisy procesów produkcyjnych, dane 

dotyczące parametrów technologicznych, zużycia surowców i energii oraz danych 

środowiskowych za 2004 r. (Załącznik do sprawozdania).  

W danych tych, ze względu na zachowanie zasad konkurencyjności, zakłady branży produkcji 

żelaza i stali, oprócz nielicznych wyjątków, nie udostępniły danych dotyczących ekonomiki 

procesów technologicznych. 

Dane te zostały częściowo wykorzystane w drafcie przygotowywanego dokumentu 

referencyjnego. W tablicy 2 przedstawione zostały szczegółowo miejsca w poszczególnych 

rozdziałach, gdzie cytowane były dane z krajowych instalacji. 

 

Pozycje literaturowe wykorzystane w nowelizacji dokumentu referencyjnego: 

[403] Emission data from Polish iron and steel plants, Report, Poland 2007 

[404] Technical information on Polish iron and steel plants, Report, Poland 2007 
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Tablica  2. Dane krajowe wykorzystane w nowelizacji dokumentu referencyjnego 
 

 
Lokalizacja w dokumencie BREF 

 Komentarz 

Rozdział Podrozdział Str. Zakres 
cytowania 

 
1. GENERAL INFORMATION 

 

1 1 2    3 - 7 Tablice 1.1 – 1.7 
W tablicach 1.1 – 1.7 wymieniono polskie instalacje produkcji żelaza i stali oraz koksu 
(bez uzupełnienia danych ilościowych i technologicznych. Propozycje uzupełnienia w/w 
danych przedstawiono w kolejnych rozdziałach). 

 
2. GENERIC PROCESSES AND TECHNIQUES 

 

2 2 1 2   20 opis słowny Przedstawiono sposób oczyszczania i odzyskiwania gazu konwertorowego, na przykładzie 
stalowni konwertorowej ArcelorMittal Poland S.A.Oddział w Dąbrowie Górniczej. 

2 2 2    25 - 30 opis słowny Wykorzystano ogólne dane dotyczące przepływu materiałów wsadowych i ich 
składowania. 

 
3. SINTER PLANTS 

 
3 3 1 2   63 Tablica 3.2 W tablicy 3.2 wykorzystano dane dotyczące materiałów wsadowych w spiekalni rud. 

3 3 2 1   68 Tablica 3.3 W tablicy 3.3 wykorzystano dane dotyczące ilości materiałów wsadowych i paliw 
potrzebnych do wytworzenia 1 Mg spieku żelaza. 

3 3 2 1   69 Tablica 3.4 W tablicy 3.4 wykorzystano dane dotyczące emisji zanieczyszczeń na Mg spieku. 

3 3 2 2   71 opis słowny Wykorzystano ogólne dane dotyczące przepływu materiałów wsadowych i ich 
składowania. 

3 3 2 2 1 3 74 Tablica 3.7 W tablicy 3.4 wykorzystano dane dotyczące analizy chemicznej pyłu spiekalniczego. 
3 3 2 2 3  86 opis słowny Wykorzystano dane dotyczące ilości powstających szlamów spiekalniczych na Mg spieku. 
3 3 2 2 4  87 Tablica 3.15 W tablicy 3.15 wykorzystano dane dotyczące zużycia energii w spiekalniach rud. 

3 3 3 5   95 opis słowny, b5 Przedstawiono sposób wykorzystania odpadowego ciepła z obrotowej chłodni spieku 
w procesie spiekania. 

3 3 3 5   96 Tablica 3.18 W tablicy 3.18 przedstawiono osiągnięte oszczędności energetyczne związane 
z wykorzystania odpadowego ciepła z obrotowej chłodni spieku. 

3 3 3 8   113 opis słowny Wykorzystano ogólne dane dotyczące odpylania gazów spiekalniczych z wykorzystaniem 
elektrofiltrów. 

3 3 3 18   151 opis słowny Wykorzystano ogólne dane dotyczące odpylania ciągów transportowych 
i przeładunkowych spieku z wykorzystaniem elektrofiltrów. 
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Lokalizacja w dokumencie BREF 

 Komentarz 

Rozdział Podrozdział Str. Zakres 
cytowania 

 
5. COKE OVEN PLANTS 

 

5 5 2 1   193 Tablica 5.4 W tablicy 5.4 wykorzystano dane dotyczące materiałów wsadowych, produktów 
koksowania oraz emisji do środowiska w koksowniach, w przeliczenia na Mg koksu. 

5 2 2 2   201 Tablica 5.15 W tablicy 5.15 wykorzystano dane dotyczące współczynników emisji metali ciężkich do 
środowiska w koksowniach, na Mg koksu. 

5 2 2 2   202 Tablica 5.16 W tablicy 5.16 wykorzystano dane dotyczące współczynników emisji  innych związków 
organicznych w przeliczeniu na Mg koksu. 

5 2 2 2   202 Tablica 5.17 W tablicy 5.17 wykorzystano dane dotyczące rodzajów wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych emitowanych z procesu koksowania. 

5 2 2 2   202 Tablica 5.18 W tablicy 5.18 wykorzystano dane dotyczące współczynników emisji lotnych związków 
organicznych w przeliczeniu na MG koksu. 

 
6. BLAST FURNACE 

 
6 6 1 6 1  265 - 266 opis słowny Wykorzystano ogólne dane dotyczące granulacji żużla wielkopiecowego. 

6 6 2 1   269 Tablica 6.1 W tablicy 6.1 wykorzystano dane dotyczące stosowanych materiałów wsadowych do 
wielkiego pieca, w przeliczeniu na Mg surówki żelaza. 

6 6 2 1   270 Tablica 6.2 W tablicy 6.2 wykorzystano dane dotyczące ilości zużywanej w wielkim piecu energii 
oraz ilości powstających odpadów, w przeliczeniu na Mg surówki żelaza. 

6 6 2 1   270 Tablica 6.3 W tablicy 6.3 wykorzystano dane dotyczące emisji z hali lejniczej wielkiego pieca w 
przeliczeniu na Mg surówki żelaza. 

6 6 3 8   294 – 295  opis słowny Wykorzystano ogólne dane dotyczące oczyszczania gazu wielkopiecowego. 

6 6 3 10   296 – 297  opis słowny 
Wykorzystano ogólne dane dotyczące odpylania otworów spustowych rynien spustowych 
surówki i żużla. Jako przykład rozwiązania podano m.in. wielkie piece ArcelorMittal 
Poland S.A Oddział w Dąbrowie Górniczej. 

 
7. BASIC OXYGEN STEELMAKING AND CASTING 

 

7 7 2 1   322 Tablica 7.3 
W tablicy 7.3 wykorzystano dane dotyczące stosowanych materiałów wsadowych, ilości 
zużywanej w konwertorze energii oraz ilości powstających odpadów, w przeliczeniu na 
Mg ciekłej stali. 

7 7 2 3   324 Tablica 7.4 W tablicy 7.4 wykorzystano dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza, w 
przeliczeniu na Mg ciekłej stali. 

7 7 3 5   343 – 345  opis słowny Wykorzystano ogólne dane dotyczące oczyszczania i spalania gazu konwertorowego . 
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Lokalizacja w dokumencie BREF 

 Komentarz 

Rozdział Podrozdział Str. Zakres 
cytowania 

Jako przykład rozwiązania podano m.in. wielkie piece ArcelorMittal Poland S.A. Oddział 
w Krakowie. 

7 7 3 9   355 Tablica 7.29 W tablicy 7.29 wykorzystano dane dotyczące odpylania stalowni, stanowisk odsiarczania 
surówki oraz odpylania pieców kadziowych. 

 
8. ELECTRIC ARC STEELMAKING 

 

8 8 1 8   378 opis słowny 
Wykorzystano ogólne dane dotyczące odlewania stali do wlewnic. Zwrócono uwagę, że 
co najmniej trzy stalownie elektryczne w Polsce i jedna w Wielkiej Brytanii odlewają stal 
do wlewnic. 

8 8 2 1   379 Tablica 8.1 
W tablicy 8.1 wykorzystano dane dotyczące stosowanych materiałów wsadowych, ilości 
zużywanej w piecach elektrycznych energii oraz ilości powstających odpadów, w 
przeliczeniu na Mg ciekłej stali. 

8 8 2 2 6  384 Tablica 8.5 W tablicy 8.5 wykorzystano dane dotyczące emisji metali ciężkich z procesu 
elektrycznego. 
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4.4. PROPOZYCJE ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ DO NOWELIZOWANEGO 

DOKUMENTU REFERENCYJNEGO 

 

Poniżej w tablicy 3, przedstawiono schemat proponowanych zmian i uzupełnień 

do nowelizacji dokumentu referencyjnego.  

 

Pod tablicą 3 opisano szczegółowo propozycje krajowe zmian i uzupełnień 

do nowelizowanego dokumentu referencyjnego. 

Zmiany i uzupełnienia zostały wykonane dla poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów, 

ze wskazaniem miejsca gdzie winny znaleźć się konkretne zapisy. 

 

Najważniejsze proponowane uzupełnienia będące Najlepszymi Dostępnymi Technikami 

(BAT), które funkcjonują w krajowym sektorze żelaza i stali, a nie mające swojego opisu 

w nowelizowanym dokumencie referencyjnym to: 

• Sporządzanie mieszanki spiekalniczej – Podrozdział 3.1.2. Stosowania antracytu 

jako paliwa w procesie spiekania.  

Zużycie energii – Podrozdział 3.2.2.4. Energooszczędne piece zapłonowe 

przeznaczone dla spiekalni rud żelaza.  

• Odzyskiwanie ciepła ze spiekania i chłodzenia spieku – Podrozdział 3.3.5. 

Wykorzystanie gorącego powietrza z obrotowej chłodni w procesie spiekania. 

• Częściowy recycling spalin i wykorzystanie ich w różnych częściach taśmy 

spiekalniczej  – Podrozdział 3.3.7. Recyrkulacja spalin na taśmie spiekalniczej. 

• Wdmuchiwanie reduktorów  – Podrozdział 6.1.4. Podawanie do wielkiego pieca 

tańszych sortymentów koksu.  Można również stosować antracyt.  

• Ponowne użycie starych opon w piecu elektrycznym – Podrozdział 10.7.5. 

Nawęglania wsadu kompozytem węglowo (gumowo)-stalowym (60% żelazo z kordu 

i 30% węgla z gumy.  
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Tablica 3. Schemat zmian i uzupełnień do nowelizowanego dokumentu referencyjnego 
 

Lokalizacja w dokumencie BREF 
Komentarz Propozycja zmian/uzupełnień 

Rozdział Podrozdział Str. Zakres 

1 1 1    1 Rys. 1.1 i  
rys. 1.2 

Nie uaktualniono danych dot. produkcji stali surowej oraz dot.  
produkcji stali elektrycznej.  

Dla stali surowej uzupełnić dane o lata 2000-2007, dla 
stali elektrycznej o lata 1996-2007. 

1 1 2    3 Rys. 1.3 Nie wprowadzono instalacji z nowych krajów członkowskich.  Uzupełnić rysunek o nowe kraje członkowskie. 

1 1 2    4 Tab.1.1 
Tablica nie zawiera informacji dotyczących liczby stalowni 
zintegrowanych i elektrycznych oraz informacji dot. produkcji 
surówki lub stali w Polsce. 

Wstawić brakujące dane. 

1 1 2    4 Tab.1.2 Tablica nie zwiera informacji dot. polskich koksowni.  Wstawić brakujące dane. 
1 1 2    5 Tab.1.3 Tablica  zwiera  błędne informacje dot. polskich spiekalni.  Wstawić brakujące dane. 

1 1 2    5 Tab.1.4 Brak danych dotyczących ilości wielkich pieców (WP) w UE 27 
(w tym w Polsce).  

Wstawić brakujące dane. 

1 1 2    6 Tab. 1.5 Tablica nie zawiera wszystkich informacji dot. polskich 
konwertorów.  Uzupełnić brakujące dane. 

1 1 2    6 Tab. 1.6 Błędne dane dotyczących pieców elektrycznych w Polsce. Wstawić brakujące dane. 

1 1 2    7 Tab.1.7 Brak danych dotyczących instalacji do ciągłego odlewania stali 
i wlewków w UE 27 (w tym w Polsce). 

Wstawić brakujące dane. 

1 1 3    9 Rys. 1.4 Nie uaktualniono danych dotyczących zatrudnienia o nowe kraje 
członkowskie.   Uzupełnić dane. 

3 1 2    31  Brak informacji nt. możliwości stosowania antracytu. Uzupełnić rozdział nt. możliwości stosowania antracytu.  
3 1 3    64 Rys. 3.3 Na rys. 3.3 przedstawione dane z 1961 r. Uaktualnić dane.  
3 2 2 1 3  72,74  W tekście złe odesłanie do podrozdziału 4.1.3 i 4.1.4. Zmienić na odesłanie do prawidłowych podrozdziałów. 
3 2 2 1 3 8 80  W tekście złe odesłanie do tabeli 4.1. Zmienić na odesłanie do prawidłowej tabeli. 
3 3 3 19   152  Rozdział nie został uzupełniony.  Uzupełnić brakujący tekst.  

3 3 7 4   110 Cały rozdział Brak informacji nt. stosowanych w krajowych hutach 
zintegrowanych recyrkulacji spalin. 

Uzupełnić rozdział o informacje nt stosowanej  
w krajowych hutach zintegrowanej recyrkulacji spalin.  

3 4     153 Cały rozdział Brak najlepszych dostępnych technik dla spiekalni.  Uzupełnić rozdział. 

4      155 Cały rozdział W Polsce nie występują instalacje do grudkowania   

5      177  Niejednolity i wąski zakres czasu koksowania. Wprowadzić jednolity zakres czasu koksowania w 
całym dokumencie 14-32 godz. 

5 1 1    179 linijka 2 Nie podano wszystkich substancji zawracanych do procesu 
koksowania. 

Uzupełnić dane o następujące substancje dodawane do 
wsadu: smoły, smółki, osady ściekowe, osady węglowe, 
węgiel przepadowy, koksik. Dodać komentarz, że 
działanie takie jest racjonalne i zalecane. 
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Lokalizacja w dokumencie BREF 
Komentarz Propozycja zmian/uzupełnień 

Rozdział Podrozdział Str. Zakres 
5 1 2    180 Tabela 5.1. Stwierdzono, że koksownie posiadają 1 lub 2 baterie. Usunąć uwagę. 

5 1 2 1   180 Cały rozdział Brak opisu ubijanego systemu obsadzania. Dodatkowe dane dotyczące ubijanego systemu 
obsadzania. 

5 1 2 3   182  Stwierdzenie o skracaniu czasu rozgrzewania bez stosownego 
komentarza jest niedopuszczalne. 

Wprowadzić uwagę o niekorzystnym wpływie skracania 
czasu rozgrzewania na masyw ceramiczny (poniżej 60 
dni). 

5 1 3    185 Tabela 5.2. Udział CO może być wyższy a poziom NH3 jest błędny. Poszerzyć zakres dla CO2 do 9% i wstawić dla NH3 
zakres 6-7 g/Nm3. 

5 1 4    189 Cały rozdział Brak opisu chemicznego wykorzystania gazu koksowniczego. Dodatkowe dane dotyczące chemicznego wykorzystania 
gazu koksowniczego. 

5 2 1    193 Tabela 5.4. Niewłaściwa jednostka dla PAH. Zmienić jednostkę g/t koksu na mg/t koksu. 

5 2 2 1   195-
200 

Tabela 
5.5-5.13 

Dane przedstawione w tabelach są nie spójne i niepełne. Brak 
rzetelnej analizy przedstawionych danych.  

Przeprowadzić analizę i weryfikacje danych. Ograniczyć 
ilość tablic. Wstawić tabele zawierające spójne  i pełne 
dane.  

5 2 2 2   201-
203 

Tabela 5.14-
5.20 

Dane przedstawione w tabelach są nie spójne i niepełne. Brak 
rzetelnej analizy przedstawionych danych.  

Przeprowadzić analizę i weryfikacje danych. Ograniczyć 
ilość tablic. Wstawić tabele zawierające spójne  i pełne 
dane.  

5 2 3    204-
205 

Tabela 5.21-
5.23 

Dane przedstawione w tabelach są nie spójne i niepełne. Brak 
rzetelnej analizy przedstawionych danych.  

Przeprowadzić analizę i weryfikacje danych. Ograniczyć 
ilość tablic. Wstawić tabele zawierające spójne i pełne 
dane.  

5 2 4    206 Tabela 5.24 Brak danych o ilości osadów. 

Tabelę uzupełnić o komentarz, że wszystkie wskazane 
odpady/pozostałości powinny być zawracane do procesu 
koksowania. Uzupełnić tabelę o ilość osadów o wielkość 
równą: 0,8 kg/t koksu suchego. 

5 2 5    207 Rysunek 
5.11 i 5.12 Przedstawione bilansy są niespójne w treści i formie ze sobą.  Wstawić jeden uzgodniony bilans dla koksowni.  

5 3 8    220  
Stwierdzono, że zastosowanie cieńszych i lepiej przewodzących 
ciepło kształtek ceramicznych ścian grzewczych jest łatwiejsze 
w nowych bateriach. 

Zastosowanie innych kształtek lub ich wymiana jest 
możliwa tylko w nowobudowanych bateriach lub przy 
remontach kapitalnych. 

5 3 14    230  Powołanie na nieistniejącą instalacje koksowniczą Ruhrkohle 
Hassel.  Usunąć zapis.  

5 3 17    234  Polska wskazana obok Syberii i Finlandii jako kraj o długich 
okresach głębokich mrozów. Wykreślić Polskę ze zdania. 

5 3 18    235 akapit 1 Podano informację o stosowaniu wody do mokrego gaszenia bez 
informacji o dodatkowych składnikach wody gaśniczej. 

Należy dodać informację, że w celu ograniczenia 
kosztów eksploatacyjnych dopuszcza się preparowanie 
wody gaśniczej przy wykorzystaniu czystej wody 
technologicznej, wód opadowych, czystych 
kondensatów technologicznych, oczyszczonych ścieków 
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Lokalizacja w dokumencie BREF 
Komentarz Propozycja zmian/uzupełnień 

Rozdział Podrozdział Str. Zakres 
koksowniczych. Skład wody gaśniczej nie może 
powodować zwiększonej emisji do środowiska. 

5 3 18    236  Brak informacji o konieczności kontrolowania składu wody 
gaśniczej. 

Dodać informację, że niekontrolowanie składu wody 
gaśniczej może powodować wzrost emisji do atmosfery. 

5 3 19    238  Informacja umieszczona w "Example plants" jest nie na temat. Usunąć lub podać właściwą informację. 

5 3 22    240 Cały rozdział Podane informacje dotyczą nieistniejącej instalacji.  Usunąć wskazany rozdział.  

5 3 23    243 linijka 2 Podano zakres stosowalności dla poszczególnych technik 
odsiarczania bez podania zalecanych metod. 

Sugerujemy wprowadzić zalecane poziomy 
odsiarczania: dla produkcji do 100 tysm3 gazu - metody 
utleniające; dla produkcji gaz powyżej 100 tysm3 - 
metody adsorpcyjne. 

5 3 24    245 Cały rozdział Niepełny i nie jasny opis technik. Usunąć wskazany rozdział.  

5       Cały rozdział Niska jakość rysunków, szczególnie 5.2, 5.8, 5.18, 5.20. Wstawić rysunki wysokiej jakości. 
5 4     258 Cały rozdział Brak najlepszych dostępnych technik dla koksowni. Uzupełnić rozdział. 

6 1 4    264 Rys. 6.4 Na rys. 6.4 przedstawione dane odnoszą się do roku 2002 i 
dotyczą tylko UE 15. Dodać nowe kraje UE i uaktualnić dane.  

6 1 4    264 Cały rozdział  Brak informacji nt. możliwości podawania drobnych 
sortymentów koksu 

Uzupełnić rozdział o informacje nt. dodawanie drobnych 
sortymentów koksu– nowa technologia. 

6 1 5    264 Rys. 6.4 Przedstawione na rysunku dane nie obejmują nowych krajów 
członkowskich.  Uzupełnić dane o nowe kraje członkowskie. 

6 2 1    268 Rys. 7.6 W tekście złe odniesienie do rys. 7.6.  Zmienić na prawidłowe. 
6 2 2 1   274  W tekście złe odniesienie do rozdziału 4.2.1. Zmienić na prawidłowe. 
6 2 2 4   279  W tekście złe odniesienie do rysunku 3.4. Zmienić na prawidłowe. 

6 3 1    282 Cały rozdział W tekście brak informacji na temat możliwości częściowego 
zastąpienia koksu antracytem. 

Uzupełnić o możliwość częściowego zastąpienia koksu 
antracytem. 

6 3 16    307 Cały rozdział Rozdział nie został uzupełniony. Uzupełnić brakujący tekst. 
6 4     308 Cały rozdział Brak najlepszych dostępnych technik dla wielkich pieców  Uzupełnić rozdział. 
7 2 3 3   329  Odniesienie do nieistniejącego rozdziału 1.1.5. Usunąć lub wstawić prawidłowe odniesienie. 
7 2 4    334  W tekście złe odniesienie do tab. 8.9. Wstawić prawidłowe odniesienie.  
7 3 5    343  W tekście odniesienie do starego dokumentu. Usunąć lub wstawić prawidłowe odniesienie. 
7 3 6    346  W tekście odniesienie do rysunku 12, który nie istnieje. Usunąć lub wstawić prawidłowe odniesienie. 
7 3 7     Cały rozdział Niska jakość rysunków: 

7.18, 7.19, 7.20 Wstawić rysunki wysokiej jakości. 

7 3 9    354  Rozdział nie został uzupełniony. Uzupełnić brakujący tekst. 
7 3 10    356  Rozdział nie został uzupełniony. Uzupełnić brakujący tekst. 
7 3 19    368  Rozdział nie został uzupełniony. Uzupełnić brakujący tekst. 
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Lokalizacja w dokumencie BREF 
Komentarz Propozycja zmian/uzupełnień 

Rozdział Podrozdział Str. Zakres 

7 4     370 Cały rozdział Brak najlepszych dostępnych technik dla produkcji i odlewania 
stali metodą konwertorową.  Uzupełnić rozdział. 

8 1 8    378 Cały rozdział Niepełna informacja na temat odlewania wlewków 
konwencjonalnych. 

Uzupełnić rozdział o uzasadnienie technologiczne 
produkcji w Polsce wlewków metodą konwencjonalną.  

8 3 13    419 Cały rozdział Rozdział nie został uzupełniony. Uzupełnić brakujący tekst.  
8 3 14    420 Cały rozdział Rozdział nie został uzupełniony. Uzupełnić brakujący tekst. 
8 3 15    421 Cały rozdział Rozdział nie został uzupełniony. Uzupełnić brakujący tekst. 

8 4     422 Cały rozdział Brak najlepszych dostępnych technik dla produkcji stali w 
piecach elektrycznych.  Uzupełnić rozdział. 

10 2     443  Brak informacji nt. wdrożonych w krajowych hutach 
zintegrowanych  nowych pieców zapłonowych.  Uzupełnić informacje o nowe piece zapłonowe. 

10 4 3    449 Cały rozdział Niepełny i niejasny opis wykorzystania gazu koksowniczego. Dodatkowe dane dotyczące alternatywnych dróg 
wykorzystania gazu koksowniczego. 

10 7 5    455 Cały 
rozdział Opis nie uwzględnia technologii opracowanej przez IMZ. Uzupełnić rozdział o informacje nt. stosowania opon w 

EAF– nowa technologia. 
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4.4.1. Informacje ogólne – Rozdział 1 (1 General information) 

4.4.1.1. Geograficzny podział produkcji żelaza i stali w UE – Podrozdział 1.2 

 

Na rys.1.3 w wersji oryginalnej nie zaznaczono dwóch krajowych hut zintegrowanych 

w Dąbrowie Górniczej i Krakowie (ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej 

i ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie). Uzupełniono rys. 1.3. 

 
Figure 1.3: Geographical distribution of integrated steelworks in the European Union 

 

W tablicy 1.1 w wersji oryginalnej nie wpisano ilości hut zintegrowanych i stalowni 

elektrycznych w Polsce. Uzupełniono tablicę 1.1. 
 Integrated steel works Electric arc steelmaking Total 

No Steel production 
(Mt) No Steel production 

(Mt) No Steel production 
(Mt) 

Poland 2 6.4 7 3,9 9 10,3 
Źródło: HIPH 
Table 1.1: Number of installations and annual production of pig iron or steel (primary or 
secondary fusion) including continuous casting in the EU - 27 
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W tablicy 1.2 w wersji oryginalnej nie wpisano ilości pieców koksowniczych w Polsce. 

Uzupełniono tablicę 1.2. 
EU-27 Coke ovens 

Location Capacity 
Mt/yr Start up Number of 

batteries 
Number 
of ovens 

Oven volume 
(m3) 

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice 
Sp. zo.o. 4,36 1967,1968 4 224 22,5 

1975, 2007 4 304 30,3 
Koksownia Przyjazn Sp z o.o 3,03 1987, 2007 4 316 30,3 
Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział 
w Krakowie  0,65 1999 1 72 32 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze 
"Victoria" S.A.  0,80 1977, 1986 5 175 21,26 

Kombinat Koksochemiczny " 
Zabrze" S.A.  1,73 

1969 1 54 19,2 
1981 1 56 21,9 
1984 1 56 22,28 
2007 1 86 35,6 

Carbo-Koks         Sp. z o.o. 0,26 1975 1 45 20,32 
Koksownia Częstochowa Nowa 0,70 1980 2 114 21,4 

Źródło: ICHPW 
Table 1.2: Coke ovens in the EU 

 

W tablicy 1.3 w wersji oryginalnej nie wpisano ilości spiekalni rud w Polsce. Uzupełniono 

tablicę 1.3. 
EU-27 Sinter and pelletisation plants 

EU member 
states 

Number of 
iron ore 
sintering 

plants 

Number of 
iron ore 
sintering 
strands 

Strand 
surface 

(m3) 

Nominal 
capacity 
(kt/yr) 

Number of 
pelletization 

plants 

Nominal 
capacity 
(kt/yr) 

Poland 2 6 1 161 10 560 - - 
Table 1.3 : Number of sinter and pelletisations in different countries 

 

W tablicy 1.4 w wersji oryginalnej nie wpisano ilości wielkich pieców w Polsce. Uzupełniono 

tablicę 1.4. 
EU-27 Blast furnace 

EU member 
states 

Number of 
sites 

Number of 
blast furnace 

Total volume 
(m3) 

Average hearth 
diameter 

(m) 

Average daily 
technical capacity 

(t) 
Poland 2 5 10 604 9,5 18 000 

Table 1.4 : Number of BF installations in different EU countries 

 

W tablicy 1.5 w wersji oryginalnej nie wpisano ilości stalowni konwertorowych w Polsce. 

Uzupełniono tablicę 1.5. 
EU-27 Basic oxygen furnace 

EU member 
states 

Number of 
BOF shops 

Number of 
basic oxygen  

furnace 

Rated 
capacity 
(kt/yr) 

Poland 2 6 7 600 
Table 1.5 : Number of BOF installations in different EU countries 
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W tablicy 1.6 w wersji oryginalnej nie wpisano ilości stalowni elektrycznych w Polsce. 

Uzupełniono tablicę 1.6. 
EU-27 Electric arc furnace steelmaking 

EU 
member 

states 

Number of 
EAF 

installation 
Carbon steel Stainless steel 

and high alloys 
Weight of cast 

(t) MW Capacity 
(kt/yr) 

AC DC AC DC AC DC AC DC AC DC AC DC 
Poland 9 - 7 - 2 -  - 545 - 3 900 - 

Table 1.6 : Number of EAF installations in different EU countries 

 

W tablicy 1.7 w wersji oryginalnej nie wpisano ilości instalacji ciągłego odlewania stali 

i odlewania stali do wlewnic w Polsce. Uzupełniono tablicę 1.7. 
EU-27 Continuous and ingot casting 

EU member 
states 

Installation 
attached to 

BOF 

Technical  
capacity 
(kt/yr) 

Continuous 
casting 

attached to 
EAF 

Technical  
capacity 
(kt/yr) 

Ingot casting 
Technical  
capacity 
(kt/yr) 

Poland 4 5 300 6 4 040 3 710 
Table 1.7 : Number of casting installations in different EU countries 

 

Metodę klasyczną (tradycyjną) odlewania stali do wlewnic stosuje się obecnie w przypadku: 

• wlewków kuziennych o dużej masie, przeznaczonych na odpowiednio duże elementy, 

• odlewania stosunkowo niewielkich ilości specjalnych gatunków stali, 

• awarii urządzeń COS (jako kanał awaryjny). 

Odlewanie wlewków obejmuje zalewanie (napełnianie) ciekłą stalą otwartych od góry 

wlewnic żeliwnych, o wymiarach zależnych od końcowego wyrobu oraz założonego procesu 

przerobu. Wlewnice mogą być zalewane od dołu (odlewanie syfonowe) lub od góry. 

W przypadku odlewania syfonowego odlewa się zwykle kilka wlewków równocześnie przez 

lej i system kanalików zalewowych. Pojedynczo odlewane są tą metodą bardzo duże wlewki 

kuzienne. W czasie odlewania wlewków stosowane są zasypki smarujące dodawane do 

wlewnic w czasie ich napełniania stalą oraz zasypki izolacyjne wprowadzane na powierzchnię 

stali w wypełnionej wlewnicy lub jej nadstawce. W czasie wyjmowania wlewków z wlewnic, 

rozbrajania zestawów i w czasie napraw powierzchni wlewków, realizowanych najczęściej 

metodą ogniową przy użyciu lanc tlenowych, występuje pylenie. 

Dwie stalownie elektryczne całą ilość wytwarzanej przez siebie stali płynnej odlewa metodą 

klasyczną, przy czym jedna wyłącznie, a druga w dużej mierze pracuje na potrzeby wydziału 

kuźni (prasowni) odlewając wlewki kuzienne. 
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4.4.1.2. Gospodarka i zatrudnienie w przemyśle żelaza i stali – Podrozdział 1.3 

 

Na rys.1.4 w wersji oryginalnej przedstawiono zatrudnienie w sektorze żelaza i stali dla 

wybranych krajów EU – 15 w latach 1983 – 1996. Rysunek można uzupełnić o dane krajowe, 

rysunek poniżej. 
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4.4.2. Spiekalnie rud – Rozdział 3 (3 Sinter plants) 

4.4.2.1. Sporządzanie mieszanki spiekalniczej – Podrozdział 3.1.2 

 
Ekonomiczną alternatywą dla stosowania koksiku jako paliwa w procesie spiekania może być 

zastosowanie antracytu. ArcelorMittal Poland S.A. prowadził badania nad możliwością 

zastąpienia koksiku ekologicznym antracytem. W procesie może być stosowany 

wyselekcjonowany gatunek antracytu o małej zawartości części lotnych i węglowodorów. 

W wyniku przeprowadzonych badań  wdrożono w 2006 r. do przemysłowego stosowania 

antracyt jako zamiennik części koksiku. Udział antracytu w całości zużywanego paliwa 

stałego ustalono na drodze badań przemysłowych na 30%. 

Stosowanie antracytu jako zamiennika części koksiku w ilości do 30% sumy paliwa 

nie wpływa ujemnie  na podstawowe parametry procesu spiekania, własności spieku i emisje 

do środowiska. Efekt ekonomiczny stosowania tego paliwa zależy od aktualnych relacji 

cenowych pomiędzy tymi rodzajami paliw. 

PRZYKŁADOWE  ROZWIĄZANIA  

Spiekalnie rud ArcelorMittal Poland S.A.O/Dąbrowa Górnicza 

 

4.4.2.2. Zużycie energii – Podrozdział 3.2.2.4 

 

Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach we współpracy z hutami zintegrowanymi 

zaprojektował i wdrożył do przemysłowego stosowania energooszczędne piece zapłonowe, 

przeznaczone dla spiekalni rud żelaza dla taśm o szerokości do 4 m. Charakteryzują się one: 

• niskim zużyciem ciepła 50÷70 MJ/Mg spieku, 

• koncentracją energii w strefach peryferyjnych taśmy, 

• niższymi o 50% kosztami konstrukcji, 

• palnikami inżektorowymi, co eliminuje konieczność stosowania sprężonego powietrza 

do spalania i zmniejsza zużycie energii, 

• wyeliminowaniem systemu chłodzenia pieca co powoduje zmniejszenie zużycia wody 

i energii elektrycznej, 

• prostą i zwartą konstrukcja, redukującą straty cieplne oraz ułatwiającą konserwację 

i naprawę (ciężar pieca jest o 60÷70 % mniejszy niż porównywalnych pieców), 

• możliwością opalania gazami o zróżnicowanej wartości cieplnej (7,5÷35 MJ/m3), 
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• mniejszym zagrożeniem dla środowiska (mniejsza emisja SOx, CO2, NOx i mniejszy 

hałas). 

 

 
Schemat pieca zapłonowego 

 

 
Piec zapłonowy na taśmie spiekalniczej o szer. 4 m 

 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Wszystkie spiekalnie rud w Polsce – 3 piece zapłonowe ArcelorMittal Poland S.A. 

O/Dąbrowa Górnicza 

3 piece zapłonowe ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków, 4 piece zapłonowe Třinec 

(Republika Czeska),  

2 piece zapłonowe ArcelorMittal Ostrava (Republika Czeska).  

Rozwiązania indywidualne dla każdej spiekalni.  
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UWAGA 

Zapis o energooszczędnych piecach zapłonowych można również zamieścić w Rozdziale 10.2 

EMERGING TECHNIQUES FOR SINTER PLANTS jako nowy Podrozdział 10.2.4 Energy-

efficient ignition furnaces for ore sintering belts (10.2.4 Energooszczędne piece zapłonowe 

dla taśm spiekalniczych). 

 

4.4.2.3. Techniki uwzględniane w określaniu BAT dla spiekalni rud – Podrozdział 3.3 

4.4.2.3.1. Ciągła i niezakłócona praca spiekalni w celu zminimalizowania emisji – 
Podrozdział 3.3.1 
 

Technologie BAT stosowane w krajowych spiekalniach w celu zminimalizowania emisji, 

w tym emisji dioksyn i furanów : 

• spiekanie z zachowaniem niezmiennej prędkości taśmy spiekalniczej, 

• stały skład mieszanki spiekalniczej i wysokości spiekanej warstwy, 

• kontrola zawartości (oleju) węglowodorów w zgorzelinie, 

•  szczelna taśma spiekalnicza, 

• recyrkulacja spalin, 

• wykorzystanie odpadowego ciepła z chłodni spieku 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Spiekalnie rud ArcelorMittal Poland S.A.O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 

 

4.4.2.3.2. Wykorzystanie odpadów w procesie spiekania – Podrozdział 3.3.2 
 

Spiekalnia krajowe jest głównym centrum odzysku i wykorzystania odpadów z huty 

zintegrowanej. W spiekalniach wykorzystuje się: 

• pyły spiekalnicze – zawracanie do mieszanki spiekalniczej, 

• pyły żelazonośne z zewnątrz – podawane do zwałek na składowiskach uśredniających 

i do koncentratów, 

• szlamy (częściowe zawracanie). 

Kontrola wsadu pod kątem udziału zaolejonych odpadów. Uzyskiwane zawartości oleju 

w wykorzystywanych odpadach wynoszą < 0,1%. 

Zużywanie pyłów i szlamów może powodować wzrost emisji metali ciężkich do środowiska. 

Ilość powstających szlamów w warunkach krajowych spiekalni wynosi 1,9-4,2 kg/Mg ciekłej 

stali.  
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PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Spiekalnie rud ArcelorMittal O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 

 
4.4.2.3.3. Obniżanie zawartości siarki we wsadzie – Podrozdział 3.3.4 
 
W krajowych spiekalniach stosuje się: 

• paliwo (koksik, antracyt) z niską zawartością siarki, 

• minimalizuje zużycie paliwa, 

• stosuje się rud żelaza o niskiej zawartości siarki, 

• produkuje się spiek wysokozasadowy. 

 

Prowadzona kontrola wsadu pod kątem udziału siarki oraz minimalizacja zużycia koksiku 

umożliwia uzyskiwanie emisji SO2 na poziomie 330 – 450 mg/Nm3. Korzystne wskaźniki 

emisji SO2 wynikają również z produkcji spieku wysokozasadowego, gdzie 

dla zrównoważenia alkalii w spieku są wiązane znaczne ilości siarki.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Spiekalnie rud ArcelorMittal Poland S.A.O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 

 
4.4.2.3.4. Odzyskiwanie ciepła ze spiekania i chłodzenia spieku – Podrozdział 3.3.5 
 
Instytut Metalurgii Żelaza we współpracy z hutami zintegrowanymi opracował i wdrożył 

do praktyki przemysłowej technologię i instalację wykorzystania gorącego powietrza 

z obrotowej chłodni w procesie spiekania. 

Technologia pozwala na wykorzystanie ciepła odpadowego z chłodni spieku do: 

• podgrzewania górnej warstwy spieku za piecem zapłonowym, 

• wstępnego podgrzewania mieszanki przed piecem zapłonowym, 

• podgrzewania wody do celów technologicznych (np. do nawilżania mieszanki). 

Instalacja zawraca do procesu ok. 270 tys. m3/godz. gorącego powietrza o temperaturze 

ok. 350°C. Gorące powietrze z chłodni obrotowej wykorzystywane jest do podgrzewania 

mieszanki przed piecem zapłonowym, warstwy spieczonej za piecem zapłonowym 

i do podgrzewania wody w wymienniku ciepła, wykorzystanej do nawilżenia mieszanki 

w grudkowniku. Poprawia się jakość spieku, możliwe jest zaoszczędzenie około 

10% koksiku. 
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Przykład instalacji odbioru i wykorzystania gorącego powietrza z chłodni spieku 
 1 - taśma spiekalnicza;        2  - chłodnia spieku;    

 3 - odbiór gorącego powietrza;       4  - wymiennik ciepła;    

 5 - podawanie gorącego powietrza na taśmę spiekalniczą;  6  - piec zapłonowy;    

 7 - podawanie gorącego powietrza na mieszankę;     8  - zasypywanie mieszanki; 

 9 - mieszalniki grudkujące;     10 - zbiornik gorącej wody. 

 

 

Przemysłowy układ odbioru i wykorzystania gorącego powietrza z chłodni spieku, 

zainstalowany na taśmie spiekalniczej o powierzchni 312 m2 pozwolił na: 

• zmniejszenie strat ciepła w procesie spiekania o 150 MJ/t spieku, 

• obniżenie zużycia koksiku o 5 kg/t spieku dzięki zastąpieniu paliwa stałego ciepłem 

odpadowym, 

• obniżenie emisji SOx, NOx, CO i CO2, dzięki niższemu zużyciu koksiku, głównego 

nośnika tych związków, 

• polepszenie fizyko-chemicznych własności spieku (wzrost wytrzymałości, poprawa 

redukcyjności) a w konsekwencji zmniejszenie zużycia koksu wielkopiecowego, 

• podwyższenie wydajności procesu spiekania dzięki wstępnemu podgrzewaniu 

mieszanki i ograniczeniu ujemnego działania strefy przewilżonej, 

• podgrzanie 12 m3/h wody do temperatury 60÷80oC. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

2 taśmy spiekalnicze ArcelorMittal Poland S.A.O/Dąbrowa Górnicza 
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4.4.2.3.5. Spiekanie górnej warstwy – Podrozdział 3.3.6 
 

Przykłady spiekalni wykorzystujących technologię „Top layer sintering” podane w drafcie 

BREF to Voest – Alpine Stahl Donawitz Gmbh, A-Leoben-Donawitz 

Proponujemy uzupełnienie o następujący zapis: 

Podobną technologię, która służy m.in. do spiekania zaolejonych odpadów przemysłowych, 

w tym niebezpiecznych, wykorzystuje od 2003 r. węgierska spiekalnia BEM RT w Miskolcu. 

Literatura: 

BEM Zrt. The ore, mineral-and waste recycling works of Borsod Closed Company Limited 

by Shares, http://www.bemrt.hu/angol.pdf, 

 
4.4.2.3.6. Częściowy recycling spalin  – Podrozdział 3.3.7 
 
4.4.2.3.6.1. Częściowy recycling spalin i wykorzystanie ich w różnych częściach taśmy 
spiekalniczej  – Podrozdział 3.3.7 
 

W procesie spiekania większość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery pochodzi 

ze spalin. Zawierają one głównie CO2 ze spalania koksiku i rozkładu węglanów, 

CO z niepełnego spalania paliwa gazowego i stałego, parę wodną, SO2, NOx chlorki 

i węglowodory oraz pył. Najnowsze badania wskazują, że w spalinach mogą także 

występować pewne ilości dioksyn i związków furanowych. Duże ilości spalin, wydzielanych 

w procesie spiekania, wysokie koszty ich oczyszczania i coraz ostrzejsze normy w zakresie 

ochrony środowiska wymuszają poszukiwanie nowych rozwiązań umożliwiających 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Takim rozwiązaniem jest zawrócenie części spalin 

z procesu spiekania ponownie na taśmę spiekalniczą. Z doświadczeń przemysłowych wynika, 

że recyrkulacja spalin pozwala na: 

• zmniejszenie ilości spalin, przy utrzymaniu wydajności i jakości spieku 

na niezmienionym poziomie, 

• obniżenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w czasie produkcji spieku, 

• zmniejszenie kosztów oczyszczania spalin, 

• obniżenie zużycia ciepła w procesie spiekania. 

 

Ponadto istnieje możliwość stosunkowo łatwego przystosowania istniejących spiekalni 

do wprowadzenia recyrkulacji spalin, a zmniejszenia ilości spalin stwarza nowe perspektywy 

przy ich oczyszczaniu. 

http://www.bemrt.hu/angol.pdf�


SPRAWOZDANIE z pracy nr  N0-7855 
 

 49 

Możliwości utylizacji zawracanych spalin do obiegu, w zależności od potrzeb i warunków 

w danej hucie są różne. Między innymi mogą być wykorzystane dla: 

• odzysku ciepła spalin, 

• zmniejszenia ilości spalin, 

• częściowego odsiarczania spalin, 

• dopalania CO w spalinach. 

Każda z tych możliwości wymaga innego rozwiązania i różnych warunków co do ilości 

zawracanych spalin, ich temperatury, zawartości tlenu i wilgoci, miejsca odbioru i zawrócenia 

spalin. Wynika to między innymi ze zróżnicowania rozkładu podstawowych parametrów 

spalin (temperatury, zawartości O2, CO, SO2, NOx, wilgoci i ich zapylenia) na długości 

taśmy. 

Odzysk ciepła ze spalin jest ograniczony ze względu na zapylenie i dużą korozyjność 

spowodowaną zawartością wilgoci,  a także tlenków siarki i chlorków. Spaliny odlotowe mają 

średnią temperaturę 120 ÷ 180oC, uzależnioną od warunków prowadzenia procesu spiekania. 

Aby nie zejść poniżej punktu rosy, w układzie odciągowym spalin należy utrzymywać ich 

temperaturę na poziomie 100 ÷ 120oC.  

Podstawowym warunkiem zawrócenia spalin dla zaoszczędzenia paliwa w procesie spiekania 

jest, aby dostarczane spaliny miały wysoką temperaturę i wysoką zawartość tlenu. Aby 

zapewnić te warunki należy odbierać spaliny z końcowej części taśmy, a ilość zawracanych 

spalin jest ograniczona do około 20-30 %. 

Przy zawracaniu spalin dla zmniejszenia ich ilości należy dążyć do wprowadzenia do obiegu 

jak największej ilości spalin, a więc o niższej temperaturze. W tym przypadku ograniczeniem 

jest między innymi konieczność utrzymywania temperatury spalin w układzie odciągowym na 

poziomie 100 ÷ 120oC dla zapewnienia bezawaryjnej pracy ssaw i urządzeń odpylających. 

Bardzo istotną korzyścią płynącą z wykorzystania zawracanych spalin jest dopalenie CO 

zawartego w spalinach. Odciągane spaliny zawierają około 1 % CO, co stanowi 15 do 20 % 

ciepła, wprowadzanego przez paliwo stałe. Zawrócenie spalin i zawartego w nich CO 

umożliwia jego ponowne wykorzystanie przez dopalenie, co w efekcie daje oszczędność 

paliwa i obniża emisję CO do atmosfery.  

Instytut Metalurgii Żelaza we współpracy z hutami zintegrowanymi opracował i wdrożył 

do praktyki przemysłowej technologię i instalację zawracania spalin na taśmę spiekalnicza.  

Na jednej z taśm prowadzany jest proces z zastosowaniem recyrkulacji. Polega to na tym, 

że spaliny są odbierane za ssawą, w przewodzie spalinowym łączącym wylot ssawy 
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z czopuchem kominowym poprzez wentylator, a następnie układem rurociągów i przez okap 

podawane są wprost na wybraną część taśmy spiekalniczej. Ilość zawracanych spalin wynosi 

około 20% całej objętości spalin, a są one podawane na powierzchnię odpowiadającą 

ok. 30 % powierzchni taśmy spiekalniczej. Spaliny zawierają 16÷17 % tlenu, o temperaturze 

ok. 120÷130°C. 

 

 

Układ zawracania spalin na taśmę spiekalniczą 

 

Recyrkulacja spalin pozwala na stabilizację wytworzonego spieku poprzez ograniczenie 

gwałtownego schładzania górnej warstwy spieku, co ma istotne znaczenie zwłaszcza przy 

produkcji spieku przy podwyższonej warstwie zasypu mieszanki. Recyrkulacja spalin wpływa 

również na zmniejszenie zużycia koksiku do procesu spiekania i obniża emisję do otoczenia 

szkodliwych substancji  CO, NOx, SO2 oraz pyłów. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

1 taśma spiekalnicze ArcelorMittal Poland S.A.O/Kraków 

 
 
4.4.2.3.7. Elektrofiltry  – Podrozdział 3.3.8 
 

W krajowych spiekalniach odpylanie gazu odlotowego odbywa się przy wykorzystaniu 

elektrofiltrów. Stężenia pyłów za elektrofiltrem wynoszą do 100 mg/nm3, przy skuteczności 

odpylania do 99 %. Poziom stężenia pyłów z taśm spiekalniczych na poziomie 50 mg/Nm3 

(jak opisuje BREF z 2001 r.) jest niemożliwy do osiągnięcia nawet przez nowe elektrofiltry 
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Osiągnięcie 50 mg/Nm3 jest możliwe do osiągnięcia tylko dla instalacji , która posiada drugi 

stopień odpylania. W Polsce żadna taśma spiekalnicza nie posiada drugiego stopnia odpylania 

np. filtrów workowych. 

Proponuje się określenie poziomu stężenia pyłu : 

• dla jednego stopnia odpylania na poziomie <100 mg/ Nm3, 

• dla dwóch stopni odpylania na poziomie <50 mg/Nm3 . 

Wydane w Polsce pozwolenie zintegrowane dla 3 taśm spiekalniczych (z 5 istniejących) 

określa końcowe stężenie pyłu PM10 na poziomie 100 mg/Nm3 . 

Propozycja zmian jest ważne z uwagi na: 

• sytuację kryzysową, która nie sprzyja realizowaniu nowych inwestycji,  

• emisja pyłu przy stężeniu zanieczyszczeń na poziomie 100 mg/Nm3 nie powoduje 

negatywnego oddziaływania na otoczenie zakładu, 

• brak  przekroczeń dla imisji zanieczyszczeń na terenie na którym znajduje się zakład, 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Spiekalnie rud ArcelorMittal Poland S.A.O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 
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4.4.3. Koksownie – Rozdział 5 (5 Coke oven plants) 

 
Rozdział prezentuje techniki, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie zużycia surowców i 

energii oraz emisji do środowiska a związane z wytwarzaniem koksu i uzyskiwaniem 

produktów węglopochodnych.  

 

4.4.3.1. Zużycie surowców – Podrozdział 5.2.4 

 

Do wsadu węglowego powinny być recyrkulowane produkty uboczne stałe i ciekłe 

powstające w procesie koksowania węgla, uzyskiwania produktów węglopochodnych oraz 

oczyszczania ścieków. Dotyczy to: węgla przepadowego, osadów i pyłów węglowo-

koksowych, osadów smołowych, osadów organicznych z czyszczenia aparatury oddziału 

węglopochodnych oraz osadów z oczyszczania ścieków. Recyrkulacja produktów ubocznych 

realizowana jest poprzez równomierne dozowanie substancji półstałych do mieszanki 

węglowej lub nawilżanie komponentów wsadu węglowego. 

EFEKTY 

Eliminacja w 100 % organicznych i technologicznych produktów ubocznych. 

ZASTOSOWANIE 

Techniki mogą być stosowane w nowych oraz obecnie eksploatowanych koksowniach.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Wszystkie koksownie w Polsce – rozwiązania indywidualne dla każdej koksowni. 

 

4.4.3.2. Zużycie energii – Podrozdział 5.1.5 

 

Baterie koksownicze wyposażone są w regeneratory ciepła, które stanowią wyposażenie 

standardowe. Optymalizację zużycia ciepła na koksowniach - w piecach koksowniczych 

przeprowadza się poprzez regulację reżimu hydrauliczno-temperaturowego pracy baterii. 

Zużycie energii elektrycznej można ograniczyć przez stosowanie urządzeń efektywnych 

energetycznie, takich jak napędy maszyn i urządzeń piecowych z regulacją prędkości 

obrotowej. Zużycie energii wzrasta przy wprowadzaniu technik redukujących emisję na 

wyjściu. 

EFEKTY 
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Obniżenie o 2 do 5 % zużycia ciepła w procesie koksowanie węgla w stosunku do wartości 

projektowej dla danej baterii koksowniczej.  

ZASTOSOWANIE 

Techniki regulacji reżimu hydrauliczno-temperaturowego baterii można stosować w nowych 

 oraz obecnie eksploatowanych instalacjach.  

Efektywne energetycznie napędy maszyn i urządzeń koksowniczych należy stosować przy 

budowie nowych baterii. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Regulacje reżimu hydrauliczno-temperaturowego baterii -wszystkie koksownie w Polsce.  

Napędy maszyn z przemiennikami częstotliwości - bateria WK-1 Koksownia ArcelorMittal 

Poland S.A. Oddział Kraków, bateria nr 7 Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.  

 

4.4.3.3. Wybór technologii- Podrozdział 5.3 

 

• Koksowanie węgla odbywa się w piecu koksowniczym, składającym się z obmurza 

ceramicznego (komora koksownicza) wraz z armaturą i osprzętem. Zespół 

zintegrowanych pieców koksowniczych wraz z maszynami do obsługi stanowi baterię 

koksowniczą. Stosuje się dwa systemy technologiczne koksowania węgla:  

• bateria klasyczna w której stosuje się dwa systemy technologiczne napełniania komór 

koksowniczych węglem: 

o system zasypowy - baterie koksownicze przystosowane do grawitacyjnego 

napełniania wsadem węglowym komór koksowniczych, 

o system ubijany - baterie koksownicze przystosowane do napełniania komór 

koksowniczych wsadem węglowym ubitym, 

• bateria koksowni dwuproduktowej (piec koksowniczy typu Jewell-Thompson). 

Wybór systemu napełniania baterii koksowniczej zależy od wielu czynników, głównie jakości 

surowca - węgla. 

Wybrana technologia ma wpływ na emisję oraz zużycie energii. Za najbardziej nowoczesne 

rozwiązanie dla nowo budowanych oraz modernizowanych baterii koksowniczych, uważa się 

baterie wielkokomorowe. 

EFEKTY 
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Nie można jednoznacznie określić wpływu wyboru systemu technologicznego pracy baterii 

koksowniczych na poziom emisji zanieczyszczeń do środowiska.  

ZASTOSOWANIE 

Zasypowa i/lub ubijana technika obsadzania komór może być stosowana dla nowo 

budowanych i modernizowanych baterii.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Bateria nr 7 – wielkokomorowa, systemu zasypowego - Zakłady Koksownicze 

„Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

 

4.4.3.4. Załadunek węgla – Podrozdział 5.1.2.1 

 

W systemie ubijanym napełnianie komory odbywa się za pomocą wsadnicy przez otwór 

drzwiowy od strony maszynowej baterii koksowniczej. Wyróżniamy dwa rodzaje technologii 

ubijania wsadu węglowego: 

a) W klasycznej technologii ubijania wsadnica składa się z zasobnika oraz skrzyni 

nabojowej i przemieszcza się każdorazowo po zasypaniu komory. Mieszanka 

węglowa w ilości potrzebnej do obsadzenia komory jest podawana z zasobnika 

do skrzyni nabojowej. W skrzyni nabojowej mieszanka jest ubijana a następnie ubity 

wsad wprowadza się do komory koksowniczej.  

b) Nowym sposobem ubijania wsadu jest stacjonarne ubijanie węgla (koksownia Radlin 

w Polsce, pierwsza tego typu instalacja w Europie). Stanowiska ubijarek (dostawcą 

jest konsorcjum BP Koksoprojekt-VeCon Niemcy) znajdują się cały czas pod wieżą 

węglową i służą do ubicia i dostarczenia wsadu do skrzyni nabojowej wsadnicy. 

Wsadnica jest elementem mobilnym i służy głównie do wprowadzania gotowego 

ubitego wsadu węglowego do komory. 

Zaletą obsadzania za pomocą systemu ubijanego jest możliwość stosowania gorszej jakości 

węgla do osiągania koksu wysokiej jakości. Ubijanie naboju we wsadnicy trwa od 4 do 17 

minut. Gęstość wsadu jest 20-50% większa w porównaniu do systemu zasypowego. System 

stacjonarny pozwala dodatkowo na stabilniejsze mocowanie i większą efektywność zespołu 

ubijarek a wsadnica jest mniejsza i lżejsza w porównaniu do wsadnicy pracującej 

w technologii klasycznej. 

Literatura: 

Hummer W., Świeboda B., Niemiec A., Stępień R. – Karbo, 2008, wydanie specjalne, s.28 
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4.4.3.5. Stosowanie gazu koksowniczego – Podrozdział 5.1.4 

 
Oczyszczony gaz koksowniczy może być wykorzystany jako surowiec w syntezie chemicznej 

metanolu lub do separacji wodoru. Aktualnie w Chinach eksploatowanych jest 10 instalacji 

do produkcji metanolu z gazu koksowniczego o zdolnościach produkcyjnych 70-200 tys. 

Mg/rok. Przykładem może być instalacja w koksowni Shanxi Hancheng Heimao Coking 

Company. Od 2006 roku przeprowadza się tam syntezę metanolu z gazu koksowniczego 

po jego głębokim odsiarczeniu wg technologii SEDIN. 

 

4.4.3.6. Obniżenie temperatury płomienia w komorze grzewczej - Podrozdział 5.3.8 

 

Obniżenie temperatury płomienia w kanale grzewczym pieca koksowniczego jest możliwe 

poprzez jego odpowiednią konstrukcję. Stosować w tym zakresie można: 

• recyrkulację spalin, 

• stopniowe doprowadzanie powietrza, 

• zróżnicowanie poziomów palników z recyrkulacją spalin w kanale grzewczym. 

EFEKTY 

Obniżenie emisji tlenków azotu do poziomu poniżej 500 mg NOx/m3
u spalin.  

ZASTOSOWANIE 

Konstrukcje kanału grzewczego z obniżeniem temperatury w kanałach grzewczych można 

stosować wyłącznie w nowo budowanych piecach koksowniczych.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Bateria WK-1 -  Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków 

Baterie STILL -  nr 1 i 2 - Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp.z o.o. 

Baterie PTU-57 –  Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. Koksownia „Radlin”  

ZALECENIA 

Dla nowobudowanych baterii do produkcji koksu zaleca się stosowanie komór o wysokości 

co najmniej 5 m. Wyjątkiem powinny być baterie do produkcji koksu odlewniczego i koksu 

specjalnego, gdzie zalecana szerokość komory powinna być większa od 450 mm a wysokość 

w zakresie 3,5 do 4,5 m. 
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4.4.3.7. Równomierna praca baterii koksowniczej - Podrozdział 5.3.2 

 

Jednym z ważniejszych elementów w kompleksie działań zmierzających do ograniczenia 

emisji jest zapewnienie równomiernej (ustabilizowanej) pracy baterii. 

Równomierną pracę baterii koksowniczej osiąga się przez: 

• optymalny i równomierny skład mieszanki węglowej, 

• monitoring warunków hydrauliczno-temperaturowych pracy baterii, 

• niezawodność pracy maszyn piecowych i instalacji współpracujących, 

• wysoką równomierność obsługi komór koksowniczych zgodną z harmonogramami 

obsadzania i wypychania komór. 

EFEKTY 

Zmniejszenie emisji niezorganizowanej, wzrost jakości koksu, zmniejszenie kosztów 

wytwarzania koksu.  

ZASTOSOWANIE 

Techniki mogą być stosowane w nowych jak oraz obecnie eksploatowanych koksowniach.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Wszystkie koksownie w Polsce.  

 

4.4.3.8. Baterie „o zwiększonej objętości komór” – Podrozdział 5.3.9 

 

Baterie „o zwiększonej objętości komór” charakteryzują się wyższą jednostkową 

produktywnością z pieca koksowniczego, co skutkuje mniejszą ilością operacji i mniejszą 

długością uszczelnień przypadających na jednostkę wyprodukowanego koksu. W Polsce 

do baterii posiadających największe objętości komór koksowniczych należą baterie 

typu PWR - 63. 

EFEKTY 

Emisja do powietrza z operacji obsadzania, koksowania i wypychania baterii 

wielkokomorowych typu PWR - 63 jest osiągalna na poziomie 1,5 kg/Mg koksu.  

ZASTOSOWANIE 

Technikę baterii wielkokomorowej można stosować wyłącznie dla nowo budowanych 

instalacji.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  
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Bateria nr 7 i 8 -Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.,  

Bateria WK-1- Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków,  

Baterie PWR-63 - Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 

4.4.3.9. Konserwacja pieców koksowniczych – Podrozdział 5.3.3 
 

Konserwacja pieców koksowniczych jest podstawową metodą utrzymania 

równomierności pracy baterii koksowniczej oraz hermetyczności układu: komora 

koksownicza – kanał grzewczy. Prace konserwacyjne (zakres i częstotliwość) wynikają 

z oceny stanu masywu ceramicznego. 

W zakresie metod profilaktycznych i remontów bieżących masywu ceramicznego 

prowadzi się: 

• napylanie proszkiem ceramicznym, dla drobnych pęknięć i pustych spoin, 

• torkretowanie metodą półsuchą dla naprawy większych ubytków, 

• spawanie ceramiczne dla wszystkich typów uszkodzeń ceramiki. 

Dla znacznie wyeksploatowanych baterii koksowniczych prowadzi się remonty 

z przebudowywaniem głowic oraz całych ścian grzewczych. 

EFEKTY 

Profilaktyka i remonty ceramiczne pieców zapewniają wysoką hermetyczność układu komora 

koksownicza – układ grzewczy baterii.  

ZASTOSOWANIE 

Techniki te mogą być stosowane w nowych jak oraz obecnie eksploatowanych koksowniach.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Wszystkie koksownie w Polsce - rozwiązanie własne koksowni.  

 

4.4.3.10. Uszczelnienia drzwi i ram piecowych – Podrozdział 5.3.4 

 

Techniką uszczelnienia drzwi i ram piecowych jest sposób zwany „żelazo na żelazo”. Stanowi 

je ramka wykonana za stali, będąca częścią wewnętrzną drzwi piecowych. Tworzy ona 

uszczelnienie wspólnie z ramą drzwiową, do której przylega. Takie rozwiązanie jest 

wystarczające dla baterii koksowniczych o wysokości komór do 5 m i przy zapewnieniu 

odpowiedniej regulacji, prawidłowej obsługi oraz profilaktyki pozwala na obniżenie emisji do 

powietrza. Natomiast dla komór wyższych zalecana jest ramka elastyczna dociskana 
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sprężynami. Czyszczenie drzwi i ram piecowych odbywa się mechanicznie w sposób 

zautomatyzowany lub ręcznie, za pomocą skrobaków.  

EFEKTY 

Obniżenie emisji niezorganizowanej z drzwi piecowych  

ZASTOSOWANIE 

Technikę można stosować w nowo budowanych oraz obecnie eksploatowanych koksowniach.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Wszystkie koksownie w Polsce.  

 

4.4.3.11. Utrzymanie ciągłego i stabilnego przepływu gazu surowego w piecu 

koksowniczym – Podrozdział 5.3.6 

 

Dla utrzymania ciągłego i stabilnego przepływu gazu surowego w piecu koksowniczym 

stosuje się następujące techniki: 

• wyrównywanie wsadu węglowego po napełnieniu grawitacyjnym komory, 

• odgrafitowanie sklepienia i górnej partii komory za pomocą zdzieraków i ewentualnie 

sprężonego powietrza w czasie wypychania koksu, 

• czyszczenie rur odciągowych za pomocą urządzeń mechanicznych, sprzężone 

z cyklem wypychania koksu z komór. 

EFEKTY 

Zmniejszenie emisji niezorganizowanej do powietrza w tym gazu surowego.  

ZASTOSOWANIE 

• Wyrównywanie wsadu węglowego i regulacja ciśnienia w odbieralniku - techniki 

mogą być stosowane w nowo budowanych i obecnie eksploatowanych koksowniach,  

• Odgrafitowanie sklepienia za pomocą sprężonego powietrza i mechaniczne 

czyszczenie rur odciągowych - techniki mogą być stosowane w nowo budowanych 

i modernizowanych koksowniach. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

• Wyrównywanie wsadu węglowego i regulacja ciśnienia w odbieralniku – wszystkie 

koksownie w Polsce. 
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• Odgrafitowanie sklepienia za pomocą sprężonego powietrza i mechaniczne 

czyszczenie rur odciągowych - Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

 

4.4.3.12. Suche chłodzenie koksu – Podrozdział 5.3.17 

 
Technika polega na chłodzeniu koksu za pomocą cyrkulującego gazu. Gorący koks ładowany 

jest do komory chłodzenia z wozu koksowego. Czynnikiem chłodzącym koks jest gaz 

cyrkulacyjny wtłaczany do komory za pomocą wentylatora. Gaz przepływając przez słup 

koksu nagrzewa się do temperatury ok. 800 °C i po odpyleniu w odpylniku inercyjnym 

podawany jest do kotła utylizacyjnego, gdzie oddaje zgromadzone ciepło. Schłodzony do 

temperatury ok. 150 °C gaz jest odpylany w cyklonach i ponownie wtłaczany do komory. 

Na skutek procesów chemicznych, które zachodzą pomiędzy koksem i związkami 

chemicznymi wchodzącymi w skład gazu cyrkulacyjnego, jak np. CO2, O2, H2O (para), jego 

ilość ulega zwiększeniu. Ponadto, aby utrzymać skład gazu obiegowego poniżej granicy 

palności (obniżenie zawartości CO i H2 poprzez spalenie), w rejonie komory wstępnej gdzie 

temperatura wynosi ok. 800 °C dozuje się w sposób kontrolowany powietrze. Azot zawarty w 

dozowanym powietrzu oraz produkty spalania koksu w istotny sposób zwiększają ilość gazu 

obiegowego powodując wzrost ciśnienia w układzie. 

Nadwyżki gazu odprowadzane są do instalacji kwalifikowanego spalania w kotle parowym z 

odzyskiem energii. 

EFEKTY 

W porównaniu z gaszeniem mokrym następuje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-

gazowych i odzysk energii. 

ZASTOSOWANIE 

Po analizie technologiczno-energetycznej i efektywności ekonomicznej dla nowo 

budowanych baterii koksowniczych. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków, Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. 

 

4.4.3.13. Zmniejszenie emisji z obsadzania komór koksowniczych – Podrozdział 5.3.11 

 

Zmniejszenie emisji z obsadzania komór dla ubijanego i zasypowego systemu pracy baterii 

koksowniczych zapewniają techniki: 
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• hydroinżekcji gazów obsadowych do odbieralnika 

• przerzut gazów obsadowych do sąsiedniej komory 

• układ podwójnego odbieralnika. 

Odsysanie gazów obsadowych do odbieralnika polega na wytworzeniu podciśnienia 900 Pa u 

podstawy rury odciągowej poprzez hydroinżekcję oczyszczoną wodą amoniakalną o ciśnieniu 

większym od 4,0 MPa i zabudowanie dyszy zawirowywującej zabudowanej w łączniku rury 

odciągowej do odbieralnika. Dla wspomagania odsysania gazów obsadowych stosuje się 

równolegle z hydroinżekcją rurę przerzutową pozwalającą na przemieszczanie się gazów 

z komory napełnianej węglem do sąsiedniej, gdzie występuje już małe wydzielanie się 

surowego gazu koksowniczego z wsadu węglowego lub układ podwójnego odbieralnika. Dla 

zasypowego systemu pracy baterii koksowniczych, dodatkowo w czasie obsadzania komór 

zmniejsza się wydzielanie gazów obsadowych poprzez techniki korków węglowych otworów 

zasypowych i odpylanie w czasie wyrównywania wsadu. 

EFEKTY 

Kombinacja w/w metod pozwala na zmniejszenie emisji gazów obsadowych do poziomu 

poniżej 0,02 kg/Mg koksu suchego.  

ZASTOSOWANIE 

Techniki mogą być stosowane w nowych i  obecnie eksploatowanych koksowniach.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Koksownia Huty Stali Częstochowa Sp.  z o.o., Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” 

Sp. z o.o., Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków, Koksownia Przyjaźń 

Sp. z o.o., Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A (Koksownia „Jadwiga” i Radlin”).  

 

4.4.3.14. Uszczelnienie rur odciągowych gazu i otworów technologicznych na stropie 

baterii koksowniczych – Podrozdział 5.3.12  

 

Dla uszczelnienia rur odciągowych gazu i otworów technologicznych na stropie baterii 

koksowniczej stosuje się następujące techniki: 

• zamknięcie hydrauliczne pokryw rur odciągowych, 

• uszczelnienia elastyczne połączeń i kompensatorów rur odciągowych, 

• uszczelnienia otworów zasypowych. 
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Zamknięcie hydrauliczne pokryw rur odciągowych polega na posadowieniu pokrywy 

w siedzisku wypełnionym wodą, wysokość słupa wody uwzględnia wahania ciśnienia 

podczas całego przebiegu procesu koksowania węgla. 

Rury odciągowe składają się z kilku elementów łączonych kielichowo, które spełniają 

również rolę kompensatorów. Na połączenia te nakładana jest opaska ze specjalnego 

tworzywa umożliwiająca kompensację temperatury i hermetyzację połączenia. 

Otwory zasypowe po zamknięciu pokryw są automatycznie lub manualnie uszczelniane 

materiałem uszczelniającym: Stosowane są materiały: 

• wodno-węglowo-gliniane, 

• polimerowe 

EFEKTY 

Przy regularnym i odpowiednim stosowaniu technik uszczelniania, możliwe jest zmniejszenie 

emisji gazu surowego do poziomu poniżej 0,1 kg/Mg koksu suchego z rur odciągowych i 

otworów zasypowych.  

ZASTOSOWANIE 

Techniki mogą być stosowane w nowych i  obecnie eksploatowanych bateriach.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

• Zamknięcia hydrauliczne pokryw rur odciągowych i uszczelnienia otworów 

zasypowych - wszystkie koksownie w Polsce 

• Uszczelnienia elastyczne rur odciągowych - Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” 

Sp. z o.o. (rozwiązanie własne). 

 

4.4.3.15. Zmniejszenie emisji z wypychania koksu – Podrozdział 5.3.14 

 
Wzorcowy system odpylania strony koksowej polega na: 

• ujęciu gazów z wozu przelotowego i gaśniczego za pomocą kaptura, 

• inercyjnym wytrącaniu grubych cząstek pyłu, 

• odpylaniu w zespołach filtrów workowych bądź innych efektywnie działających 

urządzeniach odpylających. 

EFEKTY 

Zmniejszenie emisji pyłu, substancji smołowych do poziomu 0,2 kg/Mg koksu suchego.  

ZASTOSOWANIE 
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• Techniki wysokiego stopnia odgazowania koksu – wszystkie koksownie w Polsce.  

• Technika odpylania strony koksowej – dla baterii koksowych wielkość produkcji 

powyżej 700 tys. Mg koksu/rok, dla baterii modernizowanych lub nowo budowanych. 

Techniki mogą być stosowane w nowych oraz obecnie eksploatowanych bateriach 

koksowniczych. Zastosowanie uproszczonych systemów, np. systemów odpylania strony 

koksowej o ograniczonej skuteczności w eksploatowanych bateriach koksowniczych należy 

rozważać biorąc pod uwagę takie czynniki jak wystarczająca ilość miejsca dla instalacji, 

możliwości finansowe i przewidywany czas eksploatacji baterii. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

• Techniki wysokiego stopnia odgazowania koksu – wszystkie koksownie w Polsce. 

• Technika odpylania strony koksowej: Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z 

o.o., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział 

Kraków,  Koksownia Huty Stali Częstochowa S.A. 

 

4.4.3.16. Zmniejszenie emisji z opalania baterii koksowniczych – Podrozdział 5.3.8 

 

Zmniejszenie emisji z opalania baterii koksowniczej o danej konstrukcji i przyjętych 

parametrach hydrauliczno-temperaturowych można osiągnąć poprzez: 

• opalanie baterii oczyszczonym, w szczególności odsiarczonym gazem koksowniczym, 

• preparacji składu gazu do opalania , 

• monitorowanie i sterowanie opalaniem baterii, 

• zachowanie szczelności masywu ceramicznego baterii, a w szczególności ścian komór 

koksowniczych. 

Dla zmniejszenia emisji ditlenku siarki w spalinach z opalania baterii koksowniczej, należy 

stosować gaz koksowniczy o niskiej zawartości siarki. Zawartość siarki w gazie 

koksowniczym nie powinna przekraczać: 

• bateria koksownicza o zdolności produkcyjnej koksu do 360 tys. Mg/rok 

 – 3,5 g S/m3
u, 

• bateria koksownicza o zdolności produkcyjnej koksu do 600 tys. Mg/rok  

– 1,5 g S/m3
u, 

• baterie koksownicze o zdolności produkcyjnej koksu powyżej 600 tys. Mg/rok  

– 1,0 g S/m3
u, 
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Techniką zapewniającą zmniejszenie emisji do powietrza jest monitorowanie 

i automatyczne sterowanie opalaniem baterii koksowniczej. Monitorowanie i sterowanie 

opalaniem baterii koksowniczych obejmuje: 

• sterowanie ciśnieniami gazu opałowego, 

• sterowanie czasem przerwy międzyrewersyjnej, 

• regulacja dopływu gazu do poszczególnych ścian grzewczych, 

• sterowanie ciągami kominowymi, 

• regulacja dopływu powietrza do spalania na poszczególne ściany grzewcze, 

• nieustanne monitorowanie stanu ceramiki warunkujące szczelność układu 

i prowadzenie remontów profilaktycznych. 

EFEKTY 

Zmniejszenie emisji SO2 do poziomu 0,1 kg/Mg koksu suchego tlenków azotu i tlenku węgla 

do poziomu 1,0 kg/Mg koksu suchego. 

ZASTOSOWANIE 

Techniki mogą być stosowane w nowych oraz obecnie eksploatowanych bateriach 

koksowniczych.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Koksownia 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków, Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. 

Koksownia „Radlin”. 

 

4.4.3.17. Zmniejszenie emisji z mokrego gaszenia koksu – Podrozdział 5.3.18 

 

Dla zmniejszenie emisji z mokrego gaszenia koksu dostępne są następujące techniki: 

• odpowiedni dobór konstrukcji, geometrii i wyposażenia kominów wieży gaśniczej,  

• preparacja wody uzupełniającej do gaszenia koksu, 

• optymalizacja wielkości strumienia wody podawanej do gaszenia oraz czasu gaszenia 

i odstawania wozu gaśniczego pod wieżą. 

Najlepsze współczesne konstrukcje wież posiadają przekrój kołowy lub kwadratowy oraz 

minimalną wysokość całkowitą 40 m. W wieży zabudowuje się wkładki konfuzorowo-

dyfuzorowe lub aktywne żaluzje, które wyrównują prędkość przepływu oparów, a tym 

samym unos kropel wody i pyłu grubego. 
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Współczesną techniką odpylania i oczyszczania oparów jest zabudowa w kominie wieży 

warstwy wypełnienia komórkowego ze zraszaniem wodnym. Zraszanie pełni funkcję 

„zamknięcia wodnego” komórek wypełnienia, jak również oczyszcza je z wytrącanego pyłu 

i osadów. 

Do uzupełnienia obiegu gaśniczego mokrego gaszenia koksu stosuje się wodę przemysłową 

lub ścieki koksownicze odpowiednio oczyszczone mechaniczno-chemicznie i/lub 

biologicznie.  

EFEKTY 

Osiągnięty poziom emisji pyłu poniżej 50 g/Mg koksu. 

ZASTOSOWANIE 

Techniki można stosować w nowo budowanych oraz w istniejących wieżach gaśniczych.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. 

Koksownia „Jadwiga”, Koksownia „Dębieńsko”. 

 

4.4.3.18. Odsiarczanie gazu koksowniczego – Podrozdział 5.3.23 

 

Dla zmniejszenia emisji ditlenku siarki do powietrza ze spalania gazu koksowniczego, w tym 

z opalania baterii koksowniczych stosuje się różne techniki odsiarczania gazu. Do technik 

potencjalnie najlepszych należą; 

• wstępne odsiarczanie gazu metodami selektywnej wysokosprawnej kondensacji pary 

wodnej w chłodnicach wstępnych i wtórnych gazu, 

• odsiarczanie gazu metodą amoniakalną, 

• odsiarczanie gazu metodą węglanowo-próżniową, 

• odsiarczanie gazu metodą katalityczno-sodową. 

Dla małej produkcji gazu koksowniczego (do 20 tys. m3
u/h) właściwe jest stosowanie metody 

odsiarczania gazu poprzez selektywną i wysokosprawną kondensację pary wodnej z absorpcją 

amoniaku i siarkowodoru w chłodnicach wstępnych i wtórnych gazu. Uzyskuje się 

odsiarczanie gazu na poziomie poniżej 3,5 g S/m3
u.   

W przedziale wielkości wytwarzanego gazu od 20 tys. m3
u/h do 100 tys.m3

u/h odpowiednimi 

metodami odsiarczania gazu są metoda katalityczno-sodowa lub węglanowa. Metodami tymi 

można uzyskać odsiarczenie gazu na poziomie poniżej 1,5 g S/m3
u gazu. (Wadą metody 
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katalityczno-sodowej  jest generacja soli balastowych stanowiących odpady uciążliwe dla 

koksowni). 

Dla dużej ilości wytwarzanego gazu koksowniczego, powyżej 100 tys. m3
u/godzinę właściwą 

techniką odsiarczania gazu jest absorpcyjna metoda amoniakalna. Metoda ta polega na 

absorpcji siarkowodoru z gazu w wodzie amoniakalnej „odkwaszonej” a następnie regeneracji 

wody poprocesowej (popłucznej). Metodą tą można uzyskać odsiarczenie gazu na poziomie 

poniżej 1,0 g /m3
u gazu. 

EFEKTY 

W zależności od stosowanej techniki odsiarczania gazu, uzyskuje się gaz końcowy 

o zawartości siarki w granicach 0,1-3,5 g S/m3
u gazu.  

ZASTOSOWANIE 

Techniki mogą być stosowane w nowych oraz  obecnie eksploatowanych koksowniach. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Kombinat 

Koksochemiczny „Zabrze” S.A. Koksownia „Radlin”, Zakłady Koksownicze Wałbrzych 

S.A., Koksownia Huty Stali Częstochowa Sp. z o.o., Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. 

Oddział Kraków. 

 

4.4.3.19. Usuwanie smoły, amoniaku i lotnych związków kwaśnych ze ścieków 

koksowniczych – Podrozdział 5.3.26/27/28 

 

Powstające wody pogazowe i poprocesowe z wydziału węglopochodnych wymagają, przed 

skierowaniem ich do końcowego oczyszczania: odsmołowania, odamoniakowania i usunięcia 

lotnych związków kwaśnych. Odsmołowanie wód pogazowych prowadzi się metodami: 

mechaniczną (odstawanie, filtracja, flotacja powietrzna, koagulacja) lub ekstrakcji benzolem. 

Zastosowana metoda powinna zapewnić osiąganie stężenia olejów i smół po odsmalaczach 

poniżej 100 g ekstraktu eterowego na 1 m3 wód. 

Usuwanie amoniaku wolnego i związanego oraz lotnych związków kwaśnych ze ścieków 

koksowniczych, następuje poprzez zastosowanie destylacji z parą wodną oraz alkalizacji 

roztworem wodorotlenku sodu lub węglanu sodu w zespołach kolumn odpędowych 

amoniaku. 
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Opary wodno-amoniakalno-siarkowodorowe po deflegmatorach kolumn odpędowych mogą 

być utylizowane poprzez: 

• chłodzenie, z wytwarzaniem stężonej wody amoniakalnej, 

• recyrkulację do gazu i kierowanie do sytnika, w którym wiązane są do siarczanu (VI) 

amonu, 

• półspalanie i utlenianie do siarki (metodą Clausa), 

• spalanie i katalityczne utlenianie do kwasu siarkowego (VI) (metodą mokrej katalizy). 

EFEKTY 

Wody pogazowe i wody poprocesowe odpływające do końcowego oczyszczania zawierają 

do:  

• azotu amonowego    100g/m3, 

• siarczki       10g/m3, 

• cyjanki wolne       10g/m3,  

• fenoli lotnych    1000g/m3,  

• ChZTCr    4000g/m3, 

ZASTOSOWANIE 

Wszystkie koksownie w Polsce.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Instalacja odsmalania ścieków metodą koagulacji  

• Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

Instalacja usuwania amoniaku wolnego i związanego oraz lotnych związków kwaśnych ze 

ścieków  

• Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. Koksownia „Radlin”, Koksownia 

„Dębieńsko”. 

 

4.4.3.20. Oczyszczanie ścieków koksowniczych – Podrozdział 5.3.29 

 
Końcowym etapem oczyszczania ścieków koksowniczych jest ich oczyszczanie biologiczne.  

Oczyszczanie biologiczne polega na wykorzystaniu procesów jednostkowych zgrupowanych 

na przykład w jeden cykl biochemiczny w kolejności: denitryfikacja, biodegradacja, 

nitryfikacja wraz z tiooksydacją. W skrócie proces ten nazwano DN-B-NT. 

Proces biologicznego oczyszczania odbywa się wówczas za pomocą „jednego” zespołu 

mieszanych mikroorganizmów, nazywanego osadem biologicznym, w którym, zawarte są 
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denitryfikatory, biodegradatory, nitryfikatory i tiooksydatory. Skład wód i warunki fizyko-

chemiczne danej grupy drobnoustrojów, np. denifikatorów, zawartych w cyrkulującym 

osadzie kształtowane są przez stan fizykochemiczny tych wód. 

Denitryfikacja azotanów w wodach powstających w wyniku utleniania biochemicznego 

amoniaku polega na ich dwustopniowej redukcji do azotu pierwiastkowego. W procesie 

denitryfikacji substancje organiczne służą jako donor elektronów, a azotyny i azotany pełnią 

taką funkcję jak tlen tzn. są akceptorami elektronów. Mikroorganizmy wykorzystują azotany 

(V) i azotany (III) (azotyny) zawarte w wodach w celu uzyskania koniecznego do oddychania 

tlenu. Biodegradacja polega na rozkładzie związków organicznych wód w warunkach 

tlenowych przez mieszanie populacje bakteryjne. Warunki odczynu i temperatury są 

identyczne jak dla denitryfikacji. Kolejną formą oczyszczania jest nitryfikacja, polegająca na 

dwustopniowym utlenianiu amoniaku do azotanu (V) przez stopień pośredni – jon azotanowy 

(III). W tej fazie biologicznego oczyszczania wód istnieją warunki do równoległego rozkładu 

i utleniania (tiooksydacji) cyjanków i siarczków zawartych w osadach.  

EFEKTY 

Oczyszczanie biologiczne ścieków koksowniczych wg technologii DN-B-NT pozwala na 

obniżenie: 

• ChZTCr - z 4000 do 250 g/m3,  

• fenoli lotnych - z 1000 do 0,1 g/m3,  

• azotu amonowego - z 100 do 10 g/m3,  

ZASTOSOWANIE 

Biologiczne oczyszczanie ścieków koksowniczych może być stosowane w nowych oraz 

aktualnie eksploatowanych koksowniach. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Biologiczne oczyszczanie ścieków koksowniczych: 

• Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., Kombinat Koksochemiczny 

„Zabrze” S.A. Koksownia Radlin”, Koksownia „Dębieńsko”. 
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4.4.3.21. Zmniejszenie emisji do powietrza, wód podziemnych i gleby z instalacji 

węglopochodnych – Podrozdział 5.3.25/26 

 

Dla zmniejszenie emisji do powietrza z instalacji węglopochodnych stosuje się techniki 

hermetyzacji instalacji poprzez zastosowanie izolacji tzw. „poduszki” azotowej lub odsysanie 

oparów i kompresję ciśnieniową, a następnie recyrkulację do gazu surowego albo 

zastosowanie dochładzaczy i skraplaczy oparów. 

Dla zmniejszenia emisji do wód podziemnych i gleby stosuje się następujące techniki : 

• kolektorowanie odcieków z terenów przemysłowych i skierowanie ich do układu 

oczyszczania ścieków koksowniczych, 

• zbierania zanieczyszczonej gleby i wykorzystanie jej do preparacji wsadu węglowego, 

• odizolowania zbiorników i aparatów zawierających substancje niebezpieczne od 

gruntu poprzez zastosowanie tac, pojemność tacy odpowiada 100 % objętości 

zbiornika i/lub aparatu. 

EFEKTY 

Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia powietrza, wód podziemnych i gruntowych przez 

substancje niebezpieczne.  

ZASTOSOWANIE 

Techniki mogą być stosowane w nowych oraz obecnie eksploatowanych instalacjach. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA 

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
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4.4.4. Wielkie piece – Rozdział 6 (6 Blast furnaces) 

4.4.4.1. Wdmuchiwanie reduktorów  – Podrozdział 6.1.4 

 
W ArcelorMittal Poland S.A. O/Dąbrowa Górnicza wdmuchuje się przez dysze gaz 

koksowniczy w ilości 40 – 70 Nm3/t surówki. W ArcelorMittal Poland S.A. O/ Kraków 

w 2006 r. ukończono budowę instalacji wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkich pieców, 

która znacznie obniża zużycie koksu. Koszt inwestycji wynosił około 70 mln. zł. Aktualne 

zużycie pyłu węglowego wynosi około 80 kg/t surówki Dostosowano komputerowy system 

wspomagania technologii wielkopiecowej do podawania pyłu węglowego, obliczający bilanse 

cieplne i materiałowe wielkiego pieca. 

Instytut Metalurgii Żelaza we współpracy z hutami zintegrowanymi opracował i wdrożył do 

praktyki przemysłowej technologię podawania do wielkiego pieca tańszych drobnoziarnistych 

sortymentów koksu (koks orzech, koks groszek, koksik) jako zamiennik części drogiego 

koksu wielkopiecowego. Pozwoliło to obniżyć koszty produkcji surówki żelaza, dzięki 

różnicy cen (koks orzech to 80-90% ceny koksu, koks groszek 70-80% ceny koksu, koksik 

50-60% ceny koksu).         

Technologia ta pozwala także obniżyć zużycie koksu dzięki poprawie wykorzystania energii 

cieplnej i chemicznej gazu wielkopiecowego. Każdy kilogram drobnoziarnistego koksu 

zastępuje 1,1-1,16 kg koksu wielkopiecowego. Wprowadzanie koksu o obniżonej ziarnistości 

do wielkiego pieca jest technologią bezinwestycjną. 

ArcelorMittal Poland S.A. prowadził badania nad możliwością zastąpienia części koksu 

wielkopiecowego antracytem. W procesie może być stosowany wyselekcjonowany gatunek 

antracytu o małej zawartości części lotnych i węglowodorów. W wyniku przeprowadzonych 

badań  wdrożono do przemysłowego stosowania antracyt jako zamiennik części koks. 

Zużycie antracytu wynosi około 9 kg/t surówki. 

Literatura:  

Misiun T., Niesler M.: Zastosowanie drobnoziarnistych sortymentów koksu jako zamiennika 

części koksu wielkopiecowego przy wytwarzaniu odlewniczych surówek w wielkim piecu, 

Prace IMŻ, 1/2000 s.55-65 

Niesler M.: Wpływ zmian ziarnistości koksu na podstawowe parametry  i warunki pracy 

wielkiego pieca, Hutnik-Wiadomości hutnicze, 7-8/2001 s.256-259 

Misiun T., Niesler M.,: Koksik jako zamiennik części sortymentów koksu w wielkim piecu, 

Prace IMŻ, 2/2001 s. 8-21 
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Niesler M.: Method of testing of rectivity of coke with different grain sizes and its verification 

under industrial conditions, Archives of Metallurgy Vol.48 1/2003 s.87-103 

Łędzki A., Stachura R., Bernasowski M., Klimczyk A., Migas P.: Rozwój systemu 

wspomagania technologii wielkopiecowej uwzględniający stosowanie pyłu węglowego, 

Hutnik – Wiadomości Hutnicze, nr 7, 2008, s.336 – 342, 

Bojanowicz J.: Nowa jakość w metalurgii, www.wnp.pl , 05.12.2006 r., 

Świat metali. Przyjazne środowisku technologie w hutach i kopalniach, Rzeczpospolita 

18.09.2007 r.  

 

4.4.4.2. Zwiększenie efektywności energetycznej w wielkim piecu – Podrozdział 6.3.6 

 

W ArcelorMittal Poland S.A. O/ Kraków stosowany jest opracowany przez Akademię 

Górniczo – Hutniczą komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej. System 

umożliwia obliczanie bilansów cieplnych i materiałowych. Wzbogacono system o elementy 

ochrony obmurza węglowego związkami tytanu, zastosowanie sztucznej inteligencji 

w przewidywaniu procesu wielkopiecowego w niektórych aspektach nie post factum, 

a a priori. Skuteczność działania modelu sztucznych sieci neuronowych jest porównywany 

z danymi przemysłowymi. System wspomagania technologii wykazuje się bezawaryjną pracą. 

Poprawnie działają wszystkie modele matematyczne, co do wyników obliczeń oraz 

generowanych podpowiedzi technologicznych. 

Literatura:  

Łędzki A., Stachura R., Bernasowski M., Klimczyk A., Migas P.: Weryfikacja przydatności 

komputerowego systemu wspomagania technologii do sterowania wielkim piecem przy 

zastosowaniu paliw zastępczych, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, nr 7, 2008, s.345 – 349, 

Łędzki A., Stachura R., Bernasowski M., Klimczyk A., Migas P.: Rozwój systemu 

wspomagania technologii wielkopiecowej uwzględniający stosowanie pyłu węglowego, 

Hutnik – Wiadomości Hutnicze, nr 7, 2008, s.336 – 342, 

Łędzki A., Stachura R., Bernasowski M., Klimczyk A.: Wpływ rozwoju modelowania 

na sterowanie procesem wielkopiecowym, Hutnik – Wiadomości Hutnicze, nr 4, 2009, 

s.233 – 238, 
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4.4.4.3. Stosowanie bezsmołowych pokryć koryt i rynien spustowych  – Podrozdział 6.3.7 

 

W drafcie BREF nie odnotowano: 

PRZYKŁADOWE  ROZWIĄZANIA  

Wszystkie wydziały wielkopiecowe krajowych hut zintegrowanych (ArcelorMittal Poland 

S.A O/Dąbrowa Górnicza i ArcelorMittal Poland S.A. O/Kraków) stosują wykładziny koryt 

spustowych nie zawierających smoły. 

 
4.4.4.4. Oczyszczanie gazu wielkopiecowego  – Podrozdział 6.3.8 

 
Wszystkie instalacje wielkopiecowe posiadają układy oczyszczające składające się z: 

• wstępnego oczyszczania w odpylniku statycznym,  

• oczyszczania w płuczce wieżowej „skruberze”, 

• oczyszczania mokrego z wykorzystaniem płuczek „Venturiego”. 

Wielkie piece uzyskują stężenia pyłów po oczyszczaniu końcowym 5÷50 mg/Nm3. Emisja 

z nagrzewnic dmuchu wielkopiecowego jest głównym źródłem spalin. Emisja SO2 jest 

minimalna. Tlenki NOx są minimalizowane przez kontrole poziomu tlenu. 

Stosowane są zamknięte obiegi wodne. Woda obiegowa oczyszczająca gaz jest 

zanieczyszczona stałymi i rozpuszczonymi związkami, włączając sole zasadowe, cyjanki, 

cynk, ołów oraz w mniejszym stopniu amoniakiem i związkami fenolowymi. Do uzupełnienia 

obiegów zużywa się zawróconych (po oczyszczeniu w zakładowej oczyszczalni) ścieków. 

Zrzut ścieków z obiegów wodnych wielkich pieców do kanalizacji deszczowo-przemysłowej 

występuje wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Zrzuty ścieków wynoszą 0,06 – 1,1 m3/Mg 

ciekłej stali.  

PRZYKŁADOWE  ROZWIĄZANIA  

Wielkie piece ArcelorMittal Poland S.A O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 
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4.4.4.5. Odpylanie otworów spustowych koryt spustowych – Podrozdział 6.3.10 

 
W wielkich piecach pracują urządzenia ujmujące emisje pyłowo-gazowe z: 

• otworów spustowych, koryt spustowych, 

• stanowisk zalewania surówki i żużla do kadzi. 

Koryta i rynny spustowe są pokrywane osłonami. Stosowane są elektrofiltry oraz filtry 

tkaninowe. Przy stosowaniu osłon koryt i rynien oraz odpylaniu hali lejniczej wielkich 

pieców poprzez elektrofiltry suche uzyskuje się poziom emisji pyłów w granicach 15 ÷ 50 

mg/Nm3. Skuteczność odpylania 98,5 – 99,5%  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Wielkie piece ArcelorMittal Poland S.A O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 
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4.4.5. Produkcja i odlewanie stali metodą konwertorowo-tlenową – Rozdział 7 (7 Basic 

oxygen steelmaking and casting) 

4.4.5.1. Odzysk energii z gazu konwertorowego – Podrozdział 7.3.1 

 
 
Gaz konwertorowy o temp. około 1800oC wychodząc przez gardziel konwertora trafia 

do kotła odzysknicowego składającego się z kotła wodnego i kotła parowego. Zadaniem kotła 

odzysknicowego jest odbiór nadmiarowego ciepła gazu. Kocioł wodny służy do uszczelniania 

przestrzeni nad konwertorem i ograniczenia zasysania powietrza do kanału odciągowego, 

co poprawia jakość odzyskiwanego gazu. Następuje tu podgrzanie wody, która 

wykorzystywana jest do zasilania kotła parowego. W kotle parowym następuje schłodzenie 

gorącego gazu do temperatury 1000oC, przy jednoczesnym wytwarzaniu pary. Gaz 

po schłodzeniu przechodzi do mokrej oczyszczalni gazu. Oczyszczony i schłodzony gaz jest 

kierowany do walcowni lub elektrociepłowni. Gaz konwertorowy o niskiej zawartości 

CO wytwarzany na początku i końcu procesu świeżenia jest spalany po odpyleniu na świecy 

kominowej.  

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Stalownie konwertorowe ArcelorMittal Poland S.A O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 

Literatura:  

R. Zabiegała, A. Wojtuś.: Projekt remontu konwertora, Polska Stal nr 2/230, 18.01.2008 r., 

http://arcelormittal.cmdok.dt.pl/upload/PS_pdf/STAL_02_2008.pdf 

http://arcelormittal.cmdok.dt.pl/upload/PS_pdf/STAL_04_2008.pdf 

http://arcelormittal.cmdok.dt.pl/upload/PS_pdf/STAL_27_2008.pdf 

 

4.4.5.2. Odpady stałe i produkty uboczne  – Podrozdział 7.2.4 

 

Pył i szlam z oczyszczania gazu konwertorowego 

Szlamy konwertorowe powstające w krajowych stalowniach konwertorowych są częściowo 

osuszane na prasie filtracyjnej do wilgotności ok. 25 – 27%. Wypraski ze szlamów są 

częściowo ładowane na ciężarówki i wywożone do odbiorców np. do cementowni, 

a częściowo trafiają na składowisko. Osuszone w ten sposób szlamy są również granulowane 

i zawracane jako chłodziwo w konwertorze. Przy małej produkcji surówki grudkowany szlam 

był spiekany na wolnej taśmie spiekalniczej i wprowadzany do konwertora w postaci spieku.  

Uzupełniono tablicę 7.19 o skład chemiczny szlamów z krajowych stalowni konwertorowych. 

http://arcelormittal.cmdok.dt.pl/upload/PS_pdf/STAL_02_2008.pdf�
http://arcelormittal.cmdok.dt.pl/upload/PS_pdf/STAL_04_2008.pdf�
http://arcelormittal.cmdok.dt.pl/upload/PS_pdf/STAL_27_2008.pdf�
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Parameter Sludge UE Sludge PL 
Total Fe 48 – 70  57 – 67  
CaO 3,0 – 17  2,6 – 7 
Zn 0,2 – 4, 1  0,1 – 2,9 
Pb 0,04 – 0,14 0,18 – 0,42 
S 0,03 – 0,35 0,06 – 0,18 
C 0,7 – 4,6  0,4 – 1,9 

Table 7.19 Composition of coarse and fine dust and sludge in (weight-%) 

 

EFEKTY 

• zużycie żużla konwertorowego jako składnika mieszanki spiekalniczej wynosi 18 ÷35 

kg/Mg spieku, 

• zużycie szlamów konwertorowych wynosi 5 ÷ 7 kg/Mg spieku, 

• zużycie zgorzeliny wynosi w granicach 15 ÷ 25 kg/Mg spieku. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Stalownie konwertorowe ArcelorMittal Poland S.A O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 

Literatura:  

http://www.rury.com.pl/index.php?offsetf=35&&go=leksykon&&archiwum=tak 

 

4.4.5.3. Oczyszczanie gazu konwertorowego  – Podrozdział 7.3.2 

 

W stalowniach stosowane jest mokre oczyszczanie gazu konwertorowego w płuczkach 

ze zraszaniem wstępnym, a następnie w zwężkach typu VENTURI i sitami spieniającymi. 

Stężenie pyłów za płuczką waha się w granicach 59 ÷ 111 mg/Nm3.  

Wytworzone szlamy konwertorowe poprzez osadniki wstępne kierowane są do osadników 

radialnych Dorra. Zagęszczony szlam pompowany jest do oczyszczalni ścieków. 

Oczyszczona woda zawracana jest do obiegu. Zrzut ścieków z krajowych stalowni 

konwertorowych wynosi ok. 0,53 m3/Mg ciekłej stali.  

Stalownie stosują urządzenia odpylające wtórne gazy odlotowe (stanowiska obróbki 

pozapiecowej) przy transporcie materiałów sypkich, argonowaniu, odsiarczaniu stali, 

wyburzaniu kadzi pośrednich, piecu kadziowym oraz przy stanowiskach przelewania surówki 

i zalewania konwertorów. Ponadto stosowany jest elektrofiltr kotła parowego oraz filtr 

tkaninowy mieszalnika surówki. 

 

http://www.rury.com.pl/index.php?offsetf=35&&go=leksykon&&archiwum=tak�
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EFEKTY 

Uzyskiwane poziomy emisji wynoszą 3 ÷ 15 mg/Nm3, skuteczność odpylania 98 ÷ 99,9%. 

Przy gorszych warunkach pracy uzyskiwany poziom emisji sięga 35 mg/Nm3 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Stalownie konwertorowe ArcelorMittal Poland S.A O/Dąbrowa Górnicza i O/Kraków 
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4.4.6. Stalownie elektryczne – Rozdział 8 (8 Electric arc steelmaking) 

4.4.6.1. Optymalizacja procesu wytapiania stali w piecu elektrycznym – Podrozdział 

8.3.1 

 
Krajowe stalownie elektryczne stosują wszystkie techniki optymalizacji procesu wytapiania: 

• pracujące piece to jednostki wysokiej i ultra wysokiej mocy (UHP), 

• wszystkie piece wyposażone są w wodne chłodzenie ścian i sklepień, 

• wszystkie piece posiadają lance tlenowe, 

• sześć pieców wyposażonych jest, w co najmniej jeden palnik tlenowo-paliwowy, 

• wszystkie piece wyposażono w otwory spustowe w trzonie, 

• wszystkie piece pracują na spienionym żużlu, 

• wszystkie piece współpracują z urządzeniami do pozapiecowej obróbki stali, 

• dwa piece mają możliwość przedmuchiwania kąpieli gazem obojętnym przez kształtki 

zamontowane w trzonie. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Prawie wszystkie stalownie elektryczne 

 

4.4.6.2. Podgrzewanie złomu – Podrozdział 8.3.2 

 

Należy bardzo ostrożnie podchodzić do pomysłu podgrzewania złomu ze względu 

na nieuniknione emisje pochodzące z wypalania zanieczyszczeń w złomie. Podgrzewanie 

złomu może prowadzić do zwiększonej emisji dioksyn, furanów, wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA) i itd., które mogą powstawać ze spalania 

zanieczyszczeń zawartych w złomie (farby, tworzywa sztuczne, smary itp). Te same 

zanieczyszczenia można ujmować np. z IV otworu pieca, następnie dopalać gazy w spalinach 

i powstrzymać syntezę de novo dioksyn i furanów przez ich nagłe schłodzenie i zatrzymanie 

pyłu w workach filtracyjnych. Z punktu widzenia środowiskowego – skrócenie czasu wytopu 

i zmniejszenie zużycia energii nie kompensuje wzrostu emisji pyłowo-gazowej i ucieczek 

ciepła. 
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4.4.6.3. Zamknięte obiegi wody chłodzącej  – Podrozdział 8.3.3 

 

Zamknięte obiegi wody stosowane są we wszystkich elektrostalowniach. Ścieki 

z pozapiecowej obróbki stali przed zrzutem poddawane są oczyszczaniu w układzie: osadnik 

części stałych i separator olejów. Ścieki z COS w zależności od elektrostalowni 

są oczyszczane a następnie zawracane do obiegu poprzez: kraty, osadniki, łapacze olejów, 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Wszystkie stalownie elektryczne 

 
4.4.6.4. Zaawansowane systemy wychwytywania emisji  – Podrozdział 8.3.4 

 
Stalownie elektryczne stosują zaawansowane systemy wychwytywania emisji: 

• dwustopniowy system odciągu występuje w sześciu stalowniach, przy czym 

są to połączenia odciągu z 4-go otworu pieca i z okapu nad piecem albo z 4-go 

otworu pieca i odciągu spod dachu hali, 

• w dwóch trójstopniowe: piec – obudowa typu „dog house” – okap,  

• Należy brać pod uwagę fakt, że istnieją trzy sposoby ujmowania zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych z elektrycznego pieca łukowego (Dog house z ujęciem 

z IV otworu; Ujęcie z IV otworu i okap; Elephant house z ujęciem z IV otworu). 

Rodzaj rozwiązania należy starannie rozważyć pod kątem kosztów i korzyści dla każdej 

stalowni zanim zastosuje się jeden z systemów. 

 

4.4.6.5. Wydajne dopalanie w połączeniu z zaawansowanym oczyszczeniem gazu 

odlotowego  – Podrozdział 8.3.5 

 

Aby zapobiegać syntezie de-novo dioksyn i furanów ważne jest szybkie schłodzenie spalin 

po dopalaniu do poziomu temperatury, w której ryzyko syntezy de-novo jest niemożliwe. 

W niektórych przypadkach można to uzyskać przez rozcieńczenie spalin w obiegu wtórnym. 

Jednakże w większości przypadków takie chłodzenie jest osiągane przez wtryskiwanie wody 

w wieży chłodniczej. 

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA  

Co najmniej jedna stalownia elektryczna jest wyposażona w instalacje do dopalania gazów 

z następnym szybkim schłodzeniem w komorze natryskowej (spray chamber). 
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4.4.6.6. Techniki zapobiegające emisji hałasu – Podrozdział 8.3.9 

 

Podstawowymi potencjalnymi źródłami dużego natężenia hałasu są operacje związane 

z przeładunkiem złomu i wyrobów, odciągiem gazów, chłodzeniem wodnym, uzdatnianiem 

wody chłodzącej. Wewnątrz hal krajowych stalowni elektrycznych (w bezpośrednim 

sąsiedztwie pieca EAF) poziom hałasu może sięgać 80 - 130 dB, chociaż hałas generowany 

przez łuk elektryczny i dużej szybkości palniki tlenowo-paliwowe w wielu przypadkach nie 

powinien być znaczący poza terenem chronionym. 

Przykładowy równoważny poziom mocy akustycznej: 

• na zewnątrz hali stalowni: około 70 dB w zależności od usytuowania punktu 

pomiarowego, 

• wentylatory wyciągowe odpylni: 81 – 117 dB, 

• budynek wentylatorów wyciągowych odpylni: 73 – 100 dB, 

• chłodnie wentylatorowe: 78 – 90 dB, w zależności od usytuowania punktu 

pomiarowego. 

Metody ograniczania emisji w krajowych elektrostalowniach to m.in. obudowy 

dźwiękoizolacyjne wentylatorów, szczelne obudowy pieca (dog house), zamykanie bram hali 

stalowni, usytuowanie wentylatorów wyciągowych odpylni i sprężarek powietrznych 

w oddzielnych zamkniętych pomieszczeniach, tłumiki akustyczne na wylotach pary, 

niskoobrotowe wentylatory chłodni, ekranowanie składowisk złomu, akustyczna izolacja 

ścian i dachów (o ile konstrukcja dachu wytrzyma dodatkowe obciążenie) hal. 

Osiągane korzyści środowiskowe opisane w drafcie BREF dla jednej z elektrostalowni 

z Luksemburga, która osiąga poziomy emisji hałasu pomiędzy 37 a 50 dB(A) Leq(1h), 

a w odległości 150 m od stalowni nie przekraczające 34 dB(A) Leq(1h), wydaje się niemożliwe 

do osiągnięcia (np. ze względu na aktywność mieszkańców, działalność innych firm 

w rejonie, odgłosy przyrody itp.). 

Przy działaniach zmierzających do obniżenia emisji hałasu do otoczenia zakładu powinien 

być  uwzględniony rachunek ekonomiczny. Łatwo jest wyciszyć pojedyncze urządzenie, 

trudniej instalacje hutnicze, będące zbiorem rozlokowanych na dużym terenie urządzeń, 

pracujących całą dobę. 

Działania zmierzające do zmniejszenia emisji generują hałas (np. odpylnie). Należy zwrócić 

uwagę, że całkowita hermetyzacja procesów nie jest możliwa ze względu na przegrzewanie 

urządzeń, niedostateczne schłodzenie wody przemysłowej, pogorszenie warunków 
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na stanowiskach pracy (np. niedostateczna wentylacja), niewystarczające oświetlenie, 

obciążenie istniejących konstrukcji itp. 

Realny w krajowych warunkach poziom hałasu w odległości 150 m od obiektów stalowni 

to min. 50 – 55 dB (A).  
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4.4.7. Pojawiające się techniki – Rozdział 10 (10 Emerging techniques) 

4.4.7.1. Alternatywne sposoby wykorzystania gazu koksowniczego – Podrozdział 10.4.3 

 
Koksownie, oprócz produkcji koksu, wytwarzają też energię, gaz redukcyjny, wodór 
i metanol. 
 

 
Cele energetyczne: 

Klasyczna metoda wykorzystania gazu koksowniczego polega na jego oczyszczeniu 

i spaleniu: 

• w kotle energetycznym, 

• w spalinowym silniku tłokowym, 

• w turbinie gazowej. 

 

Alternatywne sposoby wykorzystania gazu koksowniczego: 

1. „Gorący odbieralnik” to technologia polegająca na odprowadzeniu gorącego surowego 

gazu koksowniczego z komory koksowniczej, bez kondensacji smoły, bezpośrednio 

do spalania lub półspalania. Technika ta nie została jeszcze zastosowana w przemyśle, 

ponieważ nie znaleziono dotąd obiecującego rozwiązania technicznego. 

2. Zgazowanie smoły w tlenie i/lub w parze do gazu syntezowego w celu jego spalenia. 

Proces może być przeprowadzony w reaktorach o różnej konstrukcji (katalityczne 

lub nie-katalityczne). 

Cele chemiczne: 

Gaz koksowniczy, uwagi na wysoką zawartość wodoru, może być użyty jako gaz redukcyjny 

lub jako prekursor dla syntezy chemicznej. Najpopularniejsze sposoby jego wykorzystania to: 

CELE 
ENERGETYCZNE 

CELE 
CHEMICZNE 

 

GAZ KOKSOWNICZY 

„GORĄCY 
ODBIERALNIK” 

ZGAZOWANIE 
SMOŁY 

PROCESY  
DRI I HBI 

SEPARACJA 
WODORU 

SYNTEZA 
METANOLU 

1 2 3 4 5 
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1. Wykorzystanie gazu koksowniczego jako gazu redukcyjnego do produkcji 

bezpośrednio zredukowanego żelaza (DRI) lub żelaza brykietowanego na gorąco 

(HBI). Dla produkcji DRI wykorzystując gaz koksowniczy jako gaz redukcyjny, 

potrzebny jest dodatkowy proces produkcyjny. W tym przypadku gaz koksowniczy 

jest częściowy oczyszczany. 

2. Wykorzystanie do separacji wodoru w następujących technologiach: 

• Pressure Swing Adsorption (PSA), 

• separacja membranowa, 

• separacja niskotemperaturowa (energochłonna i wychodząca z użycia 

technologia). 

3. Wykorzystanie gazu koksowniczego jako gaz syntezowy do produkcji metanolu, 

po odsiarczeniu, eliminacji dwutlenku węgla i konwersji z tlenem i parą. 

Dla zastosowań chemicznych gaz koksowniczy musi być oczyszczony i pozbawiony smoły.  

W zależności od przeznaczenia, stosuje się różne poziomy i technologie oczyszczania. 

Literatura:  

Karcz A., Sobolewski A., Stompel Z. – Perspektywy zagospodarowania gazu koksowniczego 

i przerobu węglopochodnych – Karbo, 2008, wydanie specjalne, str.38-45 

 
4.4.7.2. Utylizacja opon w piecu elektrycznym – Podrozdział 10.7.5 

 

Instytut Metalurgii Żelaza we współpracy ze stalowniami elektrycznymi opracował w 2007 r. 

i wdraża do praktyki przemysłowej technologię nawęglania wsadu alternatywnym 

nawęglaczem nazywanym kompozytem węglowo (gumowo)-stalowym (60% żelazo z kordu 

i 30% węgla z gumy. Nawęglacz ten jest produkowany na bazie niepełnowartościowego 

półwyrobu przy produkcji opon samochodowych. 

Przeprowadzone badania w piecu łukowym wykazały pełną przydatność kompozytu 

ładowanego na dno kosza wsadowego w ilości 5 – 10 kg/Mg stali  

Zamiana węgla na kompozyt we wsadzie może przynieść efekt ekonomiczny około 1,2 zł/Mg 

stali. Pomysł chroniony jest patentem pt.: Sposób nawęglania kąpieli metalowej (PL 194453). 

Literatura:  

Zdonek B.: Alternatywne nawęglacze do wsadu pieca łukowego, Seminarium PEDMO S.A, 
Tychy – IPH Kraków, 22 maja 2009 r. 



SPRAWOZDANIE z pracy nr  N0-7855 
 

 82 

5. PODSUMOWANIE 

 

Na podstawie analizy Draft Reference Dokument on Best Available Techniques for the 

Production of Iron and Steel – draft February 2008, sformułowano w niniejszym opracowaniu 

uwagi ogólne i szczegółowe do całości dokumentu. Opracowanie zawiera propozycje zmian 

i uzupełnień do projektu nowelizacji analizowanego dokumentu. 

Odniesiono się krytycznie do propozycji wprowadzenia przez Parlament Europejski 

dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i obecnie proponowanej formy dokumentu 

referencyjnego, jako dokumentu nadrzędnego i wiążącego dla odpowiednich organów władzy 

i operatorów instalacji. Dokument w obecnej formie ma charakter informacyjny 

i nie przedstawia konkretnych zapisów umożliwiających jego wykorzystanie przez 

operatorów instalacji. 

 

Nowa dyrektywa o emisjach przemysłowych powinna jasno określić rolę BREF oraz 

uwzględniać fakt, że dokumenty referencyjne nie powinny wyznaczać poziomów emisji, lecz 

pozostać punktem odniesienia i narzędziem postępu, umożliwiającym między innymi 

przestrzeganie limitów emisji lub norm jakości środowiska (wody, powietrza, gleby) 

określonych w innych dokumentach, uwzględniając jednocześnie koszty i korzyści związane 

z zastosowaniem tych technologii. 

Proponowana zmiana podejścia do roli BREF, choć pozostawia właściwym organom pewien 

margines swobody, pozwalający na uwzględnienie specyficznych warunków, jest bardziej 

sztywna niż dotychczas. Dla wymienionych w tym dokumencie działalności istotne jest, aby 

wybór najlepszych dostępnych technik był wynikiem debaty między władzami krajowymi, 

lokalnymi i odpowiednimi sektorami przemysłu. Ponadto, narzędzia te nie powinny stać 

na przeszkodzie niezbędnej elastyczności pozwalającej uwzględnić uwarunkowania lokalne 

i techniczne.  

 

W świetle doświadczeń przy wdrażaniu obecnej dyrektywy IPPC bardzo istotny wydaje się 

również termin wejścia w życie dyrektywy o emisjach przemysłowych przewidziany na rok 

2016. Należy zauważyć, że prowadzone są obecnie prace nad szeregiem projektów dyrektyw 

europejskich, a przewidywany termin ich wdrożenia to 2020 r. (przegląd dyrektywy 

w sprawie krajowych pułapów emisji, wdrożenie „green package agreement”). Dodatkowo, 

Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie dokonuje 

obecnie przeglądu protokołu z Göteborga i przewiduje sformułowanie jego nowych celów 
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w 2020 r. Z punktu widzenia spójności należałoby zharmonizować wniosek dotyczący 

dyrektywy z innymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska i przewidzieć datę jego 

wdrożenia na 2020 r., a nie 2016 r.  

 
W chwili obecnej jest zbyt wcześnie, by ocenić czy zapisy dotychczasowego dokumentu 

BREF i jego roli, były skuteczne czy nie. Obiektywna ocena skutków wdrożenia dyrektywy 

IPPC będzie możliwa najwcześniej po 10 latach jej obowiązywania (po 2014 roku). Dopiero 

po tym okresie można zacząć myśleć nad zmianą formy dokumentu. Przedsiębiorcy 

przyzwyczaili się już do obecnej formy dokumentu i jego roli. Dokumenty referencyjne 

(BREF) powinny pozostać w dotychczasowej formie i być punktem odniesienia i narzędziem 

postępu, umożliwiającym między innymi przestrzeganie limitów emisji lub norm jakości 

środowiska określonych w innych dokumentach i jako wytycznych do określania warunków 

pozwolenia zintegrowanego.  

Obecna rewizja dokumentu BREF powinna koncentrować się na aktualizacji danych 

merytorycznych o emisji zanieczyszczeń oraz danych eksploatacyjno-inwestycyjnych 

zawartych w oryginalnym BREF z roku 2001.  

 

Przedstawiony dokument jest niepełny. Brak w nim przede wszystkim opisu najlepszych 

dostępnych technik dla wszystkich wymienionych w proponowanym dokumencie rodzajów 

działalności (rozdziały: 2.8, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4 i 8.4). Ponadto brak w nim streszczenia 

i podsumowania. Przedstawione w rozdziałach 3 – 8 informacje dotyczące poszczególnych 

procesów produkcyjnych w bardzo wielu rozdziałach nie zostały wprowadzone. Poszczególne 

rozdziały analizowanego dokumentu nie są spójne, co sprawia ze układ dokumentu jest 

nieprzejrzysty i trudny do jednoznacznej interpretacji. 

Należy wyeliminować dane wprowadzane w procesie nowelizacji, a pochodzące sprzed roku 

1980 i starsze. Najwłaściwsze dla rewizji tego dokumentu są prawdopodobnie dane od 2004 r. 

 

Należy uzupełnić dokument o informacje o wysokości kosztów eksploatacyjnych 

i inwestycyjnych dla zalecanych technik. Brak określenia wysokości kosztów zastosowania 

wybranych i zalecanych w dokumencie rozwiązań technologicznych i urządzeń ochronnych 

nie pozwala na podjęcie decyzji inwestycyjnych przez kierownictwo zakładów.  

 

Wprowadzono do dokumentu nowe rozdziały (Generic process and techniques (rozdział 2), 

Emerging techniques (rozdział 10), Annexes (rozdział 12), oraz uzupełnienia do rozdziałów 
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(Materials management and storage (podrozdział 2.2), Sinter plants (rozdział 3), Coke oven 

plants (rozdział 5), Blast furnace (rozdział 6), Basic oxygen steelmaking and casting (rozdział 

7), Electric arc steelmaking (rozdział 8), Alternative ironmaking techniques (rozdział 9). 

Najistotniejsze w tych uzupełnieniach wydają się informacje na temat powstawania dioksyn 

i furanów, metod tłumienia ich powstawania, przykłady monitoringu. Ponadto wprowadzenie 

technik ograniczających emisje hałasu z elektrycznych pieców łukowych. Należy jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że wykazane w dokumencie osiągane poziomy emisji hałasu 

na poziomie 34 dB(A) w odległości 150 m od stalowni wydają się niemożliwe do osiągnięcia. 

Realny w krajowych warunkach poziom hałasu w odległości 150 m od obiektów stalowni 

to min. 50 – 55 dB (A).  

Zupełną nowością ale bardzo istotną z punktu widzenia emisji CO2, jest rozdział 10 Emerging 

techniques. Wprowadzono informację na temat strategii ograniczającej emisje CO2. 

Realizowany jest tzw. projekt ULCOS (z ang. Ultra Low CO2 Steelmaking - Ultra Niska 

Zawartość CO2 w Produkcji Stali), w który zaangażowani są liderzy w produkcji stali 

w Europie. W ramach projektu został przetestowany pilotażowy zakład, który separuje CO2 

z gazów wielkopiecowych i odzyskuje w tym samym czasie gazy resztkowe. Umożliwia 

to zmniejszenie zużycia węgla i tym samym redukcję emisji CO2, a także uzyskanie 

wymaganej czystości CO2, by móc go składować pod ziemią.  

 
Strona polska miała swoich przedstawicieli w Technicznej Grupy Roboczej i zgodnie 

z trybem prac nad przygotowywaniem i rewizją dokumentów referencyjnych BAT 

planowanych do opracowania przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli, przekazywała dane 

dotyczące krajowych instalacji branży produkcji żelaza i stali. Stronę polską reprezentował 

m.in. największy krajowy producent żelaza i stali ArcelorMittal Poland S.A. Dane te zostały 

częściowo wykorzystane w projekcie przygotowywanego dokumentu referencyjnego.  

 

Przedstawiono schemat proponowanych zmian i uzupełnień oraz opisano szczegółowo 

propozycje krajowe zmian i uzupełnień do nowelizowanego dokumentu referencyjnego.  

Najważniejsze proponowane uzupełnienia będące Najlepszymi Dostępnymi Technikami 

(BAT), które funkcjonują w krajowym sektorze żelaza i stali, a nie mające swojego opisu 

w nowelizowanym dokumencie referencyjnym to: 

• Sporządzanie mieszanki spiekalniczej – Podrozdział 3.1.2. Stosowania antracytu jako 

paliwa w procesie spiekania.  
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Zużycie energii – Podrozdział 3.2.2.4. Energooszczędne piece zapłonowe 

przeznaczone dla spiekalni rud żelaza.  

• Odzyskiwanie ciepła ze spiekania i chłodzenia spieku – Podrozdział 3.3.5. 

Wykorzystanie gorącego powietrza z obrotowej chłodni w procesie spiekania. 

• Częściowy recycling spalin i wykorzystanie ich w różnych częściach taśmy 

spiekalniczej – Podrozdział 3.3.7. Recyrkulacja spalin na taśmie spiekalniczej. 

• Wdmuchiwanie reduktorów – Podrozdział 6.1.4. Podawanie do wielkiego pieca 

tańszych sortymentów koksu. Można również stosować antracyt.  

• Ponowne użycie niepełnowartościowych opon w piecu elektrycznym – Podrozdział 

10.7.5. Nawęglania wsadu kompozytem węglowo (gumowo)-stalowym (60% żelazo 

z kordu i 30% węgla z gumy.  
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ZAŁĄCZNIK 

 
Dane zebrane z zakładów sektora żelaza i stali, które zostały przesłane do Technicznej Grupy 

Roboczej działającej przy European IPPC Bureau w Sewilli, do wykorzystania w trakcie prac 

nad nowelizacją dokumentu referencyjnego dla najlepszych dostępnych technologii w 

przemyśle produkcji żelaza i stali („Reference Document on Best Available Techniques 

Techniques for the Production of Iron and Steel”, December 2001).   

Zakres danych obejmuje opis procesów produkcyjnych, dane dotyczące parametrów 

technologicznych, zużycia surowców i energii oraz danych środowiskowych z 2004 r.  

Dane te są zgodne z wymaganiami European IPPC Bureau. 
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