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Lokalizacja koksowni  



Obecnie w Polsce jest 9 koksowni, z czego 2 przynależą do ArcelorMittal Poland, 5 należy do JSW S.A. a pozostałe 2 są firmami 

niezależnymi.  

Koksownia 
Produkcja 

[mln ton] 
Liczba baterii 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach 4,1 8 

JSW KOKS S.A. Koksownia Przyjaźń 2,6 4 

JSW KOKS S.A. Koksownia Dębieńsko 0,2 1 

JSW KOKS S.A. Koksownia Jadwiga 0,2 1 

JSW KOKS S.A. Koksownia Radlin 0,6 1 

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie 0,6 1 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A. 0,4 5 

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 0,5 2 

Carbo-Koks Sp. z o.o. 0,1 1 

Razem 9,3 24 

Dane za rok 2014 

Krajowy przemysł koksowniczy 



Realizacja konkluzji BAT dla instalacji koksowniczych 

Konkluzje BAT dla koksowni: 

•Dokument zaakceptowany 28 lutego 2012 

•Zawiera 17 konkluzji (od numeru 42 do 58) dotyczących  rozwiązań 

technologicznych i emisji do powietrza, ścieków i odpadów oraz efektywności 

energetycznej 

 

Rola konkluzji BAT: 

 

Wszystkie zapisy w konkluzjach są obligatoryjne dla instalacji 

koksowniczych – termin dostosowania instalacji koksowniczych do 

zapisów konkluzji BAT to wrzesień 2018r. (zgodnie z zapisami POŚ). 



1. Obsadzanie komory koksowniczej. 
2. Koksowanie. 
3. Drzwi piecowe. 
4. Wypychanie koksu. 
5. Wóz gaśniczy. 
6. Zrzutnia koksu, transport, sortowanie koksu. 
7. Gaszenie koksu. 
8. Komin opalania baterii. 

Potencjalne miejsca emisji z procesu koksowania węgla 
 (wg. BAT reference document on the production of iron and steel) 



Wartości graniczne wg konkluzji BAT 

 
Techniki BAT dotyczące koksowni 

(zgodnie z zapisami konkluzji BAT 2012) 

Limity emisji  

zgodnie z konkluzjami BAT 

42. węglownia (przygotowanie węgla obejmujące kruszenie, mielenie, rozdrabnianie i 

przesiewanie) -  zapobieganie emisjom pyłu lub ich ograniczenie 
pył < 10-20 mg/Nm3 

43. magazynowanie i transport mieszanki węglowej -  zapobieganie emisjom 

niezorganizowanym pyłu lub ich ograniczanie 
pył  < 10-20 mg/Nm3 

44. obsadzanie komór koksowniczych z zastosowaniem niskoemisyjnych systemów 

obsadzania. 

pył < 5g/Mg koksu lub 50 mg/Nm3 

emisja widzialna < 30 sek/obsadzenie 

45-46. koksowanie / ograniczenie emisji dzięki uzyskaniu ciągłej i nieprzerwanej produkcji 

koksu 

emisja widzialna z drzwi < 5 - 10% 

emisja widzialna z rur wznośnych i otworów zasypowych < 1 % 

48. ograniczenie zawartości siarki w gazie koksowniczym 
H2S<300 - 1000 mg/Nm3 dla odsiarczania za pomocą systemów absorpcyjnych 

H2S<10 mg/Nm3 dla odsiarczanie utleniające na mokro 

49. ograniczenie emisji w odniesieniu do opalania pieca koksowniczego 

SOx <200–500 mg/Nm3 

pył <1–20 mg/Nm3 

NOx<350–500 mg/Nm3 nowe instalacje lub poddane znaczącej modernizacji (<10 lat) 

NOx< 500–650 mg/Nm3 starsze instalacje z odpowiednio eksploatowanymi bateriami i 

wdrożonymi technikami redukcji emisji NOx 

50. ograniczenie emisji w odniesieniu do wypychania koksu 
pył <10mg/Nm3 dla filtrów workowych 

pył <20mg/Nm3 dla innych przypadków 

51. ograniczenie emisji w odniesieniu do gaszenia koksu 

pył <20 g/t koksu w przypadku suchego gaszenia koksu 

pył <25 g/t koksu w przypadku konwencjonalnego mokrego gaszenia niskoemisyjnego 

pył <10 g/t koksu w przypadku gaszenia prez zatapianie 

52. ograniczenie emisji w odniesieniu do sortowania i transportu koksu pył <10 mg/Nm3 

53-56 ścieki  

ChZT <220 mg/l 

BOD5 <20 mg/l 

siarczki wolne  <0,1 mg/l 

tiocyjanki (SCN-) <4 mg/l 

cyjanki (CN-) wolne  <0,1 mg/l 

 WWA <0,05 mg/l 

fenole <0,5 mg/l 

azot ogólny <15–50 mg/l 



Zestawienie wypełnienia konkluzji BAT 
 

Określenie stopnia spełnienia wymagań konkluzji BAT – ankietyzacja zakładów.  

 

Przeprowadzona analiza wyników pozwoliła na wstępną ocenę stanu krajowych koksowni 

na tle wymogów określonych w konkluzjach BAT oraz na wskazanie obszarów, w których 

krajowe zakłady mogą mieć problemy ze spełnieniem zapisów konkluzji BAT.  

  

Otrzymane wyniki z przeprowadzonej analizy wskazują na stopień wypełnienia przez 

krajowe koksownie zaleceń ujętych w konkluzjach(7 zakładów brało udział w ankietyzacji) .  

 
Stopień wypełnienia (ujęty procentowo) podzielono na 3 grupy: 

 

 bezproblemowy 100% – do których należą zapisy konkluzji  42, 45, 46, 51, 53-56, 57, 

 

 najczęściej spełniony (zwłaszcza przez duże zakłady) >70% - do których należą zapisy 

konkluzji  43, 44, 47, 49, 52, 58, 

 

 problematyczny dla krajowego koksownictwa <70% - do których należą zapisy konkluzji  

48, 50. 

  

 



 Odsiarczanie gazu koksowniczego(48) 

 Odpylanie strony koksowej (50).  

 

Z analizy ankiet 7 krajowych koksowni wynika, że główne problemy dla krajowego 

koksownictwa w zakresie procedury wydania nowych pozwoleń zintegrowanych, 

zgodnie z zapisami w konkluzjach BAT, są skupione w 2 obszarach (<70%): 

Konkluzje BAT – główne problemy  

Problemy „starych” instalacji: 

Odsiarczanie gazu koksowniczego - BAT 48  

Emisja z wieży gaszenia 25g/tonę koksu - 

BAT 51 

Emisja niezorganizowana 30 sek - BAT 44 

Odpylanie strony koksowej - BAT 50 

 

Problemy „nowych” instalacji : 

Indywidualna regulacja ciśnienia - BAT 46 

Emisja z wieży gaszenia 25g/tonę koksu  -   

BAT 51 

Emisja niezorganizowana 30 sek- BAT 44 
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dane do wniosku 
i 

raport 
początkowy 

przygotowanie 
wniosku 

wydanie decyzji 
działania dostosowawcze 

(inwestycje) 
pomiary weryfikacyjne raport* 

*sporządzenie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań konkluzji BAT – zgodnie z zaleceniami Dyrektywy IED  

Złożenie wniosku Koniec działań dostosowawczych 

Kalendarium działań w zakresie 
Aktualizacji Pozwoleń Zintegrowanych 
dla instalacji koksowniczych w Polsce  

Ścieżka optymalna: 

Ścieżka krytyczna: 

2015 2016 2017 2018 
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analiza instalacji przez 
właściwy Urząd 

Marszałkowski i decyzja 
czy konieczna jest zmiana 
powolenia i dostosowanie 

instalacji 

termin na złożenie wniosku przez 
operatora o zmianę PZ; 

rozpoczęcie przez operatora 
koniecznych dostosowań 

wydanie decyzji 
przez właściwy 

Urząd 
Marszałkowski 

wraz z 
zaleceniami o 

terminie 
ostatecznego 
dostosowania 

działania dostosowawcze 
operatora (inwestycje) 

pomiary 
weryfikacyjne 

wykonane przez 
operatora 

raport* 

Złożenie wniosku Koniec działań dostosowawczych 



 Odstępstwo może być udzielone przez organ właściwy do wydania 
pozwolenia zintegrowanego, na wniosek prowadzącego instalację. 

 

 Odstępstwo zgodnie z art.15.4 POŚ może zostać udzielone w szczególnych 
sytuacjach, na podstawie rachunku kosztów korzyści, warunków geogr., 
technicznych parametrów instalacji, można ustalić dopuszczalne wielkości 
emisji odbiegające od konkluzji BAT. 

 

  

 

Czym jest odstępstwo? 

 

Na jak długo można je uzyskać? 

 

  

 

Odstępstwa 
 



Techniczna Grupa Robocza ds. Przemysłu Koksowniczego 
 

- forum wymiany informacji 
  
- współpraca  
 
- opinie 



Współpraca z przemysłu z jednostkami naukowymi  

2006 2010 2015 
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43. BAT w odniesieniu  do  magazynowania  i  transportu  mieszanki  węglowej 
BAT w odniesieniu  do  magazynowania  i  transportu  mieszanki  węglowej mają  na celu  zapobieganie  emisjom  niezorganizowanym  pyłu  lub  ich  ograniczanie  
poprzez zastosowanie jednej z poniższych technik lub ich kombinacji:  
I.przechowywanie materiałów pylących w zbiornikach i magazynach;  
II.stosowanie zamkniętych lub osłoniętych przenośników;  
III.ograniczenie   do   minimum   różnic   wysokości   dróg   transportowych   węgla   w zależności od wielkości i konstrukcji instalacji;  
IV.ograniczenie     emisji     podczas     napełniania     wieży     węglowej     i     wozu zasypowego/wsadnicy;  
V.usuwanie zanieczyszczeń pyłowych poprzez odpylanie.  
W  przypadku  zastosowania  BAT  V  odpowiadający  BAT  poziom  emisji  pyłu  wynosi  <10–20   mg/Nm3    jako   średnia   w   okresie   pobierania   próbek   (pomiar   
okresowy (grawimetryczny), próbki pobierane przez co najmniej pół godziny). 
Interpretacja zapisu  
W celu magazynowania mieszanki węglowej powinno stosować się szczelne zbiorniki w budynku węglowni i wieży węglowej. Sugeruje się, aby przenośniki 
taśmowe ze zbiornika wgłębnego węgla do magazynu węgla i zbiorników węglowni oraz przenośniki z budynku węglowni do wieży węglowej były osłonięte, co 
skutkuje ograniczeniem emisji do powietrza. Należy ograniczać do minimum różnicę w wysokości dróg transportowych węgla.  
Wysypy spod wieży węglowej należy zabezpieczać kapturami lub rękawami umożliwiającymi pobieranie mieszanki wsadowej do zbiornika wsadnicy lub wozu 
zasypowego z minimalną emisją pyłu podczas napełniania zbiornika. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych wysokim pyleniem, można stosować odpylanie 
przesypów. Zgodnie z zapisami konkluzji dotyczących BAT poziom emisji pyłu wyrażony w mg/Nm3 dotyczy masy wyemitowanych substancji na objętość gazu 
odlotowego w warunkach normalnych, czyli w przypadku węglowni - na Nm3 gazu odlotowego z odpylaczy. 

obecnie stosowane 
rozwiązania w 
krajowych zakładach 
koksowniczych 

Nowe: 
magazynowanie mieszanki węglowej w zbiornikach w budynku węglowni i wieży węglowej, 
transport węgla częściowo zabudowanymi taśmociągami, 
przesypy na taśmociągach są zabudowane i uszczelnione osłonami gumowymi, 
zmniejszenie odległości pomiędzy wysypami mieszanki z wieży węgla a zasobnikiem wsadnicy. 

Stare: 
magazynowanie mieszanki węglowej w zbiornikach w budynku węglowni i wieży węglowej, 
transport węgla częściowo zabudowanymi taśmociągami, 
przesypy na taśmociągi uszczelnione osłonami gumowymi, 
zmniejszenie odległości pomiędzy wysypami mieszanki z wieży węgla a zasobnikiem wsadnicy. 

identyfikacja 
rozwiązań zalecanych 
do wdrożenia w 
Polsce 

W zakresie magazynowania i transportu węgla stosowane są różne rozwiązania techniczne. Konieczne jest indywidualne podejście do 
rozwiązania. W wielu przypadkach stosowane rozwiązania mają uwarunkowania historyczne i na „starych” instalacjach wymagają 
dostosowania. Około 10 % instalacji nie posiada obudowanych ciągów transportowych. Największy zakres instalacji (35%) wymaga 
rozwiązania problemu ograniczenia emisji z napełniania wozu zasypowego. W ograniczonym zakresie stosowane jest odpylanie w układach 
transportu węgla (30% instalacji posiada takie rozwiązania). Celowość ich zastosowania winna być każdorazowo oceniona w kontekście 
istniejącego układu technologicznego. Nie można wskazać rozwiązań uniwersalnych do stosowania we wszystkich obiektach. W zależności 
od wilgotności stosowanej mieszanki wsadowej skłonność do pylenia z układu transportu jest zróżnicowana, co pozwala na optymalizację 
układów hermetyzacji i odpylania. 

rekomendacje 
techniczne, 
ekonomiczne i 
środowiskowe 

Preferowane rozwiązania to obudowy, osłony oraz stosowanie urządzeń odpylających na ciągach transportowych węgla.  Ze względów 
technicznych zastosowanie urządzeń odpylających wymaga indywidualnych ocen wykonalności.  Przy  zastosowaniu odpylania należy 
uwzględniać parametry mieszanki wsadowej. Przy stosowaniu wsadu o niskiej wilgotności stosowanie rozwiązań eliminujących pylenie 
będzie konieczne. Hermetyzacja układu napełniania wozu zasypowego lub zbiorników wsadnicy wymaga systemowego rozwiązania przy 
projektowaniu modernizacji wież węglowej.  Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowo-wybuchowe, stosowanie układów odpylania 
miejscowego wymaga szczegółowych analiz ryzyka. Istnieje możliwość stosowania zarówno w nowych jak i istniejących instalacjach. Koszty 
wymagają indywidualnych wycen z uwagi na brak standardowych rozwiązań, konieczne jest każdorazowo indywidualne podejście do 
projektu modernizacji węzłów transportowych. 

rozwiązania 
alternatywne 

Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF 2012. 

efekty środowiskowe 
wdrożenia rozwiązań 

Podniesienie skuteczności eliminacji niezorganizowanej emisji pyłu węglowego z procesu magazynowania i transportu mieszanki węglowej 
poprzez obudowy i osłony, pozwala na ograniczenie uciążliwości instalacji w zakresie emisji pyłowych. Zastosowanie układów oczyszczania 
gazów odlotowych z wybranych urządzeń nie powoduje wzrostu ilości odpadów – pył z odpylania może być zawrócony do procesu 
technologicznego.  



Procedura oceny emisji wizualnej  




