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• EMIBAT: monitoring on-line emisji niezorganizowanej z baterii 

• COPDIMO: model rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z koksowni 

5. Podsumowanie  
 

 

 

 

SPIS TREŚCI 



Czego dowiemy się o koksie z internetu (1) 



Czego dowiemy się o koksie z internetu (2) 



Czego dowiemy się o koksie z internetu (3) 

Lata 60-te Po roku 2000 



Specyfika procesu koksowania 

 Proces periodyczny / nietypowy dla produkcji masowej 

 Występowanie różnych faz podczas procesu – trudne do opisu 

właściwości fizykalne (ciało stałe, stan plastyczny, materiał 

porowaty, ciecze, gazy) 

 Konstrukcja baterii koksowniczej (ceramika i stal)  emisja ! 

 Konieczność ciągłej pracy przez cały okres życia baterii 

Brak możliwości zastosowania typowych rozwiązań kontroli procesu 



 POZWOLENIE ZINTEGROWANE - zgodnie z artykułem 14 dyrektywy IED 
(wcześniej IPPC) winno obejmować wszystkie środki niezbędne do spełnienia 
wymogów dotyczących wysokiego poziomu ochrony środowiska i kryteriów 
najlepszej dostępnej techniki oraz zapewniać dotrzymanie standardów jakości 
środowiska.  
 

 KONKLUZJE DOTYCZĄCE BAT – stanowią odniesienie dla określenia warunków 
Pozwoleń Zintegrowanych jako zapisy obligatoryjne dla wszystkich instalacji w UE 

 

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ w ramach ETS – coroczna sprawozdawczość zakładów 
koksowniczych w zakresie emisji gazów cieplarnianych (obecnie głównie CO2) 
 

 SPRAWOZDAWCZOŚĆ E-PRTR – zakłady winny monitorować poziomy m.in. 
uwolnień do powietrza wszystkich zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu E-
PRTR ,a w swojej corocznej sprawozdawczości umieszczać jedynie te 
zanieczyszczenia, których poziom uwolnień lub transferu przekracza wartości 
progowe. 

OBOWIĄZKI FORMALNO-PRAWNE OPERATORA 



 
OBOWIĄZKI FORMALNO-PRAWNE OPERATORA  
PRZESTRZEŃ PRAWNA  

Ustawa z dnia 11 lipca 2014, o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U.2014, poz. 1101) 

 

Regulująca wdrożenie zapisów  m.in. poniższych dyrektyw: 

 - Dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, 

kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu 

(Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3, z późn. zm.) 

 - Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1); 

 - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.  w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 

17.12.2010, str. 17).  

 Ustawa POS zapewnia również wykonanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania 

i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 

z 04.02.2006, str. 1, z późn. zm.).” 
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LISTA ZAKŁADÓW UCIĄŻLIWYCH DLA ŚRODOWISKA  

 

 

 

 

1990 – 2005 „Lista 80”- lista zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju .Realizacja jednego z 
elementów Polityki Ekologicznej Państwa .Zakłady z Listy 80 zostały objęte szczególnym nadzorem przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska- zwiększona częstotliwość kontroli w celu oceny realizacji zadań proekologicznych. 

 1990 r. – 80 zakładów  

1. KK Zabrze – Koksownia Knurów 

2. KK Zabrze – Koksownia Gliwice 

3. Koksownia „Makoszowy” w Zabrzu 

4. ZK „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej 

5. ZK Zdzieszowice 

6. ZK Wałbrzych  

7. Huta „Częstochowa” w Częstochowie 

8. Kombinat Metalurgiczny „Huta im.Lenina” 
w Krakowie  

10% 

 2005r.  - 33 zakłady 

1. ZK Wałbrzych  

2. ZK Zdzieszowice  

3. KK Zabrze – Koksownia Makoszowy w 
likwidacji 

4. ZK Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej 

5. Huta Sendzimira S.A. w Krakowie Mittal 
Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie 

 

 

15% 



EU environmental protection law 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

• DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 

24  November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and  control), 

it replaced: 

• DIRECTIVE 2008/1/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 

15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control. 

 

• 2012/135/EU EC Decision on the establishment of Best Available Techniques (BAT), 

Reference Document for Iron and Steel Production, Industrial Emissions Directive 

2010/75/EU, March 2012. 

 

• Commission Implementing Decision of 28 February 2012 establishing the best available 

techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and 

of the Council on industrial emissions for iron and steel production. 

 

• E-PRTR - European Commission Guidance Document for the implementation of the European 

PRTR, 31 May 2006 

 

• EU ETS - DIRECTIVE 2003/87/EC OF  THE EUROPEAN  PARLIAMENT  AND  OF  THE 

COUNCIL of  13 October 2003 establishing  a  scheme  for  greenhouse  gas  emission  

allowance  trading  within  the  Community  and amending  Council  Directive  96/61/EC;  

Last amendment in 2009 

 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

• DIRECTIVE 2010/75/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 

24  November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and  control), 

it replaced: 

• DIRECTIVE 2008/1/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 

15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control. 

 

• 2012/135/EU EC Decision on the establishment of Best Available Techniques (BAT), 

Reference Document for Iron and Steel Production, Industrial Emissions Directive 

2010/75/EU, March 2012. 

 

• Commission Implementing Decision of 28 February 2012 establishing the best available 

techniques (BAT) conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and 

of the Council on industrial emissions for iron and steel production. 

 

• E-PRTR - European Commission Guidance Document for the implementation of the European 

PRTR, 31 May 2006 

 

• EU ETS - DIRECTIVE 2003/87/EC OF  THE EUROPEAN  PARLIAMENT  AND  OF  THE 

COUNCIL of  13 October 2003 establishing  a  scheme  for  greenhouse  gas  emission  

allowance  trading  within  the  Community  and amending  Council  Directive  96/61/EC;       

Last amendment in 2009 

 
EU environmental protection law 



A jak jest w EU 15? 

Belgia 



A jak jest w EU 15? 

Niemcy 



A jak jest w EU 15? 

Wielka Brytania 



A jak jest w EU 15? 

Włochy 



Coke plants air emission 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

dispersion 

PLANT  

AREA 

COKE PLANT AMBIENT 

Air condition Emission - kg/h 

1 2 3 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Main” gaseous 

pollutants 
„Micro” 

pollutants 

COKE PLANT 

 

2.5 kg 

(average) of 

pollutants per 

Mg of coke  

 
(range of values 

is 0.4 ÷ 3.3) 

stack 

fugitive 

NOX, SOX, 

CH4, CO, 

H2S 

 

103 g 

„Dust” 

NOX, SOX, 

CH4, CO, 

H2S 

 

102 g 

PAHs, 

heavy metals 

NMVOC 

 

10-1 g 

PAHs, 
heavy metals 

NMVOC 

 

100 g 

 

PM10 

 
 

102 g 

 

PM10 

 
 

101 g 

low medium high 

Coke plants air emission – stack vs. fugitive 

Environmental harmfulness 



 

Inteligentna Koksownia Spełniająca Wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) 

Nr POIG.01.01.02-24-017/08 

 

 



Przesłanki realizacji projektu 

Bogate zasoby geologiczne węgli 

koksowych 

     w Polsce 
 

Pozycja Polski w produkcji (1 miejsce 

     w UE) i eksporcie koksu (1 miejsce w   

     świecie) 
 

Niski wiek baterii koksowniczych oraz 

zaawansowana realizacja wieloletnich 

programów inwestycyjnych w 

koksowniach 

Brak rozwiniętych systemów 

zarządzania technologicznego opartego 

na monitorowaniu procesu  i 

prognozowaniu jakości produktu 

Niska innowacyjność, słabe 

wykorzystanie osiągnięć naukowych      

z zakresu technologii koksownictwa 

Brak kompleksowego monitoringu 

oddziaływania koksowni na środowisko 

Sukcesywne zaostrzanie wymagań środowiskowych dla przemysłu koksowniczego 

oraz nacisk Komisji Europejskiej na powszechne stosowanie zapisów 

Best Available Technology Reference Documents (BREF) 

„Inteligentna koksownia 

spełniająca  wymagania najlepszej dostępnej techniki” 
Projekt nr POIG.01.01.02-24-017/08 



Produkty 

 ZaReO System indywidualnej regulacji ciśnienia w komorach baterii 

koksowniczej 

 BatMon System monitorowania stanu  technicznego baterii koksowniczej 

 SimBat Zintegrowany system nadrzędnego sterowania pracą  

baterii koksowniczej 

 PCQ Program komputerowy do prognozowania wskaźników 

jakościowych koksu 

 COPDIMO System monitorowania rozprzestrzeniania się  

zanieczyszczeń z koksowni 

 Emi-Bat System monitorowania niezorganizowanej emisji 

gazowo-pyłowej 

 CoolCoke Program optymalizujący gospodarkę wodno- 

-ściekową koksowni 

 PredCoal Program do prognozowania jakości węgla w złożu 

 DryCoal  Technologia podsuszania wsadu węglowego  

przeznaczonego do koksowania. 

 PresTest Urządzenie do badania ciśnienia rozprężania węgli koksowych 

 KarboTest Urządzenie do badania procesu koksowania węgla 



PROJEKT „INTELIGENTNA KOKSOWNIA SPEŁNIAJĄCA  
WYMAGANIA NAJLEPSZEJ DOSTĘPNEJ TECHNIKI”  

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE 

4.1 Model rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń do powietrza w otoczeniu 
koksowni 

                 

 

               Kierownik etapu:  

  mgr inż. Jolanta  
     Telenga- Kopyczyńska 

 

4.2 Model systemu monitoringu 
ekologicznego baterii koksowniczej 
działającego „on-line” obejmujący 
monitoring emisji niezorganizowanej  

   

    Kierownik etapu:  

     dr inż. Rafał Bigda 

Opieka merytoryczna  

Prof. J.Konieczyński, Prof. A.Karcz, Prof. A.Mianowski, Prof. J.Machnikowski  



BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKOWE 

IK - 4.2 
Emisja z baterii 

(głównie niezorganizowana) 

IK - 4.1 
Rozprzestrzenianie 

zanieczyszczeń 
(w otoczeniu koksowni) 

+ 

Uciążliwość instalacji dla społeczeństwa i środowiska 



EMIBAT 

monitoring on-line 
emisji niezorganizowanej z baterii 



EmiBat 

Emission monitoring system EmiBat is the world's first measurement set for 

determining the level of fugitive emission from coke oven battery in the „on-line 

mode”. The system enables continuous control in air above coke oven battery roof 

concentration of 9 pollutants in order to estimate their emission and obtain and 

collect information about battery condition and compliance with operating 

procedures. 

Advantages of EmiBat: 

 

• portable and weatherproof , 

• easy to operate and access to 

monitoring data, 

• cheap (vs. stack monitoring 

system), 

• universal – may be applied on each 

battery type. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



The idea of EmiBat 

Continuous measurement  

of only 3 substances… 

…but obtaining 

concentrations and 

emission levels of   

9 substances 

PM10 PM10

4PAHs

CH4

VOCs Benzene

CH4

Continuous sampling Calculated 
concentrations

Anthracen e

Naphthalene

VOCs

Toluene

BaP 

--------------------------------------------------- 



Modeling results: 
Prediction of PAHs concentrations on the basis of PM10 and VOC 

Naphthalene measurement 

model 

CPAH = f(CPM10, CVOC)  

c
o

n
c

e
n

tr
a
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o

n
, 

g
/m

3
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Experimental 

• 4 Polish coke oven batteries of different 

age and type at 3 different coking plants 

• Measurement of concentrations of 12 

substances acc. to E-PRTR: PM10, 

4PAH, anthracene, naphthalene, 8 

heavy metals 

• 3 years of experiments in industrial 

conditions  

• More than 500 analytical samples 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



The EmiBat software 

Current trends 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Emission prognosis 

The EmiBat software --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



The EmiBat system 

System gotowy do wdrożenia przemysłowego 

Hardware 

Software 



COPDIMO    

model rozprzestrzeniania 
zanieczyszczeń z koksowni 



The system for monitoring the dispersion of pollutants from coke plant is a 

calculation program for modeling the propagation of gas&dust pollutant to the 

atmosphere in the area of the coke plant impact. 

 

The program is a support tool for coke plant investment policy for 

emission reduction. 

Advantages of COPDIMO: 

 

• Accuracy and reliability of the results 

• Ability to optimize financial resources 

assigned to reduction of coke plant 

emissions 

• Information about the impact of the coke 

plant on the environment 

COPDIMO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
IK – 4.1 MODEL ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU W 
OTOCZENIU KOKSOWNI 

Modyfikacja modelu - wprowadzenie 
algorytmu na wyniesienie gazów 

odlotowych, opracowanego specjalnie dla 
baterii koksowniczych 

Korekta modelu –  
dostosowanie występujących w modelu 

parametrów do lokalnych warunków 
rozprzestrzeniania na podstawie 

wykonanego eksperymentu 

Pomiary weryfikacyjne w otoczeniu 
koksowni przy wykorzystaniu znacznika 

SF6  

(Produkt projektu IK) 

OPRACOWANIE MODELU  

Standardowy 
model 

Nowy 
model 



• Ponad 500 fotografii 

• 36 serii pomiarowych 

• Ponad 500 analizowanych próbek 

• Około 100 wyznaczonych punktów pomiarowych 

• 6 różnych stanów atmosfery 

• 4 pory roku 



 
Zastosowanie programu COPDIMO  
do obliczeń rozprzestrzeniania się  
zanieczyszczeń z instalacji koksowniczych 
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w stanie równowagi SR4, ua = 0,8 - 1,7 m/s 
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Results 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

262500 263000 263500 264000 264500 265000 265500 266000
877000

877500

878000

878500

879000

879500

880000

880500

881000

262500 263000 263500 264000 264500 265000 265500 266000
877000

877500

878000

878500

879000

879500

880000

880500

881000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

262500 263000 263500 264000 264500 265000 265500 266000
877000

877500

878000

878500

879000

879500

880000

880500

881000

262500 263000 263500 264000 264500 265000 265500 266000
877000

877500

878000

878500

879000

879500

880000

880500

881000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

Standard model COPDIMO 



    -MODUŁY OBLICZENIOWE 

Moduł 
rozprzestrzeniania się  

zanieczyszczeń  

Moduł ekonomiczny (2) 
 

Maksymalizacja efektu 
ekologicznego z 

wykorzystaniem z góry 
założonych środków 

finansowych 

Moduł ekonomiczny (1) 
 

Minimalizacja kosztów 
przy uzyskaniu 

wymaganego efektu 
ekologicznego  

Izolinie z 
rozkładem stężeń 

Jak najniższym 
kosztem zapewnić 

standard 
środowiskowy?  

Jak najlepiej 
wykorzystać dostępne 

środki finansowe? 



COPDIMO 

Program gotowy do wdrożenia przemysłowego 



Pomysły Komisji Europejskiej - Problemy do rozwiązania  

       B(a)P Rtęć  

Dioksyny  
Benzen 



PODSUMOWANIE (1) 

Motorem postępu dla współczesnego koksownictwa jest dążenie do 

obniżania kosztów oraz zaostrzające się wymagania środowiskowe  (tak 

jest dla każdej „branży schyłkowej”) 

Rozsądne podejście do nowych wymagań formalno-prawnych (np. 

konkluzje BAT, emisja BaP…), potrzebny jest czas i środki  

Problemy mają wszyscy – lokalne „wojny ekologiczne” (Taranto, Ostrava…)   

Najważniejsza jest wymiana informacji (nie mamy czego się wstydzić w 

porównaniu do EU15) nie wolno „zamiatać problemów pod dywan” 



PODSUMOWANIE (2) 

Pomiary środowiskowo-emisyjne są: drogie i trudne. 

Projekt Inteligentna koksownia był  niepowtarzalną okazją sfinansowania 

pomiarów na obiektach.  

EMIBAT i COPDIMO – nowoczesne i unikalne produkty (IK). Narzędzia dla 

wspierania polityki ekologicznej Spółek. 

Dzięki (IK) umocniła się współpraca i wymiana informacji w zakresie 

ekologii w koksowniach.  

Aby utrzymać produkcję koksu w Polsce, wszyscy musimy aktywnie 

pracować nad poprawą społecznego i ekologicznego wizerunku branży.   

 


