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1. WPROWADZENIE 

Niniejszy poradnik został opracowany w oparciu o dokument „Best Available Techniques (BAT) 
Reference Document for the Ferrous Metals Processing Industry” (BREF FMP) w wersji z 23 czerwca 
2021 roku nazwanej przez JOINT RESEARCH CENTRE, Directorate B – Growth and Innovation 
Circular Economy and Industrial Leadership European IPPC Bureau PRE-FINAL DRAFT. Jest to zatem 
dokument, który nie ma formy ostatecznej przyjętej przez Komisję Europejską. Dotychczasowa 
praktyka pokazuje jednak, że dokumenty końcowe tego typu (tj. BREF) zazwyczaj zatwierdzane są w 
zakresie bardzo zbliżonym do treści zawartej w PRE-FINAL DRAFT.  
 

2. WSTĘP 

Rozdział 9 BREF FMP – konkluzje BAT – obejmuje: 
 Zakres (podrozdział 9.1); 
 Definicje (podrozdział 9.2); 
 Akronimy (9.3); 
 Uwagi Ogólne (podrozdział 9.4 z dalszymi podrozdziałami); 
 Konkluzje (podrozdziały 9.5 do 9.10); 
 Opis Technik (podrozdział 9.11) 

Poniżej przytoczono podrozdziały 9.1 – 9.4 oraz 9.11 w angielskiej (oryginalnej) i polskiej wersji 
językowej z zasadami przedstawionymi we Wprowadzeniu, a same konkluzje BAT (podrozdziały 9.5 
do 9.10) przytoczone są według tych samych zasad w rozdziale 3 wraz z ich interpretacją. 
 
 
 
 

9.1 Scope 
These BAT conclusions concern the following activities 
specified in Annex I to Directive 2010/75/EU: 
 

2.3 Processing of ferrous metals: 
(a) operation of hot rolling mills with a capacity exceeding 20 tonnes 
of crude steel per hour; 
(c) application of protective fused metal coats with an input 

exceeding 2 tonnes of crude steel per hour; this includes hot dip 
coating and batch galvanising. 

2.6 Surface treatment of ferrous metals using electrolytic or chemical 
processes where the volume of the treatment vats exceeds 30 
m3, when it is carried out in  cold rolling, wire drawing or batch 
galvanising . 

6.11 Independently operated treatment of waste water not covered by 
Directive 91/271/EEC, provided that the main pollutant load 
originates from the activities covered by these BAT 
conclusions. 
 

 
These BAT conclusions also cover the following: 
 
 Cold rolling and wire drawing if directly associated with hot 

rolling and/or hot dip coating. 
       
 Acid recovery, if directly associated with the activities covered by 

these BAT conclusions. 
 The combined treatment of waste water from different origins, 

provided that the waste water treatment is not covered by 
Directive 91/271/EEC and that the main pollutant load originates 
from the activities covered by these BAT conclusions. 

 Combustion processes directly associated with the activities 
covered by these BAT conclusions provided that: 

9.1 Zakres 
Niniejsze konkluzje BAT dotyczą następujących działań określonych w 
Załączniku I do Dyrektywy 2017/75/UE: 
 
2.3 Obróbka stali: 

(a) eksploatacja walcowni gorących o wydajności przekraczającej 20 
ton surowej stali na godzinę; 
(c) nadkładanie ochronnych powłok metalowych o wsadzie 

przekraczającym 2 tony surowej stali na godzinę; obejmuje to 
cynkowanie ogniowe ciągłe i cynkowanie ogniowe jednostkowe 
(zanurzeniowe). 

2.6 Obróbka powierzchni stali i stopów żelaza przy zastosowaniu 
procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdy całkowita 
objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, ze wsadem 
przygotowanym w  procesie walcowania na zimno, ciągnienia 
drutu lub cynkowania ogniowego jednostkowego 
(zanurzeniowego) łącznie z wannami procesowymi 
wykorzystywanymi w tych procesach  . 

6.11 Niezależne oczyszczanie ścieków nieobjętych Dyrektywą 
91/271/EWG, pod warunkiem że główny ładunek zanieczyszczeń 
pochodzi z działań objętych niniejszymi konkluzjami BAT. 

 
Niniejsze konkluzje BAT obejmują również: 

 
 Walcowanie na zimno i ciągnienie drutu, jeśli jest ono 

bezpośrednio związane z walcowaniem na gorąco i/lub 
cynkowaniem ogniowym. 

  ciągnienie BAT  
 Odzysk kwasu, jeśli jest on bezpośrednio związany z działaniami 

objętymi niniejszymi konkluzjami BAT. 
 Mieszane oczyszczanie ścieków różnego pochodzenia, pod 

warunkiem że oczyszczanie ścieków nie jest objęte Dyrektywą 
91/271/EWG oraz że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z 



 
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  

 K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-0868 
 
 

 

4 

1. the gaseous products of combustion  are put into direct contact with 
material (such as direct feedstock heating or direct feedstock drying), or   
2. the radiant and/or conductive heat is transferred through a solid wall 
(indirect heating): 
- without using an intermediary heat transfer fluid (this includes 

heating of the galvanising kettle), or 
- when a gas (e.g. H2) acts as the intermediary heat transfer fluid in 

the case of batch annealing. 
 
 
 
 
 
These BAT conclusions do not cover the following: 
  Metal coating by thermal spraying. 
 Electroplating and electroless plating;.  this may be covered by 

the BAT conclusions for Surface Treatment of Metals and Plastics 
(STM). 

 
Other BAT conclusions and reference documents which could be 
relevant for the activities covered by these BAT conclusions include the 
following: 
 Iron and Steel Production (IS) 
 Large Combustion Plants (LCP); 
 Surface Treatment of Metals and Plastics (STM); 
 Surface Treatment using Organic Solvents (STS); 
 Waste Treatment (WT); 
 Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations 

(ROM); 
 Economics and Cross-Media Effects (ECM); 
 Emissions from Storage (EFS); 
 Energy Efficiency (ENE); 
 Industrial Cooling Systems (ICS). 

 
These BAT conclusions apply without prejudice to other relevant legislation, 
e.g. on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals 
(REACH), on classification, labelling and packaging (CLP). 

działań objętych niniejszymi konkluzjami BAT. 
 Procesy spalania bezpośrednio związane z działaniami objętymi 

niniejszymi konkluzjami BAT, pod warunkiem że: 
1. gazowe produkty spalania  wchodzą w bezpośredni kontakt z 
materiałem (np. bezpośrednie nagrzewanie surowca lub bezpośrednie 
osuszanie surowca), lub   
2. ciepło promieniowania i/lub przewodzenia jest przenoszone przez litą 
ścianę (nagrzewanie pośrednie): 
- bez użycia pośredniczącego płynnego nośnika ciepła ( w tym 

nagrzewania wanny cynkowniczej), lub 
- kiedy gaz (np. H2) działa jako pośredniczący płynny nośnik ciepła w 

przypadku wyżarzania partiami. 
 
Niniejsze konkluzje BAT nie obejmują: 
 Powlekania metali metodą natryskiwania plazmowego. 
 Prądowe i bezprądowe nakładanie powłok;.  konkluzje BAT 

mogą obejmować obróbkę powierzchni metali i tworzyw 
sztucznych (STM). 

 
Inne konkluzje BAT i dokumenty referencyjne, które mogą dotyczyć 
działań objętych niniejszymi konkluzjami BAT, obejmują: 
 Produkcję żelaza i stali (IS); 
 Duże obiekty spalania energetycznego (LCP); 
 Obróbkę powierzchni metali i tworzyw sztucznych (STM); 
 Obróbkę powierzchni z użyciem rozpuszczalników organicznych 

(STS); 
 Przetwarzanie odpadów (WT); 
 Monitorowanie emisji do powietrza i wody z instalacji IED (ROM); 
 Zagadnienia ekonomiczne i wzajemne oddziaływania pomiędzy 

procesami a środowiskiem (ECM); 
 Emisje z miejsc magazynowania (EFS); 
 Techniki efektywnego wykorzystywania energii (ENE); 
 Przemysłowe systemy chłodzenia (ICS). 

 
Niniejsze konkluzje BAT mają zastosowanie bez uszczerbku dla innych 
właściwych przepisów, np. w sprawie rejestracji, oceny, autoryzacji i 
ograniczenia chemikaliów (REACH), klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania (CLP). 

 
9.2 Definitions 
For the purposes of these BAT conclusions, the following definitions apply: 

9.2 Definicje 
Na użytek niniejszych konkluzji BAT stosuje się następujące definicje: 

  
General terms Pojęcia ogólne 

Term used Definition Stosowane 
pojęcie Definicja 

 
Batch 
galvanising 

Discontinuous immersion of steel workpieces in a bath 
containing molten zinc to coat their surface with zinc. 
This also includes any directly associated pre- and 

post-treatment processes (e.g. degreasing and passivation). 

Cynkowanie 
ogniowe 
jednostkowe 
(zanurzeniowe)  

Nieciągłe zanurzanie elementów stalowych w kąpieli 
zawierającej stopiony cynk w celu pokrycia 
powierzchni cynkiem. Obejmuje również wszelkie 
powiązane procesy obróbki wstępnej i końcowej (np. 
odtłuszczanie i pasywację). 

 
Bottom 
dross 

  
A reaction product of molten zinc with iron or with iron 
salts carried over from pickling or fluxing. This reaction 
product sinks to the bottom of the zinc bath. 

 
Kożuch żużlowy 
denny, tzw. „cynk 
twardy” 

  
Produkt reakcji stopionego cynku z żelazem lub 
solami żelaza, pochodzący z wytrawiania lub 
topnikowania.   Ten produkt reakcji opada na dno 
kąpieli cynkowej. 

Carbon 
steel 

Steel in which the content of each alloy element is less than 5 
wt-%. 

Stal niestopowa Stal, w której zawartość każdego pierwiastka 
stopowego wynosi poniżej 5  % masowych. 

Channelled 
emissions 

Emissions of pollutants into the environment through any 
kind of duct, pipe, stack, etc. 

Emisje 
zorganizowane  

Emisje zanieczyszczeń do środowiska przez 
wszelkiego rodzaju kanały, rury, kominy itd. 

 
Cold 
rolling 

Compression of steel by rollers at ambient temperatures 
to change its characteristics (e.g. size, shape and/or 
metallurgical properties). This also includes any directly 
associated pre- and post-treatment processes (e.g. 
pickling, annealing and oiling). 

 
Walcowanie na 
zimno 

Ściskanie stali za pomocą walców w temperaturze 
otoczenia w celu zmiany jej właściwości (np. 
wielkości, kształtu i/lub właściwości 
metalurgicznych). Obejmuje ono również wszelkie 
bezpośrednio powiązane procesy obróbki wstępnej i 
końcowej (np. wytrawianie, wyżarzanie i naolejanie  
). 

Continuous Measurement using an automated measuring system 
permanently installed on site. 

Pomiar ciągły Pomiar za pomocą zautomatyzowanego systemu 
pomiarowego zainstalowanego na stałe. 
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Measure-
ment 
Direct dis-
charge 

Discharge to a receiving water body without further 
downstream waste water treatment. 

Odprowadzanie 
bezpośrednie 

Odprowadzanie do zbiornika wodnego bez dalszego 
oczyszczania ścieków. 

Existing 
plant 

A plant that is not a new plant. Zakład istniejący Zakład, który nie jest nowym zakładem. 

Feedstock Any steel input (unprocessed or partly processed) or 
workpieces entering a 

production process step. 

 Wsad Dowolny wsad stalowy (nieprzetworzony lub 
częściowo przetworzony) lub   półwyroby 
wprowadzone do etapu procesu produkcyjnego. 

Feedstock 
heating 

Any process step where feedstock is heated. This does not 
include feedstock drying 

or the heating of the galvanising kettle. 

Nagrzewanie  
wsadu 

Dowolny etap procesu, podczas którego   wsad jest 
podgrzewany. Nie obejmuje to suszenia   wsadu ani 
podgrzewania wanny cynkowniczej 

Ferrochro
mium 

An alloy of chromium and iron typically containing 
between 50 wt-% and 70 wt-% of chromium. 

Żelazochrom Stop chromu i żelaza na ogół zawierający od 50  % 
masowych do 70  % masowych chromu. 

Flue-gas The exhaust gas exiting a combustion unit. Gaz spalinowy Spaliny opuszczające jednostkę spalania. 
 
  

       
  

 wanny      

High-alloy 
steel 

Steel in which the content of one or more alloy elements 
is 5 wt-% or more.   

  

Stal 
wysokostopowa 

Stal, w której zawartość jednego lub więcej 
pierwiastków stopowych wynosi 5  % masowych lub 
więcej.     

 
Hot dip 
coating 

Continuous immersion of steel sheets or wires through 
a bath containing molten metal(s), e.g. zinc and/or 
aluminium, to coat the surface with metal(s). This also 

includes any directly associated pre- and post-treatment 
processes (e.g. pickling and phosphating). 

 
Cynkowanie 
ogniowe ciągłe 

Ciągłe zanurzanie blach lub drutów stalowych w 
kąpieli zawierającej stopiony metal(e), np. cynk  i/lub 
glin, w celu pokrycia powierzchni metalem(-/ami). 
Obejmuje również wszelkie bezpośrednio powiązane 
procesy obróbki wstępnej i końcowej (np. 
wytrawianie i fosforanowanie). 

Hot rolling Compression of heated steel  by rollers at 
temperatures typically ranging from 1 050 °C to 1 300 
°C to change its characteristics (e.g. size, shape and/or 
metallurgical properties). This includes also hot ring 
rolling and hot rolling of 

seamless tubes as well as any directly associated pre- and 
post-treatment processes (e.g. scarfing, finishing, pickling 
and oiling). 

Walcowanie na 
gorąco 

Ściskanie nagrzanej stali za pomocą walców w 
temperaturach na ogół mieszczących się w zakresie od 
1 050°C do 1 300°C w celu zmiany jej właściwości 
(np. rozmiaru, kształtu i/lub właściwości 
metalurgicznych). Obejmuje to również walcowanie 
na gorąco pierścieni i walcowanie na gorąco rur 
bezszwowych, jak również wszelkie bezpośrednio 
powiązane procesy obróbki wstępnej i końcowej (np. 
oczyszczanie płomieniowe, wykańczanie, 
wytrawianie i natłuszczanie). 

Indirect 
discharge 

A discharge that is not a direct discharge. Odprowadzanie 
pośrednie 

Odprowadzanie, które nie jest odprowadzaniem 
bezpośrednim. 

Intermedi
ate 

Heating 

Heating of the feedstock between the hot rolling stages. Nagrzewanie   
międzyo-
peracyjne 

Nagrzewanie   wsadu pomiędzy etapami walcowania 
na gorąco. 

Iron and 
steel 

process 
gases 

Blast furnace gas, basic oxygen furnace gas, coke oven 
gas or mixtures thereof originating from iron and steel 
production. 

Gazy hutnicze Gaz wielkopiecowy, gaz konwertorowy, gaz z 
koksowni lub ich mieszaniny pochodzące z produkcji 
żelaza i stali. 

Leaded 
steel 

Steel grades in which the content of lead added is typically 
between 0.15 wt-% and 

0.35 wt-%. 

Stal z dodatkiem 
ołowiu   

Gatunki stali, w których zawartość ołowiu wynosi na 
ogół od 0,15  t% masowych  do 0,35  % masowych. 

Major 
plant 
upgrade 

A major change in the design or technology of a plant 
with major adjustments or 

replacements of the process and/or abatement technique(s) 
and associated equipment. 

Znaczna 
modernizacja 
zakładu 

Znaczna zmiana w konstrukcji lub technologii 
zakładu ze znacznymi zmianami lub wymianami 
procesu i/lub technik(i) redukcji zanieczyszczeń oraz 
związanego z nimi wyposażenia. 

Mass flow The mass of a given substance or parameter which is 
emitted over a defined period of time. 

Przepływ  masy Masa danej substancji lub parametru, który jest 
emitowany w określonym czasie. 

Mill scale Iron oxides formed on the surface of steel when oxygen 
reacts with hot metal. This occurs immediately after 
casting, during reheating and hot rolling. 

Zgorzelina 
 

Tlenki żelaza powstające na powierzchni stali, gdy 
tlen reaguje z gorącym metalem. Dzieje się to 
natychmiast po odlewaniu, podczas ponownego 
nagrzewania i walcowania na gorąco. 

Mixed acid A mixture of hydrofluoric acid and nitric acid. Mieszanina 
kwasów 

Mieszanina kwasu fluorowodorowego i kwasu 
azotowego. 

 
New plant 

A plant first permitted at the site of the installation 
following the publication of these BAT conclusions or a 
complete replacement of a plant following the publication 
of these BAT conclusions. 

 
Nowy zakład 

Zakład dopuszczony po raz pierwszy w miejscu 
instalacji po opublikowaniu niniejszych konkluzji 
BAT kub całkowita modernizacja zakładu po 
opublikowaniu niniejszych konkluzji BAT. 
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Periodic 
Measurem
ent 

Measurement at specified time intervals using manual or 
automated methods. 

Pomiar okresowy Pomiar w określonych odstępach czasu przy użyciu 
metod ręcznych lub automatycznych. 

 
Plant 

All parts of an installation covered by the scope of these 
BAT conclusions and any other directly associated 
activities which have an effect on consumption and/or 

emissions. Plants may be new plants or existing plants. 

 
Zakład 

Wszystkie części instalacji objęte zakresem 
niniejszych konkluzji BAT oraz wszelkie inne 
bezpośrednio powiązane działania, które mają wpływ 
na zużycie i/lub emisje. Zakłady obejmują nowe 
zakłady i zakłady istniejące. 

Post-
heating 

Heating of the feedstock after hot rolling. Dogrzewanie Nagrzewanie  półwyrobu po walcowaniu na gorąco. 

Process 
chemicals 

Substances and/or mixtures as defined in Article 3 of 
Regulation EC/1907/2006 and used in the process(es). 

Chemikalia 
procesowe 

Substancje i/lub mieszaniny określone w art. 3 
Rozporządzenia WE/1907/2006/ i stosowane w 
procesach. 

Recovery Recovery as defined in Article 3(15) of Directive 
2008/98/EC. 

The recovery of spent acids includes their regeneration, 
reclamation and recycling. 

Odzysk Odzysk zgodnie z art. 3 ust. 15 Dyrektywy 
2008/98/WE. 

Odzysk zużytych kwasów obejmuje ich regenerację i 
recykling. 

 
Regal-
vanising 

The processing of used galvanised articles (e.g. 
highway guard rails) that are returned to be galvanised 
after long service periods. Processing of these articles 

requires additional process steps due to the presence of partly 
corroded surfaces or the need to remove any residual zinc 
coating. 

 
Ponowne 
cynkowanie 

Przetwarzanie zużytych wyrobów ocynkowanych (np. 
barier energochłonnych), które są zwracane do 
cynkowania po długim okresie użytkowania. 
Przetwarzanie tych wyrobów wymaga dodatkowych 
etapów procesu ze względu na obecność częściowo 
skorodowanych powierzchni lub konieczność 
usunięcia wszelkich pozostałości powłoki cynkowej. 

Reheating Heating of the feedstock before hot rolling.  Nagrzewanie  Nagrzewanie   wsadu przed walcowaniem na gorąco. 
Residue Substance or object generated by the activities covered by 

the scope of these BAT 
conclusions as waste or by-product. 

Pozostałość Substancja lub przedmiot wytworzony w wyniku 
działalności objętej zakresem niniejszych konkluzji 
BAT jako odpad lub produkt uboczny. 

Sensitive 
receptor 

Areas which need special protection, such as: 
- residential areas; 

areas where human activities are carried out (e.g. 
neighbouring workplaces, schools, day-care centres, 
recreational areas, hospitals or nursing homes). 

Wrażliwy   obiekt 
oddziaływania 

Obszary wymagające szczególnej ochrony, takie 
jak: 
- tereny mieszkalne; 

obszary, w których prowadzona jest działalność 
człowieka (np. sąsiednie miejsca pracy, szkoły, 
żłobki, tereny rekreacyjne, szpitale czy domy opieki). 

Stainless 
steel 

High-alloy steel which contains chromium typically 
within the range 10-23 wt-%. It includes austenitic steel, 
which also contains nickel typically within the range 8- 

10 wt-%. 

Stal nierdzewna Stal wysokostopowa zawierająca chrom zwykle w 
zakresie 10-23  % masowych . Obejmuje stal 
austenityczną, która również zawiera nikiel na ogół 
w zakresie 8- 

10   masowych %. 
Top dross  . 

In hot dipping, the oxides formed  on the surface of the 
molten zinc bath by reaction of iron and aluminium. 

Kożuch żużlowy 
wierzchni, tzw. 
„zgar” 

 . 
Tlenki powstające na powierzchni kąpieli stopionego 
cynku podczas cynkowania ogniowego, w wyniku 
reakcji żelaza i glinu. 

Valid 
hourly (or 
half-
hourly) 
average 

An hourly (or half-hourly) average is considered valid 
when there is no maintenance or malfunction of the 
automated measuring system. 

Właściwa średnia 
godzinowa (lub 
półgodzinowa) 

Średnia godzinowa (lub półgodzinowa) jest uważana 
za właściwą, gdy nie obejmuje konserwacji lub 
nieprawidłowego działania automatycznego systemu 
pomiarowego. 

Volatile 
substance 

A substance capable of readily changing from a solid or 
liquid form to a vapour, having a high vapour pressure 
and a low boiling point (e.g. HCl). This includes 

volatile organic compounds as defined in Article 3(45) of 
Directive 2010/75/EU. 

Substancja lotna Substancja zdolna do łatwej przemiany z postaci stałej 
lub ciekłej w parę, charakteryzująca się wysoką 
prężnością pary i niską temperaturą wrzenia (np. 
HCl). Powyższe obejmuje lotne związki organiczne 
zdefiniowane w art. 3 ust. 45 Dyrektywy 
2010/75/WE. 

Wire 
drawing 

Drawing of steel rods or wires through dies to reduce 
their diameter. This also includes any directly associated 
pre- and post-treatment processes (e.g. wire rod 

pickling and feedstock heating after drawing). 

Ciągnienie drutu Przeciąganie stalowych prętów lub drutów przez 
matryce w celu zmniejszenia ich średnicy. Powyższe 
obejmuje również wszelkie bezpośrednio powiązane 
procesy obróbki wstępnej i końcowej (np. 
wytrawianie walcówki i nagrzewanie   półwyrobu po 
ciągnieniu). 

Zinc Ash     A mixture comprising zinc metal, zinc oxide and zinc 
chloride that is formed on the surface of the molten 

zinc bath. 

Popiół cynkowy     Mieszanina zwierająca cynk, tlenek cynku i chlorek 
cynku, która powstaje na powierzchni kąpieli 
stopionego cynku. 

  Chemikalia 
procesowe 

Substancje chemiczne stosowane w procesie 
technologicznym w celu wywołania wymaganych 
efektów w odniesieniu do właściwości 
przetwarzanego materiału i/lub stosowanego 
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oprzyrządowania (np. emulsja do smarowania i 
chłodzenia wykrojów w procesie walcowania; kwas 
do trawienia powierzchni, rozpuszczalniki 
organiczne, preparaty pasywujące, roztwory 
odtłuszczające, lakiery, itd.) 

  Instalacja a) stacjonarne urządzenie techniczne, 
b) zespół  stacjonarnych  urządzeń  technicznych  
powiązanych technologicznie,  do  których  tytułem  
prawnym  dysponuje  ten  sam podmiot i położonych 
na terenie jednego zakładu, 
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani 
ich zespołami, 

  Stal 
wysokostopowa 

Stal wysokostopowa inna niż stal nierdzewna, w 
której zawartość pierwiastków stopowych wynosi 
powyżej 5% (rozdz. 11.3.1 BREF) 

  Stal nierdzewna: Istnieją cztery główne klasy stali nierdzewnych: 
ferrytyczne, austenityczne, martenzytyczne i duplex. 
Wszystkie z nich zawierają chrom (10-23%). Stal 
austenityczna zawiera również około 8-10% niklu.  
(rozdz. 11.3.1 BREF) 

  Teksturowanie 
walców 
roboczych 

Wytworzenie na powierzchni walców wymaganego 
rodzaju chropowatości. Stosuje się w walcowaniu 
wygładzającym. 

  
 

Pollutants and parameters Zanieczyszczenia i parametry 

Term used Definition 
Stoso-
wane 

pojęcie 
Definicja 

B The sum of boron and its compounds, dissolved or bound to 
particles, expressed as B. 

B Suma boru i jego związków, rozpuszczonych lub związanych   
w cząstki , wyrażona jako B. 

Cd The sum of cadmium and its compounds, dissolved or 
bound to particles, expressed as Cd. 

Cd Suma kadmu i jego związków, rozpuszczonych lub 
związanych   w cząstki, wyrażona jako 

Cd. 
CO Carbon monoxide. CO Tlenek węgla. 
COD Chemical oxygen demand. Amount of oxygen needed for 

the total chemical oxidation of the organic matter to carbon 
dioxide using dichromate. COD is an indicator for the 
mass concentration of organic compounds. 

 
ChZT 

Chemiczne zapotrzebowanie na tlen. Ilość tlenu potrzebna do 
całkowitego chemicznego utlenienia materii organicznej do 
dwutlenku węgla przy użyciu dwuchromianu. ChZT jest 
wskaźnikiem stężenia masowego związków organicznych. 

Cr The sum of chromium and its compounds, dissolved or 
bound to particles, expressed as Cr. 

Cr Suma chromu i jego związków, rozpuszczonych lub 
związanych   w cząstki, wyrażona jako Cr. 

Cr(VI) Hexavalent chromium, expressed as Cr(VI), includes all 
chromium compounds where the chromium is in the 
oxidation state +6. 

Cr(VI) Sześciowartościowy chrom, wyrażony jako Cr(VI), obejmuje 
wszystkie związki chromu, w których stopień utlenienia 
chromu wynosi +6. 

Dust Total particulate matter (in air). Pył Suma cząstek stałych (w powietrzu). 
Fe The sum of iron and its compounds, dissolved or bound to 

particles, expressed as Fe. 
Fe Suma żelaza i jego związków, rozpuszczonych lub związanych   

w cząstki , wyrażona jako Fe. 

F- Dissolved fluoride, expressed as F-. F- Rozpuszczony fluorek, wyrażony jako F-. 

HCl Hydrogen chloride. HCl Chlorek wodoru. 
HF Hydrogen fluoride. HF Fluorek wodoru. 
Hg The sum of mercury and its compounds, dissolved or bound 

to particles, expressed as Hg. 
Hg Suma rtęci i jego związków, rozpuszczonych lub związanych   

w cząstki, wyrażona jako Hg. 
HOI Hydrocarbon oil index. The sum of compounds 

extractable with a hydrocarbon solvent 
(including long-chain or branched aliphatic, alicyclic, 
aromatic or alkyl-substituted aromatic hydrocarbons). 

 
HOI 

Indeks oleju węglowodorowego. Suma związków 
możliwych do wyekstrahowania przy użyciu 
rozpuszczalnika węglowodorowego 

(włączając węglowodory długołańcuchowe lub rozgałęzione 
alifatyczne, alicykliczne, aromatyczne lub aromatyczne z 
przyłączeniem alkilowym). 

H2SO4 Sulphuric acid. H2SO4 Kwas siarkowy. 
NH3 Ammonia. NH3 Amoniak. 
Ni The sum of nickel and its compounds, dissolved or bound to 

particles, expressed as Ni. 
Ni Suma niklu i jego związków, rozpuszczonych lub związanych   

w cząstki, wyrażona jako Ni. 
 2    2   



 
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  

 K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-0868 
 
 

 

8 

NOX The sum of nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide 
(NO2), expressed as NO2. 

NOX Suma tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), wyrażona 
jako NO2. 

Pb The sum of lead and its compounds, dissolved or bound to 
particles, expressed as Pb. 

Pb Suma ołowiu i jego związków, rozpuszczonych lub 
związanych   w cząstki, wyrażona jako Pb. 

Sn The sum of tin and its compounds, dissolved or bound to 
particles, expressed as Sn. 

Sn Suma cyny i   jej związków, rozpuszczonych lub związanych   
w cząstki, wyrażona jako Sn. 

SO2 Sulphur dioxide. SO2 Dwutlenek siarki. 
SOX The sum of sulphur dioxide (SO2), sulphur trioxide (SO3) 

and sulphuric acid aerosols, expressed as SO2. 
SOX Suma dwutlenku siarki (SO2), trójtlenku siarki (SO3) i aerozoli 

kwasu siarkowego wyrażona jako SO2. 
TOC Total organic carbon, expressed as C (in water); includes all 

organic compounds. 
TOC Ogólny węgiel organiczny, wyrażony jako C (w wodzie); 

obejmuje wszystkie związki organiczne. 
Total P Total phosphorus, expressed as P, includes all 

inorganic and organic phosphorus compounds. 
P 
całkowity 

Fosfor całkowity, wyrażony jako P, włączając wszystkie 
nieorganiczne i organiczne związki fosforu. 

TSS Total suspended solids. Mass concentration of all suspended 
solids (in water), measured via filtration through glass fibre 
filters and gravimetry. 

TSS Zawiesiny stałe ogółem. Stężenie masowe wszystkich 
zawieszonych ciał stałych (w wodzie), mierzone przez filtrację 
przez filtry z włókna szklanego i grawimetrię. 

TVOC Total volatile organic carbon, expressed as C (in air). TVOC Całkowita zawartość związków organicznych, wyrażona jako 
C (w powietrzu). 

Zn The sum of zinc and its compounds, dissolved or bound to 
particles, expressed as Zn. 

Zn Suma cynku i jego związków, rozpuszczonych lub związanych   
w cząstki, wyrażona jako Zn. 

  
9.3 Acronyms 
For the purposes of these BAT conclusions, the following acronyms apply: 

9.3 Akronimy 
Na użytek niniejszych konkluzji BAT stosuje się następujące akronimy: 

Acronym Definition Skrót Definicja 
  BAT-

AEL 
BAT - powiązany poziom emisji, jak określono w art. 3 ust. 13 
dyrektywy IED: 
„poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi tech- 
nikami” oznaczają różne poziomy emisji uzyskiwane w nor- 
malnych warunkach eksploatacji z wykorzystaniem 
najlepszej dostępnej techniki lub kombinacji najlepszych do- 
stępnych technik, które opisano w konkluzjach dotyczących 
BAT, wyrażone jako średnia w danym okresie w określonych 
warunkach odniesienia 

  BAT-
AEPL 

BAT - powiązany poziom efektywności środowiskowej, 
zgodnie z opisem w sekcji 3.3.2 decyzji wykonawczej Komisji 
2012/119/UE: 
„Poziomy efektywności środowiskowej inne niż poziomy emisji 
mogą być związane z daną BAT”. 

BG Batch galvanising BG Cynkowanie ogniowe jednostkowe (zanurzeniowe) 
CMS Chemicals management system CMS System zarządzania chemikaliami 
CR Cold rolling CR Walcowanie na zimno 
EMS Environmental management system EMS System zarządzania środowiskowego 
FMP Ferrous metals processing FMP Obróbka  stali i stopów żelaza 
HDC Hot dip coating HDC Cynkowanie ogniowe ciągłe 
HR Hot rolling HR Walcowanie na gorąco 
OTNOC Other than normal operating conditions OTNOC Inne niż normalne warunki działalności 
SCR Selective catalytic reduction SCR Selektywna redukcja katalityczna 
SNCR Selective non-catalytic reduction SNCR Selektywna redukcja niekatalityczna 
WD Wire drawing WD Ciągnienie drutu 
  
9.4 General considerations 9.4 Uwagi ogólne 
  
9.4.1 Best Available Techniques 9.4.1 Najlepsze dostępne techniki 
  
The techniques listed and described in these BAT conclusions are neither 
prescriptive nor exhaustive. Other techniques may be used that ensure at 
least an equivalent level of environmental protection. 
 
 
Unless otherwise stated, the BAT conclusions are generally applicable. 
 
 

Techniki wymienione i opisane w niniejszych konkluzjach BAT nie są 
ani normatywne, ani wyczerpujące. Dopuszczalne jest stosowanie 
innych technik, które zapewniają co najmniej równoważny poziom 
ochrony środowiska. 
 
O ile nie określono inaczej, konkluzje BAT mają zastosowanie ogólne. 
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[NOTE: In order to avoid repetition, this section contains general 
considerations that are essential to the understanding of the BAT 
conclusions taken as a stand-alone document, such as: 
- reference conditions for emissions to air (e.g. dry gas, standard 

temperature/pressure, oxygen concentration); 
- averaging periods; 
- sampling times; 
- conversions to reference conditions; 
- units in which environmental performance levels are expressed.] 

[UWAGA: Aby uniknąć powtórzeń, niniejszy rozdział zawiera uwagi 
ogólne, które są niezbędne do zrozumienia konkluzji BAT traktowanych 
jako samodzielny dokument, takie jak: 
- warunki odniesienia dla emisji do powietrza (np. suchy gaz, 

standardowa temperatura/ciśnienie, stężenie tlenu); 
- okresy uśredniania; 
- czasy pobierania próbek; 
- konwersje do warunków referencyjnych; 
- jednostki, w których wyrażone są poziomy oddziaływań 

środowiskowych.] 
 

  
9.4.2 BAT-AELs and indicative emission levels for emissions to air 9.4.2 BAT-AEL i orientacyjne poziomy emisji dla emisji do powietrza 
  
Emission levels associated with the best available techniques (BAT-
AELs) and indicative emission levels for emissions to air given in 
these BAT conclusions refer to concentrations (mass of emitted 
substances per volume of waste gas) under the following standard 
conditions: dry gas at a temperature of 273.15 K and a pressure of 101.3 
kPa, and expressed in mg/Nm3. 
 
The reference oxygen levels used to express BAT-AELs and indicative 
emission levels in these BAT conclusions are shown in the table below. 

Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-
AEL) i orientacyjne poziomy emisji dla emisji do powietrza podane w 
niniejszych konkluzjach BAT odnoszą się do stężeń (masy 
wyemitowanych substancji na objętość gazu odlotowego) w 
następujących standardowych warunkach: suchy gaz o temperaturze 
273,15oK i ciśnieniu 101,3 kPa, wyrażonych w mg/Nm3. 
 
Poniższa tabela przedstawia referencyjne poziomy tlenu stosowane do 
wyrażenia BAT-AEL oraz orientacyjne poziomy emisji w niniejszych 
konkluzjach BAT. 

Source of emissions Reference oxygen level (OR) Źródło emisji Referencyjny poziom tlenu (OR) 
Combustion processes associated 
with: 
-  feedstock heating and drying; 
- heating of the galvanising 

kettle 

 
3 dry vol-% 

Procesy spalania związane z: 
-  nagrzewaniem wsadu, 

obróbką cieplną wyrobów i 
suszeniem; 

- nagrzewaniem wanny 
cynkowniczej. 

 
3% objętościowe w gazie suchym 

All other sources No correction for the oxygen level Wszystkie pozostałe źródła Brak korekty dla poziomu tlenu 
For the cases where a reference oxygen level is given, the equation for 
calculating the emission concentration at the reference oxygen level is: 
 

W przypadkach, w których podany jest referencyjny poziom tlenu, 
równanie do obliczania stężenia emisji przy referencyjnym poziomie tlenu 
wynosi: 
 

=
21 −
21 − ×  

 
where:  
ER: emission concentration at the reference oxygen level OR;  
OR: reference oxygen level in vol-%; 
EM: measured emission concentration;  
OM: measured oxygen level in vol-%. 

gdzie:   
ER: stężenie emisji przy referencyjnym poziomie tlenu OR;  
OR: referencyjny poziom tlenu w  % objętościowych; 
EM: zmierzone stężenie emisji; 
OM: zmierzony poziom tlenu w  % objętościowych 

The equation above does not apply if the combustion process(es) use 
oxygen-enriched air or pure oxygen or when additional air intake for safety 
reasons brings the oxygen level in the waste gas very close to 21 vol-%. In 
this case, the emission concentration at the reference oxygen level of 3 dry 
vol-% is calculated differently, e.g. by normalising on the basis of the carbon 
dioxide generated by the combustion. 

Powyższe równanie nie ma zastosowania, jeśli proces(y) spalania 
wykorzystuje powietrze wzbogacone w tlen lub czysty tlen lub gdy 
dodatkowy pobór powietrza ze względów bezpieczeństwa powoduje, że 
poziom tlenu w gazach odlotowych jest bardzo bliski 21  % objętościowych. 
W takim przypadku stężenie emisji przy referencyjnym poziomie tlenu 3% 
objętościowych w gazie suchym -  % oblicza się inaczej, np. poprzez 
normalizację na podstawie dwutlenku węgla wytwarzanego podczas 
spalania. 

 Spalanie paliwa gazowego (gazu ziemnego) używanego w piecach 
grzewczych wydziałów przeróbczych w przemyśle stalowym odbywa się z 
ustalonym stosunkiem gazu do powietrza w zakresie od 1,05 do 1,3 w 
zależności od systemu sterowania (im lepszy system sterowania to ten 
stosunek jest mniejszy). 
Spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen zmniejsza zużycia paliwa, które 
jest tym bardziej znaczące, jeżeli usunięty zostanie całkowicie azot. Spalanie 
w atmosferze wzbogaconej w tlen zmniejsza również emisję dwutlenku 
węgla i tlenków azotu. 
Więcej na ten temat zwarto w rozdziale 11.5 BREF, który w całości 
przytoczono w załączniku nr 1 niniejszego poradnika. 

For averaging periods of BAT-AELs for emissions to air, the following 
definitions apply. 

W odniesieniu do okresów uśredniania BAT-AEL dla emisji do powietrza 
stosuje się następujące definicje 
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Type of 
measurement 

Averaging period Definition Rodzaj 
pomiaru 

Okres uśredniania Definicja 

Continuous Daily average Average over a period of one 
day based on valid 

hourly or half-hourly averages. 

Ciągły Średnia dzienna Średnia z okresu jednego dnia na 
podstawie właściwych średnich 
godzinowych lub półgodzinowych. 

Periodic Average over 
the sampling 
period 

Average value of three 
consecutive measurements 

of at least 30 minutes each (1). 

Okresowy Średnia w okresie 
pobierania próbek 

Średnia wartość trzech kolejnych 
pomiarów co najmniej 30 minut 
każdy (1). 

(1) For any parameter where, due to sampling or analytical limitations 
and/or due to operational conditions, a 30- 

minute sampling/measurement and/or an average of three consecutive 
measurements is inappropriate, a more representative 
sampling/measurement procedure may be employed. 

(1) W przypadku każdego parametru, w którym ze względu na ograniczenia 
dotyczące pobierania próbek lub ograniczenia analityczne i/lub warunki 
operacyjne, pobieranie próbek/pomiar co 30 minut i/lub średnia z trzech 
kolejnych pomiarów jest nieodpowiednie, można zastosować bardziej 
reprezentatywną procedurę pobierania próbek/pomiaru 

  
When the waste gases of two or more sources (e.g. furnaces) are 
discharged through a common stack, the BAT-AELs apply to the 
combined discharge from the stack. 
 
For the purpose of calculating the mass flows in relation to BAT 4 and BAT 
18, where waste gases from one type of source (e.g. furnaces) discharged 
through two or more separate stacks could, in the judgement of the 
competent authority, taking technical and economic factors into account, be 
discharged through a common stack, these stacks shall be considered as a 
single stack. 

Jeżeli gazy odlotowe z dwóch lub więcej źródeł (np. pieców) są 
odprowadzane przez wspólny komin, BAT-AEL stosuje się do łącznego 
odprowadzania z komina. 
 
Do celów obliczenia przepływów masowych w odniesieniu do BAT 4 i BAT 
18, w przypadku gdy gazy odlotowe z jednego rodzaju źródła (np. pieców) 
są odprowadzane przez co najmniej dwa oddzielne kominy mogłyby, w 
ocenie właściwego organu, uwzględniając czynniki techniczne i 
ekonomiczne, być odprowadzane za pośrednictwem wspólnego komina, 
kominy te należy traktować jako jeden komin. 

  
9.4.3 BAT-AELs for emissions to water 9.4.3 BAT-AEL odnośnie emisji do wody 
  
Emission levels associated with the best available techniques (BAT-
AELs) for emissions to water given in these BAT conclusions refer to 
concentrations (mass of emitted substances per volume of water), 
expressed in mg/l or μg/l. 
 
Averaging periods associated with the BAT-AELs refer to either of the 
following two cases: 
 In the case of continuous discharge, daily average values, i.e. 24-hour 

flow-proportional composite samples. Time-proportional composite 
samples can be used provided that sufficient flow stability is 
demonstrated. Spot samples can be used when     the emission levels 
are proven to be sufficiently stable. 

 In the case of batch discharge, average values over the release 
duration taken as flow- proportional composite samples, or, 
provided that the effluent is appropriately mixed and homogeneous, 
a spot sample taken before discharge. 

 
    
The BAT-AELs apply at the point where the emission leaves the plant. 

Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-
AEL) dla emisji do wody podane w niniejszych konkluzjach BAT 
odnoszą się do stężeń (masy wyemitowanych substancji na objętość 
wody), wyrażonych w mg/l lub μg/l. 
 
Okresy uśredniania związane z BAT-AEL odnoszą się do jednego z 
następujących dwóch przypadków: 
 W przypadku odprowadzania ciągłego, średnie wartości dobowe, tj. 24-

godzinne próbki zbiorcze proporcjonalne do przepływu. Dopuszczalne 
jest stosowanie próbek zbiorczych proporcjonalnych do czasu pod 
warunkiem wykazania wystarczającej stabilności przepływu. Próbki 
punktowe mogą być stosowane, gdy     wykazano, że poziomy emisji 
są wystarczająco stabilne. 

 W przypadku odprowadzania partiami, średnie wartości z okresu 
uwalniania pobrane jako próbki zbiorcze proporcjonalnie do przepływu 
lub, o ile ścieki są odpowiednio wymieszane i jednorodne, próbka 
punktowa pobrana przed odprowadzeniem. 

 
 
BAT-AEL mają zastosowanie w punkcie, w którym emisja opuszcza zakład. 
Jako ten punkt należy rozumieć punkt odprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych obcego podmiotu lub odbiornika ścieków. 

  
9.4.4 Other environmental performance levels associated with the best 
available techniques (BAT-AEPLs) 

9.4.4 Inne poziomy oddziaływań środowiskowych związane z 
najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEPL) 

  
9.4.4.1 BAT-AEPLs for specific energy consumption (energy efficiency) 9.4.4.1 BAT-AEPL dla jednostkowego zużycia energii (  efektywność 

energetyczna) 
  
The BAT-AEPLs for specific energy consumption refer to yearly averages 
calculated using the following equation: 

BAT-AEPL dla jednostkowego zużycia energii odnoszą się do średnich 
rocznych obliczonych przy użyciu następującego równania: 

  

   =
 

 jednostkowe zużycie energii =
zużycie energii

dopływ
 

where: 
energy consumption: total amount of heat (generated  from primary 

energy sources) and electricity consumed by the  
relevant process(es), expressed in MJ/year or 
kWh/year; and 

 
  input:  t total amount of feedstock processed, expressed in t/year. 

 

gdzie: 
zużycie energii:           całkowita ilość ciepła (wytworzonego  z 

pierwotnych źródeł energii) i energii elektrycznej 
zużyta w ramach  odpowiedni proces(y), wyrażona 
w MJ/rok lub kWh/rok; oraz 

  dopływ:  u całkowita ilość przetworzonego   wsadu, wyrażona w t/rok. 
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In the case of feedstock heating, the energy consumption corresponds to the 
total amount of heat (generated from primary energy sources) and electricity 
consumed by all furnaces in the relevant process(es). 

W przypadku nagrzewania   wsadu zużycie energii odpowiada całkowitej 
ilości ciepła (wytworzonego z pierwotnych źródeł energii) i energii 
elektrycznej zużytej przez wszystkie piece w odpowiednim procesie(/-ach). 

9.4.4.2 BAT-AEPLs for specific water consumption 9.4.4.2 BAT-AEPL dla jednostkowego zużycia wody 
  
The BAT-AEPLs for specific water consumption refer to yearly averages 
calculated using the following equation: 

BAT-AEPL dla jednostkowego zużycia wody odnoszą się do średnich 
rocznych obliczonych przy użyciu następującego równania: 

   =
 

 
 jednostkowe zużycie wody=

zużycie wody
produkcja

 

where: 
water consumption: total amount of water consumed by the plant excluding: 

 recycled and reused water, and 
 cooling water used in once-through cooling systems, and 
 as well as water for domestic-type usage, expressed in m3/year; 

and, 
production rate: total  amount of products manufactured by the plant, 

expressed in t/year. 

gdzie: 
 zużycie wody: całkowita ilość wody zużytej przez zakład z wyłączeniem: 

 wody z recyklingu i ponownego wykorzystania oraz 
 wody chłodzącej stosowanej w systemach przepływowego 

chłodzenia wody oraz 
 jak również wody do użytku domowego, wyrażonej w m3/rok; 

oraz, 
produkcja: całkowita   ilość produktów wytwarzanych przez zakład, 

wyrażona w t/rok. 
  
9.4.4.4 BAT-AEPLs for specific material consumption 9.4.4.4 BAT-AEPL dla jednostkowego zużycia materiałów 
  
The BAT-AEPLs for specific material consumption refer to  averages over 
3 years calculated using the following equation: 

BAT-AEPL dla jednostkowego zużycia materiałów odnoszą się do  średnich 
z 3 lat obliczonych przy użyciu następującego równania: 

   =
 

 jednostkowe zużycie materiałów =  
zużycie materiałów

dopływ
 

material consumption: 3-year average of total amount of material 
consumed by the  relevant process(es), expressed 
in kg/year; and 

 
  input:  3-year average of total amount of feedstock 

processed, expressed in t/year or m2/year. 

gdzie: 
zużycie materiałów: 3-letnia średnia całkowitej ilości materiału zużytego w 

ramach  odpowiedniego procesu(/-ów), wyrażona w 
kg/rok; oraz 

  dopływ:  3-letnia średnia całkowitej ilości przetworzonego   
wsadu, wyrażona w t/rok lub m2/rok 

 
Dla powyższych wskaźników należy stosować wyjaśnienie Ministerstwa Środowiska dotyczące 
ustalania i dotrzymania poziomów wskaźnikowych (tj. BAT-AELs o charakterze wskaźnikowym) 
wymienionych w konkluzjach BAT – załącznik nr 2. 
 



 
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  

 K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-0868 
 
 

 

12 

3. ANALIZA ZAKRESU KONKLUZJI BAT 

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale 9.1 dokumentu BREF FMP, konkluzjami BAT objęte są 
następujące instalacje (w nawiasach podano punkty rozporządzenia ministra środowiska z 27.08.2014 
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, Dz.U.2014.1169): 
 

 walcownie gorące o wydajności przekraczającej 20 ton stali na godzinę (2.3a), 
 cynkowanie ogniowe (zarówno ciągłe jak i jednostkowe) o wydajności przekraczającej 2 tony 

stali na godzinę (2.3c), 
 obróbka powierzchniowa stali przy zastosowaniu procesów elektrolitycznych lub chemicznych, 

gdzie objętość wanien procesowych przekracza 30 m3, kiedy jest ona przeprowadzana w procesie 
walcowania na zimno, ciągnienia drutu lub cynkowania ogniowego jednostkowego (2.7 – 
zawężenie zakresu rozporządzenia do procesów związanych z walcowaniem na zimno, 
ciągnieniem drutu i cynkowaniem ogniowym jednostkowym), 

 niezależnego oczyszczania ścieków nieobjętych Dyrektywą 91/271/EWG (tj. ścieków 
komunalnych), pod warunkiem że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań objętych 
niniejszymi konkluzjami BAT (6.13 – zawężenie zakresu do procesów objętych konkluzjami 
FMP), 

 
a ponadto instalacje dodatkowo uzgodnione przez Techniczną Grupę Roboczą w trakcie rewizji BREF 
FMP: 
 

 walcowanie na zimno i ciągnienie drutu, jeśli jest ono bezpośrednio związane z walcowaniem 
na gorąco i/lub cynkowaniem ogniowym. 

 odzysk kwasu, jeśli jest on bezpośrednio związany z działaniami objętymi konkluzjami BAT 
FMP, 

 oczyszczanie ścieków różnego pochodzenia, pod warunkiem że oczyszczanie ścieków nie jest 
objęte Dyrektywą 91/271/EWG oraz że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań 
objętych konkluzjami BAT FMP, 

 procesy spalania bezpośrednio związane z działaniami objętymi konkluzjami BAT FMP, pod 
warunkiem że: 
1. gazowe produkty spalania wchodzą w bezpośredni kontakt z materiałem (np. 

bezpośrednie nagrzewanie surowca lub bezpośrednie osuszanie surowca), lub  
2. ciepło promieniowania i/lub przewodzenia jest przenoszone przez litą ścianę 

(nagrzewanie pośrednie): 
- bez użycia pośredniczącego płynnego nośnika ciepła (w tym nagrzewania wanny 

cynkowniczej), lub 
- kiedy gaz (np. H2) działa jako pośredniczący płynny nośnik ciepła w przypadku 

wyżarzania partiami. 
W procesie rewizji BREF FMP uzgodniono także, że konkluzjami BAT objęte zostaną również 
instalacje: 

 wytwarzania rur zgrzewanych i spawanych, 
 wytwarzania rur wyciskanych. 

 
Konkluzjami BAT nie są objęte: 

 powlekania metali metodą natryskiwania plazmowego. 
 prądowe i bezprądowe nakładanie powłok. 
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Przedstawiony powyżej zakres ma charakter ogólny, który w praktyce krajowego sektora stalowego 
oznacza, że konkluzjami BAT FMP objęte są następujące instalacje: 

 walcowanie gorące blach taśmowych, 
 walcownie zimne blach i taśm jeśli znajdą się w ciągu technologicznym1 walcowni gorącej blach 

i/lub cynkowania ogniowego – walcownie zimne w innej lokalizacji danego przedsiębiorstwa 
niż walcownia gorąca blach i/lub cynkownia ogniowa nie są uznawane za będące w tym ciągu 
technologicznym i tym samym nie są objęte konkluzjami BAT FMP; jeżeli walcowania zimna 
nie jest powiązana technologicznie z walcowaniem na gorąco albo cynkowaniem, ale ma wanny 
procesowe o objętości przkraczającej 30 m3, to na podstawie przyjętych w BREF FMP definicji 
taka walcownia nie jest objęta konkluzjami, natomiast wanny do obróbki powierzchniowej już 
tak, 

 walcownie blach grubych, 
 walcownie kształtowników – wszystkie typy walcowni, np.: duże, średnie, małe, 
 walcownie prętów i drobnych kształtowników (tzw. merchant bars), 
 walcownie walcówki, 
 ciągarnie drutu jeśli znajdą się w ciągu technologicznym walcowni walcówki i/lub cynkowania 

ogniowego – ciągarnie drutu w innej lokalizacji danego przedsiębiorstwa niż walcownia 
walcówki /lub cynkownia ogniowa nie są uznawane za będące w tym ciągu technologicznym i 
tym samym nie są objęte konkluzjami BAT FMP2, 

 walcownie gorące rur ze szwem, 
 walcownie gorące rur bez szwu, 
 cynkowania ogniowego o wydajności powyżej 2 ton wsadu na godzinę, 
 do obróbki powierzchniowej stali przy zastosowaniu procesów elektrolitycznych lub 

chemicznych (za wyjątkiem nakładania powłok), gdzie objętość wanien procesowych przekracza 
30 m3, kiedy jest ona przeprowadzana w procesie walcowania na zimno, ciągnienia drutu lub 
cynkowania ogniowego jednostkowego, 

 do oczyszczania ścieków oraz mieszanego oczyszczanie ścieków różnego pochodzenia (bez 
ścieków komunalnych, pod warunkiem, że główny ładunek pochodzi z procesów objętych 
konkluzjami BAT FMP, 

 do odzysku kwasu, jeśli jest on bezpośrednio związany z działaniami objętymi konkluzjami BAT 
FMP, 

 procesy spalania bezpośrednio związane z działaniami objętymi konkluzjami BAT FMP, pod 
warunkiem, że produkty spalania służą do bezpośredniego nagrzewania lub suszenia 
obrabianego materiału lub do pośredniego nagrzewania obrabianego przez litą ścianę i bez 
użycia płynnego nośnika ciepła (np. nagrzewanie wanny cynkowniczej), a w procesach 
wyżarzania jednostkowego gdy gaz (np. H2) działa jako pośredniczący płynny nośnik ciepła. 

 
Konkluzje BAT FMP, poza cynkowaniem ogniowym, nie obejmują procesów nakładania powłok 
innymi metodami prądowymi lub bezprądowymi, np. cynkowania elektrolitycznego, nakładania powłok 
organicznych, malowanie / lakierowanie wyrobów. 
 
 

 
1 Za ciąg technologiczny (powiązanie technologiczne) uznaje się współpracujące linie technologiczne lub urządzenia 
zlokalizowane na terenie objętym jednym pozwoleniem zintegrowanym. 
2 Obecnie w Polsce nie funkcjonują ciągarnie powiązane technologicznie z walcowniami walcówki, natomiast funkcjonują 
ciągarnie powiązane technologicznie z ocynkowniami ogniowymi. 
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4. OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH TECHNIK ORAZ EWENTUALNYCH 
OGRANICZEŃ 

 
W rozdziale omówiono wszystkie konkluzje BAT FMP zawarte w rozdziale 9 dokumentu PRE-FINAL 
DRAFT BREF FMP. 
W tabelach, dla wszystkich konkluzji, zarówno o charakterze ogólnym jak i powiązanych z technologią 
i poziomem emisji przedstawiono treść konkluzji zgodną z dokumentem PRE-FINAL DRAFT BREF 
FMP w dwóch wersjach językowych: angielskiej zgodnej BREF FMP oraz polskiej przetłumaczonej 
przez autorów poradnika. Następnie dokonano interpretacji zapisu konkluzji z propozycją rozwiązań 
alternatywnych i zalecanym sposobem i częstotliwością monitorowania. 
 
Kolejność omawianych konkluzji jest zgodna z kolejnością ich prezentacji w rozdziale 9 BREF FMP a 
nie z kolejnością numerów przyporządkowanych poszczególnym konkluzjom. 
Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik BAT dla przetwórstwa żelaza i stali (FMP) 
podzielone są na ogólne konkluzje (BAT 1-34) oraz konkluzje dotyczące poszczególnych technologii 
przetwórstwa: 

 walcowanie na gorąco BAT 35 – BAT 40 bis, 
 walcowanie na zimno: BAT 41  – BAT 45, 
 ciągnienie drutu: BAT 46 – BAT 52, 
 cynkowanie ogniowe blach: BAT 53 – BAT 53 bis, 
 cynkowanie ogniowe jednostkowe: BAT 56 – BAT 17 bis. 

 
 
W przypadku rozwiązań dotyczący technologii, monitorowanie należy rozumieć jako przeprowadzenie 
oceny zgodności zastosowanych w instalacji rozwiązań, z zalecanymi przez dokument konkluzji BAT, 
na etapie sporządzania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub przeglądu pozwolenia 
zintegrowanego, po opublikowaniu decyzji Komisji w terminie określonym w Ustawie POŚ. 
W przypadku określenia w konkluzjach BAT poziomu BAT AEPL i BAT AEL, sposób i częstotliwość 
monitorowania zostały określone w decyzji wykonawczej Komisji. 
W okresie przejściowym operator instalacji zobowiązany będzie do wdrożenia w/w sposobów 
monitorowania. 

 
Wybór okresu uśredniania dla BAT AELs wiąże się ściśle z mającym zastosowanie sposobem 
monitorowania wielkości emisji. Gdy stosowany jest pomiar ciągły dopuszczalna wielkość emisji w 
pozwoleniu powinna być wyrażona jako średnia dobowa, a gdy pomiar okresowy - jako średnia z okresu 
pobierania próbek. 
Wartość średniodobowa oznacza sposób interpretacji dotrzymania dopuszczalnej wielkości emisji 
określonej w pozwoleniu (zgodnie z definicją pomiaru) – weryfikacja ww. poziomu BAT-AEL możliwa 
jest na drodze pomiarów ciągłych lub okresowych oraz metodami pośrednimi, z wykorzystaniem 
odpowiednich procedur analizy danych umożliwiających uzyskanie wiarygodnej oceny wartości 24h 
(pomiar stosownych wielkości przez reprezentatywny dla charakteru procesu czas i analiza statystyczna 
wyników). 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 1 
 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 
 

[Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w punkcie 8.1.1, rozdział 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze] 
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BAT 1. In order to improve the overall environmental performance, 
BAT is to elaborate and implement an environmental management 
system (EMS) that incorporates all of the following features: 
i. commitment, leadership, and accountability of the 

management, including senior management, for the 
implementation of an effective EMS; 

ii. an analysis that includes the determination of the 
organisation's context, the identification of the needs and 
expectations of interested parties, the identification of 
characteristics of the installation that are associated with 
possible risks for the environment (or human health) as well 
as of the applicable legal requirements relating to the 
environment; 

iii. development of an environmental policy that includes the 
continuous improvement of the environmental performance of 
the installation; 

iv. establishing objectives and performance indicators in relation 
to significant environmental aspects, including safeguarding 
compliance with applicable legal requirements; 

v. planning and implementing the necessary procedures and 
actions (including corrective and preventive actions where 
needed), to achieve the environmental objectives and avoid 
environmental risks; 

vi. determination of structures, roles and responsibilities in 
relation to environmental aspects and objectives and provision 
of the financial and human resources needed; 

vii. ensuring the necessary competence and awareness of staff 
whose work may affect the environmental performance of the 
installation (e.g. by providing information and training); 

viii. internal and external communication; 
ix. fostering employee involvement in good environmental 

management practices; 
x. establishing and maintaining a management manual and 

written procedures to control activities with significant 
environmental impact as well as relevant records; 

xi. effective operational planning and process control; 
xii. implementation of appropriate maintenance programmes; 
xiii. emergency preparedness and response protocols, including the 

prevention and/or mitigation of the adverse (environmental) 
impacts of emergency situations; 

xiv. when (re)designing a (new) installation or a part thereof, 
consideration of its environmental impacts throughout its life, 
which includes construction, maintenance, operation and 
decommissioning; 

xv. implementation of a monitoring and measurement programme; 
if necessary, information can be found in the Reference Report 
on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED 
Installations; 

xvi. application of sectoral benchmarking on a regular basis; 
xvii. periodic independent (as far as practicable) internal auditing 

and periodic independent external auditing in order to assess 
the environmental performance and to determine whether or 
not the EMS conforms to planned arrangements and has been 
properly implemented and maintained; 

BAT 1. W celu zmniejszenia ogólnego oddziaływania 
środowiskowego, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć 
system zarządzania środowiskowego (EMS), który obejmuje 
wszystkie następujące cechy: 

i. zaangażowanie, przywództwo i odpowiedzialność 
kierownictwa, włączając kierownictwo wyższego szczebla, za 
wdrożenie skutecznego EMS; 

ii. analizę obejmującą określenie kontekstu organizacji, 
identyfikację potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, 
identyfikację cech instalacji które wiążą się z możliwymi 
zagrożeniami dla środowiska (lub zdrowia ludzkiego) oraz 
obowiązujących przepisów prawnych dotyczących 
środowiska; 

iii. opracowanie polityki środowiskowej obejmującej ciągłe 
optymalizowanie oddziaływania środowiskowego instalacji; 

iv. ustalanie celów i wskaźników wydajności w odniesieniu do 
znaczących aspektów środowiskowych, w tym zapewnienie 
zgodności z obowiązującymi wymogami prawnymi; 

v. planowanie i wdrażanie niezbędnych procedur i działań (w 
razie potrzeby włączając działania korygujące i 
zapobiegawcze), w celu osiągnięcia celów środowiskowych i 
uniknięcie zagrożeń dla środowiska); 

vi. określenie struktur, ról i odpowiedzialności w odniesieniu do 
aspektów i celów środowiskowych oraz zapewnienie 
potrzebnych zasobów finansowych i ludzkich; 

vii. zapewnienie niezbędnych kompetencji i świadomości 
pracowników, których praca może mieć wpływ na 
oddziaływanie środowiskowe instalacji (np. poprzez 
udzielanie informacji i szkolenia); 

viii. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna; 
ix. wspierania zaangażowania pracowników w dobre praktyki 

zarządzania środowiskowego; 
x. ustanowienie i aktualizowanie podręcznika zarządzania i 

pisemnych procedur kontroli działań mających znaczący 
wpływ na środowisko, a także odpowiedniej dokumentacji; 

xi. efektywne planowanie operacyjnej i kontrola procesów; 
xii. wdrażaniem odpowiednich programów konserwacji; 
xiii. protokoły gotowości i reagowania na sytuacji kryzysowe, w 

tym zapobieganie i/lub łagodzenie niekorzystnych (dla 
środowiska) skutków sytuacji kryzysowych; 

xiv. podczas (prze)projektowania (nowej) instalacji lub jej części, 
uwzględnianie jej wpływu na środowisko przez cały okres jej 
eksploatacji, co obejmuje budowę, konserwację, eksploatację 
i likwidację; 

xv. wdrożenie programu monitoringu i pomiarów; w razie 
potrzeby informacje dostępne są w Raporcie Referencyjnym 
odnośnie Monitorowania Emisji do Powietrza i Wody z 
Instalacji IED; 

xvi. regularne przeprowadzanie sektorowych analiz 
porównawczych; 

xvii. okresowe niezależne (o ile to możliwe) audyty wewnętrzne i 
okresowe niezależne audyty zewnętrzne w celu oceny 
oddziaływania środowiskowego i ustalania, czy EMS jest 
zgodny z planowanymi ustaleniami oraz czy został właściwie 
wdrożony i jest aktualizowany; 
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xviii. evaluation of causes of nonconformities, implementation of 
corrective actions in response to nonconformities, review of the 
effectiveness of corrective actions, and determination of 
whether similar nonconformities exist or could potentially 
occur; 

xix. periodic review, by senior management, of the EMS and its 
continuing suitability, adequacy and effectiveness; 

xx. following and taking into account the development of cleaner 
techniques 

 
Specifically for the ferrous metals processing sector, BAT is to also 
incorporate the following features in the EMS: 
 
xxi. an inventory of process chemicals used and of waste 

water and waste gas streams (see Bat 2); 
xxi bis. a chemicals management system (see BAT 2 bis); 
xxii. a plan for the prevention and control of leaks and spillages 

(see BAT 6a)); 
xxiii. an OTNOC management plan (see BAT 7); 
xxiv. an energy efficiency plan (see BAT 9 (a)); 
xxv. a water management plan (see BAT 17(a)); 
xxvi. a noise and vibration management plan (see BAT 29); 
xxvii. a residues management plan (see BAT 31 (a)). 

 
 
 
Note 
Regulation (EC) No 1221/2009 establishes the European Union 
eco-management and audit scheme (EMAS), which is an example of 
an EMS consistent with this BAT. 
 
Applicability 
The level of detail and the degree of formalisation of the EMS will 
generally be related to the nature, scale and complexity of the 
installation, and the range of environmental impacts it may have. 
 
[This BAT conclusion is based on information given in Section 8.1.1] 

xxviii. ocena przyczyn niezgodności, wdrożenie działań 
korygujących w odpowiedzi na niezgodności, przegląd 
skuteczności działań korygujących oraz ustalanie, czy 
podobne niezgodności istnieją lub mogą potencjalnie 
wystąpić; 

xxix. okresowy przegląd, przez kierownictwo wyższego szczebla, 
EMS oraz jego ciągłej stosowności, adekwatności i 
skuteczności; 

xxx. śledzenie i uwzględnianie rozwoju czystszych technik 
 

Szczególnie w przypadku sektora przetwórstwa stali, BAT mają 
również obejmować następujące cechy w EMS: 
 

xxxi. wykaz stosowanych chemikaliów procesowych oraz 
strumieni ścieków i gazów odlotowych (patrz BAT 2); 

xxi bis. system zarządzania chemikaliami (patrz BAT 2 bis); 
xxxii. plan zapobiegania i kontroli wycieków i rozlewów  (patrz 

BAT 6 a)); 
xxxiii. plan zarządzania OTNOC (patrz BAT 7); 
xxxiv. plan efektywnego wykorzystywania energii (patrz BAT 9 

(a)); 
xxxv. plan gospodarki wodnej (patrz BAT 17(a)); 
xxxvi. plan zarządzania hałasem i wibracjami (patrz BAT 29); 
xxxvii. plan gospodarowania pozostałościami (patrz BAT 31(a)). 
 

Uwaga 
Rozporządzanie (WE) nr 1221/2009 ustanawia unijny System 
Ekozarządzania i Audytu (EMAS), który jest przykładem EMS 
zgodnego z niniejszym BAT. 
 
Zastosowanie 
Poziom szczegółowości i stopień sformalizowania EMS jest na 
ogół związany z charakterem, skalą i złożonością instalacji oraz 
zakresem jej wpływu na środowisko. 
 
[Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w 
punkcie 8.1.1 BREF] 
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Zwrot „ wszystkie następujące cechy” oznacza, że muszą być spełnione wszystkie cechy wymienione w BAT 1 (I – XXVII). BAT 
1 nie wymaga złożonej interpretacji zapisu, ponieważ jego treść zawiera wyczerpujące informacje. Generalnie BAT 1 ma na celu 
określenie czy prowadzący instalacje do obróbki stali lub stopów żelaza posiadają w pełni uregulowany stan formalno-prawny w 
zakresie korzystania ze środowiska, czy posiadają system zarządzania środowiskowego lub czy stosują wewnętrzne procedury 
zakładowe dotyczące zarządzania środowiskowego. Jeśli takie systemy lub procedury w zakładzie nie istnieją, to powinny być 
wprowadzone zgodnie z wytycznymi BAT 1. Istotą działania BAT 1 powinna być prewencja, czyli rozwiązywanie problemu u 
źródła procesów zachodzących w tych instalacjach, ze szczególnym naciskiem na jakość wyprodukowanych produktów przy 
zachowaniu wymogów ochrony środowiska. BAT 1 ma również na celu zarządzanie działaniami na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz osób trzecich znajdujących się na terenie instalacji do obróbki stali lub stopów 
żelaza. 
Punkt XVI: regularne przeprowadzanie sektorowych analiz porównawczych – spełnienie możliwe jest tylko w ograniczonym 
zakresie i tylko w ramach jednego koncernu. Porównywanie całej branży może być utrudnione z powodu wymogów konkurencji 
i tajemnicy handlowej. 
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Wdrożony w instalacjach do obróbki stali lub stopów żelaza System Zarządzania Środowiskowego np. ISO 14001 lub np. System 
Ekozarządzania i Audytu EMAS może być spełnieniem konkluzji BAT 1. Tym niemniej w niektórych przypadkach może 
wymagać uzupełnienia przez zatwierdzone i wdrożone wenętrzne procedury organizacyjne. Z drugiej strony, zwłaszcza w 
mniejszych instalacjach, spełnienie wytmagań BAT 1 może być oparte na procedurach wenętrznych i niecertyfikowanych 
systemach zarządzania. Istotne jest to, aby na wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego wskazywał jakie elemnty 
wdrożonych na instalacji systemów zarządzania, procedur itp., odpowiadają poszczególnym punktom wymienionym w BAT 1. 
Na takiej podstawie, właściwy organ ochorny środowiska, w zmienionym pozwoleniu zintegrowanym może zapis wskazujący np. 
„Instalacja posiada system zarządznia środowiskowego zgodny z BAT 1” W niektórych przypadkach konieczne może być 
wskazanie, że niektóre punkty z BAT 1 nie mają zastsowania do danej instalacji.  
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 Ocena spełniania wymogów konkluzji BAT: posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania środowiskowego lub  wykonywana 

zgodnie z procedurami wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego lub wewnętrznymi procedurami zakładu w terminach 
powiązanych z ustawowym przeglądem warunków Pozwolenia  Zintegrowanego, oraz niezwłocznie w przypadku opublikowania 
projektu nowych edycji dokumentu BREF. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 2 
 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 2. In order to facilitate the reduction of emissions to water and air, BAT is 
to establish, maintain and regularly review (including when a significant change 
occurs) an inventory of process chemicals used and of waste water and waste gas 
streams, as part of the EMS (see BAT 1), that incorporates all of the following 
features: 

(i) information about the production processes, including: 

(a) simplified process flow sheets that show the origin of the emissions; 

(b) descriptions of process-integrated techniques and waste water/waste gas 
treatment at source including their performances; 

(ii) information about the characteristics of the waste water streams, such as: 

(a) average values and variability of flow, pH, temperature and conductivity; 

(b) average concentration and  mass flow values of relevant substances (e.g. 
total suspended solids, TOC or COD, hydrocarbon oil index, 
phosphorus, metals, fluoride) and their variability; 

(ii bis) information about the quantity and characteristics of the  process chemicals 
used: 

(a) the identity and the characteristics of process chemicals, including 
properties with adverse effects on the environment and/or human 
health; 

(b) the quantities   of process chemicals used and the location of their 
use; 

(iii) information about the characteristics of the waste gas streams, such as: 

(a) average values and variability of flow and temperature; 

(b) average concentration and  mass flow values of relevant substances 
(e.g. dust, NOX, SO2, CO, metals, acids) and their variability; 

(c) presence of other substances that may affect the waste gas treatment 
system     (e.g. oxygen, nitrogen,   water vapour) or plant safety (e.g. 
hydrogen) 

 
Applicability 
The level of detail of the inventory will generally be related to the nature, scale 
and complexity of the plant, and the range of environmental impacts it may have. 
 

BAT 2. W celu ułatwienia ograniczenia emisji do wody i powietrza w ramach 
BAT należy ustanowić, utrzymywać i regularnie weryfikować (w tym w 
przypadku wystąpienia istotnej zmiany) wykaz stosowanych chemikaliów 
procesowych oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych, jako części EMS 
(patrz BAT 1), który obejmuje wszystkie następujące cechy: 

(i) informacje o procesach produkcyjnych, w tym 

(a) uproszczone schematy przebiegu procesu, które pokazują pochodzenie 
emisji; 

(b) opisy technik zintegrowanych z procesem oczyszczania i 
oczyszczania ścieków/gazów odlotowych u źródła, w tym ich 
wydajności; 

(ii) informacje o charakterystyce strumieni ścieków, takie jak: 

(a) wartości średnie i zróżnicowanie przepływu, pH, temperatury i 
przewodności; 

(b) średnie stężenie i wartości  przepływu masowego odpowiednich 
substancji (np. zawiesiny stałe ogółem, TOC lub ChZT, indeks oleju 
węglowodorowego, fosfor, metale, fluorek) i ich zróżnicowanie; 

(ii bis) informacje o ilości i właściwościach stosowanych chemikaliów 
procesowych: 

(a) tożsamość i właściwości chemikaliów procesowych, w tym 
właściwości i niekorzystny  wpływ  na środowisko i/lub zdrowie 
ludzkie; 

(b) ilości   stosowanych chemikaliów procesowych i miejsce ich 
stosowania; 

(iii) informacje o charakterystyce strumieni gazów odlotowych, takie jak: 

(a) wartości średnie i zróżnicowanie przepływu i temperatury; 

(b) średnie wartości stężenia i  przepływu masowego odpowiednich 
substancji (np. pyłu, NOX, SO2, CO, metali, kwasów) i ich 
zróżnicowanie; 

(c) obecność innych substancji, które mogą mieć wpływ na system 
oczyszczania gazów odlotowych     (np. tlenu, azotu,   pary wodnej) 
lub bezpieczeństwo zakładu (np. wodoru). 

 
Zastosowanie 
Poziom szczegółowości wykazu jest na ogół związany z charakterem, skalą i 
złożonością zakładu oraz zakresem jej wpływu na środowisko. 
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(ii), (ii bis), (iii)). BAT 2 nie wymaga złożonej interpretacji zapisu, ponieważ jego treść zawiera wyczerpujące 
informacje. BAT 2 ma na celu ustanowienie i weryfikowanie przez prowadzących instalacje do obróbki stali lub 
stopów żelaza wykazu stosowanych chemikaliów procesowych oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych  w 
ramach posiadanego systemu zarządzania środowiskowego lub wewnętrznych procedur zakładowych dotyczących 
zarządzania środowiskowego.  
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 Nie dotyczy. 
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 Zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami przeglądu systemu zarządzania środowiskowego, pkt. XIX BAT 1 

(okresowy przegląd, przez kierownictwo wyższego szczebla, EMS oraz jego ciągłej stosowności, adekwatności 
i skuteczności). Audyt może być przeprowadzany przez pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
w audytowanym zakresie. 

 
 
 



 
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  

 K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-0868 
 
 

 

18 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 2 bis 
 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 2 bis. In order to improve the overall environmental 
performance, BAT is to elaborate and implement a chemicals 
management system (CMS) as part of the EMS (see BAT 1) that 
incorporates all of the following features: 
I. policy to reduce the consumption and risks of process chemicals, 

including a procurement policy to select less harmful process 
chemicals and their suppliers with the aim of minimising the use and 
risks of hazardous substances and avoiding the procurement of an 
excess amount of process chemicals.     The selection of process 
chemicals may consider: 

a) their eliminability, their eco-toxicity and their potential to be 
released into the environment in order to reduce emissions to 
the environment;. 

b) the characterisation of the risks associated with the process 
chemicals, based on the chemicals’ hazards statement, 
pathways through the plant, potential release and level of 
exposure;. 

c) the regular (e.g. annual) analysis of the potential for 
substitution  to identify  potentially new available and safer 
alternatives to the use of hazardous substances (e.g.  use of 
other process chemicals with no or lower environmental 
impacts, see BAT 8). 

d) the anticipatory monitoring of regulatory changes related to 
hazardous chemicals and safeguarding compliance with 
applicable legal requirements. 

 
 
The inventory of process chemicals (see BAT 2) may be used to 
support the selection of process chemicals. 
 
II. Goals and action plans to avoid or reduce the use and risks of 

hazardous substances. 
III. Development and implementation of procedures for the 

procurement, handling, storage, and use of process chemicals to 
prevent or reduce emissions to the environment   (e.g. see BAT 6). 

 
 
 
 

BAT 2 bis. W celu zmniejszenia ogólnego oddziaływania 
środowiskowego, w ramach BAT należy opracować i wdrożyć system 
zarządzania chemikaliami (CMS) jako część EMS (patrz BAT 1), 
który obejmuje wszystkie następujące cechy: 
I. Politykę redukcji zużycia i zagrożeń związanych z chemikaliami 

procesowymi, w tym politykę zakupów mającą na celu wybór mniej 
szkodliwych chemikaliów procesowych i ich dostawców w celu 
minimalizowania stosowania i zagrożeń związanych z substancjami 
niebezpiecznymi oraz unikania zakupu nadmiernej ilości 
chemikaliów procesowych.     Wybór chemikaliów procesowych 
może uwzględniać: 

a) ich eliminowalność, ekotoksyczność i możliwość uwolnienia 
do środowiska w celu zmniejszenia emisji do środowiska;. 

b) charakterystykę zagrożeń związanych z chemikaliami 
procesowymi, w oparciu o zwrot wskazujący rodzaj 
zagrożenia dla chemikaliów, ścieżki w zakładzie, potencjalne 
uwalnianie i poziom narażenia;. 

c) regularną (np. coroczną) analizę potencjału zamienników  
w celu identyfikowania potencjalnie nowych dostępnych i 
bezpieczniejszych alternatyw dla stosowania substancji 
niebezpiecznych (np.  stosowanie innych chemikaliów 
procesowych niewpływających lub o mniejszym wpływie 
na środowisko, patrz BAT 8). 

d) prewencyjne monitorowanie zmian regulacyjnych 
związanych z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i 
zapewnianie zgodności z obowiązującymi wymogami 
prawnymi. 

 
Wykaz chemikaliów procesowych (patrz BAT 2) można 
wykorzystywać do ułatwiania wyboru chemikaliów procesowych. 
II. Cele i plany działania mające na celu unikanie lub redukcję 

stosowania i zagrożeń związanych z substancjami 
niebezpiecznymi. 

III. Opracowanie i wdrożenie procedur nabywania, obsługi, 
przechowywania i stosowania chemikaliów procesowych w 
celu zapobiegania lub ograniczania emisji do środowiska   (np. 
patrz BAT 6). 
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The criteria for selecting process chemicals and their suppliers may be 
based on certification schemes or standards. In that case, the 
compliance of the process chemicals and their suppliers  Applicability 
The level of detail of the CMS will generally be related to the 
nature, scale and complexity of the plant. 

Kryteria wyboru chemikaliów procesowych i ich dostawców mogą 
opierać się na schematach certyfikacji lub normach. W taki 
przypadku zgodność chemikaliów procesowych i ich  . 
 
Zastosowanie 
Poziom szczegółowości CMS jest na ogół związany z charakterem, 
skalą i złożonością zakładu. 
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ji Zwrot „ wszystkie następujące cechy” oznacza, że muszą być spełnione wszystkie cechy wymienione w BAT 2 bis 
(I-III). BAT 2bis nie wymaga złożonej interpretacji zapisu, ponieważ jego treść zawiera wyczerpujące informacje. 
BAT 2 bis ma na celu opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania chemikaliami przez prowadzących instalacje 
do obróbki stali lub stopów żelaza w ramach posiadanego systemu zarządzania środowiskowego lub wewnętrznych 
procedur zakładowych dotyczących zarządzania środowiskowego.  
Przy opracowywaniu systemu zarządzania chemikaliami można się posiłkować poradnikiem „Zarządzanie 
chemikaliami jako część systemu zarządzania środowiskowego” z czerwca 2021 roku, dostpnego na stronie: 
https://pfiso14000.org.pl/zarzadzanie-chemikaliami-jako-czesc-systemu-zarzadzania-srodowiskowego-poradnik14-
czerwca-2021-r/   
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 Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 6 
 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 6. In order to prevent or reduce emissions to soil and 
groundwater, BAT is to use all of the techniques given below. 

BAT 6. W celu zapobiegania lub redukowania emisji do 
gleby i wód gruntowych, w ramach BAT należy 
stosować wszystkie poniższe techniki. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

 
 
 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
 
 

Set-up and 
implementation of a 
plan for the prevention 
and control of leaks and 
spillages 

A plan for the prevention and 
control of leaks and spillages is 
part of the EMS (see BAT 1) and 
includes, but is not limited to: 

 site incident plans for small 
and large spillages; 

 identification of the roles and 
responsibilities of persons 
involved; 

 ensuring staff are 
environmentally aware and 
trained to prevent and deal with 
spillage incidents; 

 identification of areas at risk of 
spillage and/or leaks of 
hazardous materials and ranking 
them according to the risk; 

 identification of suitable 
spillage containment and clean-
up equipment and regularly 
ensuring it is available, in good 
working order and close to 
points where these incidents 
may occur; 

 waste management guidelines 
for dealing with waste arising 
from spillage control; 

 
regular (at least on an 
annual basis) inspections of 
storage and handling areas, 
testing and calibration of 
leak detection equipment 
and prompt repair of leaks 
from valves, glands, 
flanges, etc 

 
 

The level of detail 
of the plan will 
generally be 
related to the 
nature, scale and 
complexity of the 
plant, as well as 
to the type and 
quantity of liquids 
used 

 
 
 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
 
 

Opracowanie i 
wdrożenie 
planu 
zapobiegania i 
kontroli 
wycieków i 
rozlewów 

Plan zapobiegania i kontroli wycieków 
i rozlewów jest częścią EMS (patrz 
BAT 1) i obejmuje, ale nie ogranicza 
się do: 

 planów incydentów na terenie zakładu 
dla małych i dużych rozlewów; 

 określenia ról i obowiązków 
zaangażowanych osób; 

 zapewnienia, że personel jest 
świadomy i przeszkolony w zakresie 
ochrony środowiska, czyli 
zapobiegania wypadkom rozlania i ich 
usuwania; 

 identyfikacji obszarów zagrożonych 
rozlaniem i/lub wyciekiem 
materiałów niebezpiecznych i 
uszeregowania ich według ryzyka; 

 identyfikacji odpowiedniego 
wyposażenia do ograniczania i 
usuwania rozlewów oraz 
regularnego zapewniania jego 
dostępności, dobrego stanu 
technicznego i lokalizacji w pobliżu 
miejsc, w którym takie incydenty 
mogą wystąpić; 

 wytycznych gospodarowania 
odpadami dotyczących 
postępowania z odpadami 
powstającymi w wyniku kontroli 
rozlewów; 

regularnych (przynajmniej raz w roku) 
inspekcji powierzchni magazynowych 
i przeładunkowych, testowania i 
kalibracji sprzętu do wykrywania 
nieszczelności oraz szybkiej naprawy 
wycieków z zaworów, dławnic, 
kołnierzy itp. 

 
Poziom 
szczegółowości 
planu jest na 
ogół związany 
z charakterem, 
skalą  
i złożonością 
zakładu, a 
także rodzajem 
i ilością 
stosowanych 
cieczy. 

 
 
b 

 
Use of oil-tight trays or 
cellars 

 
Hydraulic stadions and oil-
or grease-lubricated 
equipment are situated in 
oil-tight trays or cellars 

 
Generally 
applicable b 

Stosowanie 
olejoszczelnych 
zasobników i 
piwnic 

Stacje hydrauliczne i urządzenia 
smarowania olejem lub smarem są 
umieszczone w szczelnych 
zasobnikach lub piwnicach. 

Zastosowanie 
powszechne. 
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c 

 
 
 
Prevention and 
handling of acid 
spillages and leaks 

 
Storage tanks for both fresh 
and spent acid are equipped 
with sealed secondary 
containment protected with an 
acid-resistant coating which is 
regularly  inspected for 
potential damage and cracks. 
Loading and unloading areas 
for the acids are designed in 
such a way that any potential 
spillages and leaks are  
contained and sent  to on-
site treatment (see BAT 28) 
or off-site treatment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generally applicable. 
 

 
 
 
c 

 
 
Zapobieganie i 
postępowanie z 
rozlewami i 
wyciekami 
kwasów 

Zbiorniki magazynowe zarówno 
świeżego, jak i zużytego kwasu są 
umieszczone w szczelnych 
pojemnikach zabezpieczonych 
kwasoodporną powłoką, która jest 
regularnie  kontrolowana pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń i pęknięć. 
Strefy załadunku i rozładunku kwasów 
są zaprojektowane w taki sposób, aby 
wszelkie potencjalne rozlewy i 
wycieki były ograniczane i wysyłane  
do oczyszczania na miejscu (patrz 
BAT 28) lub poza zakładem. 

Zastosowanie 
powszechne. 
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Zwrot „ wszystkie poniższe techniki” oznacza, że muszą być spełnione wszystkie techniki wymienione w BAT 6 
(a,b,c). Z analizy treści konkluzji wynika, że w przypadku BAT 6 istnieje konieczność równoległego stosowania 
wszystkich zalecanych rozwiązań tj. (a), (b) i (c). 
BAT 6 ma na celu zapobieganie lub minimalizację skażenia wód powierzchniowych, gruntowych i gleby oraz 
pomaganie w odkażaniu terenu po zaprzestaniu działalności. Stacje hydrauliczne i urządzenia smarowane olejem 
lub smarem muszą być umieszczone w szczelnych wannach lub piwnicach, aby uniknąć przedostania się oleju do 
gruntu w przypadku wycieku. Przypadkowemu uwolnieniu zapobiega się poprzez okresowe kontrole i konserwację 
zapobiegawczą uszczelek, uszczelnień, pomp i rurociągów. W przypadku rozlania, oleje są odprowadzane do 
studzienek pomp, gdzie są usuwane lub wykorzystywane jako paliwo w produkcji żelaza i stali (np. w wielkich 
piecach lub koksowniach) albo też zbierane są z użyciem sorbentów i przekazywane do unieszkodliwiania. 
Umożliwia to również realizację celów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zmniejszone ryzyko 
wypadków towarzyszących, np. zapobieganie śliskim podłogom, zmniejszenie ryzyka pożaru. Ponadto BAT 6 ma 
na celu zapobieganie skażeniu wody kwasami oraz zmniejszenie ryzyka wypadków związanych z narażeniem 
pracowników na działanie silnie żrących kwasów. 
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 Poziom szczegółowości planu zapobiegania i kontroli wycieków jest na ogół związany z charakterem, skalą 

i złożonością instalacji, a także rodzajem i ilością stosowanych chemikaliów. 
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Należy prowadzić monitoring wycieków w ramach bieżących procedur utrzymania ruchu. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 7 
 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 7. In order to reduce the frequency of the occurrence of OTNOC 
and to reduce emissions during OTNOC, BAT is to set up and 
implement a risk-based OTNOC management plan as part of the EMS 
(see BAT 1) that includes all of the following elements: 
 identification of potential OTNOC (e.g. failure of equipment critical 

to the protection of the environment (‘critical equipment’)), of their 
root causes and of their potential consequences, and regular review 
and update of the list of identified OTNOC following the periodic 
assessment below 

 appropriate design of critical equipment (e.g. compartmentalisation 
of fabric filters); 

 set-up and implementation of an inspection and preventive 
maintenance plan for critical equipment (see BAT 1 xii); 

 monitoring (i.e. estimating or, where possible, measuring) and 
recording of emissions during OTNOC and of associated 
circumstance; 

 periodic assessment of the emissions occurring during OTNOC 
(e.g. frequency of events, duration, amount of pollutants emitted) 
and implementation of corrective actions if necessary. 

BAT 7. W celu zmniejszania częstotliwości występowania warunków 
pracy odbiegających od normalnych i ograniczania emisji podczas 
warunków pracy odbiegających od normalnych, w ramach BAT 
należy ustanowić i wdrożyć oparty na ryzyku plan zarządzania 
OTNOC jako część EMS (patrz BAT 1), który obejmuje wszystkie 
następujące elementy: 
 identyfikację potencjalnych warunków pracy odbiegających od 

normalnych (np. awaria wyposażenia krytycznego dla ochrony 
środowiska ("krytyczne wyposażenie")), ich przyczyn źródłowych 
i potencjalnych konsekwencji oraz regularną weryfikację i 
aktualizację listy zidentyfikowanych warunków pracy 
odbiegających od normalnych po przeprowadzeniu okresowej 
oceny poniżej; 

 odpowiednią organizację wyposażenia krytycznego (np. 
kategoryzacja filtrów tkaninowych); 

 ustanowienie i wdrożenie planu przeglądów i konserwacji dla 
wyposażenia krytycznego (patrz BAT 1 xii); 

 monitorowanie (np. szacowanie lub, jeśli to możliwe, mierzenie) i 
rejestrowanie emisji podczas OTNOC i powiązanych okoliczności; 

 okresową ocenę emisji występujących podczas warunków pracy 
odbiegających od normalnych (np. częstotliwość zdarzeń, czas 
trwania, ilość emitowanych zanieczyszczeń) i wdrożenie działań 
naprawczych w razie potrzeby 
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Zwrot „ wszystkie następujące elementy” oznacza, że muszą być spełnione wszystkie elementy wymienione w BAT 
7. 
Plan zapobiegania awariom musi zawierać co najmniej elementy opisane w BAT 7, jeżeli posiadane plany nie 
zawierają ww. ustaleń, w okresie wskazanym w ostatecznej decyzji dotyczącej wprowadzenia w życie konkluzji, 
konieczne będzie  ich uzupełnienie, niezależnie od tego czy dotychczasowe krajowe przepisy tego wymagały.  
BAT 7 ma na celu opracowanie i wdrożenie planu zarządzania w przypadku pracy w warunkach odbiegających od 
normalnych przez prowadzących instalacje do obróbki stali lub stopów żelaza w ramach posiadanego systemu 
zarządzania środowiskowego lub wewnętrznych procedur zakładowych dotyczących zarządzania środowiskowego. 
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Rozwiązaniem uznawanym z równoważne są uzgodnione z w pozwoleniu zintegrowanym i opisane we wniosku 
zasady warunki pracy instalacji w warunkach odbiegających od normalnych zgodnie z POŚ art. 184 ust. 2 pkt 10 
(wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualne i proponowane - w trakcie  normalnej eksploatacji 
instalacji oraz warunkach odbiegających od normalnych (w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia), 
a w przypadku instalacji klasyfikowanych jako zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku sporządza 
program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, zwany dalej „programem zapobiegania awariom” ( 
Art. 251. POŚ), który można uznać za alternatywne rozwiązanie do wymogów określonych w BAT7. 
Instalacje przygotowane do pracy cyklicznej (rozruch / zatrzymanie) nie stanowią OTNOC. Przykładowo włączania 
/ wyłączania pieców grzewczych przy obecnie stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych tych pieców są 
normalnymi czynnościami technologicznymi, dostosowanymi do potrzeb rynkowych (np. praca okresowa 
walcowni prętów zbrojeniowych). 
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 Zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami przeglądu systemu zarządzania środowiskowego, pkt. XIX BAT 1 

(okresowy przegląd, przez kierownictwo wyższego szczebla, EMS oraz jego ciągłej stosowności, adekwatności 
i skuteczności). Audyt może być przeprowadzany przez pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
w audytowanym zakresie. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 3 
 

MONITOROWANIE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 3.   BAT is to monitor at least once per year: 
 the yearly   consumption of water, energy and materials, 
 the yearly   generation of   waste water, 
 the yearly   amount of each type of residues generated and 

of each type of waste sent for disposal. 
 
Description 
Monitoring  can be performed by direct measurements, calculations or 
recording, e.g. using suitable meters or invoices. The monitoring is 
broken down to the most appropriate level (e.g. to process or plant  
level) and considers any significant changes in the plant  

BAT 3. W ramach BAT należy monitorować co najmniej raz w 
roku: 
 roczne zużycie wody, energii i materiałów, 
 roczne wytwarzanie   ścieków, 
  roczną ilość każdego rodzaju pozostałości i każdego 

rodzaju odpadów przekazanych do unieszkodliwienia. 
Opis 
 Monitorowanie  może być realizowane poprzez bezpośrednie pomiary, 
obliczenia lub rejestrację, np. na podstawie liczników lub faktur. 
Monitorowanie jest   przypisane do najbardziej odpowiedniego 
poziomu (np. poziomu procesu lub zakładu ) i uwzględnia wszelkie 
znaczące zmiany w zakładzie  
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Operator zobowiązany jest do monitorowania i prowadzenia dokumentacji zużycia wody, wytwarzania ścieków i 
gospodarki odpadami co najmniej w cyklu rocznym.  
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 Monitoring wskazany w BAT 3 może być już w praktyce realizowany w ramach  sprawozdawczości GUS i OŚ i 

sprawozdawczość PRTR jednak dostosowanie pozwolenia będzie wymagało wprowadzenia obowiązku 
monitorowania zgodnego z BAT 3 (o ile stosowane zapisy nie funkcjonowały w pozwoleniu już wcześniej). 
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Monitorowanie może być realizowane poprzez bezpośrednie pomiary, obliczenia lub rejestrację, np. na podstawie 
liczników lub faktur. Monitorowanie jest podzielone do najbardziej odpowiedniego poziomu (np. poziomu procesu 
lub zakładu) i uwzględnia wszelkie znaczące zmiany w zakładzie. 
 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 4 
 

MONITOROWANIE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 4.  BAT is to monitor channelled emissions to air with at 
least the frequency given below and in accordance with EN 
standards. If EN standards are not available, BAT is to use ISO, 
national or other international standards that ensure the provision of 
data of an equivalent scientific quality. 

BAT 4. W ramach BAT należy monitorować emisje zorganizowane do 
powietrza co najmniej z częstotliwością podaną poniżej i zgodnie z 
normami EN. Jeżeli normy EN nie są dostępna, w ramach BAT należy 
stosować ISO lub krajowe lub inne normy międzynarodowe, które 
zawierają dane o równoważnej jakości naukowej. 

 Substance/  
Parameter 

 
Specific 
process(es) 

 
Sector 

 
Standard(s) 

Minimum 
monitoring 
frequency 
(1) 

Monitoring 
associated with 

Substanc
ja/ 
Paramet
r 

 
Określone 

procesy 
 

Sektor Normy 

Minimalna 
częstotliwość 
monitorowania 
(1) 

Monitorowanie 
związane z 

 
 

CO 

 
 

Feedstock 
heating 
(5bis) 

 
  

  
 

EN 15058 
(2) 

    

BAT 20  
CO 

Nagrzewanie   
wsadu (5bis) 

 
  

 EN 15058 (2) 
 

    
 

BAT 20 HR, 
CR, 
WD, 
HDC 

Once every 
year 

HR, 
CR, 
WD, 
HDC 

Raz w roku 
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Heating 
of the 

galvanisig 
kettle 
(5bis)    

 

 
HDC of 
wires, 
BG 

 
Once every 
year 

Nagrzewanie wanny 
cynkowniczej 

(5bis)    

 
HDC drutów, 
BG 

Raz w roku 

Hydrochloric 
acid 

recovery by 
spray 

roasting or  
by using 

fluidised bed
reactors 

Mixed acid 
recovery by 
spray 
roasting 

 
 

  HR, 
CR, 
HDC, 
WD 

 
 

Once every 
year 

BAT 26 

Odzyskiwanie kwasu 
chlorowodorowego 
poprzez prażenie 

natryskowe lub  przy 
użyciu reaktorów ze 
złożem fluidalnym 
Odzysk mieszaniny 

kwasów poprzez 
prażenie natryskowe

  HR, 
CR, 
HDC, 
WD 

Raz w roku BAT 26 

Dust 

 
 
 
 
 

Feedstock 
heating 

 
 
 
 

 

 
HR, 
CR, 
WD, 
HDC 

EN 13284-1 (2) 
(3) 

Continuous 
for any stack 

with dust 
mass flows 
>  2 kg/h 

Once every 6 
months for 

any stack with 
dust mass flows

between 
0.1 kg/h and  

2 kg/h 

Once every year
for any stack 

with dust mass 
flows 

< 0.1 kg/h 

BAT 18 

Pył 

Nagrzewanie  
wsadu 

 
HR, 
CR, 
WD, 
HDC 

EN 13284-1 (2) 
(3) 

Ciągła dla każdego 
komina z 

przepływami 
masowymi pyłu 

>  2 kg/h 

Co 6 miesięcy dla 
każdego komina z 

przepływami 
masowymi pyłu od 
0,1 kg/h do  2 kg/h 

Raz w roku dla 
każdego komina z 

przepływami 
masowymi pyłu 

< 0,1 kg/h 

BAT 18 

            
      (4)         (4)   

Hot dipping 
after   fluxing 

    
HDC, 
BG 

Once every 
year (4) BAT 24 

Cynkowanie 
ogniowe po 
topnikowaniu 

 HDC, BG Raz w roku (4) BAT 24 
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c.
d.

 

Hydrochloric 
acid recovery 

by spray 
roasting   or by 
using fluidised 

bed reactors 
Mixed acid 
recovery by 

spray roasting 
or by 

evaporation 

 
 

  HR, 
CR, 
HDC, 
WD 

Once every 
year  BAT 26 

Odzyskiwanie kwasu 
chlorowodorowego 
poprzez prażenie 

natryskowe  i przy 
użyciu reaktorów ze 
złożem fluidalnym 
Odzysk 
mieszaniny 
kwasów poprzez 
prażenie 
natryskowe lub 
odparowywanie 

  HR, CR, HDC,
WD 

Raz w roku BAT 26 

Mechanical 
processing 
(including 

slitting, 
descaling, 
grinding, 
roughing, 
rolling, 

finishing, 
levelling), 

scarfing (other 
than manual 
scarfing) 
and welding 

 
 
 

HR 

Once every 
year BAT 40 

Obróbka 
mechaniczna 
(włączając 
cięcie,  , 
usuwanie 
zgorzeliny, 
szlifowanie, , 
walcowanie, 
wykańczanie,  , 
prostowanie), 
oczyszczanie 
płomieniowe 
(inne niż ręczne 
oczyszczanie 
płomieniowe) i 
spawanie 

HR Raz w roku BAT 40 

Decoiling,  
mechanical 

predescalling 
 , levelling 
and welding 

 
 

CR 

Once every 
year 

 
BAT 43 

Rozwijanie,  wstępne 
mechaniczne 

usuwanie 
zgorzeliny  ,   

prostowanie i 
spawanie 

CR Raz w roku BAT 43 

Lead baths  Once every 
year BAT 48 Kąpiele ołowiowe  Raz w roku BAT 48 

Dry drawing WD Once every 
year BAT 4 9 Ciągnienie na 

sucho 
WD Raz w roku BAT 4 9 

HCl 

Pickling     with
hydrochloric 

acid 

  HR, CR, 
HDC, WD 

 

EN 1911 (2) 

 
Once 

every year 

 
BAT 22 

HCl 

Wytrawianie     przy 
użyciu kwasu 

chlorowodorowego 
  HR, CR, HDC, 

WD 

EN 1911 (2) 

 
Raz w roku 

 
BAT 22 

Pickling and 
stripping with 
hydrochloric 

acid 

 
BG 

 
Once 

every year 

 
BAT 22 bis 

Wytrawianie i   
usuwanie warstw 
przy użyciu kwasu 
chlorowodorowego 

 
BG 

 
Raz w roku 

 
BAT 22 bis 

Hydrochloric 
acid recovery by 
spray roasting 

or by using 
fluidised bed 

reactors 

 
  HR, CR, 
HDC, WD 

 
 

Once 
every year 

 
 

BAT 26 

Odzyskiwanie 
kwasu  

chlorowodorowego 
poprzez prażenie 

natryskowe  lub przy 
użyciu reaktorów ze 
złożem fluidalnym 

 
  HR, CR, HDC, 

WD 

 
 

Raz w roku 

 
 

BAT 26 
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Pickling and 
stripping with 
hydrochloric 

acid in 
open pickling 

baths 

 
BG 

No EN 
standard 
available 

Once 
every year 

(7) 

 
BAT 22 bis 

Wytrawianie i   
usuwanie warstw 
przy użyciu kwasu 
chlorowodorowego 

w otwartych 
kąpielach trawiących

 
BG Brak normy EN  

Raz w roku(7) 

 
BAT 22 

bis 

HF 

 
Pickling with  
acid mixtures 

containing 
hydrofluoric 

acid 

 
HR, 
CR, 

HDC   
   EN 

standard 
under 

development 
(2) 

 
Once every 

year 

 
BAT 22 

HF 

 
Wytrawianie przy 
użyciu mieszanin   

kwasów 
zawierających kwas 

fluorowodorowy 

 
HR, CR, HDC 

 
   Norma EN 

w 
opracowaniu 

(2) 

 
Raz w roku 

 
BAT 22 

Recovery 
of mixed 
acid by 
spray 

roasting 
or by 

evaporation 

HR, 
CR 

 

 
Once every 

year 

 
BAT 26 

Odzyskiwanie 
mieszaniny kwasów 

poprzez prażenie 
natryskowe lub 
odparowywanie 

 
HR, CR 

 
Raz w roku 

 
BAT 26 
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c.
d.

 

Metals 

Ni 

Mechanical 
processing 
(including 

slitting, 
descaling, 
grinding, 
roughing, 
rolling, 

finishing, 
levelling), 

scarfing (other 
than manual 
scarfing) and 

welding 

HR 

EN 14385 

Once every 
year (4) (6) BAT 40 

Metale 

  Ni 

Obróbka 
mechaniczna 

(włączając cięcie,  , 
usuwanie 

zgorzeliny, 
szlifowanie,  
walcowanie, 
wykańczanie,  
prostowanie), 
oczyszczanie 

płomieniowe (inne 
niż ręczne 

oczyszczanie 
płomieniowe) i 

spawanie 

 
 
 

HR 

 
 
 

EN 14385 

 

 
 

Raz w roku (4) 

(6) 

 
BAT 40 

Decoiling,  
mechanical 

predescalling  ,
levelling 

and welding 

CR 
 

Once every 
year (4) (6) 

 
BAT 43  

Rozwijanie, wstępne 
usuwanie 
zgorzeliny 
Mmechaniczne  ,   
prostowanie i 
spawanie 

CR 
 

Raz w roku (4) 
(6) 

 
BAT 43 

Pb 

Mechanical 
processing 
(including 

slitting, 
descaling, 
grinding, 
roughing, 
rolling, 

finishing, 
levelling), 

scarfing (other 
than manual 
scarfing) and 

welding 

HR Once every 
year (4) (6) BAT 40 Pb 

Obróbka 
mechaniczna 

(włączając cięcie,   
usuwanie zgorzeliny

, szlifowanie,  
walcowanie, 
wykańczanie,   

prostowanie ), 
oczyszczanie 

płomieniowe (inne 
niż ręczne 

oczyszczanie 
płomieniowe) i 

spawanie 

HR 

 
 

Raz w roku (4) 
(6) 

 
 
 

BAT 40 

Decoiling,  
mechanical 

predescalling  ,
levelling 

and welding 

CR Once every 
year (4) (6) 

BAT 43 
  

Rozwijanie, 
wstępne 

odkamienianie  
mechaniczne  , 
poziomowanie i 

spawanie 

 
 
 

CR 

 
Raz w roku (4) 

(6) 

 
 

BAT 43 

Lead baths WD 
Once every year

(4) BAT 48  Kąpiele 
ołowiowe WD 

Raz w roku (4) 
 

BAT 48 

Zn 

Hot 
dipping 

after 
fluxing 

HDC, BG 
Once every 

year 
(4) 

BAT 24 Zn 
Cynkowanie 
ogniowe po 

topnikowaniu 
HDC, BG Raz w roku 

(4) 
BAT 24 

 
NH3 

 

When SNCR 
and/or SCR is 
used 

  HR, CR, 
WD, HDC

  
    

EN ISO 21877 
(2) 

Once every 
year 

BAT 20, 
BAT 23, 
BAT 26 

 
 

NH3 

 
W przypadku 

zastosowania SNCR 
i/lub SCR 

 
  HR, CR, WD, 

HDC 

    

EN ISO 21877 
(2) 

Raz w roku 
BAT 20, 
BAT 23, 
BAT 26 
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NOx 
 
 

 
Feedstock 

heating 
(5bis) 

 
 
 
 
 
 

HR, CR, 
WD, HDC 

EN 14792 
(2) 

Continuous for 
any stack with 

NOX mass 
flows 

> 15 kg/h 
 

Once every 
6 months for 

any stack with 
NOX mass 

flows between 1 
kg/h and 
15 kg/h 

 
Once every year

for any stack 
with NOX mass

flows 
< 1 kg/h 

BAT 20 

 
 
 
 
 

NOx 

Nagrzewanie 
wsadu  (5bis) 

 
 
 
 
 
 
 

HR, CR, WD, 
HDC 

EN 14792 (2) 

Ciągła dla każdego 
komina z przepływami 

masowymi NOX 
> 15 kg/h 

 
Co 6 miesięcy dla 

każdego komina z 
przepływami 

masowymi NOX od 1 
kg/h do 
15 kg/h3 

 
Raz w roku dla 

każdego komina z 
przepływami 

masowymi NOX 

< 1 kg/h 

BAT 20 

  
      

  
  

Heating of the    
galvanising 

kettle 
(5bis)    

HDC of 
wires, 
BG 

Once every 
year 

Nagrzewanie 
wanny 

cynkowniczej 
(5bis)    

HDC drutów, 
BG 

Raz w roku 

Pickling with 
nitric  acid alone 

or in 
combination 

with 
other acids 

HR, CR Once every 
year BAT 23 

Wytrawianie 
przy użyciu 

samego  kwasu 
azotowego lub 
w połączeniu z 

innymi 
kwasami 

HR, 

CR 
 
 

Raz w roku BAT 23 
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c.
d.

 

Hydrochloric 
acid recovery 

by spray 
roasting   or by
using fluidised 

bed reactors 
Mixed acid 
recovery by 

spray roasting 
or by 

evaporation 

  HR, 
CR, 
WD, 
HDC 

Once every 
year 

 
 

BAT 26 

Odzyskiwanie kwasu 
chlorowodorowego 
poprzez prażenie 

natryskowe  i przy 
użyciu reaktorów ze 
złożem fluidalnym 

Odzysk 
mieszaniny 

kwasów 
poprzez 
prażenie 

natryskowe lub 
odparowywanie 

  HR, CR, 
WD, HDC Raz w roku BAT 26 

SO2 (5) 

Feedstock 
heating (5) 

HR, CR, 
WD, 

coating of 
sheets in 

HDC 

EN 14791 
(2) 

Continuous 
for any stack 

with SO2 
mass flows 
> 10 kg/h 

 

Once every 6 
months for 

any stack with 
SO2 mass 

flows  between 
1 kg/h and 

10 kg/h 
 

Once a year 
for any stack 

with SO2 
mass flows 

< 1 kg/h 

BAT 19 

SO2 (5) 

Nagrzewanie   
wsadu (5) 

HR, CR, WD, 

powlekanie blach 
HDC 

EN 14791 (2) 

Ciągła dla każdego 
komina z 

przepływami 
masowymi SO2 

> 10 kg/h 

Co 6 miesięcy dla 
każdego komina z 

przepływami 
masowymi SO2 od 

1 kg/h do 
10 kg/h 

Raz w roku dla 
każdego komina z 

przepływami 
masowymi SO2 

< 1 kg/h 

BAT 19 

  
    
  

  
  
    
  

  

 Hydrochloric  
acid recovery 

by spray 
roasting   or 

by 
using 

fluidised 
bed reactors 

  HR, 
CR, 

HDC, 
WD 

Once every 
year (4) 

 
BAT 26 

Odzyskiwanie 
kwasu 

chlorowodorowe
go poprzez 

prażenie 
natryskowe   lub 

przy użyciu 
reaktorów ze 

złożem 
fluidalnym 

  HR, CR, 
HDC, WD Raz w roku (4) BAT 26 

SOX 
 

Pickling with 
sulphuric acid 

  HR, CR,
HDC, WD Once every 

year 

BAT 22 
SOX 

Wytrawianie przy 
użyciu kwas 
siarkowego 

  HR, CR 
HDC, WD Raz w roku 

BAT 22 
BG 

  - BG  - 

TVOC Degreasing 
  

CR, HDC 
EN 12619 

(2) 
Once every year

(4) BAT 21 TVOC Odtłuszczanie 
  

CR, HDC 
EN 12619 (2) 

Raz w roku 

(4) BAT 21 

 
3 Emisja NOx zależy od temperatury pieca i należy ją zmierzyć. Nie ma danych o możliwości powiązania wielkości emisji 
NOx z mocą pieca lub innymi jego parametrami. 
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(4)         

(4) 
  

      
(4)         

(4) 
  

Rolling, wet 
tempering and 

finishing 

 
CR 

Once every 
year (4) 

 
BAT 45 

Walcowanie,   
gniot 

wygładzajcy z 
zastosowaniem 

emulsji i 
wykańczanie 

 
CR Raz w roku (4)  

BAT 45 

Lead baths WD Once every year
(4) — Kąpiele 

ołowiowe WD Raz w roku 
(4) 

— 

Oil quench 
baths WD Once every year

(4) BAT 50 
Kąpiele 

hartownicze w 
oleju 

WD Raz w roku 
(4) 

BAT 50 

(1) To the extent possible, the measurements are carried out at the highest expected 
emission state under normal operating conditions. 

(2) If measurements are continuous, the following generic EN standards apply: EN 15267-
1, EN 15267-2, EN 15267-3, and EN 14181. 

(3) If measurements are continuous, EN 13284-2 also applies. 
(4) If the emission levels are proven to be sufficiently stable, a lower monitoring 

frequency can be adopted but in any case at least once every 3 years. 
(5) The monitoring does not apply if only natural gas is used as a fuel or when only 

electricity is used. (5bis) The monitoring does not apply when only electricity is 
used. 

(6) The monitoring only applies when the substance concerned is identified as relevant 
in the waste gas stream based on the inventory given in BAT 2. 

(7) In the event that techniques (a) or (b) of BAT 22 bis are not applicable, 
measurement of the HCl concentration in the gaseous phase above the pickling bath is 
carried out at least once every year. 

(1) O ile to możliwe, pomiary są przeprowadzane przy najwyższym oczekiwanym stanie emisji w 
normalnych warunkach eksploatacji. 

(2) Jeżeli pomiary są ciągłe, obowiązują następujące normy ogólne: EN 15267-1, EN 15267-2, EN 
15267-3 i EN 14181. 

(3) Jeżeli pomiary są ciągłe, obowiązuje również EN 13284-2. 
(4) Jeżeli poziomy emisji okażą się wystarczająco stabilne, można przyjąć niższą częstotliwość 

monitorowania, ale w każdym razie powinna ona odbywać się co najmniej raz na 3 lata. 
(5) Monitorowanie nie ma zastosowania, jeżeli jako paliwo wykorzystywany jest wyłącznie gaz 

ziemny lub gdy wykorzystywana jest wyłącznie energia elektryczna. (5bis) Monitorowanie 
nie ma zastosowania, gdy wykorzystywana jest włącznie energia elektryczna. 

(6) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja jest zidentyfikowana jako istotna 
w strumieniu gazów odlotowych na podstawie wykazu podanego w BAT 2. 

(7) W przypadku gdy techniki (a) lub (b) BAT 22 bis nie mają zastosowania, pomiar stężenia HCl w 
fazie gazowej nad kąpielą trawiącą przeprowadza się co najmniej raz w roku. 
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Jeżeli krajowe przepisy nie obligują operatora do większej częstotliwości wykonywania pomiarów, BAT 4 jest 
spełniony, gdy pomiary emisji wykonywane są ze wskazaną w konkluzjach częstościach i z wykorzystaniem 
metodyk referencyjnych określonych w Polskim prawie i procedurach akredytowanych opartych o dostępne normy 
i najlepsze praktyki oparte o dostępna wiedzę. 
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 Nie dotyczy. 
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Zalecany sposób i częstotliwość monitorowania, zgodnie z tabelą pokazaną w oznaczeniu konkluzji BAT 4.  
 
W szczególności w przypisie 5 doprecyzowano sposób monitorowania emisji SO2 w przypadku stosowania innych 
źródeł energii niż gaz ziemny czy energia elektryczna.  
Podobnie przypis 5bis uściśla monitorowanie emisji CO i NOx przy stosowaniu innych źródeł energii niż emergia 
elektryczna. 
Przypis 7 uwzględnia sytuację opisaną w BAT 22 bis, gdy nie mają zastosowania techniki (a) (dotyczące nowych 
i zmodernizowanych zakładów) lub (b) (w istniejących zakładach nie ma miejsca na zastosowanie tego 
rozwiązania). W tych przypadkach trzeba monitorować stężenia HCL co najmniej raz w roku, mimo braku normy 
EN. 

 
KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 5 

 
MONITOROWANIE 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w punkcie 8. Techniki do rozważenia 

przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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ji BAT 5.  BAT is to monitor emissions to water with at least the 

frequency given below and in accordance with EN standards. If EN 
standards are not available, BAT is to use ISO, national or other 
international standards that ensure the provision of data of an 
equivalent scientific quality. 
 

BAT 5.  W ramach BAT należy monitorować emisje do wody co najmniej z 
częstotliwością podaną poniżej i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN 
nie są dostępna, w ramach BAT należy stosować ISO lub krajowe lub inne 
normy międzynarodowe, które zawierają dane o równoważnej jakości 
naukowej. 

 
Substance/Parameter 

 

 
Specific 

process(es) (1) 

 
Standard(s) 

Minimum 
monitoring 

frequency (2) 
(3) 

Monitoring 
associated 

with 
Substancja/ Parametr Określone 

procesy (1) Normy 

Minimalna 
częstotliwość 

monitorowania (2) 
(3) 

Monitorowa
nie związane 

z 

Total suspended solids 
(TSS) (4) All processes EN 872 

Once 
every  
week (2) 

BAT 28 
Zawiesiny stałe ogółem 
(TSS) (4) 

Wszystkie 
procesy EN 872 Raz w  tygodniu 

(2) BAT 28 
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Total organic carbon 
(TOC) (4) (5) All processes EN 1484 Once 

every  
month 

Ogólny węgiel 
organiczny 
(TOC) (4) (5) 

Wszystkie 
procesy EN 1484 Raz w miesiącu 

 
 Chemical oxygen  demand 

(COD) (4) (5) All processes 
No EN 
standard  
available 

Chemiczne 
zapotrzebowanie 
na tlen (ChZT) (4) (5) 

Wszystkie 
procesy 

Brak norm 
EN 

Hydrocarbon oil index 
(HOI) (6) All processes EN ISO 

9377-2 

Once 
every  
month 

Indeks oleju 
węglowodorowego 
(HOI) (6) 

Wszystkie 
procesy 

EN ISO 
9377-2 Raz w miesiącu 

Metals/ 
elements 
(6) 

Boron 
Processes 
where  borax is 
used 

Various EN 
standards 
available (e.g. 
EN ISO 11885,  
EN ISO 
17294-2) 

Once 
every  
month 

Metale/  
pierwiastki 
(6) 

Bor 
Procesy, w których 
wykorzystywany 
jest boraks 

Dostępne różne 
normy EN (np. 
EN ISO 11885, 
EN ISO 17294-2)

Raz w miesiącu 

  Cadmium All processes 
(7) 

Various EN 
standards 
available 
(e.g. EN ISO 
11885, EN 
ISO 15586, 
EN 
ISO 17294-2) 

Once 
every  
month 

Kadm Wszystkie 
procesy (7) 

Dostępne różne 
normy EN (np. 
EN ISO 11885, 
EN 
ISO 15586, EN 

ISO 17294-
2) 

Raz w miesiącu 

 Chromium All processes 
(7) Chrom Wszystkie 

procesy (7) 

Iron All processes Żelazo Wszystkie 
procesy 

Nickel All processes 
(7) Nikiel Wszystkie 

procesy (7) 

Lead All processes 
(7) Ołów Wszystkie 

procesy (7) 

Tin 

Hot dip 
coating  
using tin 
 

Cyna 
 Powlekanie  
ogniowe  przy 
użyciu cyny 

Zinc All processes 
(7) Cynk Wszystkie 

procesy (7) 

Mercury All processes 
(7) 

Various EN  
standards  
available (e.g. 
EN  ISO 
12846, EN  
ISO 17852) 

Rtęć Wszystkie 
procesy (7) 

Dostępne różne 
normy EN (np. 
EN ISO 12846, 
EN ISO 17852) 

Hexavalent 
chromium 

Pickling of 
high-alloy  steel  
or  passivation 
with  
hexavalent 
chromium  
compounds 

Various EN  
standards 
available (e.g. 
EN ISO 
10304-3, EN 
ISO 23913) 
 

Chrom 
sześciowart
ościowy 

Wytrawianie stali 
wysokostopowej  
lub pasywacja przy 
użyciu związków 
chromu 
sześciowartościowe
go 

Dostępne różne 
normy EN (np. N 
ISO 10304-3, EN 
ISO 23913) 

Total 
phosphorus 
(Total P) (4) 

Phosphating 
 
 

Various EN  
standards  
available (e.g. 
EN ISO 6878, 
EN  ISO 
11885, EN  
ISO 15681-1 
and -2) 

Once every 
month 
 
 
 
 

Once 
every  
month 

Fosfor całkowity (P 
całkowity) (4) Fosforanowanie 

Dostępne różne 
normy EN (np. 
EN ISO 6878, 
EN ISO 11885, 
EN ISO 15681-1 
i -2) 

Raz w miesiącu 
 

Fluoride 
(F-) (6) 

Pickling 
with  acid 
mixtures 
containing 
hydrofluoric 
acid 
 

EN ISO 
10304-1 

 
 
Once every 
month 
 

Once 
every  
month 

Fluorek (F-) (6) 

Wytrawianie przy 
użyciu mieszaniny  
kwasów 
zawierających 
kwas 
fluorowodorowy 

EN ISO 10304-1 Raz w miesiącu 

(1)   
(2) Monitoring frequencies may be reduced to once every   months if 

the emission levels are proven to be sufficiently stable. 
(3) In the case of batch discharge less frequent than the minimum 

monitoring frequency, monitoring is carried out once per batch. 
(4) The monitoring only applies   in the case of a direct discharge to a 

receiving water body. 
(5) Either COD or TOC is monitored. TOC monitoring is the preferred 

option because it does not rely on the use of very toxic compounds. 
(6) In the case of an indirect discharge to a receiving water body, the 

monitoring frequency may be reduced to once every 3 months if the 
downstream waste water treatment plant is designed and equipped 
appropriately to abate the pollutants concerned. 

(7) The monitoring only applies when the substance/parameter is identified 
as relevant in the waste water stream based on the inventory mentioned in BAT 
2 

 

(1)   
(2) Częstotliwości monitorowania można zmniejszyć do raz na   miesiące, jeżeli 

dowiedziono, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne. 
(3) W przypadku odprowadzania partiami rzadziej niż minimalna częstotliwość 

monitorowania, monitorowanie przeprowadza się raz na partię. 
(4) Monitorowanie ma zastosowanie tylko w   przypadku bezpośredniego 

odprowadzania do zbiornika wodnego. 
(5) Monitoruje się ChZT lub TOC. Monitorowanie TOC jest preferowaną opcją, 

ponieważ nie opiera się na wykorzystaniu bardzo toksycznych związków. 
(6) W przypadku odprowadzania pośredniego do zbiornika wodnego, częstotliwość 

monitorowania można zmniejszyć do raz na 3 miesiące, jeżeli oczyszczalnia 
ścieków jest odpowiednio zaprojektowana i wyposażona w celu redukcji 
przedmiotowych zanieczyszczeń. 

(7) Monitorowanie ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja/parametr jest 
zidentyfikowana jako istotna w strumieniu ścieków na podstawie wykazu 
podanego w BAT 2. 
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Jeżeli krajowe przepisy nie obligują operatora do większej częstotliwości wykonywania pomiarów, BAT 5 jest 
spełniony, gdy pomiary emisji wykonywane są ze wskazaną w konkluzjach częstościach i z wykorzystaniem metodyk 
referencyjnych określonych w Polskim prawie i procedurach akredytowanych opartych o dostępne normy i najlepsze 
praktyki oparte o dostępna wiedzę. 

R
oz

w
ią

za
ni

a 
al

te
rn

at
yw

ne
 

(m
.in

. 
od

st
ęp

st
w

a)
 Nie dotyczy.   
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 Monitorowanie emisji prowadzone jest zgodnie z normami EN lub, jeżeli normy EN nie są dostępne, zgodnie 

z normami ISO, normami krajowymi lub innymi normami międzynarodowymi, które zapewniają dostarczenie danych 
o równoważnej jakości naukowej. 
Zalecany sposób i częstotliwość monitorowania, zgodnie z tabelą pokazaną w oznaczeniu konkluzji BAT 5. 
 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 8 
 

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 8. In order to avoid the use of hexavalent chromium compounds 
in passivation, BAT is to use   other metal- containing solutions (e.g. 
containing manganese, zinc, titanium fluoride, phosphates and/or 
molybdates) or organic polymer solutions (e.g. containing 
polyurethanes or polyesters). 
 
 
 
Applicability 
Applicability may be restricted due to product  specifications (e.g. 
surface quality, paintability, weldability, formability, corrosion 
resistance). 
 

BAT 8. W celu uniknięcia stosowania związków sześciowartościowego 
chromu do pasywacji, w ramach BAT należy stosować   inne roztwory 
zawierające metale (np. zawierające mangan, cynk, fluorek tytanu, 
fosforany i/lub molibdeniany) lub roztwory polimerów organicznych 
(np. zawierające poliuretany lub poliestry). 
 
 
Zastosowanie 
Możliwość zastosowania może być ograniczona ze względu na  
specyfikacje produktu (np. jakość powierzchni, możliwość malowania, 
spawalność, odkształcalność, odporność na korozję) 
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z procesu związki sześciowartościowego chromu.  
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 Ochrona antykorozyjna bezchromowej powłoki pasywacyjnej zależy w dużym stopniu od grubości powłoki. Grubość 

powłoki (ważne kryterium jakości) jest określana na podstawie pierwiastka wiodącego, np. tytanu, oraz za pomocą 
analizy fluorescencji rentgenowskiej. Jeżeli grubość powłoki jest zbyt mała, ochrona antykorozyjna w teście natrysku 
słonej wody nie będzie wystarczająca. Zbyt gruba powłoka powoduje utratę spawalności i metalicznego połysku 
powierzchni. 
Taśmy stalowe ocynkowane z cienką powłoką organiczną (TOC) są produkowane w linii produkcyjnej na linii 
galwanizacyjnej. Roztwór jest nanoszony na górną i/lub dolną stronę świeżo ocynkowanej taśmy za pomocą 
urządzenia chemicznego (rollcoater), systemu natryskowego, walców z raklami i innych technik powlekania. Mokra 
powłoka jest następnie suszona. 
TOC jest powłoką tworzącą film na bazie polimerów takich jak akryl, epoksyd, etylen, poliuretan lub poliester. 
Grubość warstwy suchej wynosi zazwyczaj 0,5-3 μm. Powłoka może zawierać pewne inhibitory korozji, na przykład 
związki tytanu, chromu trójwartościowego, wanadu lub krzemu. Powłoka nie tylko zwiększa odporność na korozję 
taśmy ocynkowanej, ale działa również jako suchy smar i nadaje taśmie właściwości zapobiegające pozostawianiu 
odcisków palców, odpowiednie do bezpośredniego malowania bez dalszej obróbki powierzchni. (Zgodnie z opisem 
w BREF pkt 5.4.1.4.7, pkt 5.4.1.4.8) 
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 Nie dotyczy. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 9 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 9.   In order to increase the overall energy efficiency of the 
plant, BAT is to use both of the techniques given below. 
 

BAT 9.  W celu zwiększenia ogólnego efektywnego wykorzystania 
energii zakładu, w ramach BAT należy stosować obie poniższe techniki. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

a 

 
Energy 
efficiency 
plan and 
energy audits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An energy efficiency plan is 
part of the EMS (see  BAT 1) 
and entails defining and 
monitoring the specific energy 
consumption of the activity 
processes (see BAT 3), setting 
key performance  indicators on 
an annual basis (e.g. MJ/t f 
product) and planning the 
periodic improvement targets 
and related actions.      
Energy audits are carried out at 
least once a year to ensure that 
the objectives of the energy  
management plan are met.  The 
energy efficiency plan and the 
energy audits  may be integrated 
in the overall energy efficiency  
plan of a larger installation (e.g. 
for iron and steel  production). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The level of 
detail of the 
energy 
efficiency plan, 
of the energy 
audits and of the 
energy balance 
record will 
generally be 
related to the 
nature, scale and 
complexity of 
the plant and the 
types of energy 
sources   used. 

 
a 

 
Plan 
efektywnego 
wykorzystania 
energii i audyty 
energetyczne 

Plan efektywnego wykorzystywania 
anergii jest częścią EMS (patrz BAT 
1) i obejmuje określanie i 
monitorowanie jednostkowego 
zużycia energii w ramach 
działania/procesów (patrz BAT 3), 
ustalanie  kluczowych 
wskaźników wydajności w ujęciu  
rocznym (np. MJ/t produktu) oraz 
planowanie celów okresowych 
usprawnień i powiązanych działań.  
Audyty energetyczne są 
przeprowadzane co najmniej raz w 
roku, aby zapewnić realizację celów 
planu zarządzania energią. 
Plan efektywnego wykorzystania 
energii i audyty energetyczne mogą 
być zintegrowane w ogólnym planie 
efektywnego wykorzystywania 
energii większej instalacji (np. do 
produkcji żelaza i stali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poziom 
szczegółowości 
planu 
efektywnego 
wykorzystywania 
energii, audytów 
energetycznych i 
rejestru bilansu 
energetycznego 
jest na ogół 
związany z 
charakterem, 
skalą i 
złożonością 
zakładu oraz 
stosowanymi 
rodzajami źródeł 
energii. 

b 
 

 
Energy 
balance 
rekord 

Drawing up on an annual basis of an 
energy balance  record which 
provides a breakdown of the 
energy  consumption and   
generation   (including   energy  
export) by   the   type   of   energy   
source   (e.g.  electricity, natural 
gas, iron and steel process gases,  
renewable energy, imported heat 
and/or cooling). 
This includes: 
(i) defining the energy boundary of 
the processes; 
(ii) information on energy 
consumption in terms of  delivered 
energy; 
(iii) information on energy exported 
from the plant; 
(iv) energy flow information (e.g. 
Sankey diagrams  or energy 
balances) showing how the energy 
is used  throughout the processes. 
 
  

b 
 
 

 
Rejestr bilansu 
energetycznego 
 
 

Sporządzanie corocznego rejestru 
bilansu energetycznego z rozbiciem 
zużycia i wytwarzania energii (w tym 
eksportu energii) według rodzaju źródła 
energii (np. energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, gazów procesowych 
powstałych przy produkcji żelaza i stali, 
energii odnawialnej, importowanego 
ciepła li/lub chłodzenia). 
Powyższe obejmuje: 
(i) określenie granicy energetycznej 
procesów; 
(ii) informacje o zużyciu energii pod 
względem dostarczanej energii; 
(iii) informacje o energii eksportowanej 
z zakładu; 
(iv) informacje o przepływie energii 
(np. wykresy Sankeya lub bilanse 
energetyczne) pokazujące, w jaki 
sposób energia jest wykorzystywana w 
procesach. 
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BAT 9 oznacza konieczność wdrożenia zaleceń ujętych zarówno w pkt. (a) jak też w pkt. (b). 
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 Poziom szczegółowości planu efektywnego wykorzystywania energii, audytów energetycznych i rejestru bilansu 

energetycznego jest na ogół związany z charakterem, skalą i złożonością zakładu oraz stosowanymi rodzajami źródeł 
energii. 
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 Audyty energetyczne są przeprowadzane co najmniej raz w roku, aby zapewnić realizację celów planu zarządzania 

energią. Audyt może być przeprowadzany przez pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje 
w audytowanym zakresie. 
BAT 9 wymaga sporządzania corocznego rejestru bilansu energetycznego zgodnie z pkt b) BAT 9. 
 

 
KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 10 

 
EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 

rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 10.     In order to increase energy efficiency in heating 
(including heating and drying of feedstock as well as heating of baths 
and galvanising kettles ), BAT is to use an appropriate combination 
of the techniques given below. 

BAT 10.    W celu zwiększenia efektywnego wykorzystywania energii 
w przypadku nagrzewania (włączając nagrzewanie i suszenia   wsadu, 
a także nagrzewanie kąpieli i wanien  cynkowniczych), w ramach BAT 
należy stosować odpowiednią kombinację poniższych technik. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
Design and operation Konstrukcja i eksploatacja 

a 

 
 
 
Optimum 
furnace design 
for feedstock 
heating 
 
 

This includes techniques such 
as: 

 Optimisation of key furnace 
characteristics (e.g. number 
and type of burners, air 
tightness and furnace 
insulation using suitable 
refractory materials). 

 Minimisation of heat losses 
from furnace door openings, 
e.g. by using several liftable 
segments instead of one in 
continuous reheating 
furnaces. 

 Minimisation of the number 
of feedstock- supporting 
structures inside the furnace 
(e.g. beams, skids) and  use 
of suitable insulation to 
reduce the heat losses from 
water cooling of the 
supporting structures in 
continuous reheating 
furnaces. 

Only applicable to 
new plants and 
major plant upgrades 

a 

Optymalna 
konstrukcja 
pieca do 
nagrzewania  
wsadu 

Obejmuje techniki takie jak: 

 Optymalizacja kluczowych 
cech pieca (np. liczbę i rodzaj 
palników, szczelność i 
izolację pieca przy użyciu 
odpowiednich materiałów 
ogniotrwałych). 

 Minimalizacja strat ciepła 
spowodowanych otwieraniem 
drzwi pieca, m.in. dzięki 
zastosowaniu kilku 
segmentów podnoszonych 
zamiast jednego w piecach 
grzewczych ciągłego 
działania. 

 Minimalizacja ilości 
konstrukcji wsporczych 
surowca wewnątrz pieca (np. 
belki, płozy) oraz  stosowanie 
odpowiedniej izolacji w celu 
zmniejszania strat ciepła 
wynikających z  chłodzenia 
wodą konstrukcji wsporczych 
w piecach grzewczych 
ciągłego działania. 

Ma zastosowanie 
wyłącznie do nowych 
zakładów i znacznie 
zmodernizowanych 
zakładów. 

b 

 
 
Optimum 
galvanising 
kettle    design 

This includes techniques such 
as: 

 Uniform heating of the 
galvanising kettle walls (e.g. 
by using high-velocity 
burners or radiant design). 

 Minimisation of heat losses 
from the furnace using 
insulated outer/inner walls 
(e.g. ceramic lining). 

    ,      
 

Only applicable to 
new plants and 
major plant 
upgrades. 

b 

Optymalna 
konstrukcja 
wanny    
cynkowniczej 

Obejmuje techniki takie jak: 
 Równomierne nagrzewanie 

ścian wanny cynkowniczej 
(np. poprzez zastosowanie 
palników o dużej prędkości 
lub konstrukcji 
promiennikowej). 

 Minimalizacja strat ciepła z 
pieca dzięki zastosowaniu 
ścian 
zewnętrznych/wewnętrzny
ch (np. okładziny 
ceramicznej). 

    ,      

Ma zastosowanie 
wyłącznie do nowych 
zakładów i znacznie 
zmodernizowanych 
zakładów. 
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Optimum 
galvanising kettle 
Operations 

This includes techniques such as: 
Minimisation of heat losses from 
the galvanising kettle in hot dip 
coating of wires or in batch 
galvanising, e.g. by using 
insulated covers during idle 
periods. 

Generally 
applicable. 

b
1 

Optymalna 
eksploatacja 
wanny 
cynkowniczej 

Obejmuje techniki takie jak: 
Minimalizacja strat ciepła z 
wanny cynkowniczej podczas 
cynkowania ogniowego ciągłego 
i jednostkowego drutów, np. 
stosując izolowane osłonny w 
okrasach   postoju. 

Zastosowanie 
powszechne. 

c 
Combustion 
Optimisation See Section 9.11.1. Generally 

applicable. 
c Optymalizacja 

spalania Patrz punkt 9.11.1. Zastosowanie 
powszechne. 
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d 

Furnace 
automation and 
control 

 
See Section 9.11.1. 

 
Generally 
applicable. 

d 
Automatyzacja i 
sterowanie 
piecem 

Patrz punkt 9.11.1. Zastosowanie 
powszechne 

 
 
 

e 

 
 

Process gas 
management 
system 

 
 

See Section 9.11.1. 
The calorific value of  iron 
and steel process gases and/or 
CO-rich gas from 
ferrochromium production is 
used. 

Only applicable    
when    iron and steel   
process gases and/or 
CO-rich gas from 
ferrochromium 
production are  
available. 

 
 

e 

 
 

System 
zarządzania 
gazami 
procesowymi 

 
 
Patrz punkt 9.11.1. 
Wykorzystywana jest wartość 
opałowa gazów procesowych 
powstałych przy produkcji 
żelaza i stali i/lub gazu 
bogatego w CO z produkcji 
żelazochromu. 

Ma zastosowanie 
wyłącznie,    gdy 
dostępne są gazy 
procesowe z produkcji    
żelaza i stali   i/lub 
gazy bogate w CO z 
produkcji 
żelazochromu. 

 
f 

Batch annealing 
with 100 % 
Hydrogen 

Batch annealing is carried out 
in furnaces using 100 % 
hydrogen as a protective gas 
with increased thermal 
conductivity. 

  Only   applicable 
to new plants and 
major 
plant upgrades. 

f 
Wyżarzanie partiami 
przy użyciu 100% 
wodoru 

Wyżarzanie partiami odbywa 
się w piecach 
wykorzystujących 100% 
wodoru jako gaz ochronny o 
podwyższonej przewodności 
cieplnej. 

  Zastosowanie 
wyłącznie do nowych 
zakładów i znacznych 
modernizacji 
zakładów. 

 
 

f1 

Oxy-fuel 
combustion 

 
See Section 9.11.1. 

Applicability may be 
restricted for 
furnaces processing 
high-alloy steel. 
Applicability to  
existing plants may 
be restricted by 
furnace design and 
the need for a 
minimum waste gas 
flow. 
Not applicable to 
furnaces equipped 
with radiant tube 
burners. 

f1 

 
Spalanie mieszanki 
gazowej z 
zastosowaniem 
czystego tlenu 

 
Patrz punkt 9.11.1. 

Zastosowanie może 
być ograniczone do 
pieców do obróbki stali 
wysokostopowej 
Zastosowanie do 
istniejących zakładów 
może być ograniczone 
konstrukcją pieca i 
potrzebą minimalnego 
przepływu gazów 
odlotowych. 
Nie dotyczy pieców 
wyposażonych w 
palniki 
promiennikowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f2 

 
 
Flameless 
combustion 

 
 
See Section 9.11.1. 

Applicability to    
existing plants may 
be limited by 
furnace design (i.e. 
furnace  volume, 
space for burners, 
distance between 
burners) and the 
need for a change of 
the refractory lining. 
Applicability may be 
limited for processes 
where close control 
of temperature or 
temperature profile 
is required (e.g. re-
crystallisation). 
Not applicable to 
furnaces operating 
at a temperature 
lower than the auto-
ignition temperature 
required for 
flameless  
combustion or to  
furnaces equipped 
with radiant tube   
burners. 

f2 

 
 
Spalanie 
bezpłomieniowe 

 
 
Patrz punkt 9.11.1. 

Zastosowanie do 
zakładów może być 
ograniczone 
konstrukcją pieca (tzn. 
objętością pieca, 
miejscem na palniki, 
odległością między 
palnikami) oraz 
potrzebą wymiany 
okładziny ogniotrwałej. 
Możliwość 
zastosowania może być 
ograniczona w 
przypadku procesów, w 
których wymagana jest 
ścisła kontrola 
temperatury (np. 
rekrystalizacji). 
Nie ma zastosowania 
do pieców pracujących 
w temperaturze niższej 
niż temperatura 
samozapłonu 
wymagana do spalania 
bezpłomieniowego ani 
do pieców 
wyposażonych w 
palniki 
promiennikowe. 

 
f3 

 
Pulse-fired 
burner 

The heat input to the furnace is 
controlled by the firing 
duration of the burners or by the 
sequential start of the 
individual burners instead of 
adjusting combustion air 
and fuel flows. 

Only applicable to 
new plants and 
major plant 
upgrades. 

f3  
Palnik impulsowy 

Dopływ ciepła do pieca jest 
kontrolowany przez czas trwania 
pracy palników lub przez 
sekwencyjne uruchamianie 
poszczególnych palników zamiast 
regulowania przepływów 
powietrza spalania i paliwa. 

Ma zastosowanie 
wyłącznie do nowych 
zakładów i znacznie 
zmodernizowanych 
zakładów. 

Heat recovery from flue-gases Odzyskiwanie ciepła z gazów odlotowych 
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Feedstock 
preheating 

 
 
Feedstock is preheated by 
blowing hot flue-gases directly 
onto  it. 

Only applicable to 
continuous reheating 
furnaces. Not 
applicable to 
furnaces 
equipped with 
radiant  tube burners. 

g 

 
 
Wstępne 
nagrzewanie  wsadu

 
 
  Wsad  jest wstępnie nagrzewany 
poprzez wdmuchiwanie gorących 
spalin bezpośrednio na    wsad. 

Zastosowanie 
wyłącznie do pieców 
grzewczych ciągłego 
działania. Nie dotyczy 
pieców wyposażonych 
w palniki 
promiennikowe. 

 
h 

   Drying of 
Workpieces 

In batch galvanising,  the heat 
from flue-gases is used to dry the  
workpieces . 

 
Generally 
applicable. 

h 
  Suszenie  
obrabianego 
materiału 

W cynkowaniu ogniowym 
jednostkowym (zanurzeniowym)  
ciepło ze spalin jest 
wykorzystywane do osuszania  
obrabianego materiału . 

 
Zastosowanie 
powszechne. 
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i 

 
 
    

 
 
    

 
 
  

 
 
i 

 
 
    

 
 
     

 
 
  

 
 
 
 

j 

 
 
 

Preheating of 
combustion air 

 
 

See Section 9.11.1. 
This may be achieved for example 
by using regenerative or 
recuperative burners. A balance 
has to be achieved between 
maximising heat recovery from 
the flue-gas and minimising NOx 
emissions. 

         X  . 
Applicability to 
existing plants may 
be   restricted by a 
lack of space for the 
installation    of 
regenerative burners. 

j 

 
 
 

Nagrzewanie 
wstępne powietrza 
spalania 

 
 

Patrz punkt 9.11.1. 
Ten efekt może zostać osiągnięty 
np. poprzez zastosowanie palników 
regeneracyjnych lub 
rekuperacyjnych. Należy osiągnąć 
równowagę między 
maksymalizacją odzysku ciepła ze 
spalin a minimalizacją emisji NOx 
. 

         X . 
Zastosowanie w 
zakładach istniejących 
może być ograniczone 
ze względu na brak 
miejsca na instalację 
palników 
regeneracyjnych. 

 
 
k 

 
Waste heat 
recovery boiler 

 
The heat from hot flue-gases is 
used to generate steam or hot 
water that is used in other 
processes (e.g. for heating 
pickling and fluxing baths), for 
district heating or for generating 
electricity. 

Applicability to 
existing plants may 
be restricted by a 
lack of space and/or 
a suitable steam or 
hot water demand. 

k 
 
Kocioł 
odzysknicowy 

 
Ciepło z gorących spalin jest 
wykorzystywane do wytwarzania 
pary lub gorącej wody, które są 
wykorzystywane w innych 
procesach (np. do nagrzewania 
kąpieli do wytrawiania i 
topnikowania),   w ciepłownictwie 
lub do wytwarzania energii 
elektrycznej. 

Zastosowanie do 
zakładów istniejących 
może być ograniczone 
brakiem miejsca i/lub 
odpowiednim 
zapotrzebowaniem na 
parę lub gorącą wodę. 

 
l 

  
         

  l          
  

 
Table   9.22:  BAT-associated environmental performance levels 
(BAT-AEPLs) for specific energy consumption   for feedstock heating 
in hot rolling 

 
Tabela 9.22:  Poziomy oddziaływań środowiskowych powiązane z BAT 
(BAT-AEPL) w odniesieniu do jednostkowego zużycia energii   dla 
nagrzewania    wsadu w procesie walcowania na gorąco 
 

Specific process(es)     
Steel products at the end of the 

rolling process 

 
Unit 

BAT-AEPL 
(Yearly average) 

Określone procesy     
Produkty stalowe na końcu procesu 

walcowania 

 
Jednostka 

BAT-AEPL 
(roczna średnia) 

Feedstock reheating   Nagrzewanie wsadu 
Hot rolled coils (strips) MJ/t   1 200–1  500 (1)   Kręgi (taśmy) walcowane na 

gorąco 
MJ/t   1 200–1  500 (1) 

Heavy  plates MJ/t 1 400–2 000 (2)  Blachy arkuszowe grube MJ/t 1 400–2 000 (2) 

    
Bars,  rods MJ/t 600–1 900 (2)  pręty, walcówka  MJ/t 600–1 900 (2) 
Beams, billets, rails,  tubes MJ/t 1 400–2 200  , Kształtowniki, kęsy, szyny,  

rury 
MJ/t 1400-2 200 

Feedstock intermediate heating –    Międzyoperacyjne nagrzewanie wsadu 

Bars, rods, tubes MJ/t 100–900   pręty, walcówka, rury MJ/t 100-900 

Feedstock post-heating –   Dogrzewanie wsadu   

Heavy  plates MJ/t 1 000–2 000   Blachy arkuszowe grube MJ/t 1 000–2 000 

    
Bars,  rods MJ/t 1 400–3 000 (3)  Pręty, walcówka MJ/t 1 400–3 000 (3) 
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(1) In the case of high-alloy steel (e.g. austenitic stainless steel), the 
higher end of the BAT-AEPL range may be higher and up to  2  200 
MJ/t. 

(2) In the case of high-alloy steel (e.g. austenitic stainless steel), the 
higher end of the BAT-AEPL range may be higher and up to  2 800 
MJ/t. 

(3) In the case of high-alloy steel (e.g. austenitic stainless steel), the 
higher end of the BAT-AEPL range may be higher and up to  4 000 
MJ/t. 

(1) przypadku stali wysokostopowej (np. austenitycznej stali nierdzewnej) 
wyższa granica zakresu BAT-AEPL może być wyższa i sięgać  2  200 
MJ/t. 

(2) W przypadku stali wysokostopowej (np. austenitycznej stali 
nierdzewnej) wyższa granica zakresu BAT-AEPL może być wyższa i 
sięgać  2 800 MJ/t. 

(3) W przypadku stali wysokostopowej (np. austenitycznej stali 
nierdzewnej) wyższa granica zakresu BAT-AEPL może być wyższa i 
sięgać  4 000 MJ/t 

 
 
Table 9.25:  BAT-associated environmental performance level (BAT-
AEPL) for specific energy consumption in annealing after cold 
rolling 

 
 
Tabela 9.25:  Poziomy oddziaływań środowiskowych powiązane z BAT 
(BAT-AEPL) w odniesieniu do jednostkowego zużycia energii podczas 
wyżarzania po walcowaniu na zimno 

Specific process(es) Unit 
BAT-AEPL 

(Yearly 
average) 

Określone procesy Jednostka 
BAT-AEPL 

(roczna średnia) 

Annealing after cold 
rolling (batch and 
continuous) 

MJ/t 600–1 200 (1) (2) 
Wyżarzanie po 
walcowaniu na zimno 
(partiami i ciągłe) 

MJ/t 600–1 200 (1) (2) 
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(1) For batch annealing, the lower end of the BAT-AEPL range can be 
achieved by using BAT 10(f). 

(2) The BAT-AEPL may be higher for continuous annealing lines 
requiring an annealing temperature above 800°C. 

(1) przypadku wyżarzania partiami dolną granicę zakresu BAT-AEPL 
można osiągnąć stosując BAT 10(f). 

(2) BAT-AEPL może być wyższa dla linii ciągłego wyżarzania 
wymagających temperatury wyżarzania powyżej 800°C. 

 
 
Table 9.31:   BAT-associated environmental performance level 
(BAT-AEPL) for specific energy consumption of feedstock heating 
before hot dip coating   

 
 
Tabela 9.31:   Poziomy oddziaływań środowiskowych powiązane z BAT 
(BAT-AEPL) w odniesieniu do jednostkowego zużycia energii przed 
cynkowaniem ogniowym 

Specific process(es) Unit 
BAT-AEPL 

(Yearly 
average) 

Określone procesy Jednostka 
BAT-AEPL 

(roczna średnia) 

Feedstock heating 
before hot dip 
coating   

MJ/t 700 –1 100 1 (2) 
Nagrzewanie   wsadu 
przed cynkowaniem 
ogniowym  

MJ/t 700 –1 100 1 (2) 

(1)     
(2) The BAT-AEPL may be higher for continuous annealing lines 

requiring an annealing temperature above 800°C. 

(1)     
(2) BAT-AEPL może być wyższa dla linii ciągłego wyżarzania 

wymagających temperatury wyżarzania powyżej 800°C. 
 
 
Table     9.32:    BAT-associated environmental performance level 
(BAT-AEPL) for specific energy consumption in batch galvanising  

 
Tabela 9.32:    Poziomy oddziaływań środowiskowych powiązane z BAT 
(BAT-AEPL) w odniesieniu do jednostkowego zużycia energii w 
cynkowaniu  jednostkowym (zanurzeniowym)  

 

Specific process(es) Unit 
BAT-AEPL 

(Yearly 
average) 

Określone procesy Jednostka 
BAT-AEPL 

(roczna średnia) 

 Batch galvanising 
kWh/t 300–800 (1) (2) (3) 

 Cynkowanie ogniowe 
jednostkowe 
(zanurzeniowe) 

kWh/t 300–800 (1) (2) (3) 

(1) The higher end of the BAT-AEPL range may be higher when 
centrifugation is used to remove the excess zinc and/or when the 
galvanising bath temperature is higher than   500 °C. 

(2) The higher end of the BAT-AEPL may be higher and up to 1 200 
kWh/t for batch galvanising plants operating at an average yearly 
production throughput below 150 t/m3 of kettle volume. 

(3) In the case of batch galvanising plants producing mainly thin 
products (e.g. < 1.5 mm), the higher end of the BAT-AEPL range 
may be higher and up to 1 000 kWh/t. 

(1) Górna granica zakresu BAT-AEPL może być wyższa, gdy stosuje się 
odwirowanie w celu usuwania nadmiaru cynku i/lub gdy temperatura 
kąpieli cynkowniczej jest wyższa niż   500°C. 

(2) Górna granica BAT-AEPL może być wyższa i wynosić 1 200 kWh/t dla 
cynkowni ogniowych jednostkowych (zanurzeniowych) działających 
przy średniej rocznej przepustowości produkcji poniżej 150 t/m3 
objętości wanny. 

(3) W przypadku cynkowni ogniowych jednostkowych wytwarzających 
głównie cienkie wyroby (np. 1,5 mm), wyższa granica zakresu BAT-
AEPL może być wyższa i sięgać 1 000 kWh/t. 
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Zwrot „ należy stosować odpowiednią kombinację poniższych technik” oznacza, że muszą być spełnione co najmniej 
dwie cechy wymienione w konkluzji; dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w 
kombinacji), które dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy. 
 
Konkluzja BAT 10 ma na celu określenie czy instalacje do obróbki stali lub stopów żelaza posiadają systemy 
kontrolujące i ograniczające zużycie energii cieplnej. Jeśli takie systemy w zakładzie nie istnieją, to powinny być 
wprowadzone zgodnie z wytycznymi BAT 10. Wdrożenie w tych instalacjach Systemu Zarządzania Energią ISO 
50001, Systemu Zarządzania Środowiskowego 14 001, Systemu Zarządzania Jakością  9 001 lub innych systemów 
obejmujących ustalenia zawarte w tym BAT, jest spełnieniem konkluzji BAT 10. Optymalizacja kontroli procesu 
technologicznego winna być prowadzona poprzez np. stosowanie skomputeryzowanych automatycznych systemów 
sterowania. Jeśli jest to możliwe i uzasadnione technologicznie i ekonomicznie należy wykorzystywać energię 
cieplną spalin (np. kocioł odzysknicowy, recyrkulacja spalin, nagrzewanie powietrza spalania) do produkcji np. pary, 
gorącej wody, nagrzewania surowca  w celu jak największej optymalizacji zarządzania parą i ciepłem. 
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Brak rozwiązań alternatywnych. 
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Zalecany sposób i częstotliwość monitorowania, zgodnie z tabelą pokazaną w oznaczeniu konkluzji BAT 10. 
 

 
 
 



 
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  

 K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-0868 
 
 

 

34 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 11 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 11. In order to increase material efficiency in degreasing and to 
reduce the generation of spent degreasing solution, BAT is to use a 
combination of the techniques given below. 

BAT 11. W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania 
materiału podczas odtłuszczania i ograniczania wytwarzania 
zużytego roztworu odtłuszczającego, w ramach BAT należy 
stosować kombinację poniższych technik. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

Avoiding or reducing the need for degreasing Unikanie lub redukcja potrzeby odtłuszczania 

a 

Use of feedstock 
with low oil and 
grease 
contamination 
 

The use of feedstock with 
low oil and grease 
contamination prolongs the 
lifetime of the degreasing 
solution. 

Applicability may be limited  
if the feedstock quality 
cannot be 
influenced   . 

a 

 
Stosowanie   wsadu 
o niskim poziomie 
zanieczyszczenia 
olejem i smarem 

Stosowanie   wsadu o niskim 
poziomie zanieczyszczenia 
olejem i smarem wydłuża 
żywotność roztworu 
odtłuszczającego. 

Zastosowanie może być 
ograniczone  w 
przypadku braku wpływu 
na jakość wsadu  a   . 

b 

 
Use of a direct-
flame furnace 
in the case of 
hot dip coating 
of sheets 

The oil on the surface of 
the sheet is burnt in a 
direct-flame furnace. 
Degreasing before the 
furnace may be needed 
for some high-quality 
products or in the case of 
sheets with high residual 
oil levels. 

    
 Applicability may be 
limited if a very high 
level of surface 
cleanliness and zinc 
adhesion is required. 

b 

Stosowanie pieców z 
palnikami w 
przypadku 
cynkowania 
ogniowego blach 

Olej na powierzchni blachy 
wypalany jest w piecu z 
palnikami. Odtłuszczanie przed 
piecem może być konieczne w 
przypadku niektórych 
produktów wysokiej jakości lub 
w przypadku arkuszy z wysokim 
poziomem oleju resztkowego. 

    
 Zastosowanie może być 
ograniczone, jeśli 
wymagany jest bardzo 
wysoki poziom czystości 
powierzchni i 
przyczepności cynku. 

Degreasing optimisation  Optymalizacja odtłuszczania 

c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
General techniques for 
increased degreasing 
efficiency 

These include techniques 
such as: 

 monitoring and 
optimising the 
temperature and the 
concentration of 
degreasing agents in the 
degreasing solution; 

 enhancing the  effect of 
the degreasing solution  
on the feedstock (e.g. by 
moving the feedstock, 
agitating the degreasing 
solution or by using 
ultrasound to create 
cavitation of the 
solution on the 
surface to be 
degreased). 

Generally applicable. c 

 
 
 
Ogólne techniki 
zwiększające 
wydajność 
odtłuszczania 

Obejmuje techniki takie jak: 

 monitorowanie i 
optymalizację temperatury i 
stężenia środków 
odtłuszczających w 
roztworze odtłuszczającym; 

 wzmocnienie 
wpływu  roztworu 
odtłuszczającego  na   wsad 
(np. poprzez poruszanie 
wsadem   , mieszanie 
roztworu odtłuszczającego 
lub użycie ultradźwięków 
w celu wywołania kawitacji 
roztworu na odtłuszczanej 
powierzchni). 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

d 

 
 
Minimisation of drag- 
out of degreasing 
solution
 
of degreasing solution 

This includes techniques 
such as: 

 using squeeze rolls, e.g. 
in the case of 
continuous degreasing 
of strip; 

   allowing for a 
sufficient dripping time, 
e.g. by slow lifting of 
workpieces. 

 
 
 

Generally applicable. 

d 

 
 
Minimalizacja 
wydostawania się 
roztworu 
odtłuszczającego
 
roztworu 
odtłuszczającego 

 

Obejmuje techniki takie jak: 

 stosowanie wałków  
dociskowych, np. w 
przypadku ciągłego 
odtłuszczania taśmy; 

   zapewnienie 
wystarczającego czasu na 
ociekanie, np. powolne 
podnoszenie elementów. 

 
 
 

Zastosowanie 
powszechne. 

e 

 
 
Reverse cascade 
degreasing   
 
cascade degreasing    

Degreasing is carried out 
in two or more baths in 
series where the feedstock 
is moved from the most 
contaminated degreasing 
bath to the cleanest.     
  

 
 

Generally applicable. 

e 

 
 
Odtłuszczanie 
kaskadowe  
 
odtłuszczanie 
kaskadowe     

Odtłuszczanie 
przeprowadza się w dwóch 
lub więcej kąpielach w 
serii, w których   wsad jest 
przemieszczany z 
najbardziej 
zanieczyszczonej kąpieli do 
najczystszej.     

 
 

Zastosowanie 
powszechne. 

Extending the lifetime of the degreasing baths Wydłużanie żywotności kąpieli odtłuszczających 

f 

 
 
Cleaning and reuse 
of the degreasing 
solution 

  Magnetic separation, oil 
separation (e.g. skimmers, 
discharge launders, weirs), 
micro- or ultrafiltration) or 
biological treatment is 
used to 
clean the degreasing 
solution for reuse. 

 
 

Generally applicable. 

f 

 
 

Czyszczenie i 
ponowne 
wykorzystywanie 
roztworu 
odtłuszczającego 

  Separacja magnetyczna, 
separacja oleju (np. 
odpieniacze, odolejacze, 
zapory), mikro- lub 
ultrafiltracja służą do 
oczyszczania roztworu 
odtłuszczającego do 
ponownego zastosowania. 

 
 

Zastosowanie 
powszechne. 
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Zwrot „ należy stosować kombinację poniższych technik” oznacza, że muszą być spełnione co najmniej dwie cechy 
wymienione w konkluzji; dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w kombinacji), które 
dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy. 
 
BAT 11 nie wymaga złożonej interpretacji zapisu, ponieważ jego treść zawiera wyczerpujące informacje. BAT 11 
ma na celu unikanie lub redukcję potrzeby odtłuszczania wsadu oraz optymalizację tego procesu przez prowadzących 
instalacje do obróbki stali lub stopów żelaza poprzez stosowanie technik zwiększających wydajność odtłuszczania 
oraz ponowne wykorzystanie roztworu odtłuszczającego. 
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Indywidualne rozwiązania technologiczne o podobnej skuteczności jak opisane w punktach a – f. 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 12 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 12. In order to increase material efficiency in pickling and 
to reduce the generation of spent pickling acid when pickling acid 
is heated, BAT is to    use one of the techniques given below and not 
to use direct injection of steam   

BAT 12. W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania materiału 
podczas wytrawiania i   obniżenia ilości wytwarzanego zużytego kwasu 
do wytrawiania podczas nagrzewania kwasu do wytrawiania, w ramach 
BAT należy    stosować jedną z technik podaną poniżej i nie stosować 
bezpośredniego wprowadzania pary   

Technique Description Technika Opis 

a 
Acid heating 
with heat 
exchangers 

Corrosion-resistant heat exchangers are 
immersed in the pickling acid 
for indirect heating, e.g. with steam. 

a 
Nagrzewanie kwasu 
przy użyciu 
wymienników ciepła 

Odporne na korozję wymienniki ciepła są 
zanurzone w kwasie do wytrawiania do 
pośredniego nagrzewania, np. przy użyciu 
pary. 

b 
Acid heating by 
submerged 
combustion 

Combustion gases pass through the 
pickling acid, releasing the energy 
via direct heat transfer. 

b 
Nagrzewanie kwasu 
poprzez spalanie w 
zanurzeniu 

Gazy spalinowe przechodzą przez kwas do 
wytrawiania, uwalniając energię poprzez 
bezpośredni transfer ciepła. 
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ji Zwrot „ należy stosować jedną z technik” oznacza, że do spełnienia konkluzji BAT wystarczy spełnienie minimum 
jednej z technik, ale zaleca się stosować jak najwięcej. 
 
Efektywne wykorzystanie materiałów podczas wytrawiania oraz redukcja ilości wytwarzania zużytych kwasów, 
nadzorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania 
Jakością wg normy ISO 9001 lub np. ISO 14001 może stanowić spełnienie konkluzji BAT 12.  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 13 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 13.  In order to increase material efficiency in pickling and to 
reduce the generation of spent pickling acid, BAT is to use an 
appropriate combination of the techniques given below. 

 

BAT 13. W celu zwiększania efektywności wykorzystywania materiału 
podczas wytrawiania i redukowania wytwarzania zużytych kwasów do 
wytrawiania, w ramach BAT należy stosować odpowiednią kombinację 
technik podanych poniżej. 
 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

Avoiding or reducing the need for pickling Unikanie lub redukcja potrzeby wytrawiania 
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c.
d.

 

a 

 
 
Minimisation of 
steel corrosion 

This includes techniques such 
as: 
 cooling the hot rolled 

steel as fast as possible 
depending on product     
specifications; 

 storing the feedstock in 
roofed areas; 

 limiting the storage 
duration of the 
feedstock. 

 
 
 
Generally applicable. 

a 

 
 
Minimalizacja 
korozji stali 

Obejmuje techniki takie jak: 
 chłodzenie stali 
walcowanej na gorąco w 
najkrótszym możliwym 
czasie w zależności od     
specyfikacji produktów; 
 przechowywanie   
wsadu w zadaszonych 
obszarach; 
 ograniczanie czasu 
przechowywania   wsadu. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

b 

 
 
 
Mechanical 
(pre)descaling 

 
This includes techniques such 
as: 
 shot blasting; 
 bending; 
 sanding; 
 brushing; 
 stretching and levelling. 

Applicability
 
to existing plants may 
be   restricted by a lack 
of space. 
Applicability may be 
restricted due to product    
specifications. 

b 

 
(Wstępne)  
mechaniczne 
usuwanie 
zgorzeliny 

 
Obejmuje techniki takie jak: 
 piaskowanie; 
 zginanie; 
 szlifowanie; 
 szczotkowanie; 
 rozciąganie i   
prostowanie. 

Zastosowanie
 
w zakładach 
istniejących może być   
ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 
Zastosowanie może być 
ograniczone ze względu 
na       specyfikacje 
produktów. 

c 

 
 
Electrolytic 
prepickling for 
high-alloy steel 

Use of an aqueous solution 
of sodium sulphate 
(Na2SO4) to pretreat high-
alloy steel before pickling 
with mixed acid, in order to 
speed up and improve the 
removal of the surface 
oxide scale. The waste 
water containing 
hexavalent 
chromium is treated using 
technique BAT 28 (f). 

Only applicable to cold 
rolling. 
Applicability
 
to existing plants may 
be   restricted by a lack 
of space. 

c 

 
 
Wstępne 
wytrawianie 
elektrolityczne dla 
stali 
wysokostopowej 

Stosowanie wodnego 
roztworu siarczanu sodu 
(Na2SO4) do wstępnej 
obróbki stali 
wysokostopowej przed 
wytrawianiem mieszaniną 
kwasów w celu 
przyspieszenia i poprawy 
usuwania powierzchniowej 
warstwy    tlenków. Ścieki 
zawierające 
sześciowartościowy chrom 
są oczyszczane przy użyciu 
techniki BAT 28 (f). 

Zastosowanie tylko do 
walcowania na zimno. 
Zastosowanie w 
zakładach istniejących 
może być   ograniczone 
ze względu na brak 
miejsca. 

Pickling optimisation Optymalizacja wytrawiania 

d 

 
Rinsing after 
alkaline 
degreasing 

Carry-over of alkaline 
degreasing solution to the 
pickling bath  is reduced by 
rinsing feedstock after 
degreasing. 

Applicability
 
to existing plants 
may be restricted 
by a lack 
of space. 

d 

 
Opłukiwanie po 
odtłuszczaniu 
zasadowym 

Przenoszenie zasadowego 
roztworu odtłuszczającego 
do kąpieli  do wytrawiania   
ogranicza opłukiwanie 
surowca po odtłuszczeniu. 

Zastosowanie
  
w zakładach 
istniejących może być 
ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 
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General 
techniques for 
increased 
pickling 
efficiency 

These include techniques 
such as: 
 optimisation of the 

pickling temperature for 
maximising pickling 
rates while minimising 
emissions of acids; 

 optimisation of the 
pickling bath 
composition (e.g. acid 
and iron 
concentrations); 

 optimisation of the 
pickling time to avoid 
over-pickling; 

 avoiding drastic 
changes in the pickling 
bath composition by 
frequently replenishing 
it with fresh acid. 

 
 
 
 

Generally 
applicable. 

e 

 
 
 

Ogólne techniki 
zwiększające 
wydajność 
wytrawiania 

Obejmuje techniki takie jak: 
 optymalizacja 

temperatury wytrawiania 
w celu 
maksymalizowania 
prędkości wytrawiania 
przy jednoczesnej 
minimalizacji emisji 
kwasów; 

 optymalizacja składu 
kąpieli trawiącej (np. 
stężenia kwasu i żelaza); 

 optymalizacja czasu 
wytrawiania w celu 
zapobiegania 
nadmiernemu 
wytrawieniu; 

 unikanie drastycznych 
zmian w składzie kąpieli 
do wytrawiania poprzez 
częste jej uzupełnianie   
świeżym kwasem. 

 
 
 
 

Zastosowanie 
powszechne. 
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c.
d.

 

f 

 
 
Cleaning of 
the pickling 
bath and reuse 
of free  acid 

 
A cleaning circuit, e.g. with 
filtration, is used to  
remove particles from the 
pickling acid followed by 
reclamation of the free acid 
via ion exchange, e.g. using 
resins . 

  Not applicable if 
cascade pickling (or 
similar) is used, as this 
results in very 
low levels of free acid. 

f 

 
 
Oczyszczanie 
kąpieli trawiącej i 
ponowne 
wykorzystywanie 
uwolnionego kwasu  

 
Obieg czyszczenia, np. z 
filtracją, jest używany do  
usuwania cząstek z kwasu 
do wytrawiania, po czym 
następuje odzyskiwanie 
uwolnionego kwasu w 
wyniku wymiany jonowej, 
np. przy zastosowaniu 
żywic . 

  Nie ma 
zastosowania w 
przypadku 
stosowania 
wytrawiania 
kaskadowego (lub 
podobnego), jako że 
skutkuje ono bardzo 
niskimi poziomami 
wolnego kwasu. 

g 

 
Reverse 
cascade 
pickling 

Pickling is carried out in 
two or more baths in series 
where the feedstock is 
moved from the bath with 
the lowest acid 
concentration to the 
one with the highest.    

Applicability to existing 
plants may be   
restricted by a lack of 
space.
 
to existing plants may 
be   restricted by a lack 
of space. 

g 
 
Wytrawianie 
kaskadowe 

Odtłuszczanie 
przeprowadza się w dwóch 
lub więcej seriach, kiedy to   
wsad jest przenoszony z 
kąpieli o najniższym 
stężeniu kwasu do kąpieli o 
najwyższym stężeniu.    

Zastosowanie w 
zakładach 
istniejących może być   
ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 

h 
 

 
 
Minimisation 
of drag- out  of 
pickling acid 

This includes techniques 
such as: 

 using squeeze rolls, 
e.g. in the case of 
continuous pickling of 
strip; 

   allowing for a 
sufficient dripping 
time, e.g. by slow 
lifting of workpieces; 

 using vibrating wire rod 
coils. 

Generally applicable. h 
 

 
 
Minimalizacja 
wydostawania się 
 kwasu do 
wytrawiania 

Obejmuje techniki takie jak: 

 stosowanie wałków  
dociskowych, np. w 
przypadku ciągłego 
wytrawiania taśmy; 

   zapewnienie 
wystarczającego 
czasu na ociekanie, 
np. powolne 
podnoszenie 
elementów. 

 stosowanie 
wibrujących   kręgów 
walcówki. 

 
 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

i 

 
 
Turbulence 
pickling 

This includes techniques 
such as: 
 injection of the 

pickling acid at high 
pressure via nozzles; 

 agitation of the 
pickling acid using 
an immersed turbine. 

  Applicability to 
existing plants may be 
restricted by a lack
 
to existing plants may 
be restricted by a lack 
of space. 

i 

 
 
Wytrawianie 
turbulencyjne 

Obejmuje techniki takie 
jak: 
 wtryskiwanie kwasu 

do wytrawiania pod 
wysokim ciśnieniem 
poprzez dysze; 

 mieszanie kwasu do 
wytrawiania za 
pomocą zanurzonej 
turbiny. 

  Zastosowanie 
w zakładach 
istniejących może być 
ograniczone ze względu 
na brak miejsca 

 
 
 
j 
 
 
 
 
 

 
 
Use of pickling 
inhibitors 

 
 
Pickling inhibitors are added to 
the pickling acid to protect 
metallically clean parts of the 
feedstock from over-pickling. 

Not applicable to high- 
alloy steel. 
Applicability may be 
restricted due to product  
     
  specifications. 

 
 

 
 
j 
 
 
 
 
 

 
 
Stosowanie 
inhibitorów 
wytrawiania 

 
 
Inhibitory wytrawiania są 
dodawane do kwasu do 
wytrawiania w celu ochrony 
metalicznie czystych części   
wsadu przed nadmiernym 
wytrawieniem. 

Nie ma zastosowania 
do stali 
wysokostopowej. 
Zastosowanie może 
być ograniczone ze 
względu na  
specyfikacje 
produktów. 
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k 
 

Activated 
pickling   in 
hydrochloric 
acid pickling 

Pickling is carried out with a 
low hydrochloric acid 
concentration (i.e. around 4–6 
wt-%),and a high iron 
concentration (i.e. around 
120– 
180 g/l), at temperatures of 20–
25°C. 

 
Generally applicable. 

k 
 

Wytrawianie 
aktywowane   w 
wytrawianiu 
kwasem 
chlorowodorowym 

Wytrawianie przeprowadza 
się przy niskim stężeniu 
kwasu chlorowodorowego 
(tzn. około 4–6 wt%), i 
wysokim stężeniu żelaza 
(tzn. około 120–180 g/l), w 
temperaturze 20–25°C. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

Table     9.1:   BAT-associated environmental performance levels 
(BAT-AEPLs) for specific pickling acid consumption in batch 
galvanising 

Tabela 9.1:    Poziomy oddziaływań środowiskowych powiązanych z 
BAT (BAT-AEPL) dla jednostkowego zużycia kwasu do 
wytrawiania w cynkowaniu ogniowym  jednostkowym 
(zanurzeniowym)   
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c.
d.

 

Pickling acid   Unit 
BAT-AEPL 
(3-year average) Kwas do wytrawiania   Jednostka 

BAT-
AEPL 
(średnia z 
3 lat) 

Hydrochloric acid, 28 
wt-%   kg/t 13–30 (1) Kwas chlorowodorowy, 

28  % masowych   kg/t 13–30 (1) 

(1) The higher end of the BAT-AEPL range may be higher and up to 50 
kg/t when galvanising mainly workpieces with a high specific surface area 
(e.g. thin products < 1.5 mm, tubes of wall thickness 
 < 3 mm) or when regalvanising is carried out 

(1) Górna granica zakresu BAT-AEPL może być wyższa i sięgać do 50 kg/t w 
przypadku cynkowania głównie elementów o dużej powierzchni właściwej 
(np. cienkie wyroby < 1,5 mm, rury o grubości ścianki 
< 3 mm) lub podczas ponownego cynkowania. 

 

Przez dużą powierzchnię właściwą należy rozumieć cechę materiału (w 
szczególności półwyrobu lub wyrobu) o dużej powierzchni w stosunku 
do masy (np. wyroby płaskie o małej grubości). Z tego powodu zużycie 
kwasu na jednostkę masy jest większe niż dla wyrobów o mniejszej 
powierzchni właściwej 
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ji Zwrot „ należy stosować odpowiednią kombinację z technik” oznacza, że muszą być spełnione co najmniej dwie cechy 
wymienione w konkluzji; dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w kombinacji), które 
dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy. 
Efektywne wykorzystanie materiałów podczas wytrawiania oraz redukcja ilości wytwarzania zużytych kwasów, 
nadzorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością 
wg normy ISO 9001 lub np. ISO 14001 może stonowić spełnienie konkluzji BAT 13. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie zgodnie z BAT 3. 
 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 14 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 14.  In order to increase material efficiency in fluxing 
and to reduce the quantity of spent fluxing solution sent for 
disposal, BAT is use   all of the techniques (a), (b) and (b1), in 
combination with technique (c) or in combination with 
technique (d) given below. 

BAT 14.    W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania materiału 
podczas topnikowania i zmniejszania ilości zużytego roztworu do topnienia do 
utylizacji w ramach BAT należy stosować   wszystkie techniki (a), (b) i (b1), w 
połączeniu z techniką (c) lub w połączeniu z techniką (d) podanymi poniżej. 

Technique Description Applicability      Technika Opis Zastosowanie 
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a 
Rinsing of 
workpieces 
after pickling 

In batch galvanising,  
carry-over of iron to the 
fluxing solution is 
reduced by rinsing 
workpieces after 
pickling. 

Applicability to 
existing plants 
may be 
restricted by a 
lack of space. 

a 

 
 

Opłukiwanie elementów po 
wytrawianiu 

W cynkowaniu 
ogniowym 
jednostkowym 
(zanurzeniowym),  
przenoszenie żelaza 
do roztworu topnika 
redukowane jest 
przez opłukiwanie 
elementów po 
wytrawianiu. 

Zastosowanie w 
zakładach 
istniejących może 
być ograniczone 
ze względu na 
brak miejsca. 

b 

 
Optimised 
fluxing 
operations         

The chemical 
composition of the 
fluxing solution is 
monitored and adjusted 
frequently. 2 4      
The amount of fluxing 
agent used is reduced to 
the minimum level 
required to achieve the 
product specifications. 

Generally 
applicable. b 

 
Zoptymalizowana 
procedura topnikowania         

Skład chemiczny 
roztworu do topnienia 
jest często 
monitorowany i 
dostosowywany.  2 4    
Ilość użytego topnika jest 
redukowana do 
minimalnego poziomu 
wymaganego do 
osiągnięcia specyfikacji 
produktów. 

Zastosowanie 
powszechne. 

b1 
Minimisation 
of drag- out of 
fluxing 
solution 

The drag-out   of   
the   fluxing   solution   
is minimised by 
allowing enough time 
for it to drip off. 

Generally 
applicable. b1 

Minimalizacja 
wydostawania się roztworu 
topnika 

Wydostawanie się 
roztworu topnika jest 
minimalizowane 
poprzez zapewnienie 
wystarczającego czas u 
na ocieknięcie. 

Zastosowanie 
powszechne. 

 c 

 
 
Iron removal 
and reuse of 
the fluxing 
solution 

Iron is removed from 
the fluxing solution 
by   one of the following 
techniques: 

 - electrolytic oxidation; 
 - oxidation using air or 

H2O2; 
 - ion exchange. 

After iron removal, 
the fluxing solution is 
reused. 

  Applicability to 
existing batch 
galvanising 
plants may be 
restricted by a 
lack of space. 

c 

 
 
Usuwanie i ponowne 
wykorzystanie żelaza z 
roztworu topnika 

Żelazo z roztworu 
topnika usuwa się 
przy zastosowaniu 
jednej z poniższych 
technik: 

 - utleniania 
elektrolitycznego; 

 - utleniania przy 
użyciu powietrza lub 
H2O2; 

 - wymiany jonowej. 
Po usunięciu żelaza 
roztwór topnika jest 
wykorzystywany 
ponownie. 

  Zastosowanie do 
istniejących 
cynkowni 
ogniowych 
jednostkowych  
(zanurzeniowych) 
może być 
ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 

 d 

Recovery of 
salts from the 
spent fluxing 
solution for 
production of 
fluxing agents 

 
Spent fluxing solution 
is used to recover the 
salts contained therein 
to produce fluxing 
agents. This may take 
place on site or off site. 

  Applicability 
may be 
restricted 
depending on 
the availability 
of a market. 

d 

Odzysk soli ze zużytego 
roztworu topnika do 
produkcji topników 

 
Zużyty roztwór 
topnika używany 
jest do odzyskiwania 
soli w nim 
zawartych w celu 
produkowania 
topników. Może się 
do odbywać w lub 
poza zakładem. 

  Zastosowanie 
może być 
ograniczone przez 
dostępność na 
rynku. 
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i BAT 14 obliguje operatora do bezwzględnego stosowania obu technik określonych w punktach (a) i (b) oraz 
dopuszcza wybór między technika (c) lub (d), w zależności od uwarunkowań technicznych lub rynkowych. 
 
 

R
oz

w
ią

za
ni

a 
al

te
rn

at
yw

ne
 

(m
.in

. 
od

st
ęp

st
w

a)
 

Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 15 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 15.  In order to increase the material efficiency of hot dipping 
in the coating of wires and in batch galvanising, and to reduce the 
generation of waste, BAT is to use all  of the techniques given below. 

BAT 15.    W celu zwiększania efektywności wykorzystywania 
materiału w odniesieniu   do cynkowania ogniowego ciągłego i  
jednostkowego (zanurzeniowego)   drutów i   oraz w celu redukowania 
generowania odpadów, w ramach BAT należy stosować wszystkie  
techniki podane poniżej. 

Technique       Description Technika Opis 

a 
Reduction of the 
generation of bottom 
dross  

The generation of bottom dross  is reduced, e.g. 
by sufficient rinsing after pickling  ,  removing 
the iron from the fluxing solution (see BAT 14 
(c)), using fluxing agents with a mild pickling 
effect and avoiding local overheating in the 
galvanising 
kettle. 

a 

Redukcja wytwarzania 
kożucha żużlowego 
dennego, tzw. twardego 
cynku 
 
 

Wytwarzanie kożucha żużlowego dennego 
(tzw. twardego cynku) redukuje się np. 
poprzez wystarczające opłukiwanie po 
wytrawianiu  ,  usuwanie żelaza z roztworu 
topnika (patrz BAT 14 (c)), stosowanie 
topników o lekkim efekcie wytrawiania i 
unikanie miejscowego przegrzewania w 
wannie cynkowniczej. 

b 

Prevention, collection 
and reuse of zinc 
splashes in batch 
galvanising 

The generation of zinc splashes from the 
galvanising kettle is reduced by minimising 
carry-over   of   the   fluxing   solution    (see BAT 
24 (b)). Zinc splashes out of the kettle are 
collected and reused. The area surrounding 
the 
kettle is kept clean to reduce contamination 
of the splashes. 

b 

Zapobieganie, 
gromadzenie i ponowne 
wykorzystywanie 
rozprysków cynku w 
cynkowaniu ogniowym 
jednostkowym 
(zanurzeniowym) 

Generowanie rozprysków cynku z wanny 
cynkowniczej ograniczane jest przez 
minimalizowanie przenoszenia roztworu 
topnika (patrz BAT 24 (b)). Rozpryski cynku z 
wanny są gromadzone i ponownie 
wykorzystywane. Obszar wokół wanny jest 
utrzymywany w czystości w celu zapobiegania 
zanieczyszczeniu rozprysków. 

c Reduction of the 
generation of zinc ash     

The formation of zinc ash  , i.e. zinc oxidation on 
the bath surface, is reduced for example by: 

-  sufficient drying of the workpieces/wires before 
dipping; 

- - avoiding unnecessary disturbances of the bath 
during production, including during skimming; 

- - in continuous hot dipping of wires, reducing 
the bath surface that is in contact with air using a 
floating refractory cover  
 . 

c Redukcja wytwarzania 
popiołu cynkowego     

Powstawanie popiołu cynkowego  , tzn. 
utlenianie cynku na powierzchni partii, 
redukuje się poprzez na przykład: 

- - wystarczające osuszanie elementów/drutów 
przed zanurzeniem; 

- - unikanie niepotrzebnych zakłóceń kąpieli 
podczas produkcji, w tym podczas 
wytrącania; 

- - w ciągłym cynkowaniu ogniowym drutów, 
redukowanie powierzchni kąpieli, która 
styka się z powietrzem, przy użyciu 
unoszącej się pokrywy ogniotrwałej . 
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ji Zwrot „ należy stosować wszystkie techniki” oznacza, że muszą być spełnione wszystkie cechy wymienione 
w konkluzji. 
Efektywne wykorzystanie materiałów podczas galwanizacji ogniowej drutów i galwanizacji jednostkowej oraz 
redukcji ilości powstających odpadów, nadzorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie  
z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 lub np. ISO 14001 może stanowić spełnienie 
konkluzji BAT 15. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 54 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 5. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT dla ciągłego powlekania zanurzeniowego na gorąco 
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BAT 54. In order to increase material efficiency and to reduce the 
quantity of waste sent for disposal from phosphating and passivation, 
BAT is to use technique (a) and one of the techniques (b)   or (c) given 
below. 
 

BAT 54.   W celu zwiększania efektywności wykorzystywania materiału 
i redukowania ilości opadów do utylizacji z fosforanowania i pasywacji, 
w ramach BAT należy stosować technikę (a) i jedną z technik (b)   lub 
(c) podanych poniżej. 
 

Technique Description Technika  Opis 
Extending the lifetime of the treatment baths Wydłużanie żywotności kąpieli uzdatniających 

a 
Cleaning and reuse of the 
 phosphating or passivation 
solution 

A cleaning circuit, for example 
with filtration, is used to clean the  
phosphating or passivation solution 
for reuse. 

a 

Oczyszczanie i ponowne 
wykorzystywanie   
roztworu do 
fosforanowania lub 
pasywacji 
 
 

  Układ czyszczący, na przykład z 
filtracją, służy do czyszczenia  
roztworu do fosforanowania lub 
pasywacji do ponownego użycia. 

Treatment optimisation Optymalizacja uzdatniania 

b 

 
Use of roll coaters for strips 

Roll coaters are used to apply a 
passivation or a phosphate- 
containing layer on the  surface of 
strips. This allows better control of 
the layer thickness and thus the 
reduction of the consumption of 
chemicals. 

 
b 

Stosowanie powlekarek 
walcowych dla taśm 

Powlekarki walcowe są używane do 
nakładania warstwy pasywującej 
lub warstwy zawierającej fosforan 
na  powierzchnię taśm. Pozwala to 
na lepszą kontrolę grubości 
warstwy, a tym samym 
zmniejszenie zużycia środków 
chemicznych. 

c 

 
Minimisation of  drag- out 
of chemical solution 

The drag-out  of chemical solution   
is minimised, e.g. by passing the  
strips through squeeze rolls or by 
allowing for sufficient 
dripping time for workpieces. 

c 
Minimalizacja  
wydostawania się roztworu 
chemicznego 

Wydostawanie się  roztworu 
chemicznego    jest minimalizowane 
np. poprzez przemieszczanie  taśm 
przez wałki  dociskowe lub poprzez 
zapewnienie wystarczającego czasu 
na ocieknięcie 
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BAT 54 oznacza, że stosownie techniki (a) jest bezwzględnie wymagane, natomiast istnieje możliwość wyboru 
techniki uzdatniania przyjmując wariant (b) lub (c).   
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 

Z
al

ec
an

y 
sp

os
ób

 i 
cz

ęs
to

tli
w

oś
ć 

m
on

ito
ro

w
an

i
a Nie dotyczy. 

 
 
 
 
 
 
 



 
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  

 K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-0868 
 
 

 

42 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 16 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 16. In order to   reduce the quantity of spent pickling acid  sent 
for disposal, BAT is to recover spent pickling acids (i.e. hydrochloric 
acid, sulphuric acid and mixed acid). The neutralisation of spent 
pickling acids or the use of spent pickling acids for emulsion splitting 
is not BAT. 
 
 
Description 
 
Techniques to recover spent pickling acid  on site or off site, include: 
 

 spray roasting or using fluidised bed reactors for the recovery of 
hydrochloric acid; 

 crystallisation of ferric sulphate for the recovery of sulphuric acid; 
 spray roasting, evaporation, ion exchange or diffusion 

dialysis, for the recovery of mixed acid; 
 use of spent pickling acid as a secondary raw material (e.g. 

for the production of iron chloride or pigments). 
 
 
Aplicability  
In batch galvanising, if the use of spent pickling acid as a secondary 
raw material is restricted by market unavailability, neutralisation of 
spent pickling acid may exceptionally take place. 
 

BAT 16. W celu   zredukowania ilości zużytego kwasu do wytrawiania 
do utylizacji, w ramach BAT należy odzyskiwać zużyte kwasy do 
wytrawiania (tj. kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy i mieszaninę 
kwasów). Neutralizacja zużytych kwasów do wytrawiania lub 
stosowanie zużytych kwasów do wytrawiania do   separacji emulsji nie 
jest BAT. 
 
 
Opis 
Techniki odzysku zużytego kwasu do wytrawiania w lub poza 

zakładem obejmują: 

 prażenie natryskowe lub wykorzystywanie reaktorów ze złożem 
fluidalnym do odzyskiwania kwasu chlorowodorowego; 

 krystalizację siarczanu żelazowego do odzyskiwania kwasu 
siarkowego; 

 prażenie natryskowe, odparowywanie, wymiana jonowa lub 
dializa dyfuzyjna, w celu odzyskania mieszaniny kwasów; 

 wykorzystywanie zużytego kwasu do wytrawiania jako surowca 
wtórnego (np. do produkcji chlorku żelaza lub pigmentów). 

 
Zastosowanie 
W przypadku cynkowania ogniowego jednostkowego 
(zanurzeniowego), jeżeli wykorzystanie zużytego kwasu do 
wytrawiania jako surowca wtórnego jest ograniczone ze względu 
na niedostępność rynkową, wyjątkowo może nastąpić neutralizacja 
zużytego kwasu do wytrawiania.  
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Redukcja ilości zużytego kwasu do wytrawiania, nadzorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 lub np. ISO 14001 może stanowić 
spełnienie konkluzji BAT 16.. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 17 
 

ZUŻYCIE WODY I WYTWARZANIE ŚCIEKÓW 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 2. Walcowanie na gorąco 
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BAT 17.  In order to optimise water consumption, to improve water 
recyclability and to reduce the volume of waste water generated, BAT 
is to use both techniques (a) and (b), and an appropriate combination  
of the techniques ( c) to ( i) given below 

BAT. 17 W celu optymalizacji zużycia wody, zwiększania stopnia 
odzysku wody i redukowania objętości   generowanych ścieków, w 
ramach BAT należy stosować obie techniki(a) i (b), oraz odpowiednią 
kombinację  technik ( c) do ( i) podanych poniżej. 
 
 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
a Water 

management 
plan and water 
audits 
 

A water management plan and 
water audits are part of the EMS 
(see BAT 1) and include: 
 flow diagrams and a water 

mass balance of the plant; 
 establishment of water 

efficiency objectives; 
 implementation          of water 

optimisation techniques 
(e.g. control of water usage, 
water recycling, detection 
and repair of leaks). 

Water audits are carried out at 
least   once every year to ensure 
that the objectives of the water 
management plan are met. 
The water management plan 
and the water audits may be 
integrated in the overall water 
management plan of a larger 
installation (e.g. for iron and 
steel production). 

The level of 
detail of the 
water 
management 
plan and water 
audits will 
generally be 
related to the 
nature, scale and 
complexity of 
the plant.     

a 
Plan gospodarki 
wodnej i audyty 
wodne 

Plan gospodarki wodnej i audyty 
wodne są częścią EMS (patrz 
BAT 1) i obejmują: 
 schematy przepływu i bilans 

masowy wody w zakładzie; 
 ustalenie celów w zakresie 

efektywności wykorzystania 
wody; 

 wdrażanie technik 
optymalizacji wody (np. 
kontrola zużycia wody, 
recykling wody, wykrywanie i 
naprawa wycieków).
  
technik optymalizacji wody 
(np. kontrola zużycia wody, 
recykling wody, wykrywanie i 
naprawa wycieków). 
 

 Audyty wodne są 
przeprowadzane co najmniej raz 
w roku, aby zapewnić realizację 
celów planu gospodarki wodnej. 
Plan gospodarki wodnej i audyty 
wodne mogą być zintegrowane z 
ogólnym planem gospodarki 
wodnej większej instalacji (np. 
do produkcji żelaza i stali). 
 

Poziom 
szczegółowości 
planu gospodarki 
wodnej i 
audytów 
wodnych jest na 
ogół związany z 
charakterem, 
skalą i 
złożonością 
zakładu.     
 

b Segregation of 
water streams 

Each water stream (e.g. surface 
run-off water, process water, 
alkaline or acidic waste water, 
spent degreasing solution) is   
collected    separately, based on 
the pollutant content and on the 
required treatment techniques.      
Waste water streams that can be 
recycled without treatment are 
segregated from waste 
water streams that require 
treatment 
 

Applicability 
to existing 
plants may be 
limited by the 
layout of the 
water 
collection 
system.  
   . 

b 
 
Segregacja 
strumieni wody 

Każdy strumień wody (np. woda 
powierzchniowa, woda 
przemysłowa, ścieki zasadowe 
lub kwasowe, zużyty roztwór 
odtłuszczający) jest gromadzony  
oddzielnie, na podstawie 
zawartości zanieczyszczeń i 
wymaganych technik 
oczyszczania.      Strumienie 
ścieków, które można poddawać 
recyklingowi bez uzdatniania są 
odseparowywane od strumieni 
ścieków, które wymagają 
uzdatniania. 

Zastosowanie w 
zakładach 
istniejących 
może być 
ograniczone ze 
względu na układ 
sieci 
kanalizacyjnej. 
   . 

c 

 
 
Minimisation of 
hydrocarbon 
contamination 
of   process  
water 

The contamination of process 
water by oil and lubricant 
losses is minimised by using 
techniques such as: 

 oil-tight bearings and bearing 
seals for working rolls; 

 leakage indicators; 
 regular inspections and 

preventive maintenance of 
pump seals, piping 
and working rolls. 

 
 
Generally 
applicable 

c 

 
 
Minimalizacja 
zanieczyszczenia 
węglowodorami 
wody 
przemysłowej 

Zanieczyszczenie wody 
procesowej   wyciekami olejów 
i smarów jest minimalizowane 
poprzez zastosowanie technik 
takich jak: 
 łożyska olejoszczelne i 

uszczelki łożysk do rolek 
roboczych; 

 wskaźniki wycieku; 
 regularne przeglądy i 

konserwacja prewencyjna 
uszczelnień pomp, 
orurowania i rolek roboczych. 

 
 
 

Zastosowanie 
powszechne. 

d               
          d 
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e 
Reuse and/or 
recycling of 
water 

Water streams (e.g. process 
water, effluents from wet 
scrubbing or quench baths) are 
reused and/or recycled in 
closed or semi-closed circuits, 
if necessary after treatment 
(see BAT 27 and BAT 28).       
    

  The degree of 
water reuse 
and/or recycling 
is limited by the 
water balance of 
the plant, the 
content of 
impurities and/or 
the 
characteristics of 
the water 
streams. 

e 

Ponowne 
wykorzystywanie 
i/lub recykling 
wody 

Strumienie wody (np. woda 
przemysłowa, ścieki z odpylania 
mokrego lub kąpieli 
hartowniczych) są poddawane 
ponownemu użytkowi i/lub 
recyklingowi w obiegach 
zamkniętych lub 
półzamkniętych, w razie 
potrzeby po uzdatnieniu (patrz 
BAT 27 i BAT 28).        . 

 
  Stopień 
ponownego 
wykorzystania 
i/lub recyklingu 
wody jest 
ograniczony 
przez bilans 
wodny zakładu, 
zawartość 
zanieczyszczeń 
i/lub 
charakterystykę 
strumieni wody. 

f Reverse cascade 
rinsing 

Rinsing is carried out in two or 
more baths in series where the 
feedstock is moved from the 
most contaminated rinsing 
bath to the cleanest.    
  

Applicability to 
existing plants 
may be   
restricted by a 
lack of space 

f 

 
 
Płuczki kaskadowe 

Płukanie odbywa się w dwóch 
lub więcej płuczkach w serii, w 
których   wsad  jest 
przemieszczany z najbardziej 
zanieczyszczonej kąpieli 
płuczącej do najczystszej.   . 

 
Zastosowanie w 
zakładach 
istniejących 
może być 
ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 

g 
Recycling or 
reuse of rinsing 
water 

  Water from rinsing after 
pickling or degreasing is 
recycled/reused, if necessary 
after treatment, to the 
preceding process baths as 
make-up water, rinsing water 
or, if   the acid concentration 
is sufficiently 
high, for acid recovery. 

Generally 
applicable g 

 
 

Recykling lub 
ponowne 
wykorzystywanie 
wody do płukania 

  Woda z płukania po 
wytrawianiu lub odtłuszczaniu 
jest poddawana 
recyklingowi/ponownemu 
użyciu, w razie konieczności po 
uzdatnieniu, do 
poprzedzających kąpieli 
obróbkowych jako woda 
uzupełniająca, woda do 
opłukiwania lub,   jeśli stężenie 
kwasu jest wystarczające 
wysokie, do odzyskiwania 
kwasu. 

 
 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

h 

Treatment and 
reuse of oil- and 
scale- bearing 
process water in 
hot rolling 

Oil- and scale-bearing waste 
water from hot rolling mills is 
treated separately using 
different   cleaning steps 
including scale pits, settling 
tanks, cyclones and filtration 
to separate oil and scale . A 
large proportion of the treated 
water is reused 
in the process 

Generally 
applicable h 

 
 
Uzdatnianie i 
ponowne 
wykorzystywanie 
wody 
przemysłowej 
zawierającej 
oleje i zgorzelinę 
podczas 
walcowania na 
gorąco 

Ścieki zawierające oleje i 
zgorzelinę z walcowni na 
gorąco są uzdatniane oddzielnie 
przy zastosowaniu różnych   
etapów oczyszczających, 
włączając doły zgorzelinowe, 
odstojniki, wirowanie i filtrację 
w celu odseparowania oleju i 
zgorzeliny . Znaczna część 
uzdatnionej wody jest 
ponownie wykorzystywana w 
procesie. 

 
 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

i 

Water 
spray 
descaling 
triggered 
by sensors in 
hot rolling 

Sensors and automation are 
used to track the position of 
the feedstock and 
adjust the volume of the 
descaling water passing through 
the water sprays. 

Generally 
applicable i 

 Natryskowe 
usuwanie 
zgorzeliny wodą 
uruchamiane 
przez czujniki 
podczas 
walcowania na 
gorąco 

Czujniki i automatyka służą do 
śledzenia pozycji   pasma  i 
regulacji objętości wody   do 
usuwania zgorzeliny 
przechodzącej przez   dysze 
wodne. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

 

 
Table 9.2:   BAT-associated environmental performance levels 
(BAT-AEPLs) for specific water consumption 

 
Tabela 9.2:    Poziomy oddziaływań środowiskowych powiązanych 
z BAT (BAT-AEPL) dla jednostkowego zużycia wody 
 

Sector Unit BAT-AEPL 
(Yearly average) Sektor Jednostka 

BAT- AEPL 
(roczna średnia) 

Hot rolling m3/t 0.5  –5 Walcowanie na 
gorąco 

m3/t 0,5  –5 

Cold rolling m3/t 
0.5  –10 Walcowanie na 

zimno 
m3/t 0,5  -10 

Wire drawing m3/t   0.5–5 Ciągnienie drutu m3/t   0,5–5 
Hot dip coating m3/t 

  0.5–5 Cynkowanie 
ogniowe 

m3/t   0,5–5 
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BAT 17 oznacza konieczność zastosowania w procesie techniki (a) i (b) , dając możliwość wyboru w zakresie 
pozostałych technik nie limitując ich ilości ( zastosowanie co najmniej jednej z (c-i) oznacza zgodność z BAT 17) 
oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT - AEPL zgodnie z BAT 3.  

 
 
 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 18 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 2. Walcowanie na gorąco 
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BAT 18. In order to prevent or reduce dust emissions to air from 
heating, BAT is to use either electricity generated from fossil-free 
energy sources or technique (a)      , in combination with technique (b) 
given below. 

BAT 18   W celu zapobiegania lub redukowania emisji pyłu do 
powietrza z nagrzewania, w ramach BAT należy stosować energię 
elektryczną wytwarzaną z niekopalnych źródeł energii lub technikę (a)    
w połączeniu z techniką (b) podanymi poniżej. 

 
Technique 

 
Description 

 
Applicability 

 
Technika 

 
Opis 

 
Zastosowanie 

a 

 
 
Use of fuels 
with   low dust 
and ash 
content 
 
 

Fuels with low dust and ash content 
include e.g. natural gas, liquefied 
petroleum gas, dedusted blast 
furnace gas and dedusted basic 
oxygen furnace gas 

          
  Generally 
applicable 

a 

 
Stosowanie paliw 
o niskiej 
zawartości pyłu i 
popiołu 

 
 
Paliwa o niskiej zawartości pyłu 
i popiołu to m.in. gaz ziemny, 
gaz płynny, odpylony gaz 
wielkopiecowy i odpylony   gaz 
konwertorowy. 

      Zastosowanie 
powszechne. 

b 

 
Limiting the 
entrainment 
of dust 

Entrainment of dust is limited by for 
example: 

- as far as practically possible, 
use of clean feedstock or 
cleaning the feedstock of loose 
scale and dust before feeding it 
into the furnace; 

- minimisation of dust generation 
from refractory lining damages 
by e.g., avoiding direct contact 
of the flames with  the 
refractory lining;, using ceramic 
coatings on the refractory lining  
; 

- avoiding direct contact of the 
flames with the feedstock. 

  Avoiding direct 
contact of the 
flames with the 
feedstock is not 
applicable in the 
case of direct 
flame furnaces. 

b Ograniczanie 
porywania pyłu 

Porywanie pyłu jest ograniczane 
przez na przykład: 

- o ile jest to praktycznie 
możliwe, stosowanie czystego   
wsadu lub oczyszczenie   
wsadu z luźnej zgorzeliny i 
pyłu przed wprowadzeniem go 
do pieca; 

- minimalizacja wytwarzania 
pyłu z uszkodzeń okładziny 
ogniotrwałej poprzez np. 
unikanie bezpośredniego 
kontaktu płomieni z  okładziną 
ogniotrwałą;, stosowanie 
powłok ceramicznych na 
okładzinie ogniotrwałej ; 

- unikanie bezpośredniego 
kontaktu płomieni   ze 
wsadem. 

 
 
 
  Unikanie 
bezpośredniego 
kontaktu 
płomieni   ze 
wsadem nie ma 
zastosowania w 
przypadku 
pieców z 
bezpośrednim 
płomieniem. 
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Table 9.4:   BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for 
channelled dust emissions to air from feedstock heating 

 
Tabela 9.4:   Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z nagrzewania   wsadu 
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Parameter Sector Unit 

BAT-AEL (1) 
(Daily average or 
average over the 
sampling period) 

Parametr Sektor Jednostka 

BAT-AEL (1) 
(Średnia dobowa 

lub średnia z  
okresu pobierania 

próbek) 

Dust 

Hot rolling 

 
mg/Nm3 

< 2–10 

Pył 

Walcowanie na 
gorąco 

mg/Nm3 

< 2–10 

Cold rolling < 2– 10 Walcowanie na 
zimno 

< 2– 10 

Wire drawing < 2–10 Ciągnienie drutu < 2–10 

Hot dip coating < 2–10 Cynkowanie 
ogniowe 

< 2–10 

(1) The BAT-AEL does not apply when the dust mass flow is below 
100 g/h. 

(1) BAT-AEL nie ma zastosowania, gdy masowy przepływ pyłu 
wynosi poniżej 100 g/h. 
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BAT 18 oznacza konieczność stosowania technik opartych o piece elektryczne zasilane energię pochodzącą z innych 
źródeł niż spalanie paliw kopalnych lub piece wykorzystaujące paliwa o ograniczonej zawartości pyłu i popiołu. 
Dodatkowym wymogiem jest zapewnienie zastosowania rozwiązań ograniczających unos pyłu z wykorzystaniem 
wskazanych technik lub technik równoważnych. Należy zapewnić zgodność z BAT AEL.    
Zastowanie techniki a) jest ściśle powiązane z dostępnością tzw. energii pochodzącej z innych źródeł niż spalanie 
paliw kopalnych. Jeżeli stosowane są piece elektryczne zastosowanie techniki a) może polegać na wykazaniu, że 
prowadzący instalację podejmuje działania, by dostawcy energii, o ile są takie możliwości, w pierwszej kolejności 
oferowali energię pochodzącą z innych źródeł niż spalanie paliw kopalnych. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT - AEL zgodnie z BAT 4. 

 
 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 19 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 2. Walcowanie na gorąco 
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BAT 19.  In order to prevent or reduce SO2 emissions to air from heating, 
BAT is to use either electricity generated from fossil-free energy sources 
or a fuel, or a combination of fuels, with low sulphur content. 
 
Description  
Fuels with low sulphur content include e.g. natural gas, liquefied petroleum 
gas, blast furnace gas, basic oxygen furnace gas and CO-rich gas from 
ferrochromium production      
 
 
Table 9.5: BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for channelled 
SO2 emissions to air from feedstock heating 

BAT 19. W celu zapobiegania lub redukowania emisji SO2 do 
powietrza z nagrzewania, w ramach BAT należy stosować energię 
elektryczną wytwarzaną z niekopalnych źródeł energii lub paliwo, 
lub kombinację paliw, o niskiej zawartości siarki. 
 
Opis 
Paliwa o niskiej zawartości siarki obejmują np. gaz ziemny, gaz 
płynny, gaz wielkopiecowy,   gaz konwertorowy i gaz bogaty w CO 
z produkcji żelazochromu      
Tabela 9.5:   Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji SO2 do powietrza z nagrzewania surowca 

Parameter Sector Unit 
 

BAT-AEL 
(Daily average or 
average over the 
sampling period) 

Param
etr Sektor Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 

średnia z okresu  
pobierania próbek) 

 Hot rolling  
mg/Nm3 50–200 (1) (2) SO2 Walcowanie na 

gorąco mg/Nm3 50–200 (1) (2) 
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SO2 

Cold rolling, 
wire drawing, 

hot dip 
coating of 

sheets 

20–100 (1) 

Walcowanie na 
zimno, 

ciągnienie 
drutu, 

cynkowanie 
ogniowe blach 

20–100 (1) 

(1) The BAT-AEL does not apply to plants using 100 % natural gas or 100 
% electrical heating. 

(2) The higher end of the BAT-AEL range may be  higher and up to 300 
mg/Nm3 when using a high share of coke oven gas (  > 50 % of energy 
input). 3. 

(1) BAT-AEL nie ma zastosowania do zakładów wykorzystujących 
w 100% gaz ziemny lub w 100% ogrzewanie elektryczne. 

(2) Wyższa granica zakresu BAT-AEL może  być wyższa i wynosić 
do 300 mg/Nm3 w przypadku stosowania wyższego udziału gazu 
z koksowni (  > 50 % wkładu energetycznego). 3 
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BAT 19 należy interpretować jako wymóg optymalizacji sposobu opalania ukierunkowany na stosowanie paliw w 
tym odpowiednich mieszanek gazów w tym gazów procesowych o niskiej zawartości siarki. Należy zapewnić 
zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT - AEL zgodnie z BAT 4. 

 
KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 20 

 
EMISJE DO POWIETRZA Z NAGRZEWANIA WSADU 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 2. Walcowanie na gorąco 3. 

Walcowania na zimno 
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BAT 20. In order to prevent or reduce NOX emissions to air from 
heating while limiting CO emissions, and the emissions of NH3 
from the use of SNCR and/or SCR, BAT is to use either electricity 
generated from fossil-free energy sources or an appropriate 
combination of the techniques given below. 

BAT 20. W celu zapobiegania lub redukowania emisji NOX do powietrza z 
nagrzewania przy jednoczesnej redukcji CO, oraz emisji NH3 ze stosowania 
SNCR i/lub SCR, w ramach BAT należy stosować energię elektryczną 
wytwarzaną z niekopalnych źródeł energii lub odpowiednią kombinację 
technik podanych poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
Reduction of generation of emissions Redukcja wytwarzania emisji 

a 

Use of a fuel or a 
combination of 
fuels 
with low NOX 
formation 
potential   

Fuels with a low NOX 
formation potential, e.g.    
natural     gas,     liquefied 
petroleum gas, blast 
furnace gas and basic 
oxygen furnace gas 

    
    
Generally applicable. 

a 

Stosowanie 
paliwa lub 
kombinacji paliw 
o niskim 
potencjale 
wytwarzania 
NOX   

Paliwa o niskim potencjale 
tworzenia NOX, np.    gaz 
ziemny,skroplony gaz 
ropopochodny, gaz wielkopiecowy i   
gaz konwertorowy. 

      
Zastosowanie powszechne. 

b 
Furnace 
automation 
and control 

See Section 9.11.2. Generally applicable. b 
Automatyzacja i 
sterowanie 
piecem 

Patrz punkt 9.11.2. Zastosowanie powszechne. 

c Combustion 
optimisation 

See Section 9.11.2. 
Generally used in 
combination with other 
techniques. 

 
Generally applicable. c Optymalizacja 

spalania 

Patrz punkt 9.11.2. 
Na ogół stosowane z innymi 
technikami 

 
Zastosowanie powszechne. 

 
 
 
 

d 

 
Low-NOX 
burners 

 
See Section 9.11.2. 

  Applicability may 
be restricted at 
existing plants by 
design and/or 
operational 
constraints. 

 
 
 
 
d 

 
Palniki o niskiej 
emisji NOX  

 
Patrz punkt 9.11.2. 

  Możliwość zastosowania w 
istniejących zakładach może 
być ograniczona ze względu na 
ograniczenia konstrukcyjne 
i/lub operacyjne. 
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e 
 

Flue-gas 
recirculation 

  
Recirculation (external) of 
part of the flue-gas to the 
combustion chamber to 
replace part of the fresh 
combustion air, with the 
dual effect of lowering the 
temperature and limiting the 
O2 content for nitrogen 
oxidation, thus limiting the 
NOX generation. It implies 
the supply of flue-gas from 
the furnace into the flame to 
reduce the oxygen content 
and therefore the 
temperature of the 
flame. 

  Applicability to 
existing plants may 
be   restricted by a 
lack of space. 

e Recyrkulacja 
spalin 

  
Recyrkulacja (zewnętrzna) części 
spalin do komory spalania w celu 
zastąpienia części świeżego 
powietrza spalania, z podwójnym 
efektem obniżenia temperatury i 
ograniczenia zawartości O2 do 
utleniania azotu, co ogranicza 
wytwarzanie NOX. Oznacza to 
doprowadzenie spalin z pieca do 
płomienia w celu zmniejszenia 
zawartości tlenu, a tym samym 
temperatury płomienia. 

  Zastosowanie w zakładach 
istniejących może być 
ograniczone ze względu na 
brak miejsca. 

f 
Limiting the 
temperature of air 
preheating 

 Limiting the air preheating 
temperature leads to a 
decrease of the 
concentration of NOX 
emissions. A balance has to 
be   achieved between 
maximising heat recovery 
from the flue-gas and 
minimising NOX 
emissions. 

 
  
May not be 
applicable in the 
case of furnaces 
equipped with 
radiant tubes 
burners. 

f 

Ograniczanie 
temperatury 
wstępnego 
nagrzewania 
powietrza 

 Ograniczenie temperatury 
wstępnego nagrzewania powietrza 
prowadzi do zmniejszenia stężenia 
emisji NOX. Należy  osiągnąć 
równowagę pomiędzy 
maksymalizacją odzysku ciepła ze 
spalin a minimalizacją emisji NOX. 

  
Może nie dotyczyć pieców 
wyposażonych w palniki 
promieniowe. 

g Flameless 
combustion See Section 9.11.2. 

Applicability to 
existing plants may 
be limited by    
furnace design (i.e. 
furnace volume, 
space for burners, 
distance between 
burners) and the 
need for a change of 
the refractory lining. 
Applicability may 
be limited for 
processes where 
close control of the 
temperature or 
temperature profile 
is required (e.g. re- 
crystallisation). 
Not applicable to 
furnaces operating at 
a temperature lower 
than the auto-
ignition temperature 
required for 
flameless 
combustion, or to 
furnaces equipped 
with radiant tube 
burners. 

g Spalanie 
bezpłomieniowe Patrz punkt 9.11.2. 

Zastosowanie w zakładach 
istniejących może być 
ograniczone przez    
konstrukcję pieca (tzn. 
objętość pieca, miejsce na 
palniki, odległość pomiędzy 
palnikami) oraz potrzebę 
wymiany okładziny 
ogniotrwałej. 
Możliwość zastosowania może 
być ograniczona w przypadku 
procesów, w których 
wymagana jest ścisła kontrola 
temperatury (np. 
rekrystalizacji). 
Nie ma zastosowania do 
pieców pracujących w 
temperaturze niższej od 
temperatury samozapłonu 
wymaganej do spalania 
bezpłomieniowego do pieców 
wyposażonych w palniki 
promiennikowe. 

h Oxy-fuel 
combustion See Section 9.11.2. 

  Applicability may 
be restricted for 
furnaces processing 
high- alloy steel. 
Applicability to 
existing plants may be 
restricted by furnace 
design and the need 
for a minimum waste 
gas flow. 
Not applicable to 
furnaces equipped 
with radiant tube 
burners. 

h 
Spalanie 
mieszanki 
tlenowo-
spalinowej 

Patrz punkt 9.11.2. 

  Zastosowanie może być 
ograniczone do pieców do 
obróbki stali wysokostopowej. 
Zastosowanie do istniejących 
zakładów może być 
ograniczone konstrukcją pieca 
i potrzebą minimalnego 
przepływu gazów odlotowych. 
Nie dotyczy pieców 
wyposażonych w palniki 
promiennikowe. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
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Selective catalytic 
reduction (SCR) 

 
 

See Section 9.11.2. 

Applicability to 
existing plants may 
be   restricted by a 
lack of space. 
Applicability may 
be restricted in  
batch annealing due 
to the 
varying 
temperatures during 
the annealing cycle. 

i 

 
 
Selektywna 
redukcja 
katalityczna 
(SCR) 

 
 

Patrz punkt 9.11.2. 

Zastosowanie w zakładach 
istniejących może być 
ograniczone ze względu na 
brak miejsca. 
Możliwość zastosowania w 
wyżarzaniu partiami może być 
ograniczona ze względu na 
zmieniające się temperatury 
podczas cyklu wyżarzania. 
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j Selective non-
catalytic reduction 
(SNCR) 

 
See Section 9.11.2. 

  Applicability to 
existing plants may 
be restricted by the 
optimum  
temperature 
window   and the 
residence time 
needed for the 
reaction. 
Applicability may 
be restricted in  
batch annealing due 
to the varying 
temperatures during 
the annealing cycle. 

j 
Selektywna 
redukcja 
niekatalityczna 
(SNCR) 

Patrz punkt 9.11.2. 

  Możliwość zastosowania w 
istniejących zakładach może 
być ograniczona przez 
optymalne okno 
temperaturowe i czas 
przebywania potrzebny do 
reakcji. 
Możliwość zastosowania w 
wyżarzaniu partiami może być 
ograniczona ze względu na 
zmieniającą się temperaturę 
podczas cyklu wyżarzania. 

k 

 
 
Optimisation of 
the SNCR/SCR 
design and 
operation 

See Section 9.11.2. 
 X         
  

 
  
Only applicable 
where SNCR/SCR 
is used for the 
reduction of NOx 
emissions. 

k 

Optymalizacja 
konstrukcji i 
działania 
SNCR/SCR 

Patrz punkt 9.11.2. 
 X         

  
Zastosowanie wyłącznie, gdzie 
SNCR/SCR stosowana jest w 
celu redukowania emisji NOx. 

 
 
Table 9.6: BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for channelled 
NOX emissions to air and indicative emission levels for channelled CO 
emissions to air from feedstock heating in hot rolling 

 
 
Tabela 9.6: Poziomy emisji powiązane z BAT dla zorganizowanych emisji NOX do 
powietrza oraz orientacyjne poziomy zorganizowanych emisji CO do powietrza z 
nagrzewania   wsadu podczas walcowania na gorąco 
 

 
 
 

Parameter 
 
 
 

Type 
of 

fuel 

Specific 
process Unit 

BAT-AEL 
(Daily 

average or 
average 
over the 
sampling 
period) 

Indicative 
emission 

level 
(Daily 

average or 
average over 
the sampling 

period) 

Parametr Rodzaj 
paliwa Określony proces Jednostka 

BAT-AEL 
Średnia 

dzienna lub 
średnia z 
okresu 

pobierania 
próbek) 

Orientacyjny 
poziom emisji   

(Średnia dzienna 
lub średnia z 

okresu 
pobierania 

próbek) 

NOX 

 
100 
% 

natura
l gas 

 
Reheating 

 
mg/Nm3 

New 
plants: 
80–200 
Existing 
plants: 
100– 
 350  

No 
indicative 

level 

NOX 

100 % 
gaz 

ziemny 

 
 Nagrzewanie 

 
mg/Nm3 

Nowe zakłady: 
80-200 
Zakłady 

istniejące: 
100– 
 350 

Brak poziomu 
orientacyjnego Intermediate 

heating mg/Nm3 100–250 Nagrzewanie  
międzyoperacyjne mg/Nm3 100-250 

Post-heating mg/Nm3 100–200 Dogrzewanie mg/Nm3 100-200 

 
Other 
fuels 

Reheating, 
intermediate 
heating, post- 

heating 

 
mg/Nm3 

 
100–350 

(1) 

Inne 
paliwa 

 

 Nagrzewanie, 
nagrzewanie   

międzyoperacyjn, 
dogrzewanie 

 

 
mg/Nm3 

 
100-350 (1) 

CO 

100 
% 

natural 
gas 

Reheating mg/Nm3 

No BAT-
AEL 

10–50 

CO 

100 % 
gaz 

ziemny 
 

 Nagrzewanie mg/Nm3 

Brak BAT-
AEL 

 
 
 

10-50 
Intermediate 

heating mg/Nm3 10–100 Nagrzewanie  
międzyoperacyjne mg/Nm3 10-100 

Post-heating mg/Nm3 10–100 Dogrzewanie mg/Nm3 10-100 

 
Other 
fuels 

Reheating, 
intermediate 
heating, post- 

heating 

 
mg/Nm3 

 
10–50 

Inne 
paliwa 

 

 Nagrzewanie, 
nagrzewanie   

międzyoperacyjne, 
dogrzewanie 

 
mg/Nm3 

10-50 
 
 

(1) The higher end of the BAT-AEL range may be exceeded when using a 
high share of coke oven gas or of CO-rich 
gas from ferrochromium production (  > 50 % of energy input). In this 
case, the higher end of the BAT-AEL range is 550 mg/Nm3. 
 

 
Table 9.7:    BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for 
channelled NOx emissions to air and indicative emission levels 
for channelled CO emissions to air from feedstock heating in 
cold rolling 

(1) Górna granica zakresu BAT-AEL może zostać przekroczona w przypadku stosowania 
dużej gazu koksowniczego lub gazu bogatego w CO z produkcji żelazochromu (  > 50 % 
wkładu energetycznego). W takim przypadku górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 550 
mg/Nm3. 
 
 
Tabela 9.7:    Poziomy emisji powiązane z BAT dla zorganizowanych emisji 
NOX do powietrza oraz orientacyjne poziomy zorganizowanych emisji CO 
do powietrza z nagrzewania   wsadu podczas walcowania na zimno  

 
 
 

Parameter 
 
 
 

Type of 
Fuel Unit 

BAT-AEL 
(Daily average 
or average over 
the sampling 

period) 

Indicative 
emission level 

(Daily average or 
average over the 
sampling period) 

 

Parametr Rodzaj paliwa Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna 

lub średnia z 
okresu pobierania 

próbek) 

Orientacyjny 
poziom emisji 

(Średnia dzienna 
lub średnia z 

okresu pobierania 
próbek) 

 

 
NOX 

100 % 
natural 

gas 
mg/Nm3 100–250 (2)  

No indicative 
level 

NOX 

100 % gaz 
ziemny mg/Nm3 100-250 (2) Brak poziomu 

orientacyjnego Other 
fuels 

mg/Nm
3 100–300 (1) Inne paliwa mg/Nm3 100-300 (1) 
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CO 

100 % 
natural 

gas 
mg/Nm3 No BAT-AEL 10–50  

CO 

100 % gaz 
ziemny mg/Nm3 Brak BAT-AEL 10-50 

Other 
fuels 

mg/Nm
3 No BAT-AEL 10–100 Inne paliwa mg/Nm3 Brak BAT-AEL 10-100 

(1) The higher end of the BAT-AEL range may be exceeded when using a 
high share of coke oven gas or of CO-rich gas from ferrochromium 
production (  > 50 % of energy input). In this case, the higher end of the 
BAT-AEL range is 550 mg/Nm3. 

(2) The higher end of the BAT-AEL range may be exceeded in continuous 
annealing. In this case, the higher end of the BAT-AEL range is 300 
mg/Nm3. 

(1) Górna granica zakresu BAT-AEL może zostać przekroczona w przypadku stosowania 
dużej ilości gazu koksowniczego lub gazu bogatego w CO z produkcji żelazochromu (  
> 50 % wkładu energetycznego). W takim przypadku górna granica zakresu BAT-AEL 
wynosi 550 mg/Nm3. 

(2) W ciągłym wyżarzaniu górna granica zakresu BAT-AEL może być przekroczona. W 
takim przypadku górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 300 mg/Nm3. 
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 Proces wyżarzania ciągłego ze względów konstrukcyjnych odbywa się z 
dostępem powietrza z otoczenia, podczas gdy wyżarzanie partiami (w piecach 
kołpakowych) jest procesem szczelnym i dodatkowo odbywa się w atmosferach 
ochronnych. Zdarza się również, że w procesie wyżarzania ciągłego stosuje się 
temperatury wyższe niż w wyżarzaniu partiami. Czynniki te mogą powodować 
wyższą emisję NOx. 

 
 
Table 9.8: BAT-associated emission level (BAT-AEL) for 
channelled NOx emissions to air and indicative emission level 
for channelled CO emissions to air from feedstock heating in 
wire drawing 
 

 
 
Tabela 9.8   Poziom emisji powiązany z BAT dla zorganizowanych emisji 
NOx do powietrza oraz orientacyjny poziom zorganizowanych emisji CO 
do powietrza z nagrzewania   wsadu podczas ciągnienia drutu 

Parameter Unit 

BAT-AEL 
(Daily average or 
average over the 
sampling period) 

Indicative 
emission level 

(  Average over 
the 

sampling period) 

Parametr Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 

średnia z okresu 
pobierania próbek) 

Orientacyjny poziom 
emisji (Średnia 

dzienna lub średnia z 
okresu pobierania 

próbek) 

NOX mg/Nm
3  100–250 No indicative level NOX mg/Nm3  100–250 Brak poziomu 

orientacyjnego 

CO mg/Nm
3 No BAT-AEL 10– 50 CO mg/Nm3 Brak BAT-AEL 10– 50 
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Table 9.9:  BAT-associated emission level (BAT-AEL) for 
channelled NOx emissions to air and indicative emission 
level for channelled CO emissions to air from feedstock 
heating in hot dip coating 
 

 
 
Tabela 9.9:    Poziom emisji powiązany z BAT dla zorganizowanych emisji 
NOx do powietrza oraz orientacyjny poziom zorganizowanych emisji CO 
do powietrza z nagrzewania   wsadu podczas cynkowania ogniowego 

Parameter Unit 

BAT-AEL 
(Daily average or 
average over the 
sampling period) 

Indicative 
emission level 
(Daily average or 
average over 
the sampling 
period) 

Parametr Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 

średnia z okresu 
pobierania próbek) 

Orientacyjny 
poziom emisji 

(Średnia dzienna lub 
średnia z okresu 

pobierania próbek) 

NOX mg/Nm3 100–300 (1)   No indicative level NOX mg/Nm3 100–300 (1)   Brak poziomu 
orientacyjnego 

CO mg/Nm3 No BAT-AEL 10–100 CO mg/Nm3 Brak BAT-AEL 10-100 

(1) The higher end of the BAT-AEL range may be exceeded when 
using a  high share of coke oven gas or of CO-rich gas from 
ferrochromium production (  > 50 % of energy input). In this case, 
the higher end of the BAT-AEL range is 550 mg/Nm3. 

(1) Górna granica zakresu BAT-AEL może zostać przekroczona w przypadku 
stosowania dużej gazu koksowniczego lub gazu bogatego w CO z produkcji 
żelazochromu (  > 50 % wkładu energetycznego). W takim przypadku górna granica 
zakresu BAT-AEL wynosi 550 mg/Nm3. 

 
 
Table 9.10:   BAT-associated emission level (BAT-AEL) for 
channelled NOX emissions to air and indicative emission level 
for channelled CO emissions to air from heating the 
galvanising kettle in batch galvanising  

 
 
Tabela 9.10:    Poziom emisji powiązany z BAT dla zorganizowanych emisji 
NOX do powietrza oraz orientacyjny poziom zorganizowanychh emisji CO 
do powietrza z nagrzewania wanny cynkowniczej w  procesie cynkowania 
ogniowego jednostkowego (zanurzeniowego) 

Parameter Unit 

BAT-AEL 
(Daily average or 
average over the 
sampling period) 

Indicative emission 
level 
(Daily average or 
average over 
the sampling 
period) 

Parametr Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 

średnia z okresu 
pobierania próbek) 

Orientacyjny poziom 
emisji (Średnia 

dzienna lub średnia z 
okresu pobierania 

próbek 

NOX mg/Nm3 70– 300 (1) No indicative level NOX mg/Nm3 70– 300 (1) Brak poziomu 
orientacyjnego 

CO mg/Nm3 No BAT-AEL 10–100 CO mg/Nm3 Brak BAT-AEL 10-100 
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Zwrot „...należy stosować...... lub odpowiednią kombinację technik” oznacza, że muszą być spełnione co najmniej 
dwie cechy wymienione w konkluzji; dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w 
kombinacji), które dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT - AEL zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 21 
 

EMISJE DO POWIETRZA Z ODTŁUSZCZANIA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 21.  In order to reduce emissions to air of oil mist, acids and/or 
alkalis from degreasing in   cold rolling, and hot dip coating of sheets  
, BAT is to collect emissions by using     technique (b), and to treat the 
waste gas by using technique (c) and/or technique (d) given below. 

BAT 21.  W celu redukowania emisji mgły olejowej, kwasów i/lub 
zasad do powietrza z odtłuszczania podczas   walcowania na zimno i 
cynkowania ogniowego arkuszy  , w ramach BAT należy gromadzić 
emisje poprzez stosowanie     techniki (b), oraz oczyszczanie gazów 
odlotowych poprzez stosowanie techniki (c) i/lub techniki (d) 
podanych poniżej. 

Technique Description Technika Opis 
Collection of emissions Odciąganie gazów 

  

 
 
 

    

      
  ; 
   
   
       
  

      

      
  ; 
   
   
       

  

b 

Closed degreasing tanks 
combined with air 
extraction in the case of 
continuous degreasing 

Degreasing is carried out in 
closed tanks and air is extracted    
. 

b 

Zamknięte zbiorniki 
odtłuszczające w połączeniu z 
ekstrakcją powietrza w 
przypadku odtłuszczania 
ciągłego 

Odtłuszczanie odbywa się w 
zamkniętych kadziach, a powietrze 
jest wyciągane    . 
 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
c Wet scrubbing   See Section 9.11.2. c Odpylanie mokre  Patrz punkt 9.11.2. 
d Demister See Section 9.11.2. d Demister Patrz punkt 9.11.2. 

 
 
    

    

            
   3      3   
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BAT 21 należy interpretować jako bezwzględny nakaz stosowania techniki (b) w połączeniu z techniką (c) lub 
jednoczesnym zastosowaniem techniki (c) i (d)  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 22 
 

EMISJE DO POWIETRZA Z WYTRAWIANIA I ROZFORMOWYWANIA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 22.   In order to reduce emissions to air of dust, acids (HCl, HF, 
H2SO4) and SOx2 from pickling in hot rolling, cold rolling, hot dip 
coating and wire drawing  , BAT is to use technique ( c) or ( e) in 
combination with technique (d)   given below 
 

BAT 22.  W celu redukowania emisji pyłu, kwasów (HCl, HF, H2SO4) 
i SOx2  do powietrza z wytrawiania podczas walcowania na gorąco, 
walcowania na zimno, cynkowania ogniowego i ciągnienia drutu  , w 
ramach BAT należy stosować technikę ( c) lub ( e) w połączeniu z 
techniką (d)   podaną poniżej. 

Technique Description Technika Opis 
  
Collection of emissions Odciąganie gazów 
       

c 

Continuous   
pickling in closed 
tanks combined 
with  fume 
extraction     
  

Continuous pickling is carried out in closed 
tanks with limited entry and exit openings for 
the steel strip or wire. The fumes from the 
pickling tanks are  extracted. 

c 

Ciągłe  wytrawianie 
w zamkniętych 
zbiornikach w 
połączeniu z 
odciąganiem oparów    

Ciągłe wytrawianie odbywa się w zamkniętych 
zbiornikach z ograniczonymi otworami 
wlotowymi i wylotowymi dla taśmy lub drutu 
stalowego. Opary ze zbiorników do wytrawiania 
są  ekstrahowane. 

e Batch pickling in 
tanks equipped 
with lids or 
enclosing hoods 
combined 
with fume 
extraction 

Batch pickling is carried out in tanks 
equipped with lids or enclosing hoods that 
can be opened to allow charging of the wire 
rod coils. The fumes from the pickling tanks 
are extracted. 

e Wytrawianie 
partiami w 
zbiornikach 
wyposażonych w 
pokrywy lub odciągi 
w połączeniu z 
ekstrakcją oparów 

Wytrawianie partiami odbywa się w zbiornikach 
wyposażonych w pokrywy lub odciągi, które 
można otwierać w celu załadowania   kręgów 
walcówki. Opary ze zbiorników do wytrawiania 
są ekstrahowane. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 

d 
Wet scrubbing 
followed by 
a demister 

See Section 9.11.2. d Odpylanie mokre, a 
następnie demister Patrz punkt 9.11.2. 
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c.
d.

 

 
 
Table 9.12:     BAT-associated emission levels (BAT-AELs) 
for channelled emissions of  , HCl, HF and SOX to air from 
pickling in hot rolling, cold rolling and hot dip coating 
 

 
 
Tabela 9.12:  Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji  , HCl, HF i SOX do powietrza z wytrawiania 
podczas walcowania na gorąco, walcowania na zimno i cynkowania 
ogniowego 

Parameter 
 

Unit 
 

BAT-AEL 
(Daily average or average over 

the sampling period) 
Parametr Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub średnia z 

okresu pobierania próbek) 
   3  1)    3  1) 

HCl mg/Nm3 < 2–10 1) (21) HCl mg/Nm3 < 2–10 1) (21) 
HF mg/Nm3 < 1 (32) HF mg/Nm3 < 1 (32) 

SOX mg/Nm3 < 1–6  (43) SOX mg/Nm3 < 1–6  (43) 

(21) This BAT-AEL only applies to pickling with hydrochloric acid. 
(32) This BAT-AEL only applies to pickling with   acid mixtures 
containing hydrofluoric acid. 
(43) This BAT-AEL only applies to pickling with sulphuric acid. 

(21) Niniejsza BAT-AEL ma zastosowanie wyłącznie do wytrawiania 
przy użyciu kwasu chlorowodorowego. 
(32) Niniejsza BAT-AEL ma zastosowanie wyłącznie do wytrawiania 
przy użyciu mieszaniny   kwasów zawierającej kwas fluorowodorowy. 
(43) Niniejsza BAT-AEL ma zastosowanie wyłącznie do wytrawiania 
przy użyciu kwasu siarkowego. 
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Table 9.13:   BAT-associated emission level (BAT-AEL) for 
channelled HCl and SOX emissions to air from pickling with 
hydrochloric acid or sulphuric acid in wire drawing 

 

Tabela 9.13:  Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji HCl i SOX do powietrza z wytrawiania 
przy użyciu kwasu chlorowodorowego lub kwasu siarkowego 
podczas ciągnienia drutu 
 

Parameter Unit 
BAT-AEL 

(Daily average or average over 
the sampling period) 

Parametr Jednostka 
BAT-AEL 

(Średnia dzienna lub średnia z 
okresu pobierania próbek) 

HCl mg/Nm3 < 2–10 (1)(3) HCl mg/Nm3 < 2–10 (1)(3) 
SOX mg/Nm3 < 1–6 (2) SOX mg/Nm3 < 1–6 (2) 

(1)   
(2) This BAT-AEL only applies to pickling with sulphuric acid. 
(3) This BAT-AEL only applies to pickling with hydrochloric acid. 

(1)   
(2) Niniejsza BAT-AEL ma zastosowanie wyłącznie do wytrawiania przy 

użyciu kwasu siarkowego. 
(3) Niniejsza BAT-AEL ma zastosowanie wyłącznie do wytrawiania przy 

użyciu kwasu chlorowodorowego. 
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należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 

Z
al

ec
an

y 
sp

os
ób

 i 
cz

ęs
to

tli
w

oś
ć 

m
on

ito
ro

w
an

ia
 

Monitorowanie BAT - AEL zgodnie z BAT 4. 

 
KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 23 

 
EMISJE DO POWIETRZA Z WYTRAWIANIA I ROZFORMOWYWANIA 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 

rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 23.   In order to reduce NOX emissions to air from pickling with  
nitric acid (alone or in combination with other acids), and the emissions 
of NH3 from the use of SCR, in hot rolling and cold rolling, BAT is to 
use one or a combination of the techniques given below. 

BAT 23. W celu redukowania emisji NOX do powietrza z wytrawiania 
przy użyciu  kwasu azotowego (samego lub w połączeniu z innymi 
kwasami) oraz emisji NH3 ze stosowania SCR, podczas walcowania 
na gorąco i walcowania na zimno, w ramach BAT należy stosować 
jedną lub kombinację technik podanych poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
Reduction of generation of emissions Redukcja wytwarzania emisji 

a 

 
Nitric-acid-free 
pickling of high-
alloy steel 

Pickling of high-alloy steel 
is carried out by fully 
substituting nitric acid with 
a strong oxidising agent 
(e.g. hydrogen peroxide). 

 
Only applicable to 
new plants and 
major plant 
upgrades. 

a 

 
Wytrawianie stali 
wysokostopowej 
bez kwasu 
azotowego 

Wytrawianie stali 
wysokostopowej odbywa się 
poprzez całkowite zastąpienie 
kwasu azotowego silnym 
środkiem utleniającym (np. 
nadtlenkiem wodoru). 

 
Ma zastosowanie 
wyłącznie do nowych 
zakładów i znacznie 
zmodernizowanych 
zakładów. 

b 

Addition of 
hydrogen peroxide 
or urea to the 
pickling acid 

Hydrogen peroxide or urea 
is added directly to the 
pickling acid to reduce 
NOX emissions. 

 
Generally 
applicable. 

b 

Dodawanie 
nadtlenku wodoru 
lub mocznika do 
kwasu do 
wytrawiania 

Nadtlenek wodoru lub 
mocznik dodawane są 
bezpośrednio do kwasu do 
wytrawiania w celu obniżenia 
emisji NOX. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
Collection of emissions Odciąganie gazów 
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b1 

 
Continuous 
pickling in closed 
tanks combined 
with fume 
extraction 

Continuous pickling is 
carried out in closed tanks 
with limited entry and exit 
openings for the steel strip or 
wire. The 
fumes from the pickling bath 
are extracted. 

 
 
Generally 
applicable. 

b1 

 
Ciągłe 
wytrawianie w 
zamkniętych 
zbiornikach w 
połączeniu z 
ekstrakcją 
oparów 

Ciągłe wytrawianie odbywa 
się w zamkniętych 
zbiornikach z ograniczonymi 
otworami wlotowymi i 
wylotowymi dla taśmy lub 
drutu stalowego. Opary z 
kąpieli trawiącej są 
ekstrahowane. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

b2 

Batch pickling in 
tanks equipped 
with lids or 
enclosing
 
hoods 
combined with 
fume extraction 

Batch pickling is carried out 
in tanks equipped with lids or 
enclosing hoods that can be 
opened to allow charging of 
the wire rod coils. The fumes 
from the pickling tanks are 
extracted. 

 
 
Generally 
applicable. 

b2 

Wytrawianie 
partiami w 
zbiornikach 
wyposażonych w 
pokrywy lub 
odciągi w 
połączeniu z 
ekstrakcją 
oparów 

Wytrawianie partiami 
odbywa się w zbiornikach 
wyposażonych w pokrywy 
lub odciągi, które można 
otwierać w celu załadowania 
zwojów walcówki. Opary ze 
zbiorników do wytrawiania 
są ekstrahowane. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

c 

 
Wet scrubbing 
with addition of 
an oxidising agent 
(e.g. hydrogen 
peroxide) 

See Section 9.11.2. 
An oxidising agent (e.g. 
hydrogen peroxide) is added 
to the scrubbing solution to 
reduce NOX emissions. 
When using hydrogen 
peroxide, the nitric acid 
formed can be recycled to the 
pickling tanks. 

 
 

Generally 
applicable. 

c 

 
Odpylanie mokre 
z dodatkiem 
utleniacza (np. 
nadtlenku 
wodoru) 

Patrz punkt 9.11.2. 
Utleniacz (np. nadtlenek 
wodoru) jest dodawany do 
roztworu do odpylania 
mokrego w celu obniżenia 
emisji NOX. W przypadku 
stosowania nadtlenku 
wodoru, powstały kwas 
azotowy można poddawać 
recyklingowi do zbiorników 
do wytrawiania. 

 
 

Zastosowanie 
powszechne. 

d 
 
Selective catalytic 
reduction (SCR) 

 
See Section 9.11.2. 

    Applicability     
to     existing 
plants     may     
be      restricted by 
a lack of space. 

d 

 
Selektywna 
redukcja 
katalityczna 
(SCR) 

 
Patrz punkt 9.11.2. 

- 

    Zastosowanie do 
zakładów 
istniejących może 
być   
ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 

e 

Optimisation of 
the SCR design 
and operation
 
of
 
theSCR
 
design
 
and operation 

 
See Section 9.11.2. 

Only applicable 
where SCR is 
used for the 
reduction of NOX 
emissions. 

e 
Optymalizacja 
konstrukcji i 
eksploatacji SCR 

 
Patrz punkt 9.11.2. 

Zastosowanie 
wyłącznie, gdzie 
SCR stosowana 
jest w celu 
redukowania 
emisji NOX. 
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Table 9.15:  BAT-associated emission level (BAT-AEL) for 
channelled NOX emissions to air from pickling with  nitric acid 
(alone or in combination with other acids) in hot rolling and 
cold rolling 
 

 
 
Tabela 9.15:   Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji NOX do powietrza z wytrawiania przy 
użyciu  kwasu azotowego (samego lub w połączeniu z innymi 
kwasami) podczas walcowania na gorąco i walcowania na zimno 

Parameter Unit 
BAT-AEL 

(Daily average or average 
over the sampling period) 

Parametr Jednostka 
BAT-AEL 

(Średnia dzienna lub średnia 
z okresu pobierania próbek 

NOX mg/Nm3 10-200 NOX mg/Nm3 10-200 
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ji Zwrot „...należy stosować jedną lub kombinację technik” oznacza, że do spełnienia konkluzji BAT wystarczy 
spełnienie minimum jednej z technik, ale zaleca się stosować jak najwięcej. Należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT -AEL zgodnie z BAT 4. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 24 

 
EMISJE DO POWIETRZA Z CYNKOWANIA OGNIOWEGO 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 

rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 24.  In order to reduce emissions to air of dust and zinc from 
hot dipping after fluxing in hot dip coating of wires and in batch 
galvanising, BAT is to reduce the generation of emissions by using   
technique (b), or techniques (a ) and (b ),    to collect the emissions 
by using technique (c) or technique (d), and to treat the waste gases 
by using technique      (f) given below 

BAT 24.  W celu redukowania emisji do powietrza pyłu i cynku z   
cynkowania ogniowego po topnikowaniu podczas cynkowania ogniowego 
ciągłego i jednostkowego (zanurzeniowego) drutów, w ramach BAT należy 
redukować wytwarzanie emisji poprzez stosowanie   techniki (b), lub 
techniki (a ) i (b ),    gromadzić emisje poprzez stosowanie techniki (c) lub 
techniki (d), oraz uzdatniać   gazy odpadowe poprzez stosowanie techniki 
połączeniu    (f) podanej poniżej 

 
Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

Reduction of generation of emissions Redukcja wytwarzania emisji 

a 
 
    Low-fume 
flux 

Ammonium chloride 
in fluxing agents is 
partly substituted with 
other alkali chlorides 
(e.g. potassium 
chloride) to reduce  
dust formation. 

Applicability may be 
restricted due to product 
specifications. 

a 

 
      Topnik 
wytwarzający 
niską ilość 
dymu 

Chlorek amonu w 
topnikach jest 
częściowo zastępowany 
innymi chlorkami 
metali alkalicznych (np. 
chlorkiem potasu) w 
celu zmniejszania 
powstawania  pyłu. 

Zastosowanie może być 
ograniczone ze względu na 
specyfikacje produktów. 

b 
Minimisation 
of carry-over 
of the fluxing 
solution 

This includes 
techniques such as: 

 allowing enough 
time for the fluxing 
solution to drip off 
(see BAT 14 (b1)); 

 drying before dipping. 

 
Generally applicable. b 

 
Minimalizacja 
przenoszenia 
się roztworu 
topnika 

Obejmuje techniki 
takie jak: 

 czekanie aż roztwór 
topnika ocieknie 
(patrz BAT 14 (b1)); 

 osuszanie przed 
zanurzaniem. 

Zastosowanie powszechne. 

Collection of emissions Odciąganie gazów 

c 

 
Air 
extraction 
as close as 
possible to 
the source 

Air from the kettles is 
extracted, for 
example using lateral 
hood or lip extraction      

 
 

Generally applicable. 
c 

 
Ekstrakcja 
powietrza jak 
najbliżej 
źródła 

Powietrze z wanien 
jest wyciągane, na 
przykład przy użyciu 
bocznego odciągu lub 
ekstrakcji barierowej    

 
Zastosowanie powszechne. 

d 

 
Enclosed 
kettles 
combined 
with air 
extraction 

 
 
Hot dipping is 
carried out in an 
enclosed kettles and 
air is extracted. 

Applicability to 
existing plants may 
be limited where 
enclosure interferes 
with an existing 
transport 
system 
for  workpieces in 
batch 
galvanising. 

d 

 
Zamknięte 
wanny w 
połączeniu z 
ekstrakcją 
powietrza 

 
 
Cynkowanie ogniowe 
odbywa się w 
zamkniętych 
wannach, a powietrze 
jest ekstrahowane. 

Zastosowanie do zakładów 
istniejących może być 
ograniczone, gdy obudowa 
koliduje ze stosowanym 
systemem transportu  
elementów w cynkowaniu 
ogniowym jednostkowym  
elementów w cynkowaniu 
ogniowym jednostkowym 
(zanurzeniowym). 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
     .       .  

f Fabric filter See Section 9.11.2. Generally applicable. f Filtr 
tkaninowy Patrz punkt 9.11.2. Zastosowanie powszechne. 
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Table 9.16: BAT-associated emission level (BAT-AEL) for 
channelled dust emissions to air from hot dipping after fluxing 
in hot dip coating of wires and in batch galvanising 

 
Tabela 9.16:  Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji pyłu do powietrza z cynkowania ogniowego po 
topnikowaniu podczas cynkowania ogniowego ciągłego i jednostkowego 
(zanurzeniowego)  drutów  

Parameter Unit 
BAT-AEL (1) 

(Daily average or average 
over the sampling period) 

Parametr Jednostka 

BAT-AEL (1) 
(Średnia dzienna lub średnia z okresu 

pobierania próbek) 
 

Dust mg/Nm3 < 2–5 Pył mg/Nm3 < 2-5 
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BAT 24 należy rozumieć jako wymóg odprowadzania oparów z procesu bezpośrednio u ich źródła, lub pełną  
hermetyzację procesu. W obu przypadkach niezbędne jest oczyszczanie gazów odlotowych z wykorzystaniem 
techniki (f) (filtr tkaninowy) oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT – AEL zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 25 
 

EMISJE DO POWIETRZA Z NATŁUSZCZANIA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 25. In order to prevent  oil mist emissions to air and to 
reduce the consumption of oil from oiling of the feedstock 
surface, BAT is to use one of the techniques given below 

BAT 25. W celu zapobiegania  emisjom mgły olejowej do powietrza oraz 
redukowania zużycia oleju z   naolejania powierzchni   wsadu , w ramach 
BAT należy stosować jedną z technik podanych poniżej. 

Technique Description Technika Opis 

a 
 

Electrostatic 
oiling 

Oil is sprayed on the metal surface 
through an electrostatic field, which 
ensures homogeneous oil 
application and optimises the 
quantity of oil applied. The oiling 
machine is enclosed and oil that 
does not deposit on 
the metal surface is recovered and 
reused within the machine. 

a 
  
 Naolejanie   
elektrostatyczne 

Olej jest natryskiwany na metalową 
powierzchnię za pomocą pola 
elektrostatycznego, co zapewnia 
jednorodną aplikację oleju i 
optymalizację ilości nanoszonego 
oleju. Urządzenie do  naolejania jest 
obudowane, a olej, który nie osadza się 
na powierzchni metalu jest 
odzyskiwany i ponownie używany 
przez urządzenie. 

b Contact 
lubrication 

Roller lubricators, e.g. felt rolls or 
squeeze rolls, are used in direct 
contact with  the metal surface. 

b  Smarowanie kontaktowe 

 Smarownice  rolkowe, np. rolki filcowe 
lub wałki  dociskowe, są używane w 
bezpośrednim kontakcie z  powierzchnią 
metalu. 

c Oiling without 
compressed air 

Oil is applied  with nozzles close to 
the metal surface using high- 
frequency valves. 

c  Naolejanie   bez 
sprężonego powietrza 

Olej jest nakładany  za pomocą dysz w 
niewielkiej odległości od powierzchni 
metalu przy użyciu   zaworów o 
wysokiej częstotliwości. 
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ji Zwrot „...należy stosować jedną z technik...” oznacza, że do spełnienia konkluzji BAT wystarczy spełnienie 
minimum jednej z technik. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 55 
 

EMISJE DO POWIETRZA Z OBRÓBKI KOŃCOWEJ 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz cigłego powlekania zanurzeniowego 

na gorąco 
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BAT 55.  In order to reduce emissions to air from chemical    baths or 
tanks in post-treatment (i.e. phosphating and passivation), BAT is to    
collect the emissions by using technique  (a) or technique (a1), and in 
that case to treat the waste gas by using   technique  (b) and/or technique 
(c) given below. 
 

BAT 55.  W celu redukowania emisji do powietrza z  kąpieli lub 
zbiorników podczas obróbki końcowej (tzn. fosforanowania i 
pasywacji), w ramach BAT należy     gromadzić emisje poprzez 
stosowanie techniki (a) lub techniki (a1), a także w tym przypadku 
uzdatniać   gazy odpadowe poprzez stosowanie   techniki (b) i/lub 
techniki (c) podanej poniżej. 
 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
Collection of emissions Odciąganie gazów 

a 

Air 
extraction as 
close as 
possibile to 
the source 
 

Emissions  from the 
chemical storage tanks 
and chemical baths are 
captured,    e.g. by using 
one or a combination of 
the following techniques: 
 lateral hood or lip 

extraction; 
 tanks equipped with 

moveable lids; 
 enclosing hoods; 
  placing the  baths     

in enclosed areas   . 
The captured emissions 
are then extracted. 

 . Only 
applicable when 
the treatment is 
carried out by 
spraying or 
when volatile 
substances are 
used      . 
 

a 

Ekstrakcja 
powietrza jak 
najbliżej źródła
  

Emisje  z zasobników 
chemicznych i kąpieli 
chemicznych są 
przechwytywane,    np. 
poprzez stosowanie 
jednej lub kombinacji 
poniższych technik: 
 boczny odciąg lub 

ekstrakcja barierowa; 
 zbiorniki wyposażone 

w ruchome pokrywy; 
 odciągi; 
  umieszczenie   

kąpieli     w 
obudowanych 
obszarach   . 

Przechwycone emisje 
są następnie 
ekstrahowane. 

 . Zastosowanie 
wyłącznie, gdy 
obróbka odbywa 
się poprzez 
natryskiwanie 
lub kiedy 
stosowane są 
substancje lotne 
temperatura      . 

a1 

Closed tanks 
combined 
with air 
extraction in 
the case of 
continuous 
post-
treatment 

 
Phosphating and 
passivation are carried 
out in closed tanks and 
the air is extracted from 
the tanks. 

  
Only applicable 
when the 
treatment is 
carried out by 
spraying or 
when volatile 
substances are 
used. 

a1 

Zamknięte 
zbiorniki w 
połączeniu z 
ekstrakcją 
powietrza w 
przypadku 
obróbki ciągłej 

 
Fosforanowanie i 
pasywacja odbywają się w 
zamkniętych zbiornikach, a 
powietrze jest 
ekstrahowane ze 
zbiorników. 

  
Zastosowanie 
wyłącznie, gdy 
obróbka odbywa 
się poprzez 
natryskiwanie 
lub kiedy 
stosowane są 
substancje lotne. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych  

B 
 

 
 

Wet 
scrubbing   

 
 
 

See Section 9.11.2. 

             . 
Generally 
applicable. 

b 

 
 

Odpylanie 
mokre  

 
 
 

Patrz punkt 9.11.2. 

             . 
Zastosowanie 
powszechne. 

c Demister See Section 9.11.2. Generally 
applicable. c Demister Patrz punkt 9.11.2. Zastosowanie 

powszechne. 
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Zwrot „...należy stosować jedną z technik...” oznacza, że do spełnienia konkluzji BAT wystarczy spełnienie minimum 
jednej z technik. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 26 
 

EMISJE DO POWIETRZA Z ODZYSKIWANIA KWASÓW 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze  oraz 2. Walcowanie na gorąco 

 

O
zn

ac
ze

ni
e 

tr
eś

ci
 k

on
kl

uz
ji 

BAT 26.  In order to reduce emissions to air from the recovery of spent 
acid of dust, acids (HCl, HF), SO2,   NOx (while limiting CO 
emissions) and the emissions of NH3 from the use of SCR  , BAT is to 
use a combination of the techniques given below 
 

BAT 26.  W celu redukowania emisji do powietrza z odzyskiwania 
zużytych kwasów   w pyłach, kwasów (HCl, HF), SO2,   NOx (przy 
jednoczesnym ograniczaniu emisji CO) oraz emisji NH3 ze 
stosowania SCR  , w ramach BAT należy stosować kombinację 
technik podanych poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

a 

 
Use of a fuel or a 
combination of 
fuels with low 
sulphur content 
and/or    low NOX 
formation potential 

 
See BAT 19 and 
BAT 20 (a). 

              
Generally 
applicable. 

a 

 
Stosowanie paliwa 
lub kombinacji 
paliw o niskiej 
zawartości siarki 
i/lub    niskim 
potencjale 
wytwarzania NOX 

 
Patrz BAT 19 i 
BAT 20 (a). 

              
Zastosowanie 
powszechne. 

b Combustion 
optimisation 

See Section 9.11.2. 
Generally used in 
combination with 
other techniques. 

 
Generally 
applicable. 

b Optymalizacja 
spalania 

Patrz punkt 9.11.2. 
Na ogół stosowane 
z innymi 
technikami 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

c 
 
 
Low-NOX burners 

 
 
See Section 9.11.2. 

  Applicability may 
be restricted at 
existing plants by 
design and/or 
operational 
constraints. 

c 

 
 
Palniki o niskiej 
emisji NOX 

 
 
Patrz punkt 9.11.2. 

  Możliwość 
zastosowania może 
być ograniczona w 
istniejących 
zakładach ze 
względu na 
konstrukcję i/lub 
ograniczenia 
operacyjne. 
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c.
d.

 

d 

 
Wet scrubbing 
followed by a 
demister 

See Section 9.11.2. 
In the case of mixed 
acid recovery, an 
alkali is added to 
the scrubbing 
solution to remove 
traces of HF. 
and/or an oxidising 
agent (e.g. 
hydrogen peroxide) 
is added to the 
scrubbing solution 
to reduce NOX 
emissions. When 
using hydrogen 
peroxide, the nitric 
acid 
formed can be 
recycled to the 
pickling tanks. 

 
 
Generally 
applicable. 

d 

 
Odpylanie mokre, 
a następnie 
demister 

Patrz punkt 9.11.2. 
W przypadku 
odzyskiwania 
mieszaniny 
kwasów do 
roztworu do 
odpylania mokrego 
dodaje się zasadę w 
celu usunięcia 
śladów HF i/lub 
utleniacz (np. 
nadtlenek wodoru) 
jest dodawany do 
roztworu do 
szorowania w celu 
redukowania 
emisji NOX. W 
przypadku 
stosowania 
nadtlenku wodoru, 
powstały kwas 
azotowy można 
poddawać 
recyklingowi do 
zbiorników 
trawiących. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

e Selective catalytic 
reduction (SCR) 

 
See Section 9.11.2. 

Applicability to 
existing 
plants may be 
restricted by a lack 
of space. 

e 
Selektywna 
redukcja 
katalityczna (SCR) 

 
Patrz punkt 9.11.2. 

Zastosowanie do 
zakładów 
istniejących może 
być ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 

f       f       

g 
Optimisation of the 
SCR design and 
operation 

 
See Section 9.11.2. 

Only applicable 
where SCR is used 
for the reduction of 
NOX emissions. 

g 
Optymalizacja 
konstrukcji i 
działania SCR 

 
Patrz punkt 9.11.2. 

Zastosowanie 
wyłącznie, gdy 
SCR stosowana 
jest do 
redukowania 
emisji NOX. 

Table 9.18:   BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for 
channelled emissions of dust, HCl, SO2 and NOX to air from 
the recovery of spent hydrochloric acid by spray roasting  or by 
using fluidised bed reactors 
 

Tabela 9.18:  Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji pyłu, HCl, SO2 i NOX do powietrza z 
odzyskiwania zużytego kwasu chlorowodorowego poprzez 
prażenie natryskowe  lub przy użyciu reaktorów ze złożem 
fluidalnym 

Parameter Unit 
BAT-AEL 

(Daily average or average over the 
sampling period) 

Parametr Jednostka 
BAT-AEL 

(Średnia dzienna lub średnia z 
okresu pobierania próbek) 

Dust mg/Nm3 < 2-15 Pył mg/Nm3 < 2-15 
HCl mg/Nm3 < 2-15 HCl mg/Nm3 < 2-15 
SOX2 mg/Nm3 <  10 SOX2 mg/Nm3 <  10 
NOX mg/Nm3 50–  180 NOX mg/Nm3 50–  180 
Table 9.19:       BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for 
channelled   emissions of dust, HF and NOx to air from the recovery 
of mixed acid by spray roasting or evaporation 

Tabela 9.19:    Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) dla 
zorganizowanych emisji   pyłu, HF i NOx do powietrza z 
odzyskiwania mieszaniny kwasów poprzez prażenie natryskowe 
lub odparowywanie 

Parameter Unit 
BAT-AEL 

(Daily average or average over the 
sampling period) 

Parametr Jednostka 
BAT-AEL 

(Średnia dzienna lub średnia z 
okresu pobierania próbek) 

HF mg/Nm3 < 1 HF mg/Nm3 < 1 
NOX mg/Nm3 50–  100 (1) NOX mg/Nm3 50–  100 (1) 
Dust mg/Nm3 < 2–10 Pył mg/Nm3 < 2–10 

(1) The higher end of the BAT-AEL range may be higher and up to 200 
mg/Nm3 in the case of recovery of mixed acid by spray roasting. 

(1) Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i wynosić do 
200 mg/Nm3 w przypadku odzyskiwania mieszaniny kwasów poprzez 
prażenie natryskowe. Może to być spowodowane temperaturą wyższą 
niż opisuje BREF (400-6000C). Krajowa instalacja prażenia 
natryskowego uzyskuje typową temperaturę 550 °C (maksymalnie 
700 °C). 
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The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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Zwrot „...należy stosować kombinację technik...” oznacza, że muszą być spełnienie co najmniej dwie cechy 
wymienione w konkluzji. Dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w kombinacji), które 
dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 27 
 

EMISJE DO WODY 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 27. In order to reduce the load of organic pollutants in water 
contaminated with oil or grease (e.g. from oil spillages or from the 
cleaning of rolling and tempering emulsions, degreasing solutions and 
wire-drawing lubricants) that is sent to further treatment (see BAT 28), 
BAT is to separate the organic and the aqueous chase. 
 
 
Description 
The organic phase is separated from the aqueous phase, e.g. by 
skimming or by emulsion splitting with suitable agents, evaporation or 
membrane filtration. The organic phase may be used for  energy or 
material recovery (e.g.  see BAT 31(f)). 

BAT 27. W celu redukowania ładunku zanieczyszczeń organicznych w 
wodzie zanieczyszczonej olejem lub smarem (np. z wycieków oleju lub 
z czyszczenia emulsji walcowniczych  , roztworów odtłuszczających i 
smarów do ciągnienia drutu), które są kierowane do dalszego 
uzdatniania (patrz BAT 28), w ramach BAT należy oddzielać fazę 
organiczną od wodnej. 
 
Opis  
Fazę organiczną oddziela się od fazy wodnej, m.in. przez wytrącanie 
lub rozdzielanie emulsji za pomocą odpowiednich środków, 
odparowywanie lub filtrację membranową. Fazę organiczną można 
wykorzystywać do  odzyskiwania energii lub materiałów (np.  patrz 
BAT 31(f)). 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT 27 jest stosowanie separacji separatorów oleju. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021) 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 28 
 

EMISJE DO WODY 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 28.  In order to reduce emissions to water, BAT is to treat 
waste water using a combination of the techniques given below. 

BAT 28.  W celu ograniczania emisji do wody, w ramach BAT należy 
uzdatniać ścieki przy użyciu kombinacji poniższych technik. 

Technique (1) Typical pollutants targeted Technika (1)  Typowe uzdatniane 
zanieczyszczenia 

Preliminary, primary and general treatment, e.g. Obróbka wstępna, wtórna i ogólna, np. 

a Equalisation All pollutants a Wyrównanie (szybkości 
wypływu) Wszystkie zanieczyszczenia 

b Neutralisation Acids, alkalis b Neutralizacja Kwasy, zasady 

c 

Physical separation, e.g. 
screens, sieves, grit 
separators, grease 
separators, hydrocyclones, 
oil-water separation or 
primary settlement tanks 

 
Gross solids, suspended 
solids, oil/grease 

c 

Fizyczne rozdzielenie, np. 
sita, przetaki, separatory 
piasku, separatory smaru, 
hydrocyklony, oddzielanie 
oleju od wody lub osadniki 
wstępne 

Zawiesiny brutto, zawiesiny ciał 
stałych, olej/smar 

Physico-chemical treatment, e.g. Obróbka fizyko-chemiczna, np. 

d Adsorption 

Adsorbable dissolved non-
biodegradable or 
inhibitory pollutants, e.g. 
hydrocarbons, mercury 

d Adsorpcja 

Zanieczyszczenia adsorbowalne 
rozpuszczone nieulegające 
biodegradacji lub   inhibitory, np. 
węglowodory, rtęć 

e Chemical precipitation 

Precipitable dissolved 
non-biodegradable or 
inhibitory pollutants, e.g. 
metals, phosphorus, 
Fluoride 

e 

 
 

Wydzielanie chemiczne 

Zanieczyszczenia wydzielające się 
rozpuszczone i nieulegające 
biodegradacji lub  inhibitory, np. 
metale, fosfor, fluor 

f Chemical reduction 

Reducible dissolved non-
biodegradable or 
inhibitory pollutants, e.g. 
hexavalent chromium 

f 
 

Redukcja chemiczna 

Zanieczyszczenia redukowalne 
rozpuszczone i nieulegające 
biodegradacji lub   inhibitory, np. 
chrom sześciowartościowy 

g Nanofiltration/reverse 
osmosis 

Soluble non-biodegradable or 
inhibitory pollutants, e.g. salts, 
metals 

g 
Nanofriltracja/odwrócona 
osmoza 

Zanieczyszczenia rozpuszczalne i 
nieulegające biodegradacji lub   
inhibitory, np. sole, metale 

Biological treatment, e.g. Obróbka biologiczna, np. 

h Aerobic treatment Biodegradable organic 
compounds 

h    Obróbka tlenowa Związki organiczne ulegające 
biodegradacji 

Solids removal, e.g. Usuwanie ciał stałych, np. 

i Coagulation and 
flocculation 

Suspended solids and 
particulate-bound metals 

i Koagulacja i flokulacja 

Zawiesiny stałe i metale w postaci 
cząstek stałych 

j Sedimentation j Sedymentacja 

k 
Filtration (e.g. sand 
filtration, microfiltration, 
ultrafiltration) 

k 
Filtracja, np. filtracja 
piaskowa, mikrofiltracja, 
ultrafiltracja) 

l Flotation l Flotacja 
(1) The descriptions of the techniques are given in Section 9.11.3. (1) Opisy technik podano w punkcie 9.11.3. 
 
 
Table 9.20:  BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for 
direct discharges to a receiving water body 

 
 
Tabela 9.20:   Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla 
bezpośredniego odprowadzania do zbiornika wodnego 
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c.
d.

 

Substance/ 
Parameter Unit BAT-AEL 

(1) 

Process(es) to 
which the BAT-
AEL applies (2) 

Substancja/ 
Parametr Jednostka BAT-AEL 

(1) 

Procesy, do których 
BAT-AEL ma 
zastosowanie (2) 

Total suspended 
solids 
(TSS) 

mg/l 5–30 All processes 

Zawiesiny stałe 
ogółem 
(TSS) 

mg/l 5-30 Wszystkie procesy 

Total organic carbon 
(TOC) (3) mg/l 10–30 All processes 

Ogólny węgiel 
organiczny 
(TOC) (3) 

mg/l 10-30 Wszystkie procesy 

Chemical oxygen 
demand (COD) (3) mg/l 30–90 All processes 

Chemiczne 
zapotrzebowanie na 
tlen (ChZT) (3) 

mg/l 30-90 Wszystkie procesy 

Hydrocarbon oil 
index 
(HOI) 

mg/l 0.5–4 All processes 

Indeks oleju 
węglowodorowego 
(HOI) 

mg/l 0,5-4 Wszystkie procesy 

Metals 
 

Cd μg/l 1–5 All processes (7) 

Metale 

Cd μg/l 1-5 Wszystkie procesy (7) 

Cr mg/l 0.01–0.1 
(4) All processes (7) Cr mg/l 

0,01-0,1 
(4) 

Wszystkie procesy (7) 

Cr(VI) μg/l 10–50 

Pickling of high-
alloy steel or 
passivation with 
hexavalent 
chromium 
compounds 

Cr(VI) μg/l 10-50 

Wytrawianie stali 
wysokostopowej lub 
pasywacja przy użyciu 
związków chromu 
sześciowartościowego 

Fe mg/l 1–5 All processes Fe mg/l 1-5 Wszystkie procesy 
Hg μg/l 0.1– 0.5 All processes (7) Hg μg/l 0,1– 0,5 Wszystkie procesy (7) 

Ni mg/l 0.01–0.2 
(5) All processes (7) Ni mg/l 

0,01-0,2 
(5) 

Wszystkie procesy (7) 

Pb μg/l  –  5– 20 
(8) (9) All processes (7) Pb μg/l 

 –  5– 20 
(8) (9) 

Wszystkie procesy (7) 

Sn mg/l 0.01–0.2 Hot dip  coating  
using tin Sn mg/l 0,01-0,2 

  Powlekanie ogniowe 
przy użyciu cyny 

Zn mg/l   0.05–1 
(6) All processes (7) Zn mg/l 

  0,05–1 
(6) 

Wszystkie procesy (7) 

Total phosphorus (P) mg/l 0.2–1 Phosphating Fosfor całkowity (P) mg/l 0,2-1 Fosforanowanie 

Fluoride (F-) mg/l   1–15 

Pickling   with    
acid   mixtures   
containing 
hydrofluoric acid 

Fluorek (F-) (6) 

 

mg/l   1-15 
Wytrawianie przy 
użyciu mieszanin   
kwasów zawierających 
kwas fluorowodorowy 

(1) The averaging periods are defined in the General considerations. 
(2)   
(3) Either the BAT-AEL for COD or the BAT-AEL for TOC applies. TOC 

monitoring is the preferred option because it does not rely on the use of very 
toxic compounds. 

(4) The higher end of the BAT-AEL range is 0.3 mg/l in the case of high-alloy 
steels. 

(5) The higher end of the BAT-AEL range is 0. 4 mg/l in the case of plants  
producing austenitic stainless steel   . 
(6)   
(7) The   BAT-AEL only applies when the substance(s)/parameter(s) concerned is 

identified as relevant in the waste water stream based on the inventory 
mentioned in BAT 2. 

(8) The higher end of the BAT-AEL range is 35 μg/l in the case of wire drawing 
plants using lead baths. 

(9) The higher end of the BAT-AEL range may be higher and up to 50 μg/l in 
the case of plants processing leaded steel. 

 

(1) Okresy uśredniania są zdefiniowane w Uwagach Ogólnych. 
(2)   
(3) Zastosowanie ma BAT-AEL dla ChZT lub BAT -AEL dla TOC. Monitorowanie 

TOC jest preferowaną opcją, ponieważ nie opiera się na wykorzystaniu bardzo 
toksycznych związków. 

(4) Górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 0,3 mg/l w przypadku stali 
wysokostopowych. 

(5) Górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 0, 4 mg/l w przypadku zakładów 
produkujących austenityczną stal nierdzewną (wynika z wysokiech zawartości Cr w tych 
stalach)   . 
(6)   
(7)   BAT-AEL ma zastosowanie tylko wtedy, gdy substancje/parametry są 

zidentyfikowane jako istotne w strumieniu ścieków na podstawie wykazu podanego 
w BAT 2. 

(8) Górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 35 μg/l w przypadku ciągarni drutu 
stosujących kąpiele ołowiowe. 

(9) Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i sięgać 50 μg/l w przypadku 
zakładów przetwarzających stal   z dodatkiem ołowiu . 

Table 9.21:   BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for 
indirect discharges to a receiving water body 
 

Tabela 9.21:   Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla 
pośredniego odprowadzania do zbiornika wodnego 
 

Substance/ 
Parameter Unit BAT-AEL (1) 

(3) 
Process(es) to which the 

BAT-AEL applies (2) 
Substancja/ 
Parametr Jednostka BAT-AEL 

(1) (3) 
Procesy, do których BAT-
AEL ma zastosowanie (2) 

Hydrocarbon oil 
index 
(HOI) 

mg/l 0.5–4 All processes 

Indeks oleju 
węglowodorowego 
(HOI) 

mg/l 0,5-4 Wszystkie procesy 

Metals 
Cd μg/l 1–5 All processes (7) 

Metale 
Cd μg/l 1-5 Wszystkie procesy (7) 

Cr mg/l 0.01–0.1 (4) All processes (7) Cr mg/l 0,01-0,1 (4) Wszystkie procesy (7) 
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Cr(VI) μg/l 10–50 

Pickling of high-alloy 
steel or passivation 
with 
hexavalent chromium 
compounds 

Cr(VI) μg/l 10-50 

Wytrawianie stali 
wysokostopowej lub 
pasywacja przy użyciu 
związków chromu 
sześciowartościowego 

Fe mg/l 1–5 All processes Fe mg/l 1-5 Wszystkie procesy 
Hg μg/l 0.1– 0.5 All processes (7) Hg μg/l 0,1– 0,5 Wszystkie procesy (7) 
Ni mg/l 0.01–0.2 (5) All processes (7) Ni mg/l 0,01-0,2 (5) Wszystkie procesy (7) 

Pb  μg/l  –  5– 20 (8) 
(9) All processes (7) Pb μg/l 

 –  5– 20 
(8) (9) 

Wszystkie procesy (7) 

Sn mg/l 0.01–0.2 Hot dip  coating  using tin Sn mg/l 0,01-0,2 
  Powlekanie ogniowe przy 
użyciu cyny 

Zn mg/l   0.05–1 (6) All processes (7) Zn mg/l   0,05–1 (6) Wszystkie procesy (7) 

Fluoride (F-) mg/l   1–15 
Pickling   with       acid   
mixtures   containing 
hydrofluoric acid 

Fluorek (F-) (6) 

 
mg/l   1-15 

Wytrawianie przy użyciu 
mieszanin   kwasów 
zawierających kwas 
fluorowodorowy 

(1) The averaging periods are defined in the general considerations. 
(2)   
(3) The BAT-AELs may not apply if the downstream waste water treatment 

plant is designed and equipped appropriately to abate the pollutants 
concerned, provided this does not lead to a higher level of pollution in the 
environment. 

(4) The higher end of the BAT-AEL range is 0.3 mg/l in the case of high-alloy 
steels. 

(5) The higher end of the BAT-AEL range is 0. 4 mg/l in the case of plants 
producing austenitic stainless steel   . 

(6)   
(7) The   BAT-AEL only applies when the substance(s)/parameter(s) 

concerned is identified as relevant in the waste water stream based on the 
inventory mentioned in BAT 2. 

(8) The higher end of the BAT-AEL range is 35 μg/l in the case of wire drawing 
plants using lead baths. 

(9) The higher end of the BAT-AEL range may be higher and up to 50 μg/l in 
the case of plants processing leaded steel. 

(1) Okresy uśredniania są zdefiniowane w Uwagach Ogólnych. 
(2)   
(3) BAT-AEL mogą nie mieć zastosowania, jeżeli oczyszczalnia ścieków jest 

odpowiednio zaprojektowana i wyposażona w celu redukcji przedmiotowych 
zanieczyszczeń, pod warunkiem że nie prowadzi to do wyższego poziomu 
zanieczyszczenia środowiska (może mieć zastosowanie tylko w sytuacjach, gdy 
końcowa oczyszczalnia ścieków, np. położona na terenie innego zakładu, 
stosuje techniki wskazane w BAT 28 (lub równoważne) pozwalające na 
skuteczną redukcję danego zanieczyszczenia. Przypis ten, co do zasady, nie ma 
zastosowania, gdy ścieki trafią na mechniczno-biologiczne oczyszczanie np.. 
na oczyszczalnie komunalną). 

(4) Górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 0,3 mg/l w przypadku stali 
wysokostopowych. 

(5) Górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 0, 4 mg/l w przypadku zakładów    
produkujących austenityczną stal nierdzewną   . 

(6)   
(7)   BAT-AEL ma zastosowanie tylko wtedy, gdy substancje/parametry są 

zidentyfikowane jako istotne w strumieniu ścieków na podstawie wykazu 
podanego w BAT 2. 

(8) Górna granica zakresu BAT-AEL wynosi 35 μg/l w przypadku ciągarni drutu 
stosujących kąpiele ołowiowe. 

(9) Górna granica zakresu BAT-AEL może być wyższa i sięgać 50 μg/l w 
przypadku zakładów przetwarzających stal   z dodatkiem ołowiu. 
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ji Zwrot „...przy użyciu kombinacji następujących technik...” oznacza, że muszą być spełnienie co najmniej dwie 
cechy wymienione w konkluzji. Dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w 
kombinacji), które dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT – AEL zgodnie z BAT 5 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 29 
 

HAŁAS I WIBRACJE 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 29.  In order to prevent or, where that is not practicable, to reduce noise and 
vibration emissions, BAT is to set up, implement and regularly review a noise 
and vibration management plan, as part of the EMS (see BAT 1), that includes all 
of the following elements: 

 a protocol containing appropriate actions and timelines; 

 a protocol for conducting noise and vibration monitoring; 

 a protocol for response to identified noise and vibration events, e.g. 
complaints; 

 a noise and vibration reduction programme designed to identify the 
source(s), to measure/estimate noise and vibration exposure, to characterise 
the contributions of the sources and to implement prevention and/or 
reduction measures. 

 
 
Applicability 
The applicability is restricted to cases where a noise or vibration nuisance at 
sensitive receptors is expected and/or has been substantiated. 

BAT 29.  W celu zapobiegania lub, gdy nie jest to wykonalne, redukowania emisji 
hałasu i wibracji, w ramach BAT należy opracować, wdrożyć i regularnie 
weryfikować plan zarządzania hałasem i wibracjami, jako część EMS (zob. BAT 
1), który obejmuje wszystkie następujących elementy: 

 protokół zawierający odpowiednie działania i harmonogramy; 

 protokół dla przeprowadzania monitorowania hałasu i wibracji; 

 protokół dla reakcji na zidentyfikowane zdarzania związane z hałasem i 

wibracjami, np. skargi; 

 program redukcji hałasu i wibracji mający na celu identyfikację źródeł, 
pomiar/szacowanie narażenia na hałas i wibracje, charakteryzowanie 
udziału źródeł oraz wdrażanie środków zapobiegawczych i/lub 
ograniczających 

Zastosowanie  
Możliwość zastosowania jest ograniczona do przypadków, w których przewiduje 
się i/lub uzasadniono występowanie uciążliwości hałasu lub wibracji w obiektach 
wrażliwych. 
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Wdrożony w instalacjach do produkcji i obróbki metali System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 obejmujący 
również emisję hałasu i jego minimalizowanie może być spełnieniem konkluzji BAT 29 o ile obejmuje wszystkie 
wymienione w nim elementy.  
Dotrzymywanie dopuszczlanych poziomów hałasu w połączeniu z brakiem uzasadnionych skarg na nadmierny hałas 
powodowany przez instalację może wskazywać na brak konieczności sporządzania planu zarządzania hałasem.  
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Nie dotyczy. 
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Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym emisji hałasu. 
 

 
KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 30 

 
HAŁAS I WIBRACJE 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 

rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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ji BAT 30.  In order to prevent or, where that is not practicable, to 

reduce noise and vibration emissions, BAT is to use one or a 
combination of the techniques given below. 

BAT 30. W celu zapobiegania emisjom hałasu i wibracji lub, gdy nie 
jest to wykonalne, ograniczania emisje hałasu i wibracji, w ramach 
BAT należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
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a 

 
 
Appropriate 
location of 
equipment 
and 
buildings 

 
 
Noise levels can be reduced by 
increasing the distance between the 
emitter and the receiver, by using 
buildings as noise screens and by 
relocating the exits or entrances of 
the buildings. 

For existing 
plants, the 
relocation of 
equipment and 
the exits or 
entrances of the 
buildings may 
not be 
applicable due 
to a lack of 
space and/or 
excessive 
costs. 

a 
 

 
 
Odpowiednia 
lokalizacja 
wyposażenia i 
budynków 

 
 
Poziomy hałasu można 
zmniejszać, zwiększając 
odległość między nadajnikiem a 
odbiornikiem, wykorzystując 
budynki jako ekrany akustyczne 
oraz zmieniając lokalizację wyjść 
lub wejść do budynków. 

W przypadku 
zakładów 
istniejących 
przeniesienie 
wyposażenia 
oraz wyjść lub 
wejść do 
budynków 
może nie mieć 
zastosowania ze 
względu na 
brak miejsca 
i/lub nadmierne 
koszty. 

b Operational 
measures 

These include techniques such as: 
   inspection and maintenance of 

equipment; 
 closing of doors and windows 

of enclosed areas, if possible; 
 equipment operation by 

experienced staff; 
 avoidance of noisy activities at 

night, if possible; 
 provisions for noise control, 

e.g. during production and 
maintenance activities, 

 transport  and handling of 
feedstock   and materials. 

Generally 
applicable. 

b 
 
Środki 
operacyjne 

Obejmuje techniki takie jak: 
   kontrola i konserwacja 

wyposażenia; 
 w razie możliwości, 

zamykanie drzwi i okien 
obudowanych obszarów; 

 obsługa wyposażenia przez 
doświadczony personel; 

 w razie możliwości, unikanie 
hałaśliwych działań w nocy; 

 zabezpieczenia pod kątem 
kontroli hałasu, np. podczas 
produkcji i konserwacji,
 transportu  i obchodzenia się z   
wsadem i materiałami. 

Zastosowanie 
powszechne. 

c Low-noise 
equipment 

This includes techniques such as 
direct drive motors, low-noise 
compressors, pumps and fans. 

c 
Wyposażenie 
o niskiej emisji 
hałasu 

Obejmuje techniki takie jak 
silnik napędu bezpośredniego, 
kompresory, pompy i 
wentylatory o niskiej emisji 
hałasu. 

d 

 

Noise and 
vibration 
control 
equipment 

This includes techniques such as: 
 noise reducers; 
 acoustic and vibrational 

insulation of equipment; 
 enclosure of noisy equipment 

(e.g. scarfing and grinding 
machines, wire drawing 
machines, air jets); 

   buildings materials with 
high  sound insulation 
properties (e.g. for walls, 
roofs, windows, doors). 

 
 
 
Applicability 
to existing 
plants may 
be   restricted 
by a lack of 
space. 

d 

 

Wyposażenie 
do kontroli 
hałasu i 
wibracji 

Obejmuje techniki takie jak: 
 reduktory hałasu; 

 izolacja akustyczna i 
wibracyjna wyposażenia; 

 obudowy dla wyposażenia 
emitującego hałas (np. 
urządzeń do oczyszczania 
płomieniowego i szlifowania, 
ciągarki drutu, strumienie 
powietrza); 

   budynków materiałów z 
dobrymi właściwościami 
izolacyjnymi (np. dla ścian, 
dachów, okien, drzwi). 

 
 
 
Zastosowanie w 
zakładach 
istniejących 
może być   
ograniczone ze 
względu na 
brak miejsca. 

e Noise 
abatement 

 

Inserting obstacles between 
emitters and receivers (e.g. 
protection walls, embankments 
and buildings). 

Only 
applicable to  
existing plants, 
as the design of 
new plants  
should make 
this technique 
unnecessary. 
For existing 
plants, the 
insertion of 
obstacles may 
not be 
applicable 
due to a lack 
of space. 

e Łagodzenie 
hałasu 

Wstawianie przeszkód pomiędzy 
nadajnikami a odbiornikami (np. 
murów ochronnych, nasypów i 
budynków). 

Zastosowanie 
wyłącznie do 
zakładów 
istniejących, 
jako że 
konstrukcja 
nowych 
zakładów 
powinna 
eliminować 
konieczność 
stosowania tej 
techniki. W 
przypadku 
zakładów 
istniejących 
wstawianie 
przeszkód może 
nie mieć 
zastosowania ze 
względu na 
brak miejsca. 
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Zwrot „...należy stosować jedną z poniższych technik lub ich kombinację....” oznacza, że do spełnienia konkluzji 
BAT wystarczy spełnienie minimum jednej z technik, ale zaleca się stosować jak najwięcej. 
 
Konkluzję BAT 30 należy interpretować w ten sposób, że możliwe jest dla instalacji do obróbki stali lub stopów 
żelaza stosowanie innych technik niż wymienione w BAT 30 i nie narzuca się obowiązku zastosowania jakiejkolwiek 
techniki BAT tu wymienionej i są one równorzędne. Wdrożony w instalacjach do produkcji i obróbki metali System 
Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 obejmująca również emisję hałasu i jego minimalizowanie może być 
spełnieniem konkluzji BAT 30.  
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Nie dotyczy. 

Z
al

ec
an

y 
sp

os
ób

 i 
cz

ęs
to

tli
w

oś
ć 

m
on

ito
ro

w
an

ia
 

Nie dotyczy. 
 

 
KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 31 

 
POZOSTAŁOŚCI 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 

rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 4. Ciągnienie drutu 
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BAT 31.   In order to  reduce the quantity of waste sent for 
disposal, BAT is to avoid the disposal of metals, metal oxides and 
oily sludge and hydroxide sludge by using technique (a) and an 
appropriate combination of   techniques (b) to (h) given below. 

BAT 31. W celu  redukowania ilości odpadów przekazywanych do 
utylizacji, w ramach BAT należy unikać utylizacji metali, tlenków metali 
oraz   olejowych osadów i osadów wodorotlenkowych poprzez stosowanie 
techniki (a) i odpowiedniej kombinacji   technik (b) do (h) podanych 
poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

a 

 
Residues 
management 
plan 

A residues management plan 
is part of the EMS (see BAT 
1) and is a set of measures 
aiming to 1) minimise the 
generation of residues, 2) 
optimise the reuse, recycling 
and/or recovery of residues, 
and 3) ensure the proper 
disposal of waste. 
The residues management 
plan may be integrated in 
the overall residues 
management plan of a larger 
installation (e.g. for iron and 
steel production). 

The level of 
detail and the 
degree of 
formalisation 
of the residues 
management 
plan will 
generally be 
related to the 
nature, scale 
and 
complexity of 
the installation 

a Plan zarządzania 
pozostałościami 

Plan zarządzania 
pozostałościami jest częścią 
EMS (patrz BAT 1) i jest 
zestawem środków mających 
na celu 1) minimalizowanie 
powstawania pozostałości, 2) 
optymalizację ponownego 
użycia, recyklingu i/lub 
odzysku pozostałości oraz 3) 
zapewnianie właściwej 
utylizacji odpadów. 
Plan zarządzania 
pozostałościami może być 
zintegrowany z ogólnym 
planem zarządzania 
pozostałościami większej 
instalacji (np. do produkcji 
żelaza i stali). 

Poziom 
szczegółowości 
i stopień 
sformalizowania 
planu 
zarządzania 
pozostałościami 
jest na ogół 
związany z 
charakterem, 
skalą i 
złożonością 
instalacji 

b 

Pretreatment of 
oily mill scale 
for further use 
  

This includes techniques 
such as: 

- briquetting or pelletising; 
- reducing the oil content 

of oily mill scale, e.g. 
by thermal treatment, 
washing, flotation. 

 
 
Generally 
applicable. 

b 

Obróbka wstępna   
zaolejonej 
zgorzeliny  do 
dalszego użytku   

Obejmuje techniki takie jak: 
- brykietowanie i granulację; 
- redukowanie zawartości 

oleju w zgorzelinie, np. 
przy użyciu obróbki 
termicznej, mycia, flotacji. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

c 

 
 
 Use of mill 
scale 

       Mill scale is collected and 
used on site or off site , e.g.  
in iron and steel production 
or in cement production. 

 
 
Generally 
applicable. 

c 

 
 
 Stosowanie 
zgorzeliny 

       Zgorzelina jest gromadzona i 
używana w zakładzie lub poza 
zakładem , np.  w produkcji 
żelaza i stali lub w produkcji 
cementu. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 
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d 
 Use 
of metallic 
scrap 

Metallic scrap from 
mechanical processes (e.g. 
from trimming and 
finishing) is used   in iron 
and steel production. This 
may take place on site or off 
site. 

 
Generally 
applicable. 

d  Stosowanie złomu 
metalowego 

Złom metalowy z procesów 
mechanicznych (np. z 
przycinania i wykańczania) jest 
wykorzystywany   w produkcji 
żelaza i stali. Może się to 
odbywać w lub poza zakładem. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

e 

Recycling of 
metal and 
metal oxides 
from dry 
waste gas 
cleaning 

The coarse fraction of metal 
and metal oxides originating 
from dry cleaning (e.g. fabric 
filters) of waste gases from 
mechanical processes (e.g. 
scarfing or grinding)  is 
selectively isolated using 
mechanical techniques (e.g. 
sieves) or magnetic 
techniques and recycled, e.g. 
to iron and steel production. 
This may take place on site or 
off site. 

 
 

Generally 
applicable. 

e 

Recykling metalu i 
tlenków metali z 
oczyszczania 
gazów odlotowych 
na sucho 

Frakcja najcięższych 
cząsteczek metali i tlenków 
metali pochodzących z 
oczyszczania na sucho (np. 
filtry tkaninowe) gazów 
odlotowych z procesów 
mechanicznych (np. 
oczyszczanie płomieniowe lub 
szlifowanie)  jest selektywnie 
izolowana za pomocą technik 
mechanicznych (np. sit) lub 
technik magnetycznych i 
poddawana recyklingowi, np. 
do produkcji żelaza i stali. 
Może się to odbywać w lub 
poza zakładem. 

 
 

Zastosowanie 
powszechne. 

f 
 
Use of oily 
sludge 

Residual oily sludge, e.g. 
from degreasing, is 
dewatered to recover the oil 
contained therein for material 
or energy recovery  .   iIf the 
water content is low, the 
sludge can be directly 
used . This may take place on 
site or off site. 

 
 
Generally 
applicable. 

f 
 
Stosowanie   
zaolejonego osadu 

Pozostałości   zaolejonego 
osadu, np. z odtłuszczania,   są 
odwadniane w celu odzyskania 
zawartego w nim oleju do 
odzyskiwania materiału lub 
energii  .   jJeśli zawartość 
wody jest niska, osad można 
wykorzystywać bezpośrednio . 
Może się to odbywać w lub 
poza zakładem. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

g 

Thermal 
treatment of 
hydroxide 
sludge from 
the recovery 
of mixed acid 

 
Sludge generated from the 
recovery of mixed acid is 
thermally treated in order to 
produce a material rich in 
calcium fluoride that can be 
used in argon oxygen 
decarburisation converters. 

 
  Applicability 
may be 
restricted by a 
lack of space. 

g 

Obróbka cieplna 
osadu 
wodorotlenkowego 
z odzysku 
mieszaniny 
kwasów 

 
Osad powstały z odzysku 
mieszaniny kwasów jest 
poddawany obróbce cieplnej w 
celu wytworzenia materiału 
bogatego w fluorek wapnia, 
który można wykorzystywać w 
argonowo-tlenowych 
konwertorach do odwęglania. 

 
  Zastosowanie 
może być 
ograniczone ze 
względu na brak 
miejsca. 

h 
Recovery and 
reuse of shot 
blast media 

Where mechanical 
descaling is carried out 
by shot blasting, the shot 
blast media are separated 
from the scale and reused. 

 
Generally 
applicable. 

h 

Odzyskiwanie i 
ponowne 
wykorzystywanie 
mediów do 
piaskowania 

Kiedy   mechaniczne usuwanie 
zgorzeliny jest 
przeprowadzane przy użyciu 
piaskowania, medium do 
piaskowania jest oddzielane od 
zgorzeliny i wykorzystywane 
ponownie. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 
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Bezwzględny wymóg zastosowania techniki opisanej w pkt. (a), w połączeniu z  wykorzystaniem kombinacji technik 
(b-h). Nie jest określona liczba technik, które muszą być wykorzystane (z zapisu wynika, że należy uwzględnić 
zastosowanie co najmniej 2 technik.  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 32 
 

POZOSTAŁOŚCI 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 32.   In order   to reduce the quantity of waste sent for disposal 
from hot dipping  , BAT is to avoid the disposal of zinc- containing 
residues by using all of the techniques given below. 

BAT 32. W celu   redukowania ilości odpadów przekazywanych do 
utylizacji z cynkowania ogniowego, w ramach BAT należy unikać 
utylizacji pozostałości zawierających cynk poprzez stosowanie wszystkich 
technik podanych poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

a 
 
Recycling of 
fabric filter dust 

Dust from fabric 
filters containing  
ammonium chloride 
and zinc chloride is 
collected and reused, 
e.g. to produce 
fluxing agents. This 
may take place on site 
or off site. 

Only 
applicable in 
hot dipping 
after fluxing. 
Applicability 
may be 
restricted 
depending 
on the 
availability 
of a market. 

a 

 
Recykling pyłu 
z filtra 
tkaninowego 

Pył z filtrów tkaninowych 
zawierający  chlorek 
amonu i chlorek cynku jest 
gromadzony i 
ponowniewykorzystywany, 
np. do produkcji topników. 
Może się to odbywać w lub 
poza zakładem. 

Zastosowanie 
wyłącznie w 
cynkowaniu 
ogniowym po   
topnikowaniu. 
Zastosowanie 
może być 
ograniczone 
przez dostępność 
na rynku. 

b 
Recycling of 
zinc ash and 
(top dross) 

Metallic zinc is 
recovered from zinc 
ash and top dross by 
melting in recovery 
furnaces. The 
remaining zinc-
containing residue is 
used, e.g. for zinc 
oxide production. 
This May take place 
on site or off site. 

 
 
Generally 
applicable. 

b 

 
 
Recykling 
popiołu 
cynkowego i 
(kożucha 
żużlowego 
wierzchniego) 

Cynk metaliczny jest 
odzyskiwany z popiołu 
cynkowego i kożucha 
żużlowego wierzchniego 
poprzez topienie w kotłach 
regeneracyjnych. Reszta 
pozostałości zawierających 
cynk jest wykorzystywana, 
np. do produkcji tlenku 
cynku. Może się to 
odbywać w lub poza 
zakładem. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

c 
 
Recycling of   
bottom dross 

Bottom dross  is used, 
e.g. in the non-ferrous 
metals industries to 
produce zinc. This 
may take place on 
site or off site. 

 
Generally 
applicable. 

c 

 
Recykling   
kożucha 
żużlowego 
dennego 
(cynku 
twardego) 

Kożuch żużlowy denny  
jest wykorzystywany, np. 
do produkcji cynku w 
przemyśle metali 
nieżelaznych. Może się to 
odbywać w lub poza 
zakładem. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 
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Zwrot „...poprzez stosowanie wszystkich techniki podanych poniżej....” oznacza, że muszą być spełnione wszystkie 
techniki  wymienione konkluzji BAT. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 33 
 

POZOSTAŁOŚCI 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 33.  In order to improve the recyclability and recovery potential 
of the zinc- containing residues from hot dipping (i.e. zinc ash, top 
dross, bottom dross , zinc splashes, and fabric filter dust) as well as to 
prevent or reduce the environmental risk associated with their storage   
, BAT is to store them separately from each other and from other 
residues on: 
 
 

- impermeable surfaces,   in enclosed areas   and in closed 
containers/bags, for fabric filter dust; 

- impermeable surfaces and in covered areas protected from 
surface run-off water, for all the other residue types above. 

 

BAT 33. W celu poprawy możliwości recyklingu i odzysku 
pozostałości zawierających cynk z cynkowania ogniowego (tzn. 
popiołu cynkowego, kożucha żużlowego wierzchniego i dennego , 
rozbryzgów cynku i pyłu z filtrów tkaninowych), a także w celu 
zapobiegania lub redukowania zagrożeń środowiskowych powiązanych 
z ich przechowywaniem   , w ramach BAT należy przechowywać je 
oddzielnie od siebie i innych pozostałości na: 

- nieprzepuszczalnych powierzchniach,   na obudowanych 
obszarach   i w zamkniętych pojemnikach/workach, odnośnie 
pyłu z filtrów tkaninowych; 

- powierzchniach nieprzepuszczalnych i w miejscach 
zadaszonych, chronionych przed wodami gruntowymi, 
odnośnie wszystkich innych typów pozostałości 
wymienionych powyżej. 
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i Zastosowanie opisanych w BAT 33 rozwiązań, w sposób adekwatny do morfologii i typu pozostałości z procesu 

cynkowania.  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJE OGÓLNE – BAT 34 
 

POZOSTAŁOŚCI 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 2. Walcowanie na 
gorąco oraz 3 Walcowanie na zimno 
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BAT 34.  In order to increase material efficiency and to reduce the quantity 
of waste sent for disposal from texturing of working rolls, BAT is to use all  of 
the techniques given below. 

BAT 34. W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania materiałów i 
redukowania ilości odpadów przekazywanych do utylizacji z teksturowania rolek 
roboczych, w ramach BAT należy stosować wszystkie  techniki podane poniżej. 

Technique Description Technika Opis 

a1 
Cleaning and reuse 
of grinding 
emulsion 

Grinding emulsions are treated using 
lamellar or magnetic separators or using a 
sedimentation/clarification process in order 
to remove the grinding sludge and reuse the 
grinding emulsion. 

a1 

Oczyszczanie i 
ponowne 
wykorzystywanie 
emulsji do 
szlifowania 

Emulsje do szlifowania są uzdatniane za 
pomocą separatorów płytkowych lub 
magnetycznych lub przy użyciu procesu 
sedymentacji/klarowania w celu usunięcia 
osadu ze szlifowania i ponownego 
wykorzystania emulsji do szlifowania. 

a Treatment of 
grinding sludge 

Treatment of grinding sludge by magnetic 
separation for recovery 
of metal particles and recycling of metals, 
e.g. to iron and steel production. 

a Uzdatnianie osadu ze 
szlifowania 

Uzdatnianie osadu ze szlifowania poprzez 
separację magnetyczną do odzyskiwania 
cząstek metali i recyklingu metali, np. do 
produkcji żelaza i stali. 
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b Recycling of worn 
working rolls 

Worn working rolls which are unsuitable 
for texturing are recycled to iron and steel 
production or returned to the manufacturer 
for refabrication. 

b Recykling zużytych  
walców roboczych 

Zużyte   walce robocze, które nie nadają się do 
teksturowania, są poddawane recyklingowi do 
produkcji żelaza i stali lub zwracane do 
producenta w celu regeneracji. 
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ji Zwrot „..należy stosować wszystkie techniki podane...”, oznacza, że muszą być spełnione wszystkie cechy 
wymienione konkluzji BAT. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJE BAT POWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ 
 

KONKLUZJA – BAT 35 
 

WALCOWANIE NA GORĄCO 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 
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BAT 35. In order to increase energy efficiency in feedstock heating, 
BAT is to use a combination of the techniques given in BAT 10 
together with an appropriate combination of the techniques given 
below. 

BAT 35. W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania materiałów 
podczas nagrzewania   wsadu, w ramach BAT należy stosować kombinację 
technik podanych w BAT 10 wraz z odpowiednią kombinacją technik 
podanych poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

 
 
 
a 

 
 
Near-net-shape 
casting for thin slabs 
and beam blanks 
followed by rolling 

See Section 9.11.1 
         . 

Only 
applicable to 
plants 
adjacent to 
continuous 
casting and 
within the 
limitations of 
the plant 
layout and 
product 
specifications 

 . 

 
 
 
a 

Odlewanie  
wlewków  o 
przekroju 
zbliżonym do 
przekroju wyrobu 
finalnego 

Patrz punkt 9.11.1 
   procesu     . 

Zastosowanie 
wyłącznie do 
zakładów   
przyległych do 
instalacji ciągłego 
odlewania oraz w 
ramach ograniczeń 
układu zakładu i 
specyfikacji 
produktów  . 

 
 
 
b 

 
 
Hot/direct charging    

Continuous-cast 
steel products are 
directly charged hot 
into the reheating 
furnaces     . 

Only 
applicable to 
plants 
adjacent to 
continuous 
casting and 
within the 
limitations of 
the plant 
layout and 
product 
specifications 

 . 

 
 
 
b 

Bezpośrednie 
ładowanie gorących 
wlewków ciągłych    

Produkty stalowe 
odlane w sposób ciągły 
są bezpośrednio 
załadowywane w stanie 
gorącym  do pieców 
grzewczych     . 

Zastosowanie 
wyłącznie do 
zakładów   
przyległych do 
instalacji ciągłego 
odlewania oraz w 
ramach ograniczeń 
układu zakładu i 
specyfikacji 
produktów  . 
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c 

 
 
Heat recovery from 
skids cooling 

 
Steam produced 
when cooling the 
skids supporting the 
feedstock in the 
reheating furnaces 
is extracted and 
used in other 
processes of the  
plant. 

  Applicability
 
to existing 
plants may be 
restricted by   
a lack of 
space and/or 
by a suitable 
steam 
demand. 

 
 
c 

 
 
Odzyskiwanie ciepła z 
chłodzenia  szyn 
ślizgowych  

 
Para wytwarzana 
podczas chłodzenia   
szyn ślizgowych, na 
których umieszczony 
jest   wsad w piecach 
grzewczych, jest 
wyciągana i 
wykorzystywana w 
innych procesach 
zakładu  . 

  Zastosowanie
 w 
zakładach 
istniejących może 
być ograniczone 
przez brak miejsca 
i/lub przez 
odpowiednie 
zapotrzebowanie na 
parę. 

 
 
d 

 
Heat conservation 
during transfer of 
feedstock     

Insulated covers   
are used between 
the continuous 
caster     and the 
reheating 
furnace,     and 
between the 
roughing mill 
and the 

finishing mill. 

 
Generally 
applicable 
within the 
limitations of 
the plant 
layout. 

 
 
d 

 
Oszczędzanie ciepła 
podczas     
transportu wsadu     

Izolowane osłony   są 
używane pomiędzy 
urządzeniem do 
ciągłego odlewania   a 
piecem grzewczym,     i 
pomiędzy wstępnym a 
wykańczającym 
układem klatek  . 

 
Zastosowanie 
powszechne w 
ramach ograniczeń 
układu zakładu. 
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c.

d.
 

 
  

    
    

       
 . 

 
  

         
    

       
 . 

 
 
 
 
 
f 

 
 
 
 
 
Coil boxes 

See Section 9.11.1 
      
              

  

 
 
 
 
 

Generally 
applicable. 

 
 
 
 
 
f 

 
 
 
 
 
 Zwijarki kręgów 

Patrz punkt 9.11.1 
      

              

 
 
 
 
 
Zastosowanie 
powszechne. 
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g Coil recovery 
furnaces 

Coil recovery 
furnaces are used 
as an addition to 

coil boxes to 
restore the rolling 
temperature of 
coils and return 
them to a normal 
rolling sequence in 
the event of rolling 
mill interruptions. 

Generally 
applicable. 

g  Piece do 
dogrzewania kręgów 

 Piece do dogrzewania 
kręgów są stosowane 
dodatkowo do zwijarek 
kręgów   w celu 
przywrócenia 
temperatury 
walcowania   kręgów i 
przywrócenia ich do 
normalnej sekwencji 
walcowania w razie 
zakłóceń pracy 
walcowni. 

Zastosowanie 
powszechne. 

 
 
h 

 
 
Sizing press 

See BAT 36 (a). 
  sSizing press 
is used to 
increases the 
energy 
efficiency in 
feedstock 
heating 

because it enables 
the hot charging 
rate to be 
increased. 

Only 
applicable to 
new plants 
and major 
plant 
upgrades for 
hot strip mills. 

 
 
h 

 
 
Prasa   zmniejszająca 
przekrój wsadu 

Patrz BAT 36 (a). 
  p Prasa   
zmniejszająca 
przekrój wsadu jest 
używana do 
zwiększania 
efektywnego 
wykorzystywania 
energii w nagrzewaniu   
wsadu,   ponieważ 
umożliwia zwiększenie   
ilości  ładowanego na 
gorąco wsadu. 

Ma zastosowanie 
wyłącznie do 
nowych zakładów i 
zakładów znacznie 
zmodernizowanych   
w odniesieniu do 
walcowni taśm 
gorącowalcowanych. 
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Zastosowanie techniki opisanej w BAT 10 w połączeniu z kombinacją technik opisanych w punktach (a-h). Wybór 
ww. technik uzależniony jest od uwarunkowań technicznych instalacji.   
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 36 
 

WALCOWANIE NA GORĄCO 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 
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BAT 36. In order to increase energy efficiency in rolling, BAT is 
to use a combination of the techniques given below. 
 

BAT 36. W celu zwiększenia efektywnego wykorzystania energii 
podczas walcowania, w ramach BAT należy stosować kombinację 
poniższych technik. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
Sizing press 

The use of  a sizing 
press before the 
roughing mill enables 
the hot charging rate 
to be significantly 
increased and results 
in    a more uniform 
width reduction   both 
at the edges and centre 
of the product. The 
shape of the final slab 
is nearly rectangular, 
reducing significantly 
the number of rolling 
passes necessary to 
reach product 

specifications. 

 
Only applicable to hot 
strip mills. 

Only applicable to new 
plants and major plant 
upgrades     . 

 
 
 
 
a 

 
 
 
 
Prasa  zmniejszająca 
przekrój wsadu 

Stosowanie prasy   
zmniejszająca 
przekrój wsadu 
przed   wstępnym 
układem klatek 
umożliwia znaczne 
zwiększenie   ilości 
wsadu ładowanego 
na gorąco   i skutkuje    
bardziej 
jednorodnym 
odkształceniem 
poprzecznym     
zarówno na 
krawędziach i w 
środku produktu. 
Kształt końcowej 
płyty jest prawie 
prostokątny, co 
znacznie zmniejsza 
liczbę przebiegów 
walcowania 
niezbędnych do 
osiągnięcia 
specyfikacji 
Produktu. 

 
Zastosowanie 
wyłącznie do 
walcowni taśm 
gorącowalcowanych. 

Ma zastosowanie 
wyłącznie do nowych 
zakładów i znacznie 
zmodernizowanych 
zakładów     . 

 
b 

Computer-aided rolling 
optimisation 

The thickness reduction 
is controlled using a 
computer to minimise 
the number of rolling 

passes. 

 
Generally applicable. 

 
b 

Optymalizacja 
walcowania wspomagana 
komputerowo 

Redukcja grubości jest 
kontrolowana przy użyciu 
komputera w celu 
minimalizowania liczby   
przepustów walcowania. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

 
 
c 

 
Reduction of the rolling 
friction 

See Section 9.11.1 
      

  

 
  Only applicable to hot 
strip mills. 

 
 
c 

 
Redukcja tarcia podczas 
walcowania 

Patrz punkt 9.11.1 
      

 
  Zastosowanie wyłącznie 
do walcownik taśm 
gorącowalcowanych. 

 
 
d 

 
 
Coil boxes 

  See Section 9.11.1 
        

  

 
 
Generally applicable. 

 
 
d 

 
 
 Zwijarki kręgów 

  Patrz punkt 9.11.1 
   strat    

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 
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c.
d.

 

 
e 

 
Three-roll stand 

A three-roll stand 
increases the section 
reduction per pass, 
resulting in an 
overall reduction of 
the 

number of rolling passes 
required for producing 
wire rods and bars. 

 
Generally applicable. 

 
e 

 
 Klatka trójwalcowa 

  Klatka trójwalcowa 
zwiększa wielkość 
gniotu w jednym 
przepuście  , skutkując 
ogólną redukcją liczby   
gniotów wymaganych do 
produkcji walcówki i   
prętów. 

 
Zastosowanie 
powszechne. 

 
f 

Near-net-shape casting 
for thin slabs and beam 
blanks followed by 
rolling 

 
 See Section 9.11.1 

Only   applicable   to 
plants adjacent
 to continuous
 casting and 
within the limitations of 
the plant layout and 
product specifications 

 . 

 
f 

Odlewanie wlewków  
o przekroju 
zbliżonym do 
przekroju wyrobu 
finalnego, dla 
przypadku cienkich 
slabów i  

kształtowników  , po 
którym następuje 
walcowanie 

 
 Patrz punkt 9.11.1 

Zastosowanie wyłącznie 
do zakładów   
przyległych do instalacji  
ciągłego odlewania 

Table 9.23: BAT-associated environmental performance 
levels (BAT-AEPLs) for specific energy 
consumption in rolling 

 

Tabela 9.23: Poziomy oddziaływań środowiskowych 
powiązanych z BAT (BAT-AEPL) dla 
jednostkowego zużycia energii podczas 
walcowania 
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  Steel products at the end of 
the rolling process 

Unit BAT-AEPL 
(yearly average) 

  Produkty stalowe na końcu 
procesu walcowania 

Jednostka BAT-AEPL 
(średnia 
roczna) 

    
Hot rolled coils ( strips),  heavy 
plates 

MJ/t 100–400 Kręgi walcowane na gorąco ( 
taśmy),   
blachy grube arkuszowe 

MJ/t 100-400 

    
Bars,   rods MJ/t 100–500 (1)  Pręty, walcówka MJ/t 100-500 (1) 

Beams, billets, rails,  tubes MJ/t 100–300 Belki Kształtowniki , kęsy, szyny,  
rury 

MJ/t 100-300 

(1) In the case of high-alloy steel (e.g. austenitic stainless 
steel), the higher end of the BAT-AEPL range 
is 1 000 MJ/t 

(1) W przypadku stali wysokostopowej (np. austenitycznej stali 
nierdzewnej), wyższa granica zakresu BAT-AEPL wynosi 1 000 
MJ/t. 
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Zwrot „..należy stosować kombinację poniższych technik ..”, oznacza, że muszą być spełnione co najmniej dwie 
cechy wymienione w konkluzji; dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w kombinacji), 
które dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEPL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT - AEPL zgodnie z BAT 3. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 37 
 

WALCOWANIE NA GORĄCO 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
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BAT 37.    In order to increase material efficiency,  and to reduce the 
quantity of waste sent for disposal from feedstock conditioning, BAT 
is to avoid or, where that is not practicable, to reduce the need for 
conditioning by applying one or a combination of the techniques given 
below. 

BAT 37.    W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania 
materiałów, aby zapobiegać emisjom do powietrza, oraz redukowania 
ilości odpadów przekazywanych do utylizacji z operacji usuwania i 
naprawy wad wsadu kondycjonowania surowca, w ramach BAT 
należy unikać lub, gdy nie jest to wykonalne, zmniejszyć potrzebę 
kondycjonowania naprawy wad poprzez zastosowanie jednego lub 
kombinacji technik podanych poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

 
 
a 

 
 
Computer-aided quality 
control 

The quality of slabs 
is controlled by a 
computer which 
allows the 
adjustment of the 
casting conditions to 
minimise surface 
defects and enables 
manual scarfing of 
the damaged area(s) 
only rather than 
scarfing 

of the entire slab. 

     Only applicable to 
plants with   continuous 
casting. 

 
 
a 

 
 
Kontrola jakości 
wspomagana 
komputerowo 

Jakość   slabów jest 
kontrolowana przez 
komputer, który 
umożliwia dostosowanie 
warunków odlewania w 
celu minimalizowania 
wad powierzchniowych i 
umożliwia ręczne 
oczyszczanie 
płomieniowe tylko 
uszkodzonych obszarów 
zamiast całego   slabu. 

     Zastosowanie 
wyłącznie w zakładach z   
ciągłym odlewaniem. 

 
 
b 

 
 
Slab slitting 

The slabs (often cast 
in multiple widths) 
are slit before hot 
rolling by means of 
slitting devices, slit 
rolling or torches 

either manually operated 
or mounted on a 
machine. 

  May not be applicable 
for slabs produced from 
ingots. 

 
 
b 

 
 
Cięcie   slabów 

  Slaby (często odlewane 
w wielu szerokościach) 
są cięte przed 
walcowaniem na gorąco 
za pomocą urządzeń do 
cięcia,   nożyc 
rolkowych lub palników 
ręcznych lub 
zamontowanych na 
maszynie. 

  Może nie mieć 
zastosowania w 
przypadku  slabów 
otrzymanych z wlewków 
odlanych do wlewnic. 



 
  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica,  

 K. Miarki 12-14, 44-100 Gliwice 

SPRAWOZDANIE z pracy nr N0-0868 
 
 

 

74 

 
 
c 

 
Edging or trimming of 
wedge-type slabs 

Wedge-type slabs are 
rolled under special 
settings where the wedge 
is eliminated by edging 
(e.g. using automatic 
width control or a sizing 
press) or by trimming. 

May not be 
applicable for slabs 
produced from 
ingots. Only 
applicable to 

new plants and major 
plant upgrades. 

 
 
c 

 
  Gniot boczny lub  
obcinanie   slabów 
klinowych 

  Slaby klinowe są 
walcowane przy 
specjalnych ustawieniach 
parametrów,   przy 
których klin jest 
eliminowany przez   
gniot boczny (np. za 
pomocą automatycznej 
kontroli szerokości lub 
prasy   zmniejszająca 
przekrój wsadu) lub 
przez  obcinanie. 

Może nie mieć 
zastosowania w 
przypadku   slabów 
otrzymanych z wlewków 
odlewanych do wlewnic. 
Zastosowanie wyłącznie 
do nowych zakładów i 
znacznie 
zmodernizowanych 
zakładów. 
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Zwrot „..poprzez zastosowanie jednej lub kombinacji technik.....”, oznacza, że do spełnienia konkluzji BAT 
wystarczy spełnienie minimum jednej z technik, ale zaleca się stosować jak najwięcej.  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021) 

Z
al

ec
an

y 
sp

os
ób

 i 
cz

ęs
to

tli
w

oś
ć 

m
on

ito
ro

w
an

ia
 

Nie dotyczy 

 
 

KONKLUZJA – BAT 38 
 

WALCOWANIE NA GORĄCO 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
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BAT 38. In order to increase material efficiency in rolling for the 
production of flat products, BAT is to reduce the generation of 
metallic scrap by using both of the techniques given below. 

BAT 38. W celu zwiększania efektywności wykorzystywania materiałów  
walcowanych   w trakcie produkcji produktów płaskich, w ramach BAT należy 
redukować wytwarzanie złomu metalowego poprzez stosowanie obu technik 
podanych poniże. 

Technique Description Technika Opis 
 
a 

 
Crop optimisation 

The cropping of the feedstock after 
roughing is controlled by a shape 

measurement system (e.g. camera) in order 
to minimise the amount of metal cut off. 

 
a 

 
Optymalizacja obcinania 

Obcinanie   półwyrobu po   walcowaniu wstępnym jest 
kontrolowane przez system pomiaru kształtu (np. kamerę) w 
celu minimalizowania ilości odciętego metalu. 

 
b 

Control of the feedstock
 shape 

during rolling     

Any deformations of the feedstock during 
rolling are monitored and controlled in order 
to ensure that the rolled steel has as 
rectangular a shape as possible and to 
minimise the need for trimming. 

 
b 

Kontrola kształtu półwyrobu 
podczas walcowania   

Wszelkie odkształcenia   półwyrobu podczas walcowania są 
monitorowane i kontrolowane w celu zapewniania, że 
przekrój walcowanej stali ma możliwie najbardziej 
prostokątny kształt aby  zminimalizowć  potrzebę obcinania. 
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Wdrożenie obu opisanych w BAT 38 technik zwiększania efektywności wykorzystania materiałów. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJA – BAT 40 

 
WALCOWANIE NA GORĄCO 

 
EMISJE DO POWIETRZA 

 
Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 

rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 2. Walcowanie na gorąco  
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BAT 40. In order to reduce emissions to air of dust, nickel and lead        in 
mechanical processing, (including slitting, descaling, grinding, roughing, 
rolling, finishing, levelling), scarfing and welding, BAT is to collect the 
emissions by using techniques (a) and (b) and in that case to treat the waste 
gas by using one or a combination of the techniques (c) to (e) given below. 

BAT 40. W celu redukowania emisji do powietrza pyłu, niklu i 
ołowiu        podczas obróbki mechanicznej, (włączając cięcie,   
usuwanie zgorzeliny, szlifowanie,  walcowanie wstępne, 
walcowanie, wykańczanie,   prostowanie), oczyszczania 
płomieniowego i spawania, w ramach BAT należy gromadzić 
emisje poprzez stosowanie techniki (a) i (b) oraz w takim 
przypadku uzdatniać   gazy odpadowe poprzez stosowanie jednej 
lub kombinacji technik (c) do (e) podanych poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

Collection of emissions Odciąganie gazów 

 
a 

Enclosed scarfing 
and grinding 
combined with air 
extraction 

Scarfing (other 
than manual 
scarfing) and 
grinding 
operations are 
carried out 

completely enclosed 
(e.g. under closed 
hoods) and air is 
extracted. 

 
Generally applicable. 

 
a 

Obudowane 
oczyszczanie 
płomieniowe i 
szlifowanie w 
połączeniu z 
ekstrakcją powietrza 

Oczyszczanie 
płomieniowe (inne niż 
ręczne oczyszczanie 
płomieniowe), 
szlifowanie odbywają 
się w całkowitym 
zamknięciu (np. pod 
odciągami), a powietrze 
jest ekstrahowane. 

 
Zastosowanie powszechne. 

 
 
 
b 

 
 
Air extraction as close 
as possible to the 
emission source 

Emissions from 
slitting, descaling, 
roughing, rolling, 
finishing, 
levelling and 
welding are 
collected, for 
example using 
hood or lip 
extraction. For 
roughing and 
rolling, in the case 
of low levels of 
dust generation, 
e.g. below 100 g/h, 
water sprays can 
be used instead 

(see BAT 40 bis). 

May not be applicable for welding  
in the case of low levels of dust 
generation, e.g. below 50  g/h . 

 
 
 
b 

 
 
Ekstrakcja powietrza 
jak najbliżej źródła 
emisji 

Emisje z cięcia,  , 
usuwania zgorzeliny , 
walcowania 
wstępnego, 
walcowania, 
wykańczania,   
prostowania i 
spawania są 
gromadzone, na 
przykład przy użyciu 
odciągi lub ekstrakcji 
barierowej. Odnośnie   
walcowania 
wstępnego i 
walcowania, w 
przypadku 
niewielkiego 
zapylenia, np. poniżej 
100 g/h, zamiast tego 
można użyć 
spryskiwaczy 
wodnych 
(patrz BAT 40 bis). 

Może nie mieć 
zastosowania do spawania  
w przypadku niskiego 
poziomu wytwarzania 
pyłu, np. poniżej 50  g/h . 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 

c Electrostatic 
precipitator 

See Section 9.11.2. Generally applicable. c Elektrofiltr Patrz punkt 9.11.2. Zastosowanie powszechne. 

 
d 

 
Fabric filter 

 
See Section 9.11.2. 

May not be applicable in the 
case of  waste gases with a high 

moisture content. 

 
d 

 
Filtr tkaninowy 

 
Patrz punkt 9.11.2. 

Może nie mieć 
zastosowania w przypadku   
gazów odpadowych o 
wysokiej zawartości 
wilgoci (poniżej 
temperatury rosy następuje 
wykraplanie wody w 
workach i zatykanie ich 
otworów) i pogorszenie 
sprawności odpylania. 

e Wet scrubbing See Section 9.11.2. Generally applicable. e Odpylanie mokre Patrz punkt 9.11.2. Zastosowanie powszechne. 

Table 9.24:     BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for channelled emissions of dust, 
lead and nickel to air from mechanical processing (including slitting, 
descaling, grinding, roughing, rolling, finishing, levelling), scarfing 
(other than manual scarfing) and welding 

Tabela 9.24:     Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla zorganizowanych 
emisji pyłu, ołowiu i niklu do powietrza z obróbki mechanicznej 
(włączając cięcie,   usuwanie zgorzeliny, szlifowanie,   walcowanie 
wstępne, walcowanie, wykańczanie,   prostowanie), oczyszczanie 
płomieniowe (inne niż ręczne oczyszczanie płomieniowe) i 
spawanie 

Parameter Unit BAT-AEL 
(Daily average or average over the 
sampling period) 

Parametr Jednostka BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 
średnia z okresu 
pobierania próbek) 

Dust mg/Nm3 < 2–5 (2) Pył mg/Nm3 < 2–5 (2) 
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Ni 0.01–0.1 (1) Ni 0,01-0,1 (1) 

Pb 0.01– 0.035 (1) Pb 0,01– 0,035 (1) 
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. (1) The BAT-AEL only applies when the substance concerned is identified as relevant in 
the waste gas stream based on the inventory given in BAT 2. 

When a fabric filter is not applicable, the higher end of the BAT-AEL range may be higher 
and up to 7 mg/Nm3. 

(1) BAT-AEL ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja jest 
zidentyfikowana jako istotna w strumieniu gazów odlotowych na podstawie wykazu 
podanego w BAT 2. 

Gdy filtr tkaninowy nie ma zastosowania, górna granica zakresu BAT-AEL może być 
wyższa i wynosić do 7 mg/Nm3. 

The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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Należy ujmować gazy odlotowe w sposób (a) i (b)  i oczyszczać gazy odlotowe przez zastosowanie jednej lub 
kombinacji  technik (c) do (e) oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT AEL zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJA– BAT 40 bis 
 

WALCOWANIE NA GORĄCO 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
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BAT 40 bis. In order to reduce emissions to air of dust, nickel and lead 
in roughing and rolling in the case of low levels of dust generation ( 
e.g. below 100 g/h (see BAT 40(b)), BAT is to use water sprays. 

BAT 40 bis. W celu redukowania emisji do powietrza pyłu, niklu i 
ołowiu podczas   walcowania wstępnego i walcowania w przypadku 
niskich poziomów wytwarzania pyłu ( np. poniżej 100 g/h (patrz BAT 
40(b)), w ramach BAT należy stosować mgłę wodną. 
 

Description 
Water spraying injection systems are installed at the exit side of each 
roughing and rolling stand to abate dust generation. The humidification 
of dust particles facilitates agglomeration and dust settling. The water 
is collected at the bottom of the stand and treated (see BAT 28). 

Opis 
Po stronie wylotowej każdego stanowiska   walcowania wstępnego 
i walcowania instaluje się systemy wtrysku wody w celu 
ograniczenia powstawania pyłu. Nawilżanie cząstek pyłu ułatwia 
ich aglomerację i osiadanie. Woda jest gromadzona na dnie 
stanowiska i uzdatniana (patrz BAT 28). 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT 40bis jest stosowanie namgławiania (mgły wodnej) lub spłukiwanie 
/opłukiwanie walców. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJA – BAT 41 
 

WALCOWANIE NA ZIMNO 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 
 

O
zn

ac
ze

ni
e 

tr
eś

ci
 k

on
kl

uz
ji 

BAT 41. In order to increase energy efficiency in rolling, BAT is to 
use a combination of the techniques given below. 

BAT 41. W celu zwiększenia efektywnego wykorzystania energii 
podczas walcowania, w ramach BAT należy stosować kombinację 
poniższych technik. 
 

 Technique Description Applicability  Technika Opis Zastosowanie 

 
 

a 

 
 

Continuous rolling 
for low-alloy and 
alloy steel 

 

Continuous rolling 
(e.g. using tandem 
mills) is employed 
instead of conventional 
discontinuous rolling 
(e.g. using reversing 
mills), allowing for 
stable feed and less 
frequent start-ups and 
shutdowns. 

Only applicable to new 
plants and major plant 
upgrades. 
Applicability may be 
restricted due to product 

specifications. 

 
 

a 

 
 

Walcowanie ciągłe dla 
stali niskostopowej i 
stopowej 

 

Walcowanie ciągłe (np. 
przy użyciu walcarek w 
tandemie) zastępuje 
konwencjonalne 
walcowanie nieciągłe 
(np. przy użyciu 
walcarek nawrotnych), 
zapewniając stabilność 
ładowania i mniejszą 
częstotliwość 
uruchomień i wyłączeń. 

Ma zastosowanie wyłącznie 
do nowych zakładów i 
znacznie zmodernizowanych 
zakładów. 

Zastosowanie może być 
ograniczone ze względu na 
specyfikacje produktów. 

 
 

b 

 

Reduction of the 
rolling friction 

See Section 9.11.1.   

        
     . 

Generally applicable. 

 
 

b 

 

Redukcja tarcia 
podczas walcowania 

Patrz punkt 9.11.1.   

        

     . 

Zastosowanie powszechne. 
 

c 
Computer-aided 
rolling optimisation 

The thickness 
reduction is 
controlled using a 
computer to 
minimise the 
number of rolling 

passes. 

 

Generally applicable. 

 

c 
Optymalizacja 
walcowania 
wspomagana 
komputerowo 

Redukcja grubości jest 
kontrolowana przy 
użyciu komputera w 
celu minimalizowania 
liczby   przepustów. 

 

Zastosowanie powszechne. 

Table 9.26: BAT-associated environmental performance levels (BAT-AEPLs) for 
specific energy consumption in rolling 

Tabela 9.26: Poziomy oddziaływań środowiskowych powiązanych z BAT (BAT-AEPL) dla 
jednostkowego zużycia energii podczas walcowania 

  

Steel products at the end of the rolling 
process 

Unit 
BAT-
AEPL 

(Yearly average) 

  

Produkty stalowe na końcu procesu 
walcowania 

Jednostka 
BAT-
AEPL 

(roczna średnia) 

 Cold rolled  coils,  MJ/t 100– 300 (1)  Walcowane na zimno kręgi   MJ/t 100– 300 (1) 

Packaging steel MJ/t 250–400 Stal na opakowania   MJ/t 250-400 

(1) In the case of high-alloy steel (e.g. austenitic stainless steel), the higher end of the 
BAT-AEPL range may be 

higher and up to 1 600 MJ/t. 

(1) W przypadku stali wysokostopowej (np. austenitycznej stali nierdzewnej), wyższa granica 
zakresu BAT-AEPL może być wyższa i sięgać 1 600 MJ/t. 

The associated monitoring is given in BAT 3. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 3. 
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Zwrot „..należy stosować kombinację poniższych technik”, oznacza, że muszą być spełnione co najmniej dwie cechy 
wymienione w konkluzji; dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań (samodzielnie lub w kombinacji), które 
dają taki sam lub lepszy efekt środowiskowy (z uwzględnieniem specyfiki wynikającej z procesu) oraz należy 
zapewnić zgodność z BAT AEPL. 
 

R
oz

w
ią

za
ni

a 
al

te
rn

at
yw

ne
 

(m
.in

. 
od

st
ęp

st
w

a)
 

Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021) 
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Monitorowanie BAT AEPL zgodnie z BAT 3. 
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KONKLUZJA – BAT 42 
 

WALCOWANIE NA ZIMNO 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 3. Walcowanie na 
zimno oraz 2 Walcowanie na gorąco 
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BAT 42. In order to increase material efficiency and to reduce 
the quantity of waste sent for disposal from rolling, BAT is to use 
all of the techniques given below. 

BAT 42. W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania materiałów i 
redukowania ilości odpadów przekazywanych do utylizacji z walcowania, w 
ramach BAT należy stosować wszystkie techniki podane poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

 
 
a 

 
Monitoring and 
adjustment of the 
rolling emulsion 
quality 

Important characteristics 
of the rolling emulsion 
(e.g. oil concentration, 
pH, emulsion droplet  
size, saponification index ,  
acid concentration, 
concentration of iron 
fines, concentration of 
bacteria) are monitored 
regularly or continuously 
to detect anomalies in 

the emulsion quality and take 
corrective action, if needed. 

 
 
Generally 
applicable. 

 
 
a 

 
Monitorowanie i 
regulacja jakości emulsji 
do walcowania 

Istotne cechy emulsji do walcowania (np. 
stężenie oleju, pH, wielkość kropli  emulsji, 
wskaźnik zmydlania,  stężenie kwasu, 
stężenie drobin żelaza, stężenie bakterii) są 
regularnie lub ciągle monitorowane w celu 
wykrywania anomalii jakości emulsji i, w 
razie potrzeby, podejmowania działań 
naprawczych. 

 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

 
 
 
 
b 

 
 
       Prevention of 
contamination of 
the rolling 
emulsion 

        
Contamination of the 
rolling emulsion is 
prevented by techniques 
such as: 
- regular control and 

preventive 
maintenance of the 
hydraulic system 
and the emulsion 
circulation system; 

reducing bacterial growths in 
the rolling emulsion system 
by regular cleaning or 
operating at low 
temperatures. 

 
 
 
Generally 
applicable. 

 
 
 
 
b 

 
 
       Zapobieganie 
zanieczyszczeniom 
emulsji do walcowania 

        
Zanieczyszczeniu emulsji do 
walcowania zapobiega się przy użyciu 
technik takich jak: 
- regularna kontrola i konserwacja 

prewencyjna układu 
hydraulicznego i układu 
cyrkulacji emulsji; 

ograniczenie rozwoju bakterii w układzie 
emulsji do walcowania poprzez regularne 
czyszczenie lub   eksploatację w niskich 
temperaturach. 

 
 
 
Zastosowanie 
powszechne. 

 
 
c 

 
 
Cleaning and reuse 
of the rolling 
emulsion 

Particulate matter (e.g. 
dust, steel slivers and 
scale) contaminating the 
rolling emulsion is 
removed in a cleaning 
circuit (usually based on 
sedimentation combined 
with filtration and/or 
magnetic separation) in 
order to maintain the 
emulsion quality and the 
treated rolling emulsion is 
reused. The degree of 
reuse is limited by the 
content of impurities in 

the emulsion. 

 
Applicability may 
be restricted due to 
product 
specifications. 

 
 
c 

 
 
Oczyszczanie i ponowne 
wykorzystywanie emulsji 
do walcowania 

Cząstki stałe (np. pył, wióry stalowe i 
zgorzelina) zanieczyszczające emulsję do 
walcowania są usuwane w obwodzie 
czyszczącym (zwykle opartym na 
sedymentacji połączonej z filtracją i/lub 
separacją magnetyczną) w celu utrzymania 
jakości emulsji, a uzdatniona emulsja do 
walcowania jest ponownie używana. 
Stopień ponownego użytku jest 
ograniczony przez zawartość nieczystości 
w emulsji. 

 
Zastosowanie może 
być ograniczone ze 
względu na 
specyfikacje 
produktów. 
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c.
d.

 

 
 
 
d 

 
 
 
Optimal choice of 
rolling oil and 
emulsion system 

Rolling oil and emulsion 
systems are carefully 
selected to provide the 
optimum performance for 
the given process and 
product. Relevant 
characteristics to be 
considered are, for 
example: 

- good lubrication; 

- potential for easy 
separation of 
contaminants; 

- stability of the 
emulsion and 
dispersion of the oil 
in the emulsion; 

non-degradation of the oil 
over a long idling time. 

 
 
 
Generally 
applicable. 

 
 
 
d 

 
 
 
Optymalny dobór oleju 
do walcowania i układu 
emulsyjnego 

Olej do walcowania i układy emulsyjne 
są starannie dobierane, aby zapewnić 
optymalną wydajność dla danego 
procesu i produktu. Istotne cechy, które 
należy wziąć pod uwagę, to na przykład: 

- dobre smarowanie; 

- możliwość łatwego oddzielania 

zanieczyszczeń; 

- stabilność emulsji i rozkład oleju 
w emulsji; 

brak degradacji oleju przy długim czasie 
bezruchu. 

 
 
 
Zastosowanie 
powszechne. 
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e 

 
 
 
Minimisation of 
oil/rolling emulsion 
consumption 

The consumption of 
oil/rolling emulsion is 
minimised by using 
techniques such as: 

- limiting the oil 
concentration to the 
minimum required 
for lubrication; 

- limiting carry-over 
of emulsion from 
the previous stands 
(e.g. by separating 
the emulsion 
cellars, shielding of 
the mill stands); 

using air knifves combined 
with edge suction to reduce 
the residual emulsion and oil 
on the strip. 

 
 
 
Generally 
applicable. 

 
 
 
e 

 
 
 
Minimalizacja zużycia 
oleju/emulsji do 
walcowania 

Zużycie oleju/emulsji do walcowania 
minimalizuje się poprzez stosowanie 
technik takich jak: 

- ograniczanie stężenia oleju do 
minimum wymaganego do 
smarowania; 

- ograniczanie przenoszenia 
emulsji z poprzednich stanowisk 
(np. poprzez wydzielenie piwnic 
emulsyjnych, osłonięcie 
stanowisk walcowniczych); 

stosowanie noży powietrznych w 
połączeniu z odsysaniem krawędzi w celu 
zmniejszenia pozostałości emulsji i oleju na 
taśmie. 

 
 
 
Zastosowanie 
powszechne. 
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Zwrot „..należy stosować wszystkie techniki podane poniżej”, oznacza, że muszą być spełnione wszystkie cechy 
wymienione w konkluzji. 
Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest ujmowanie gazów odlotowych bezpośrednio u źródła emisji i odpylanie 
w filtrze tkaninowym. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 43 
 

WALCOWANIE NA ZIMNO 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 3. Walcowanie na zimno  
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BAT 43. In order to reduce emissions to air of dust, nickel and lead 
from       decoiling, mechanical predescaling,   levelling and welding  , 
BAT is to collect the emissions by using technique (a) and in that case 
to treat the waste gas by using technique (b) . 

BAT 43. W celu redukowania emisji do powietrza pyłu, niklu i 
ołowiu z       rozwijania, mechanicznego   wstępnego usuwania 
zgorzeliny,     prostowania i spawania  , w ramach BAT należy 
gromadzić emisje poprzez stosowanie techniki (a) i w tym przypadku 
oczyszczanie spalin poprzez stosowanie techniki (b)  

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

Collection of emissions Odciąganie gazów 

 
 
a 

Air extraction as close as 
possible to the emission 
source 

Emissions from 
decoiling, mechanical 
predescaling, 
levelling and welding  
are collected, for 
example using hood 
or lip 

extraction. 

May not be applicable for 
welding in the case of low 
levels of dust generation 
e.g. below 50 g/h. 

 
 
a 

Ekstrakcja powietrza jak 
najbliżej źródła emisji 

Emisje z rozwijania, 
mechanicznego   
wstępnego usuwania 
zgorzeliny,   
prostowania  i spawania  
są gromadzone, na 
przykład przy użycia 
ekstrakcji przez odciąg 
lub barierę. 

Może nie mieć 
zastosowania do 
spawania w przypadku 
niskiego poziomu 
zapylenia np. poniżej 50 
g/h. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 

b Fabric filter See Section 9.11.2. Generally applicable. b Filtr tkaninowy Patrz punkt 9.11.2. Zastosowanie 
powszechne. 
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Table 9.27: BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for channelled emissions 
of dust, nickel and lead to air from decoiling, mechanical predescaling , levelling and 
welding 

Tabela 9.27: Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla zorganizowanych emisji 
pyłu, niklu i ołowiu z rozwijania, mechanicznego   wstępnego usuwania zgorzeliny  ,   
prostowania i spawania 

 
Parameter 

 
Unit 

BAT-AEL 
(Daily average or average 
over the sampling period) 

 
Parametr 

 
Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 
średnia z okresu 
pobierania próbek) 

Dust  
mg/Nm3 

< 2–5 Pył  
mg/Nm3 

< 2-5 

Ni 0.01–0.1 (1) Ni 0,01-0,1 (1) 
Pb ≤ 0.003 (1) Pb ≤ 0,003 (1) 

(1) The BAT-AEL only applies when the substance concerned is identified as relevant in 
the waste gas stream based 

on the inventory given in BAT 2. 

(1) BAT-AEL ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana substancja została zidentyfikowana 
jako istotna w strumieniu gazów odlotowych na podstawie wykazu podanego w BAT 2. 

The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest ujmowanie strumienia zapylonych gazów odlotowych jak najbliżej źródła 
emisji, oczyszczanie gazów odlotowych na filtrach tkaninowych oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT AEL zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 44 
 

WALCOWANIE NA ZIMNO 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 3. Walcowanie na zimno.  
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BAT 44.     In order to prevent or reduce oil mist emissions to air from 
tempering, BAT is to use one of the techniques given below. 

BAT 44.     W celu zapobiegania lub ograniczania emisji mgły olejowej 
do powietrza z   walcowania wygładzającego, w ramach BAT należy 
stosować jedną z poniższych technik. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
 
 
a 

 
 
Dry tempering 

 
 
No water or lubricants 
are used for tempering. 

Not applicable to 
tinplate packaging 
products and other 
products with high 

elongation requirements. 

 
 
a 

 
 
Przepust wygładzający   
na sucho 

 
 
Do   przepustu 
wygładzającego nie 
stosuje się wody ani 
smarów. 

Nie ma zastosowania 
do produktów do 
pakowania z blachy 
białej i innych 
produktów o 
wysokich 

wymaganiach 
dotyczących 
plastyczności 
(wydłużenia). 

 
 
b 

 
 
Low-volume lubrication 
in wet tempering 

Low-volume lubrication 
systems are employed to 
supply precisely the 
amount of lubricants 
needed for reducing the 
friction between the 
working rolls and the 
feedstock.     . 

    
Applicability may be 
restricted due to 
product 
specifications 

in the case of stainless 
steel. 

 
 
b 

 
 
Smarowanie 
niskoobjętościowe w 
trakcie przepustu 
wygładzającego   na 
mokro 

Układy smarowania 
niskoobjętościowego są 
stosowane w celu 
dostarczania dokładnie 
takiej ilość smaru, jaka 
jest potrzebna do 
zmniejszenia tarcia 
między   walcami 
roboczymi a   
walcowanym pasmem.    
. 

    
Zastosowanie może być 
ograniczone ze względu 
na specyfikacje 
produktów w przypadku 
stali nierdzewnej. 
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Zwrot „..należy stosować jedną z poniższych technik”, oznacza, że do spełnienia konkluzji BAT wystarczy spełnienie 
minimum jednej z technik, ale zaleca się stosować jak najwięcej. 
Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zastosowanie minimum jednej z metod opisanych w BAT44.  
 

R
oz

w
ią

za
ni

a 
al

te
rn

at
yw

ne
 

(m
.in

. 
od

st
ęp

st
w

a)
 

Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 45 
 

WALCOWANIE NA ZIMNO 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 3. Walcowanie na zimno.  
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BAT 45. In order to reduce oil mist emissions to air from rolling, wet 
tempering and finishing, BAT is to use technique (a) in combination 
with technique (b) or in combination with both techniques (b) and (c)   
given below. 

BAT 45. W celu redukowania emisji mgły olejowej z walcowania,   
walcowania wygładzającego na mokro i wykańczania, w ramach BAT 
należy stosować technikę (a) w połączeniu z techniką (b) lub w 
połączeniu zarówno z techniką (b) i (c)   podanymi   poniżej. 

Technique Description Technika Opis 
Collection of emissions Odciąganie gazów 

a Air extraction as close as possible 
to the emission source 

Emissions from rolling, wet 
tempering and finishing are 
collected, for example using hood or 
lip extraction. 

a Ekstrakcja powietrza jak najbliżej źródła 
emisji 

Emisje z walcowania,   walcowania 
wygładzającego na mokro i 
wykańczania są gromadzone, np. przy 
użyciu odciągu lub ekstrakcji barierowej. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
b Demister See Section 9.11.2. b Demister Patrz punkt 9.11.2. 

c Oil mist separator Separators containing baffle 
packing, impingement plates or 

mesh pads are used to separate the oil 
from the extracted air. 

c Separator mgły olejowej Separatory zawierające przegrodę, płyty 
uderzeniowe lub wkładki siatkowe służą 
do oddzielania oleju od odciąganego 
powietrza. 

Table 9.28: BAT-associated emission level (BAT-AEL) for channelled TVOC 
emissions to air from rolling, wet tempering and finishing 

Tabela 9.28: Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) dla zorganizowanych emisji 
TVOC do powietrza z walcowania,   walcowania wygładzającego na mokro i wykańczania 

 
Parameter 

 
Unit 

BAT-AEL 
(Daily average or average 
over the sampling period) 

 
Parametr 

 
Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 
średnia z okresu 
pobierania próbek) 

TVOC mg/Nm3 < 3– 8 TVOC mg/Nm3 < 3– 8 

The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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ji Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest ujmowanie gazów odlotowych bezpośrednio u źródła i stosowanie 
separatorów mgły olejowej oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT AEL zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 46 
 

CIĄGNIENIE DRUTÓW 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII 
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BAT 46. In order to increase the energy and material efficiency of 
lead baths, BAT is to use either a floating protective layer on the surface 
of the lead baths   or tank covers. 

BAT 46. W celu zwiększania efektywnego wykorzystania energii i 
materiałów w kąpielach ołowiowych, w ramach BAT należy stosować 
warstwę ochronną   pokrywającą powierzchnię kąpieli ołowiowej   lub 
pokrywę zbiornika. 

Description 
Floating protective layers and tank covers minimise heat losses and 
lead oxidation. 

Opis 
  Pokrywające warstwy ochronne  i pokrywy zbiornika minimalizują 
straty ciepła i utlenianie ołowiu. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest bezwarunkowe wdrożenie rozwiązań opisanych w BAT46 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 47 
 

CIĄGNIENIE DRUTÓW 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
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BAT 47. In order to increase material efficiency and to reduce 
the quantity of waste sent for disposal from wet drawing, BAT is to 
clean and reuse the wire drawing lubricant. 

BAT 47. W celu zwiększenia efektywności wykorzystywania 
materiałów i redukowania ilości odpadów przekazywanych do 
utylizacji z ciągnienia na mokro, w ramach BAT należy czyścić i 
ponownie wykorzystywać smar do ciągnienia drutów. 

Description 
A cleaning circuit, e.g. with filtration and/or centrifugation, is used 
to clean the wire drawing lubricant for reuse. 

Opis 
Obwód czyszczący, m.in. z filtracją i/lub odwirowaniem służy do 
czyszczenia smaru do ciągnienia drutu w celu ponownego użycia. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest bezwarunkowe wdrożenie rozwiązań opisanych w BAT46 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021) 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 48 
 

CIĄGNIENIE DRUTÓW 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 4. Ciągnienie drutu  
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BAT 48. In order to reduce emissions to air of dust and lead from 
lead baths, BAT is to use all of the techniques given below. 

BAT 48. W celu ograniczania emisji do powietrza pyłu i ołowiu z kąpieli 
ołowiowych, w ramach BAT należy stosować wszystkie poniższe techniki. 

Technique Description Technika Opis 
Reduction of generation of emissions Redukcja wytwarzania emisji 
a Minimisation of carry-over of lead Techniques include the use of anthracite 

gravel to scrape off lead and the coupling of 
the lead bath with in-line pickling. 

a Minimalizacja przenoszenia 
ołowiu 

Techniki obejmują używanie żwiru antracytowego 
do   usuwania ołowiu oraz łączenie kąpieli 
ołowiowej z wytrawieniem. 

 
a1 

Floating protective layer or tank 
cover 

See BAT 46. 
Floating protective layers and tank covers 
also reduce emissions to air. 

 
a1 

  Pokrywająca warstwa ochronna 
i pokrywa zbiornika Patrz BAT 46. 

  Pokrywające warstwy ochronne i pokrywy 
zbiorników redukują także emisje do powietrza. 

Collection of emissions Odciąganie gazów 
b Air extraction   as   close   

as possible to the emission 
source 

Emissions from the lead bath are 
collected, for example using 

hood or lip extraction. 

b Ekstrakcja powietrza jak najbliżej 
źródła emisji 

Emisje z kąpieli ołowiowej są gromadzone, na 
przykład przy użyciu bocznego odciągu lub 
ekstrakcji barierowej. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
c Fabric filter See Section 9.11.2. c Filtr tkaninowy Patrz punkt 9.11.2. 
Table 9.29: BAT-associated emission levels (BAT-AELs) for channelled emissions 
of dust and lead to air from lead baths 

Tabela 9.29: Poziomy emisji powiązane z BAT (BAT-AEL) dla zorganizowanych emisji pyłu 
i ołowiu do powietrza z kąpieli ołowiowych 

 
Parameter 

 
Unit 

BAT-AEL 
(Daily average or average 
over the sampling period) 

 
Parametr 

 
Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub średnia 
z okresu pobierania próbek) 

Dust mg/Nm3 < 2–5 Pył mg/Nm3 < 2-5 

Pb mg/Nm3 ≤ 0.5 Pb mg/Nm3 ≤ 0,5 
The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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ji Zwrot „..należy stosować wszystkie poniższe techniki”, oznacza, że muszą być spełnione wszystkie cechy 
wymienione w konkluzji oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT AEL zgodnie z BAT 4. 
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KONKLUZJA – BAT 49 
 

CIĄGNIENIE DRUTÓW 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 4. Ciągnienie drutu  

 
 

O
zn

ac
ze

ni
e 

tr
eś

ci
 k

on
kl

uz
ji 

BAT 49.     In order to reduce dust emissions to air from dry drawing, 
BAT is to collect the emissions by using technique (a) or (a1), and to 
treat the waste gas by    using technique (b) given below. 

BAT 49.     W celu redukowania emisji pyłu do powietrza z ciągnienia na 
sucho, w ramach BAT należy gromadzić emisje poprzez stosowanie 
techniki (a) lub (a1) oraz uzdatniać   gazy odpadowe poprzez    stosowanie 
techniki (b) podanej poniżej. 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 
Collection of emissions Odciąganie gazów 
 
a 

Enclosed drawing 
machine combined 
with air extraction 

The entire drawing machine is 
enclosed in order to avoid 
dispersion of dust and air is 
extracted. 

Applicability to 
existing plants may be 
restricted by the 
plant layout. 

 
a 

Obudowana 
ciągarka drutu w 
połączeniu z 
ekstrakcją owietrza 

Cała ciągarka drutu jest 
obudowana w celu unikania 
rozprzestrzeniania się pyłu, a 
powietrze jest ekstrahowane. 

Zastosowanie do zakładów 
istniejących może być 
ograniczone ze względu na 
układ zakładu. 

 
a1 

Air extraction as 
close as possible
 to the 
emission source 

Emissions from   the   
drawing   machine   are 

collected, for example using 
hood or lip extraction. 

 
Generally applicable. 

 
a1 

Ekstrakcja 
powietrza jak 
najbliżej źródła 
emisji 

Emisje z ciągarki drutu są 
gromadzone, np. przy użyciu 
odciągu lub ekstrakcji barierowej. 

 
Zastosowanie powszechne. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
b Fabric filter See Section 9.11.2. Generally applicable. b Filtr tkaninowy Patrz punkt 9.11.2. Zastosowanie powszechne. 

Table 9.30: BAT-associated emission level (BAT-AEL) for channelled dust emissions 
to air from dry drawing 

Tabela 9.30: Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) dla zorganizowanych emisji do 
powietrza z ciągnienia drutu 

 
Parameter 

 
Unit 

BAT-AEL 
(Daily average or average 
over the sampling period) 

 
Parametr 

 
Jednostka 

BAT-AEL 
(Średnia dzienna lub 
średnia z okresu pobierania 
próbek) 

Dust mg/Nm3 < 2–5 Pył mg/Nm3 < 2-5 
The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest odciąganie gazów odlotowych z wykorzystaniem techniki (a) lub (b) 
i oczyszczanie ich z wykorzystaniem filtrów tkaninowych oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021) 

Z
al

ec
an

y 
sp

os
ób

 i 
cz

ęs
to

tli
w

oś
ć 

m
on

ito
ro

w
an

ia
 

Monitorowanie BAT AEL zgodnie z BAT 4 
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KONKLUZJA – BAT 50 
 

CIĄGNIENIE DRUTÓW 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze oraz 4. Ciągnienie drutu  
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BAT 50. In order to reduce oil mist emissions to air from oil quench 
baths, BAT is to use both of the techniques given below. 

BAT 50. W celu redukowania emisji mgły olejowej do powietrza z 
olejowych kąpieli hartowniczych  , w ramach BAT należy stosować 
obie techniki podane poniżej. 

Technique Description Technika Opis 
Collection of emissions Odciąganie gazów 
a Air extraction as close as 

possible to the emission source 
Emissions from oil quench baths are 
collected, for example using lateral hood or 
lip extraction. 

a Ekstrakcja powietrza jak 
najbliżej źródła emisji 

Emisje z olejowych kąpieli hartowniczych   są 
gromadzone, na przykład przy użyciu bocznego 
odciągu lub ekstrakcję barierową. 

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 
b Demister See Section 9.11.2. b Demister Patrz punkt 9.11.2. 
The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest odciąganie gazów odlotowych jak najbliżej źródła emisji i oczyszczanie 
ich z wykorzystaniem demisterów. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 51 
 

CIĄGNIENIE DRUTÓW 
 

POZOSTAŁOŚCI 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 

 

O
zn

ac
ze

ni
e 

tr
eś

ci
 

ko
nk

lu
zj

i 

BAT 51. In order   to reduce the quantity of waste sent for disposal, 
BAT is to avoid the disposal of lead-containing residues by recycling 
them, e.g. to the non-ferrous metals industries to produce lead. 
 

BAT 51. W celu   redukowania odpadów przekazywanych do 
utylizacji, w ramach BAT należy unikać utylizacji pozostałości 
zawierających ołów poprzez poddawanie ich recyklingowi, np. do 
produkcji ołowiu w przemyśle metali nieżelaznych. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest wprowadzenie ustaleń BAT 51 do programu gospodarowania odpadami.  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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W ramach sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami - 1 raz w roku.  

 
 

KONKLUZJA – BAT 52 
 

CIĄGNIENIE DRUTÓW 
 

POZOSTAŁOŚCI 
 

Niniejsza konkluzja BAT oparta jest na informacjach podanych w BREF w punkcie 8. Techniki do 
rozważenia przy określaniu BAT w więcej niż jednym sektorze 
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BAT 52. In order to prevent or reduce the environmental risk 
associated with the storage of lead-containing residues from lead 
baths (e.g. protective layer materials and lead oxides), BAT is to store 
lead-containing residues separately from other residues, on 
impermeable surfaces and in enclosed areas or in closed containers. 
 

BAT 52. W celu zapobiegania lub redukowania zagrożeń 
środowiskowych powiązanych z przechowywaniem pozostałości 
zawierających ołów z kąpieli ołowiowych (np. materiałów warstw 
ochronnych i tlenków ołowiu), w ramach BAT należy przechowywać 
pozostałości zawierające ołów oddzielnie od innych pozostałości, na 
nieprzepuszczalnych powierzchniach i w zabudowanych obszarach 
lub w zamkniętych pojemnikach. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zapewnienie technicznych warunków i wdrożenia wymogów BAT 52 
w ramach gospodarki odpadami z instalacji.  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 53 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE BLACH 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
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i BAT 53. In order to increase material efficiency in continuous hot 
dipping of strips, BAT is to avoid excess coating with metals by using 
both techniques given below. 

BAT 53. W celu zwiększania efektywności wykorzystywania 
materiałów podczas cynkowania ogniowego taśm, w ramach BAT 
należy unikać nadmiernego powlekania metalami poprzez stosowanie 
obu technik podanych poniżej. 

Technique Description Technika Opis 
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a 
Air knives for coating thickness control 

After leaving the molten zinc bath, air 
jets stretching over the width of the 
strip blow the surplus coating metal 
off the strip surface back into the 
galvanising kettle. 

 
a 

Noże powietrzne do kontroli grubości 
powłoki 

Po opuszczeniu kąpieli stopionego 
cynku, strumienie powietrza 
rozciągające się na całej szerokości 
taśmy wdmuchują nadmiar metalu z 
powłoki z powierzchni taśmy z 
powrotem do wanny cynkowniczej. 

 

b 

 

Stabilisation of the strip 

The efficiency of the excess coating 
removal by air knives is improved by 
limiting the oscillations of the strip, 
e.g. by increasing strip tension, using 
low-vibration pot bearings, using 
electromagnetic stabilisers. 

 
b 

 
Stabilizacja taśmy 

Skuteczność usuwania nadmiar powłoki 
przy użyciu noży powietrznych jest 
zwiększana poprzez ograniczenie drgań 
taśmy, np. poprzez naprężenie taśmy, 
stosowanie łożysk garnkowych o niskim 
poziomie drgań, stosowanie 
stabilizatorów elektromagnetycznych. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zastosowanie obu opisanych w BAT 53 technik.  
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021) 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 53 bis 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE DRUTÓW 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
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BAT 53bis. In order to increase material efficiency in continuous hot 
dipping of wire, BAT is to avoid excess coating with metals by using 
one of the techniques given below. 

BAT 53bis. W celu zwiększania efektywności wykorzystywania 
materiałów podczas cynkowania ogniowego drutów, w ramach BAT 
należy unikać nadmiernego powlekania metalami poprzez stosowanie 
jednej z technik podanych poniżej. 

Technique Description Technika Opis 

 

a 

 

Air or nitrogen wiping 

After leaving the molten zinc bath, 
circular air or gas jets around the wire 
blow the surplus coating metal off 
the wire surface back into the 
galvanising kettle. 

 
a 

 
  Usuwanie powietrzem lub azotem 

Po opuszczeniu kąpieli stopionego 
cynku, okrężne strumienie powietrza lub 
gazu wokół drutu wdmuchują nadmiar 
metalu z powłoki z powierzchni drutu z 
powrotem do wanny cynkowniczej. 

 

b 

 

 Mechanical wiping 

After leaving the molten zinc bath, 
the wire is passed through wiping 
equipment/material (e.g. pads, 
nozzles, rings, charcoal granulate) 
which take the surplus coating metal 
off the wire surface back into the 
galvanising kettle. 

 
b 

 
 Mechaniczne   usuwanie 

Po opuszczeniu kąpieli stopionego 
cynku, drut jest przepuszczany przez 
sprzęt/materiał do   usuwania (np. 
poduszki, dysze, pierścienie, granulat 
węglowy), który przenosi nadmiar metalu 
z powłoki z powierzchni drutu z 
powrotem do wanny cynkowniczej. 
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Zwrot „..poprzez stosowanie jednej z technik podanych poniżej ”, oznacza, że do spełnienia konkluzji BAT wystarczy 
spełnienie minimum jednej z technik, ale zaleca się stosować jak najwięcej. 
 
Spełnieniem wymagań konkluzji BAT będzie zastosowanie co najmniej jednej z opisanych w BAT 53 bis techniki. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 56 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE JEDNOSTKOWE 
 

POZOSTAŁOŚCI 
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BAT 56. In order to prevent the generation of spent acids with high zinc 
and high iron concentrations or, where that is not practicable, to   reduce 
their quantity   sent for disposal, BAT is to carry out pickling separately 
from stripping. 
 
Description 
Pickling and stripping are carried out in separate tanks in order to 
prevent   the generation of spent acids with high zinc and high iron 
concentrations or to reduce their quantity sent for disposal. 
 
Applicability 
Applicability to existing plants may be restricted by a lack of space in 
the event that additional tanks for stripping are needed. 

BAT 56. W celu zapobiegania wytwarzaniu zużytych kwasów o 
wysokim stężeniu cynku i żelaza lub, gdy nie jest to wykonalne,   
redukowa nia ilości   przekazywanych do utylizacji, w ramach BAT 
należy przeprowadzać wytrawianie oddzielnie od   usuwania zużytych 
powłok. 
 
Opis 
Wytrawianie i   i usuwanie zużytych od powłok bywa się w 
oddzielnych zbiornikach w celu zapobiegania   wytwarzaniu zużytych 
kwasów o wysokim stężeniu cynku i żelaza lub redukowania ich ilości 
wysyłanych do utylizacji. 

 
Zastosowanie 
Zastosowanie do zakładów istniejących może być ograniczone przez 
brak miejsca, w przypadku gdy potrzebne są dodatkowe zbiorniki do   
usuwania zużytych powłok. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zastosowanie opisanej w BAT 56 techniki na terenie instalacji. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJA – BAT 57 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE JEDNOSTKOWE 
 

POZOSTAŁOŚCI 
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BAT 57.    In order  to reduce the quantity of spent     stripping solutions 
with high zinc concentrations sent for disposal, BAT is to recover the 
spent     stripping solutions and/or the ZnCl2 and NH4Cl   contained 
therein. 
 
Description 
Techniques to  recover spent   stripping solutions with high zinc 
concentration on site or off site include the following: 
 Zinc removal by ion exchange. The treated acid can be used in 

pickling, while the ZnCl2- and NH4Cl- containing solution resulting 
from the stripping of the ion- exchange resin can be used for fluxing. 

     
 Zinc removal by solvent extraction. The treated acid can be used in 

pickling, while the zinc-containing concentrate resulting from 
stripping and evaporation can be used for other purposes 

 

BAT 57.    W celu  redukowania ilości zużytych     roztworów do  
usuwania zużytych o powłok wysokiej zawartości cynku 
przekazywanych do utylizacji, w ramach BAT należy odzyskiwać 
zużyte     roztwory do   usuwania zużytych powłok i/lub zawarte w nich 
ZnCl2 i NH4Cl    . 
 
Opis 
Techniki  odzyskiwania zużytych   roztworów do   usuwania 
zużytych powłok o wysokim stężeniu cynku w zakładzie lub poza 
zakładem obejmują: 
 Usuwanie cynku przy użyciu wymiany jonowej. Uzdatniony kwas 

może być używany do wytrawiania, podczas gdy roztwór 
zawierający ZnCl2- i NH4Cl- z   usuwania żywicy jonowymiennej 
może być używany do   topnikowania. 

     
 Usuwanie cynku przy użyciu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. 

Uzdatniony kwas może być użyty do wytrawiania, natomiast 
koncentrat zawierający cynk powstały w   procesie usuwania 
zużytych powłok i odparowywania może być wykorzystany do 
innych celów. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zastosowanie obu opisanych w BAT 53 technik. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 58 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE JEDNOSTKOWE 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
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BAT 58. In order to increase material efficiency in hot dipping, BAT is to use 
both of the techniques given below. 

BAT 58. W celu zwiększania efektywnego wykorzystania 
materiałów podczas cynkowania na gorąco, w ramach BAT 
należy stosować obie techniki podane poniżej. 

Technique Description Technika Opis 

a Optimised dipping time The dipping time is limited to the duration 
required  to 

achieve the coating thickness specifications. 

a Optymalizacja czasu 
zanurzenia 

Czas zanurzenia jest ograniczony do czasu 
wymaganego  do osiągnięcia   grubości powłoki 
podanej w specyfikacji. 

 
b 

Slow withdrawal of 
workpieces from the bath 

By withdrawing the galvanised   workpieces   
slowly from the 

galvanising kettle, the drain-off is improved and zinc 
splashes are reduced. 

 
b 

Wolne wyjmowanie 
elementów z kąpieli 

Dzięki powolnemu wyciąganiu ocynkowanych 
elementów z wanny cynkowniczej polepszeniu 
ulega jego ocieknięcie i zredukowana jest ilość 
rozbryzgów. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zastosowanie obu opisanych w BAT 58 technik. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 59 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE JEDNOSTKOWE 
 

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁU 
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BAT 59.      In order to increase material efficiency and to reduce the 
quantity of waste sent for disposal from blowing off excess zinc from 
galvanised tubes, BAT is to recover zinc-containing particles and to 
reuse them in the galvanising kettle or to send them for zinc recovery. 

BAT 59.      W celu zwiększania efektywności wykorzystywania 
materiałów oraz redukowania ilości odpadów przekazywanych do 
utylizacji ze zdmuchiwania nadmiaru cynku z   cynkowanych rur, w 
ramach BAT należy odzyskiwać cząstki zawierające cynk i ponownie 
wykorzystywać je w wannie cynkowniczej lub przekazywać je do 
odzyskiwania cynku. 
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i Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zastosowanie opisanej w BAT 59 techniki. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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KONKLUZJA – BAT 22 bis 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE JEDNOSTKOWE 
 

EMISJE DO POWIETRZA 
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BAT 22 bis. In order to reduce emissions of HCl to air from pickling 
and stripping in batch galvanising, BAT is to control the operating 
parameters (i.e. temperature and acid concentration in the bath) and 
to use the techniques given below with the following order of priority: 

- technique (a) in combination with technique (c); 

- technique (b) in combination with technique (c); 

- technique (d) in combination with technique (b); 

- technique (d). 
Technique (d) is BAT only for existing plants and provided that it ensures 
at least an equivalent level of environmental protection compared to using 
technique (c) in combination with techniques (a) or (b). 

BAT 22 bis. W celu redukowania emisji HCL do powietrza z wytrawiania i   usuwania zużytych powłok podczas 
cynkowania ogniowego jednostkowego (zanurzeniowego), w ramach BAT należy kontrolować parametry   
procesu (tzn. temperaturę i stężenie kwasu w   kąpieli) oraz stosować techniki podane poniżej, zachowując 
następującą kolejność ważności: 

- technika (a) w połączeniu z techniką (c); 

- technika (b) w połączeniu z techniką (c); 

- technika (d) w połączeniu z techniką (b); 

- technika (d). 
Technika (d) stanowi BAT wyłącznie dla istniejących zakładów i pod warunkiem, że zapewnia co najmniej 
równoważny poziom ochrony środowiska w porównaniu z techniką (c) w połączeniu z techniką (a) lub (b). 

Technique Description Applicability Technika Opis Zastosowanie 

Collection of emissions Odciąganie gazów 

 
a 

Enclosed 
pretreatment 
section with 
extraction 

The entire pretreatment section (e.g. 
degreasing, pickling, fluxing) is 
encapsulated and the fumes are 
extracted from the enclosure. 

Only applicable 
to new plants 
and major plant 
upgrades 

 
a 

Zabudowana 
strefa obróbki 
wstępnej z 
wyciągiem 

Cała strefa obróbki wstępnej (np. 
odtłuszczania, wytrawiania,   
topnikowania) jest zabudowana, a opary 
są ekstrahowane z zabudowanej 
przestrzeni. 

Ma zastosowanie wyłącznie do nowych 
zakładów i znacznie zmodernizowanych 
zakładów. 

 
b 

Extraction 
by lateral 
hood or lip 
extraction 

Acid fumes from the pickling tanks are 
extracted using lateral hoods or lip 
extraction at the edge of the pickling 
tanks. This may also include emissions 
from degreasing tanks. 

Applicability in 
existing plants 
may be 
restricted by a 
lack of space. 
  

 
b 

Ekstrakcja przy 
użyciu 
bocznego 
odciągu lub 
ekstrakcja 
barierowa 

Opary kwasów ze zbiorników do 
wytrawiania są odciągane za pomocą 
bocznych odciągów lub ekstrakcji 
barierowej na krawędzi zbiorników do 
wytrawiania. Niniejsze może również 
obejmować emisje ze zbiorników do 
odtłuszczania. 

Zastosowanie w zakładach istniejących 
może być ograniczone ze względu na 
brak miejsca. 

  

Waste gas treatment Oczyszczanie gazów odlotowych 

 
c 

Wet 
scrubbing 
Followed 
by a 
demister 

 
See Section 9.11.2 

Generally 
applicable 

 
c 

Odpylanie 
mokre, a 
następnie 
demister 

 
Patrz punkt 9.11.2 

 
Zastosowanie powszechne 

Reduction of generation of emissions Redukcja wytwarzania emisji 
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c.
d.

 

 
 
 
 
 
 
 

d 

 
 
 
 
 
Restricted 
operating 
range      
for 
hydrochlo
ric acid 
open 
pickling  
baths 

     Hydrochloric acid baths are 
strictly operated within the 
temperature and HCl 
concentration range determined 
by the following conditions : 

 
a) 4 °C < T < (80 – 4 w) °C; 
b) 2 wt-% < w < (20 – T/4) wt-%, 
where T is the pickling acid 
temperature expressed in °C and 
w the HCl concentration 
expressed in wt-%. 
 
The bath temperature   is measured 
at least once every day. The HCl 
concentration in the bath is 
measured every time fresh acid is 
replenished and in any case at 
least once every week. To limit 
evaporation, movement of   air   
across   the   bath 

ventilation) is minimised. 

 
 
 
 
 
 
 

Generally 
applicable 

 
 
 
 
 
 
 

d 

 
 
 
 
 

Ograniczon
y zakres 
roboczy      
dla kwasu 
chlorowodo
rowego w 
otwartych
 
wannach do 
wytrawiania 

     Temperatura i stężenie HCl w 
kąpieli z kwasem 
chlorowodorowym są 
kontrolowane tak, aby mieściły 
się w zakresie spełniającym 
poniższe warunki : 
a) 4 °C < T < (80 – 4 w) °C; 
b) 2 wt-% < w < (20 – T/4) wt-%, 
gdzie T to temperatura 
wytrawiania wyrażona w °C i w to 
stężenie HCl wyrażone w  % 
masowych. 

Temperatura kąpieli   jest mierzona co 
najmniej raz dziennie. Stężenie HCl w 
kąpieli mierzy się za każdym razem, 
gdy uzupełniany jest świeży kwas, a 
w każdym razie przynajmniej raz w 
tygodniu. Aby ograniczyć 
odparowywanie, ruch powietrza nad 
powierzchnią kąpieli (np. 
spowodowany przez wentylację) jest 
minimalizowany. 

 
 
 
  
 
 
 

Zastosowanie powszechne 

Table 9.33: BAT-associated emission level (BAT-AEL) for channelled 
HCl emissions to air from pickling and stripping with hydrochloric acid in 
batch galvanising 

Tabela 9.33: Poziom emisji powiązany z BAT (BAT-AEL) dla zorganizowanych emisji HCl do powietrza z 
wytrawiania i   usuwania zużytych powłok przy użyciu kwasu chlorowodorowego podczas cynkowania 
ogniowego jednostkowego (zanurzeniowego) 

Parameter Unit BAT-AEL 
(Daily average or average over the 
sampling period) 

Parametr Jednostka BAT-AEL (Średnia dzienna lub średnia z okresu pobierania 
próbek) 

HCl mg/Nm3 < 2 –   6 (1) HCl mg/Nm3 < 2 –   6 (1) 

(1  (1  

The associated monitoring is given in BAT 4. Powiązane monitorowanie opisano w BAT 4. 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest zastosowanie jednego z opisanych powyżej rozwiązań jednostokowych 
lub stosownych kombinacji rozwiązań opisanych w BAT 22bis, oraz należy zapewnić zgodność z BAT AEL. 
Biorąc pod uwagę normę niemiecką VDI 2579 „Emission control - Hot-dip zinc galvanizing plants”, stężenie masowe 
zanieczyszczeń w gazie surowym może wynosić ponad 100 mg/m3. Emisje mogą być znacznie zredukowane poprzez 
zastosowanie mieszanek topnikowych z niską zawartością chlorku amonu. 
Topniki powinny być odpowiednio oszczędne; ilość jaką należy użyć zależy od tego, co jest niezbędne do 
zadowalającego ocynkowania. 
Warstwy topnikowe na kąpielach galwanicznych wymagają zawartości masowej chlorku amonu od 6 % do 7 %. Do 
regeneracji można dodać jedynie niewielkie ilości chlorku amonu. 
Krzywa graniczna dla punktu roboczego kąpieli kwasowo-chlorowych ma kształt trójkąta, tj. wraz ze wsrostem 
zwawartości kwasu liniowo spada temperatura kąpieli w wannie. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa stali 
i stopów żelaza (2021). 
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Monitorowanie BAT AEL zgodnie z BAT 4. 

 
 

KONKLUZJA – BAT 17 bis 
 

CYNKOWANIE OGNIOWE JEDNOSTKOWE 
 

ODPROWADZANIE WODY ODPADOWEJ 
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BAT 17 bis. It is not BAT to discharge waste water from 
batch galvanising.  
 
Description 
Only liquid residues (e.g. spent pickling acid, spent 
degreasing solutions and spent fluxing 
solutions) are generated. These residues are collected. 
They are   appropriately treated for recycling or recovery 
and/or sent for disposal (see BAT 16 and BAT 57). 
 

BAT 17 bis. Odprowadzania wody odpadowej z cynkowania ogniowego 
jednostkowego (zanurzeniowego) nie stanowi BAT  
 
Opis 
Generowane są tylko płynne pozostałości (np. zużyty kwas do wytrawiania, 
zużyte roztwory do odtłuszczania i zużyte roztwory topników). Pozostałości te 
są gromadzone. Są one   i  p o d d a w a n e  o b r ó b c e  p o z w a l a j ą c e j  na 
recykling lub odzyskanie i/lub przekazywane do utylizacji (patrz BAT 16 i BAT 
57). 
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Spełnieniem wymagań konkluzji BAT jest gromadzenie pozostałości, ich recykling lub odzyskiwanie i/lub 
przekazywanie do utylizacji – BAT 16 i 57. 
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Nie proponuje się rozwiązań wychodzących poza wymagania określone w dokumencie BREF dla przetwórstwa 
stali i stopów żelaza (2021). 
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Nie dotyczy. 
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5.    OPISY TECHNIK 

Techniki zwiększające efektywność wykorzystywania energii 
Technique Description Technika Opis 

Coil boxes 

   Insulated boxes  are installed between the roughing mill and the finishing 
mill  to minimise temperature losses from feedstock during coiling/uncoiling 
processes and allow for lower rolling forces in hot strip mills  
   . 

 Zwijarki 

    
Izolowane   Zwijarki  są instalowane pomiędzy   wstępnym a wykańczającym 
układem walcowniczym  w celu minimalizowania strat temperatury z   pasma 
podczas procesów zwijania/rozwijania i umożliwiania niższych sił 
walcowania w walcowniach taśm gorącowalcowanych   . 

Combustion  
optimisation 

Measures taken to maximise the efficiency of energy conversion in the 
furnace while minimising emissions (in particular of CO). This is achieved 
by a combination of techniques including good design of the furnace, 
optimisation of the temperature (e.g. efficient mixing of the fuel and 
combustion air) and residence time in the combustion zone, and use 
of furnace automation and 
control. 

Optymalizacja 
spalania 

Środki podjęte w celu maksymalizacji efektywności konwersji energii w 
piecu przy jednoczesnej minimalizacji emisji (w szczególności CO). Osiąga 
się to dzięki połączeniu technik obejmujących dobrą konstrukcję pieca, 
optymalizację temperatury (np. efektywne mieszanie paliwa i powietrza do 
spalania) i czasu przebywania w strefie spalania oraz zastosowanie 
automatyki i sterowania piecem. 

Flameless 
combustion 

Flameless combustion is achieved by injecting fuel and combustion air 
separately into the combustion chamber of the furnace at high velocity to 
suppress flame formation and reduce the formation of thermal NOX while 
creating a more uniform heat distribution throughout the chamber. 
Flameless 
combustion can be used in combination with oxy-fuel combustion. 

Spalanie 
bezpłomieniowe 

Spalanie bezpłomieniowe uzyskuje się poprzez oddzielne wtryskiwanie 
paliwa i powietrza do spalania z dużą prędkością do komory spalania pieca, 
aby powstrzymać powstawanie płomieni i zmniejszyć powstawanie 
termicznego NOX, jednocześnie tworząc bardziej równomierny rozkład 
ciepła w całej komorze. Spalanie bezpłomieniowe można stosować w 
połączeniu ze spalaniem tlenowo-paliwowym. 

Furnace 
automation and 

control 

The heating process is optimised by using a computer system controlling in 
real 
time key parameters such as furnace and feedstock temperature, the air to 
fuel ratio and the furnace pressure. 

Automatyzacja i 
sterowanie piecem 

Proces nagrzewania jest optymalizowany za pomocą systemu 
komputerowego kontrolującego w czasie rzeczywistym kluczowe parametry, 
takie jak temperatura pieca i wsadu, stosunek powietrza do paliwa oraz 
ciśnienie w piecu. 

Near-net-shape 
casting for thin 
slabs and beam 

blanks 
followed by 

rolling 

Thin slabs and beam blanks are produced by combining casting and rolling in 
one process step. The need to reheat the feedstock before rolling and the 
number of rolling passes are reduced. 

Odlewanie wlewków  
o przekroju 

zbliżonym do 
przekroju wyrobu 

finalnego, dla 
przypadku cienkich 

slabów i 
kształtowników 
wstępnych  , po 

którym następuje 
walcowanie 

Cienkie slaby   i   kształtowniki wstępne   są produkowane poprzez 
połączenie odlewania i walcowania w jednym etapie procesu. Potrzeba  
dogrzewania   wsadu przed walcowaniem i liczba     przepustów ulegają 
zmniejszeniu. 

Optimisation of 
the SNCR/SCR 

design and 
operation 

Optimisation of the reagent to NOx ratio over the cross-section of the 
furnace or duct, of the size of the reagent drops and of the temperature 
window in which 
the reagent is injected. 

Optymalizacja 
konstrukcji i 
eksploatacji 
SNCR/SCR 

Optymalizacja stosunku odczynnika do NOx na przekroju pieca lub kanału, 
wielkości kropel odczynnika i zakresu temperatury  , w którym odczynnik 
jest wprowadzany. 

Oxy-fuel 
combustion 

Combustion air is replaced fully or partially with pure oxygen. 
Oxy-fuel combustion can be used in combination with flameless combustion. 

Spalanie mieszanki 
tlenowo- 

paliwowej 

Powietrze spalania jest zastępowane w pełni lub częściowo czystym tlenem. 
Spalanie tlenowo-paliwowe może być stosowane w połączeniu ze spalaniem 
bezpłomieniowym. 

Preheating of 
combustion air 

Reuse of part of the heat recovered from the combustion flue-gas to preheat 
the air used in combustion. 

Wstępne 
nagrzewanie 

powietrza spalania 

Ponowne wykorzystanie części ciepła odzyskanego ze spalin do wstępnego 
nagrzewania powietrza wykorzystywanego do spalania. 

Process gas 
management 

system 

A system that enables iron and steel process gases to be directed to the 
feedstock heating furnaces, depending on their availability. 

System 
zarządzania 

gazami z procesów   

System umożliwiający kierowanie gazów  z procesów hutniczych do pieców 
do nagrzewania wsadu  , w zależności od ich dostępności. 

Recuperative  
burner 

Recuperative burners employ different types of recuperators (e.g. heat 
exchangers with radiation, convection, compact or radiant tube designs) to 
directly recover heat from the flue-gases, which are then used to 
preheat the combustion air. 

Palnik 
rekuperacyjny 

W palnikach rekuperacyjnych stosuje się różne typy rekuperatorów (np. 
wymienniki ciepła o konstrukcji radiacyjnej, konwekcyjnej, kompaktowej lub 
promieniowej) do bezpośredniego odzyskiwania ciepła ze spalin, które są 
następnie wykorzystywane do wstępnego nagrzewania powietrza spalania. 

Reduction of 
the rolling 
friction 

Rolling oils are carefully selected. Pure oil and/or emulsion systems are used 
to reduce the friction between the working rolls and the feedstock and to 
ensure minimal oil consumption. In HR, this is usually carried out in the 
first stands of the finishing mill. 

Redukcja tarcia 
podczas 

walcowania 

Oleje do walcowania są starannie dobierane. Stosuje się czyste oleje i/lub 
układy emulsyjne w celu redukowania tarcia pomiędzy rolkami roboczymi a 
surowcem oraz w celu minimalizowania zużycia oleju. W HR odbywa się to 
zazwyczaj na pierwszych stanowiskach wykończalni.. 

Regenerative 
burner 

Regenerative burners consist of two burners which are operated alternately 
and which contain beds of refractory or ceramic materials. While one burner 
is in operation, the heat of the flue-gas is absorbed by the refractory 
or ceramic 
materials of the other burner and then used to preheat the combustion air. 

Palnik 
regeneracyjny 

Palniki regeneracyjne składają się z dwóch palników, które działają 
naprzemiennie i zawierają złoża materiałów ogniotrwałych lub 
ceramicznych. Kiedy jeden palnik pracuje, ciepło z gazu odlotowego 
absorbowane jest przez materiały ogniotrwałe i ceramiczne palnika, a 
następnie wykorzystywane do wstępnego nagrzewania powietrza spalania. 

Waste heat 
recovery boiler 

Heat from hot flue-gases is used to generate steam using a waste heat 
recovery boiler. The generated steam is used in other processes of the  
plant, for supplying a steam network or for generating electricity in  a power 
plant. 

Kocioł 
odzysknicowy 

Ciepło z gorących gazów odlotowych jest wykorzystywane do wytwarzania 
pary przy użyciu kotła odzysknicowego. Wytworzona para wykorzystywana 
jest w innych procesach  zakładu, do zasilania sieci parowej lub do 
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni. 

 
Techniki redukujące emisje do powietrza 

Technique Description Technika Opis 
Combustion 
optimisation 

See Section 9.11.1 Optymalizacja 
spalania 

Patrz „Techniki zwiększające efektywność wykorzystywania energii” 

Demister 

Demisters are filter devices that remove entrained liquid droplets from a 
gas stream. They consist of a woven structure of metal or plastic wires, 
with a high specific surface area. Through their momentum, small droplets 
present in the gas stream impinge against the wires and coalesce into bigger 
drops. 

Demister 

Demistery to filtry, które usuwają   przenoszone krople cieczy ze strumienia 
gazu. Ich struktura składa się z siatki drutów z tworzywa sztucznego lub 
metalu, o dużej powierzchni właściwej. Na skutek pędu małych kropli 
obecnych w strumieniu gazu,    uderzają one w druty i grupują się w większe 
krople. 

Electrostatic 
precipitator 

Electrostatic precipitators (ESPs) operate such that particles are charged 
and separated under the influence of an electrical field. Electrostatic 
precipitators are capable of operating under a wide range of conditions. 
Abatement efficiency may depend on the number of fields, residence time 
(size), and upstream particle removal devices. They generally include 
between two and five fields. Electrostatic precipitators can be of the dry or 
of the wet type depending on the technique used to collect the dust from 
the electrodes. Wet ESPs are typically used at the polishing stage to 
remove residual dust and droplets after wet scrubbing. 

Elektrofiltr 

W wyniku działania elektrofiltru (ESP) cząstki ulegają naładowaniu i 
rozdzieleniu pod wpływem pola elektrycznego. Elektrofiltry mogą być 
stosowane w szerokim zakresie warunków. Skuteczność   usuwania może 
zależeć od liczby pól, czasu przebywania (wielkości) i urządzeń do usuwania 
cząstek na zewnątrz. Na ogół wyposażone są w dwa do pięciu pól. Występują 
elektrofiltry suche i mokre, w zależności od techniki stosowanej do usuwania 
pyłu z elektrod. Mokre ESP są na ogół stosowane na etapie polerowania w 
celu usunięcia pozostałości pyłu i kropli po odpylaniu mokrym. 

Fabric filter 

Fabric filters, often referred to as bag filters, are constructed from porous 
woven or felted fabric through which gases are passed to remove particles. 
The use of a fabric filter requires the selection of a fabric suitable for the 
characteristics of the 

waste gas and the maximum operating temperature. 

Filtr tkaninowy 

Filtry tkaninowe, zwane również filtrami workowymi, zbudowane są z 
porowatej tkaniny lub filcu, przez które przepuszczane są gazy w celu 
usunięcia cząstek. Stosowanie filtrów tkaninowych wymaga doboru tkaniny 
odpowiedniej do cech   gazów odpadowych i maksymalnej temperatury   
eksploatacji. 

Flameless 
combustion 

See Section 9.11.1. 
Flameless combustion is achieved by injecting fuel and combustion air 

Spalanie 
bezpłomieniowe 

Patrz „Techniki zwiększające efektywność wykorzystywania energii” 
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separately into the combustion chamber of the furnace at high velocity to  
X  

creating a more uniform heat distribution throughout the chamber. Flameless   

Spalanie bezpłomieniowe uzyskuje się poprzez oddzielenie wtryskiwanie 
paliwa i powietrza do spalania z dużą prędkości do komory spalania pieca,  X 
aby stworzyć bardziej równomierny rozkład ciepła w całej komorze. Spalanie   

    

Recirculation of part of the flue-gas to the combustion chamber to replace 
part of the fresh combustion air, with the dual effect of cooling the 
temperature and  2 X  It implies the supply of flue-gas from the furnace 
into the flame to reduce the 

  

 
    

Recyrkulacja części gazów odlotowych do komory spalania w celu 
zastąpienia części świeżego powietrza spalania, z podwójnym efektem 
obniżenia temperatury i  2 X  Oznacza to doprowadzenie gazu odlotowego z 
pieca do płomienia w celu zmniejszenia   

Furnace 
automation 
and control 

 
See Section 9.11.1. Automatyzacja i 

sterowanie piecem 

Patrz „Techniki zwiększające efektywność wykorzystywania energii” 

  
  

 X  choice has to be made between maximising heat recovery from the 
flue-gas and 

 X  
    

 X   X. 

Low-NOX 
burner 

The technique (including ultra-low-NOX burners) is based on the 
principles of reducing peak flame temperatures. The air/fuel mixing 
reduces the availability of oxygen and reduces the peak flame temperature, 
thus retarding the conversion of fuel-bound nitrogen to NOX and the 
formation of thermal NOX, while 

maintaining high combustion efficiency. 

Palnik o niskiej 
emisji NOX 

Ta technika (włączając palniki o ultra niskiej emisji NOX) opiera się na 
zasadach redukcji szczytowych temperatur płomienia. Mieszanie powietrza z 
paliwem redukuje dostępność tlenu i redukuje szczytową temperaturę 
płomienia, hamując konwersję azotu związanego z paliwem do NOX oraz 
powstawanie termicznego NOX, przy jednoczesnym utrzymywaniu wysokiej 
wydajności spalania. 

Optimisation 
of the 

SNCR/SCR 
design and 
operation 

 
See Section 9.11.1. Optymalizacja 

konstrukcji i 
działania 

SNCR/SCR 

Patrz „Techniki zwiększające efektywność wykorzystywania energii” 

Oxy-fuel 
combustion 

See Section 9.11.1 
Combustion air is replaced fully or partially with pure oxygen. Oxy-fuel   

Spalanie 
mieszanki 
tlenowo- 

paliwowej 

Patrz „Techniki zwiększające efektywność wykorzystywania energii” 
Powietrze spalania jest zastępowane w pełni lub częściowo czystym tlenem. 
Spalanie tlenowo-paliwowe   

Selective 
catalytic 
reduction 

(SCR) 

The SCR technique is based on the reduction of NOX to nitrogen in a 
catalytic bed by reaction with urea or ammonia at an optimum operating 
temperature of around 300–450 °C. Several layers of catalyst may be 
applied. A higher NOX 

reduction is achieved with the use of several catalyst layers. 

Selektywna 
redukcja 

katalityczna (SCR) 

Technika SCR opiera się na redukcji NOX do azotu w układzie 
katalitycznym poprzez reakcję z mocznikiem lub amoniakiem przy 
optymalnej temperaturze pracy około 300–450°C. Istnieje możliwość 
stosowania kilku warstw katalizatorów. Większą redukcję NOX umożliwia 
zastosowanie kilku warstw katalizatora. 

Selective non- 
catalytic 
reduction 

(SNCR) 

SNCR is based on the reduction of NOX to nitrogen by reaction with 
ammonia or urea at a high temperature. The operating temperature 
window is maintained between 800 °C and 1 000 °C for optimal reaction. 

Selektywna 
redukcja 

niekatalityczna 
(SNCR) 

SNCR opiera się na redukcji NOX do azotu poprzez reakcję z amoniakiem 
lub mocznikiem w wysokiej temperaturze.   Przedział temperatury roboczej 
jest utrzymywany w zakresie 800°C    - 1 000°C dla optymalnej reakcji. 

 
Wet scrubbing 

The removal of gaseous or particulate pollutants from a gas stream via 
mass transfer to a liquid solvent, often water or an aqueous solution. It may 
involve a chemical reaction (e.g. in an acid or alkaline scrubber). 
In some cases, the compounds may be recovered from the solvent. 

Odpylanie mokre 

Usuwanie zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych ze strumienia gazu 
poprzez przeniesienie masy do ciekłego rozpuszczalnika, często wody lub 
roztworu wodnego. Może obejmować reakcję chemiczną (np. w kwaśnej lub 
zasadowej płuczce). W niektórych przypadkach możliwe jest odzyskanie 
związku z rozpuszczalnika. 

 
Techniki redukujące emisje do wody 

Technique Description Technika Opis 

Adsorption 
The removal of soluble substances (solutes) from the waste water by 
transferring them to the surface of solid, highly porous particles (typically 
activated carbon). 

Adsorpcja 
Usuwanie substancji rozpuszczalnych (rozpuszczonych) ze ścieków poprzez 
przeniesienie ich na powierzchnię stałych, wysoce porowatych cząstek 
(zazwyczaj węgla aktywnego). 

Aerobic 
treatment 

The biological oxidation of dissolved organic pollutants with oxygen using 
the metabolism of microorganisms. In the presence of dissolved oxygen, 
injected as air or pure oxygen, the organic components are mineralised into 
carbon dioxide and water or are transformed into other metabolites and 
biomass. 

Obróbka tlenowa 

Biologiczne utlenianie rozpuszczonych zanieczyszczeń organicznych tlenem 
z wykorzystaniem metabolizmu mikroorganizmów. W obecności 
rozpuszczonego tlenu, wtłaczanego jako powietrze lub czysty tlen, składniki 
organiczne ulegają mineralizacji do dwutlenku węgla i wody lub są 
przekształcane w inne metabolity i biomasę. 

Chemical 
precipitation 

The conversion of dissolved pollutants into an insoluble compound by 
adding chemical precipitants. The solid precipitates formed are subsequently 
separated by sedimentation, air flotation or filtration. If necessary, this may 
be followed by microfiltration or ultrafiltration. Multivalent metal ions (e.g. 
calcium, aluminium, iron) are used for phosphorus precipitation. 

Wydzielanie 
chemiczne 

Przekształcenie rozpuszczonych zanieczyszczeń w nierozpuszczalny związek 
poprzez dodanie chemicznych środków wytrącających. Utworzone osady 
stałe są następnie oddzielane przez sedymentację, flotację powietrzną lub 
filtrację. W razie konieczności może po nim następować mikrofiltracja lub 
ultrafiltracja. Do wytrącania fosforu wykorzystywane są wielowartościowe 
jony metali (np. wapnia, glinu, żelaza). 

Chemical 
reduction 

The conversion of pollutants by chemical reducing agents into 
similar but less harmful or hazardous compounds. 

Redukcja 
chemiczna 

Konwersja zanieczyszczeń za pomocą chemicznych środków redukujących w 
podobne, ale mniej szkodliwe lub niebezpieczne związki. 

Coagulation 
and flocculation 

Coagulation and flocculation are used to separate suspended solids from 
waste water and are often carried out in successive steps. Coagulation is 
carried out by adding coagulants with charges opposite to those of the 
suspended solids. Flocculation is 
carried out by adding polymers, so that collisions of microfloc particles cause 
them to bond to produce larger flocs. 

Koagulacja i 
flokulacja 

Koagulacja i flokulacja służą do oddzielania zawieszonych ciał stałych od 
ścieków i często następują po sobie. Koagulację przeprowadza się przez 
dodanie koagulantów o ładunkach przeciwnych do ładunków zawiesiny. 
Flokulacja jest przeprowadzana przez dodanie polimerów, tak aby zderzenia 
cząstek mikroagregatów powodowały ich wiązanie w celu wytworzenia 
większych agregatów. 

Equalisation 

Balancing of flows and pollutant loads at the inlet of the final waste water 
treatment by using central tanks. Equalisation may be decentralised or 
carried out using other management techniques. Wyrównanie 

  Regulowanie wyrównawcze przepływów i ładunku zanieczyszczeń na 
wlocie do końcowego uzdatniania ścieków za pomocą zbiorników 
centralnych. Wyrównywanie może być zdecentralizowane lub 
przeprowadzone przy użyciu innych technik zarządzania. 

Filtration The separation of solids from waste water by passing them through a porous 
medium, e.g. sand filtration, microfiltration and ultrafiltration. Filtracja Oddzielenie ciał stałych od ścieków poprzez przepuszczenie ich przez 

porowate medium, np. filtracja piaskowa, mikrofiltracja i ultrafiltracja. 

Flotation 

The separation of solid or liquid particles from waste water by attaching 
them to fine gas bubbles, usually air. The buoyant particles accumulate at the 
water surface and are collected with skimmers. Flotacja 

Oddzielenie cząstek stałych lub ciekłych od ścieków poprzez przyłączenie ich 
do drobny(ch pęcherzyków gazu, zwykle powietrza. Cząstki unoszące się na 
powierzchni gromadzą się na powierzchni wody i są zbierane przez 
odpieniacze. 

Nanofiltration A filtration process in which membranes with pore sizes of approximately 
1 nm are used. Nanofiltracja Proces filtracji, w którym stosuje się membrany o wielkości porów około 1 nm. 

Neutralisation 

The adjustment of the pH of waste water to a neutral level (approximately 7) 
by the addition of chemicals. Sodium hydroxide (NaOH) or calcium 
hydroxide (Ca(OH)2) is generally used to increase the pH, whereas 
sulphuric acid (H2SO4), hydrochloric acid 
(HCl) or carbon dioxide (CO2) is generally used to decrease the pH. The 
precipitation of some substances may occur during neutralisation. 

Neutralizacja 

Doprowadzenie pH ścieków do neutralnego poziomu (około 7) poprzez 
dodanie środków chemicznych. Wodorotlenek sodu (NaOH) lub 
wodorotlenek wapnia (Ca(OH)2) jest zwykle używany do podwyższenia pH, 
natomiast kwas siarkowy (H2SO4), kwas solny (HCl) lub dwutlenek węgla 
(CO2) jest zwykle używany do obniżania pH. Podczas neutralizacji wytrącać 
się mogą pewne substancje. 

Physical 
separation 

The separation of gross solids, suspended solids, metal particles from the 
waste water using for example screens, sieves, grit separators, grease 
separators, hydrocyclones, oil-water separation or primary settlement tanks. 

Fizyczne 
rozdzielenie 

Oddzielanie cząstek stałych, zawiesin, cząstek metali ze ścieków za pomocą 
np. sit, przetaków, separatorów piasku, separatorów smaru, hydrocyklonów, 
oddzielania oleju od wody lub z wykorzystaniem osadników wstępnych. 
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Reverse osmosis 
A membrane process in which a pressure difference applied between the 
compartments separated by the membrane causes water to flow from the 
more concentrated solution to the less concentrated one. 

Odwrócona 
osmoza 

Proces membranowy, w którym różnica ciśnień przyłożona pomiędzy   
komorami oddzielonymi membraną powoduje przepływ wody z bardziej 
stężonego roztworu do mniej stężonego. 

Sedimentation The separation of suspended particles and suspended material by 
gravitational settling. Sedymentacja Oddzielenie zawieszonych cząstek i zawieszonego materiału przez osadzanie 

grawitacyjne. 
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6. PRZEGLĄD TECHNIK STOSOWANYCH NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE 
KRAJOWYCH INSTALACJI ORAZ REKOMENDACJE MOŻLIWOŚCI / 
WARIANTÓW ICH DOSTOSOWANIA DO BAT 

 
Rozwiązania bądź techniki alternatywne, to stosowanie rozwiązań innych niż opisane w konkluzjach 
BAT lub w dokumencie referencyjnym, o ile zapewniają co najmniej równoważny poziom ochrony 
środowiska. Analiza stosowanych rozwiązań w podmiotach objętych konkluzjami BAT FMP może 
skutkować wskazaniem rozwiazań alternatywnych w określonych obszarach przetwórstwa stali i stopów 
żelaza. 
W celu uzyskania danych o stosowanych technikach w reprezentatywnej grupie krajowych krajowych 
instalacji oraz rekomendacji możliwości / wariantów ich dostosowania do BAT przeprowadzono 
ankietyzację wszystkich prowadzących instalacje w grupie 2.3a i 2.3c oraz wybranych (w uzgodnieniu 
ze Zleceniodawcą) prowadzących instalacje w grupie 2.7. 
Łącznie ankietę wysłano pocztą elektroniczną do 64 podmiotów (niektóre z nich są operatorami więcej 
niż jednej instalacji, przy czym mogą to być instalacje ze wszystkich grup): 
 
Do prowadzącym instalacje wysłano poniżej przytoczony list, w którym zadano sześć pytań: 
 

Szanowni Państwo, 
 
Zgodnie z załączony pismem Ministerstw Klimatu i Środowiska techniczny etap rewizji BREFu dla 
przetwórstwa żelaza i stali (FMP) został zakończony. 
Ministerstwo w procedurze przetargowej wyłoniło nasz Instytut (Łukasiewicz - IMŻ) do opracowania 
poradnika branżowego praktycznego korzystania z zapisów konkluzji BAT. 
W ramach ankietyzacji, o której mowa w piśmie Ministerstwa,  prosimy Państwa o odpowiedź na kilka 
poniższych pytań (proszę pamiętać, że treść Konkluzji może ulec co najwyżej kosmetycznym 
zmianom, nieistotnym z punktu widzenia stosowania zapisanych w nich wymagań ): 
 
W odniesieniu do konkluzji ogólnych oraz tych dotyczących prowadzonych przez Państwa instalacji: 

1. Czy widzą państwo trudności w zrozumieniu zakresu konkluzji – czy jasne jest jakie rodzaje 
instalacji/procesy objęte są ich zakresem a jakie nie. 

2. Które zapisy w odniesieniu do prowadzonych przez Państwa instalacji budzą wątpliwości  
interpretacyjne, gdyż nie jest jasne w jaki sposób je stosować lub jak przenieść je na poziom 
pozwolenia zintegrowanego. 

3. Które konkluzje BAT wymagają Państwa zdaniem dodatkowych wyjaśnień technicznych, gdyż 
zaproponowane w nich rozwiązania nie są powszechnie znane  

4. Prosimy o Państwa propozycję interpretacji zapisu danej konkluzji dotyczącej prowadzonej przez 
Państwa instalacji. 

5. Czy występują w Państwa instalacjach rozwiązania alternatywne, które nie są uwzględnione w 
konkluzjach? 
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6. Czy sposób i częstotliwość monitorowania wskazany w konkluzjach jest zbieżny wymaganiami 
krajowego prawa? 
 
Do dnia złożenia niniejszego raportu uzyskano 6 odpowiedzi, w tym 5 z grupy 2.3a i 1 z grupy 2.7. 
 
Podsumowując uzyskane wyniki ankietyzacji należy stwierdzić: 
 
Ad. 1.:  

 Przesłany projekt zapisów konkluzji BAT dot. przetwórstwa żelaza i stali, w tym walcowania na gorąco 
jest zrozumiały i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień. 

Ad. 2.  
 BAT 2 bis – System zarządzania chemikaliami (CMS) 
 Zawężenie niektórych wielkości emisji w stosunku do prawodastwa krajowego – np. emisja do wody Cd 
 W BAT 35 podano, iż pomiędzy wstępnym a wykańczającym układem klatek należy stosować izolowane 

osłony. Jak to rozumieć? 
 BAT 6. str. 745: „plan incydentów” – taki zapis nie powinien się pojawić. Nie ma możliwości planowania 

incydentów. Propozycja wyjaśnienia jako dokumentowanie incydentów wewnętrznie w posiadanych 
systemach. Brak definicji incydentów 

Ad. 3.: 
 Zgodnie z odpowiedziami na pytanie 2. 

 
Ad. 4.: 

 Zgodnie z odpowiedziami na pytanie 2. 

Ad. 5.: 
 Zgodnie z odpowiedziami na pytanie 2. 

Ad. 6.: 
 Odpowiedzi wskazują, że wymagania w zakresie monitorowania są w kilku obszarach ostrzejsze niż 

zawarte w prawie krajowym (np. wspomniana w odpowiedzi na pytanie 2 emisja Cd do wody. 

Większość zgłoszonych uwag została uwzględniona w poradniku. 
W zakresie pytania 5, dotyczącego stosowanych technik, która można by rekomendować jako 
alternatywne, żaden z respondentów nie wskazał takiej techniki. 
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Załącznik nr 1 

 

11.5 Combustion process(es) when using oxygen-enriched air 
or pure oxygen. Normalisation based on the carbon dioxide 

generated during the combustion 

This annex provides an example of how emission 
concentrations can be recalculated in combustion processes 
where (i) combustion air is enriched with oxygen (mixed air and 
oxyfuel combustion) or (ii) combustion takes place with pure 
oxygen (oxyfuel combustion). 
In combustion processes, combustion may take place using air, 
pure oxygen (oxyfule combustion) or a mixture of air and pure 
oxygen (partial oxyfuel combustion). Equations describing the 
generation of NOx in the different type of combustion 
processes are provided below: 
In the following three cases, it is assumed that the O2 
concentration in dry-flue gases is the same (in this case %O2=0 
and x<<1). 
 
 Case 1 (air combustion): Using fuel (fuel as CH4) and air  

CH4+ 202+ 8N2 = CO2+ 2H2O+ 8N2 + xNOx 
 Case 2 (oxyfuel combustion): Using fuel (e.g. CH4) and pure 

oxygen  
CH4+ 202 = CO2+ 2H2O + xNOx 

 Case 3 (partial oxyfuel combustion): Using fuel (e.g. CH4), 
oxygen and air  
CH4+ 202+ 2N2 = CO2+ 2H2O+ 2N2 + 
xNOx 

The specific NOx emission concentrations will vary significantly 
between the three type of combustion processes because of 
differences in the nitrogen content in the flue gas in each case. 
However, the relation between x (moles of NOx generated) and 
the number of mole of CO2 is the same in each of the three 
scenarios above. Therefore, a recalculation can be made by 
using the measured CO2 concentration and the reference CO2 
concentration corresponding to the percent CO2 in the flue 
gases as if air was used and the oxygen content in the flue 
gases was 3%. 
 
The standard recalculation presented below which is normally 
used to recalculate emission concentrations to a standard 
reference oxygen level assumes that all the O2 measured in the 
flue gas is coming from either air, burner surplus air or from 
the leakage of ambient air into the furnace and the flue gas 

system. 
 
 

where: ER: emission concentration at the reference oxygen 
level OR;  

               OR: reference oxygen level in vol-%; 

               EM: measured emission concentration; 

               OM: measured oxygen level in vol-%. 

. 
 
However, since the measured O2 content in oxyfuel 

11.5 Proces(y) spalania przy użyciu powietrza wzbogaconego tlenem lub 
czystego tlenu. Normalizacja w oparciu o dwutlenek węgla wytwarzany 

podczas spalania 

W niniejszym załączniku przedstawiono przykład sposobu ponownego 
obliczania stężenia emisji w procesach spalania, w których (i) powietrze spalania 
jest wzbogacane tlenem (spalanie mieszaniny powietrza i tlenu) lub (ii) spalanie 
odbywa się z czystym tlenem (spalanie w tlenie). 
W procesach spalania spalanie może odbywać się przy użyciu powietrza, 
czystego tlenu (spalanie w tlenie) lub mieszaniny powietrza i czystego tlenu 
(częściowe spalanie w tlenie). Poniżej przedstawiono równania opisujące 
wytwarzanie NOx w różnych rodzajach procesów spalania: 
W następujących trzech przypadkach zakłada się, że stężenie O2 w suchym gazie 
spalinowym jest takie samo (w tym przypadku %O2=0 i x<<1). 
 Przypadek 1 (spalanie w powietrzu): Przy zastosowaniu paliwa (paliwo jako 

CH4) i powietrza CH4+ 202+ 8N2 = CO2+ 2H2O+ 8N2 + xNOx 
 Przypadek 2 (spalanie w tlenie): Przy zastosowaniu paliwa (np. CH4) i 

czystego tlenu CH4+ 202 = CO2+ 2H2O + xNOx 
 Przypadek 3 (częściowe spalanie w tlenie): Przy zastosowaniu paliwa (np. 

CH4), tlenu i powietrza 
CH4+ 202+ 2N2 = CO2+ 2H2O+ 2N2 + xNOx 

Indywidualne poziomy stężenia emisji NOx będą się znacznie różnić między 
trzema rodzajami procesów spalania z powodu różnic w zawartości azotu w 
gazie spalinowym w każdym przypadku. Jednak stosunek między x (mole 
wytworzonego NOx) a liczbą moli CO2 jest taka sama w każdym z trzech 
powyższych scenariuszy. Dlatego też ponowne obliczenie można wykonać 
wykorzystując zmierzone stężenie CO2 i referencyjne stężenie CO2 
odpowiadające zawartości CO2 w gazie spalinowym, tak jakby stosowano 
powietrze, a zawartość tlenu w gazie spalinowym wynosiła 3%. 
 
Przedstawione poniżej standardowe przeliczenie, które jest zwykle stosowane 
do przeliczania stężeń emisji do standardowego referencyjnego poziomu tlenu, 
zakłada, że cały O2 mierzony w gazie spalinowym pochodzi z powietrza, 
nadmiaru powietrza z palnika lub z wycieku powietrza z otoczenia do pieca i 
systemu odprowadzania spalin. 
 

gdzie:   ER: stężenie emisji przy referencyjnym poziomie tlenu OR;     

            OR: referencyjny poziom tlenu wyrażony w % obj.; 

             EM: zmierzone stężenie emisji 

            OM: zmierzony poziom tlenu wyrażony w % obj. 
  
Jednakże jako że zmierzona zawartość O2 w spalaniu w tlenie (całkowitym lub 
częściowym) może pochodzić z powietrza lub z czystego O2 klasy przemysłowej, 
powyższe standardowe obliczenia nie mają już zastosowania. W istocie w 
spalaniu w tlenie skuteczny rozcieńczalnik teoretycznych stechiometrycznych 
gazów spalinowych nie zawiera 20,9% O2 i 79% N2. Zatem powyższy wzór nie 
ma już zastosowania. Alternatywnie, normalizacji można dokonać na podstawie 
dwutlenku węgla wytwarzanego podczas spalania, stosując następujący wzór: 

E =  
 

 × E  

E =  
 

 × E  
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combustion (total or partial) may originate either from air or 
from industrial grade pure O2, the standard calculation above 
does not work anymore. Indeed, in oxyfuel combustion, the 
effective dilutant of the theoretical stoichiometric flue gases is 
not containing 20,9 % O2 and 79 % N2. Thus, the above formula 
is not valid anymore. Alternatively, a normalisation can be 
made on the basis of the carbon dioxide generated by the 
combustion by applying the following formula: 

 

 
Where:  ER: emission concentration at the reference oxygen 

level OR as if 
              ambient air was used; 
              CO2R: CO2 level at the reference oxygen level as if 

ambient air was  
                   used in vol-% and is fuel specific; 
               EM: measured emission concentration; 
              CO2M: measured CO2 level in vol-%. 
            
Below, a practical example showing how this formula can be 
used is provided. For this specific example, the following 
conditions are used: 

 OR = 3% O2 in dry flue gases; 

 CO2M = 11 %; 

 EM = 100 ppm; 

 Density NO2 = 2.053 kg/Nm3; 

 Fuel used = CH4. 
 

First, the CO2R at 3% O2 is determined using the 
stoichiometric equation below: 

 
CH4 + 1.15 (2O2 + 7.57 N2) = CO2 + 2ºH2O + 8.7N2 + 0.3O2 
(Total 12 Nm3 wet // 10 Nm3 dry flue gas) 

 
Once the CO2R value is obtained, it is possible to normalise 
NOx emission concentrations on the basis of the carbon dioxide 
generated by the combustion by applying the equations below: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Gdzie:  ER: stężenie emisji przy referencyjnym poziomie tlenu OR  

                      jak gdyby zastosowano powietrze z otoczenia; 
              CO2R: CO2 poziom CO2 przy referencyjnym poziomie  

                            tlenu jak gdyby zastosowano powietrze, wyrażony  
                            w % obj. i specyficzny dla paliwa; 
               EM: zmierzone stężenie emisji; 

              CO2M: zmierzony poziom CO2 wyrażony w % obj. 
 

Poniżej przedstawiono praktyczny przykład zastosowania tego wzoru. 
W tym przykładzie zastosowano następujące warunki: 

 OR = 3% O2 w suchych gazach spalinowych; 

 CO2M = 11%; 

 EM = 100 ppm; 

 Gęstość NO2 = 2,053 kg/Nm3; 

 Zastosowane paliwo = CH4. 
 

Na początku oznacza się CO2R przy 3% O2 przy zastosowaniu poniższego 
równania stechiometrycznego: 

 
CH4 + 1,15 (2O2 + 7,57 N2) = CO2 + 2ºH2O + 8,7N2 + 0,3O2 (Suma 12 Nm3 
mokry // 10 Nm3 suchy gaz spalinowy) 
 

Po uzyskaniu wartości CO2R możliwe jest znormalizowanie stężeń emisji NOx na 
podstawie dwutlenku węgla generowanego przez spalanie, stosując poniższe 
równania: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

E = R 
CO2R 

CO2M × E M E = R 
CO2R 

CO2M × E M 

E =  
CO2R 
CO2M 

× E  
E =  

CO2R 
CO2M 

× E  

E =  
10 
11 

× (100*2.053) = 186.6 
ppm E =  

10 
11 

× (100*2.053) = 186.6 
ppm 
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Załącznik nr 2 

 

 


