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ul. 1000-lecia, w latach 2005-2010. 

Tabela IV.5.3. �rednioroczne st��enia benzenu w D�browie Górniczej w latach 2002-2010 
– pomiar metod� pasywn�. 

Tabela IV.5.4. �rednioroczne st��e� BTEX w D�browie Górniczej w latach 2006-2010 – 
pomiar automatyczny. 

Tabela IV.5.5. Aktualny stan jako�ci powietrza dla aglomeracji górno�l�skiej.  
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Tabela IV.5.6. Opad pyłu na terenie D�browy Górniczej w latach 2003-2004 wg bada� WSSE 
w Katowicach. 

Tabela IV.5.7. Klasyfikacja aglomeracji górno�l�skiej w ocenie rocznej jako�ci powietrza, 
pod wzgl�dem ochrony zdrowia, w latach 2003-2010. 

Tabela IV.7.1. Zestawienie wybranych parametrów wód płyn�cych z potoku Bobrek wg 
WIO� (2009 r.) 

Tabela IV.7.2. Zestawienie wybranych parametrów wód płyn�cych w potoku Bobrek wg 
WIO� 

Tabela IV.8.1. Wyniki bada� wód podziemnych pobranych z piezometrów PT-1, PT-2, PT-
3 i PT-4. 

Tabela VIII.1.1. Lista potencjalnych znacz�cych oddziaływa� planowanego przedsi�wzi�cia 
na �rodowisko. 

Tabela VIII.2.1. Wybrane wska
niki zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych 
odprowadzanych do rzeki Bobrek  

Tabela VIII.2.2. Typy cyrkulacji atmosfery według Lity�skiego. 
Tabela VIII.2.3. Cz�stotliwo�ci wyst�powania typów cyrkulacji Lity�skiego w sezonie 

ciepłym (IV-IX) i grzewczym (X-III) 2005-2010. 
Tabela VIII.2.4. Maksymalne warto�ci �rednich dobowych st��e� emitowanych 

zanieczyszcze�, obliczone przy emisji jednostki masy (1 j.e.m.) w ci�gu 24 
godz. u�redniane w warstwie 0-100 m.  

Tabela VIII.2.5. Szacowanie przewidywanych skutków zmian elementów 
meteorologicznych w wyniku wybudowania modernizacji baterii 
koksowniczych Koksowni Przyja
�.  

Tabela VIII.4.1. Bilans produkcji koksu i zu�ycia gazu koksowniczego dla Koksowni 
Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej w stanie istniej�cym po 
modernizacji baterii nr 1 – zało�enia do oszacowania wielko�ci emisji 
z instalacji oraz oceny oddziaływania na zanieczyszczenie powietrza. 

Tabela VIII.4.2. Charakterystyka emitorów i zestawienie emisji zanieczyszcze� pyłowo-
gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej – 
INSTALACJA DO PRODUKCJI KOKSU I W�GLOPOCHODNYCH – 
Stan projektowany. 

Tabela VIII.4.3. Charakterystyka emitorów i zestawienie emisji zanieczyszcze� pyłowo-
gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej – 
INSTALACJA DO PRODUKCJI KOKSU I W�GLOPOCHODNYCH – 
Stan istniej�cy. 

Tabela VIII.4.4. Charakterystyka emitorów i zestawienie emisji zanieczyszcze� pyłowo-
gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej – 
INSTALACJE ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW – Stan 
istniej�cy i projektowany. 

Tabela VIII.4.5. Wielko�	 rocznej emisji zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł 
instalacji do produkcji koksu i w�glopochodnych w Koksowni Przyja
� Sp. 
z o.o. w D�browie Górniczej. 

Tabela VIII.4.6. Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, 
zró�nicowane ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi i ochron� ro�lin 
na terenie kraju, termin ich osi�gni�cia, oznaczenie numeryczne tych 
substancji, okresy, dla których u�rednia si� wyniki pomiarów, dopuszczalne 
cz�sto�ci przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji (Dz. U. nr 
47/2008, poz. 281). 
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Tabela VIII.4.7. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu, zró�nicowane 
ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi i ochron� ro�lin, termin ich 
osi�gni�cia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których 
u�rednia si� wyniki pomiarów, oraz dopuszczalne cz�sto�ci przekraczania 
tych poziomów (Dz. U. nr 47/2008, poz. 281). 

Tabela VIII.4.8. Warto�ci odniesienia w powietrzu dla substancji zanieczyszczaj�cych 
emitowanych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie 
Górniczej (Dz. U. nr 16/2010, poz. 87). 

Tabela VII.4.9. St��enia maksymalne od emitorów Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej wraz z okre�leniem zakresu oblicze� – STAN 
PROJEKTOWANY. 

Tabela VII.4.10. St��enia maksymalne od emitorów Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej wraz z okre�leniem zakresu oblicze� – STAN 
ISTNIEJ�CY. 

Tabela VIII.4.11. Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach siatki, obejmuj�cej rejon oddziaływania 
zakładu – STAN PROJEKTOWANY. 

Tabela VIII.4.12. Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach, poło�onych na granicy własno�ci – 
STAN PROJEKTOWANY. 

Tabela VIII.4.13 Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach zabudowy mieszkaniowej na poziomie 
z=0 m npg – STAN PROJEKTOWANY. 

Tabela VIII.4.14 Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach zabudowy mieszkaniowej na poziomie 
z=5 m npg – STAN PROJEKTOWANY. 

Tabela VIII.4.15. Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach siatki, obejmuj�cej rejon oddziaływania 
zakładu – STAN ISTNIEJ�CY. 

Tabela VIII.4.16. Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach, poło�onych na granicy własno�ci – 
STAN ISTNIEJ�CY. 

Tabela VIII.4.17. Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach zabudowy mieszkaniowej na poziomie 
z=0 m npg – STAN ISTNIEJ�CY. 

Tabela VIII.4.18. Zbiorcze zestawienie wyników oblicze� st��e� spowodowanych emisj� 
zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej w punktach zabudowy mieszkaniowej na poziomie 
z=5 m npg – STAN ISTNIEJ�CY. 

Tabela VIII.6.1. Bilans wodny Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. – stan aktualny i docelowy. 
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Tabela VIII.6.2. Zestawienie wska
ników zanieczyszcze� w �ciekach kierowanych do 
oczyszczalni Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 

Tabela VIII.6.3. Zestawienie dobowych ładunków zanieczyszcze� w �ciekach kierowanych 
do oczyszczalni Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. i odprowadzanych do potoku 
Bobrek 

Tabela VIII.6.4. Zestawienie ilo�ci i jako�ci surowych �cieków poamoniakalnych - warto�ci 
minimalne, �rednie i maksymalne w roku 2008 

Tabela VIII.6.5. Zestawienie ilo�ci i jako�ci surowych �cieków poamoniakalnych - warto�ci 
minimalne, �rednie i maksymalne w roku 2009 

Tabela VIII.6.6. Zestawienie ilo�ci i jako�ci surowych �cieków poamoniakalnych -  
warto�ci minimalne, �rednie i maksymalne w roku 2010 

Tabela VIII.6.7. Zestawienie ilo�ci i jako�ci surowych �cieków poamoniakalnych - warto�ci 
minimalne, �rednie i maksymalne w roku 2011 

Tabela VIII.6.8. Powierzchnie obj�te kanalizacj� deszczow� na terenie Koksowni Przyja
� 
Sp. z o.o. 

Tabela VIII.6.9. Maksymalny teoretyczny odpływ �cieków deszczowych kanalizacj�  
z terenu Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 

Tabela VIII.6.10. Bilans ilo�ciowy �cieków w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o.– warto�ci za rok 
2010. 

Tabela VIII.6.11. Zakresy parametrów �cieków (st��enia w mg/l). 
Tabela VIII.6.12. Podstawowe parametry operacyjne dla I stopnia biologicznego dla napływu 

minimalnego, �redniego oraz maksymalnego. 
Tabela VIII.6.13. Podstawowe parametry operacyjne dla II stopnia biologicznego. 
Tabela VIII.6.14. Bilans wody Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. – dane aktualne. 
Tabela VIII.6.15. Bilans wody Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. – prognoza. 
Tabela VIII.6.16. Bilans ilo�ciowy �cieków w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o.– stan po 

realizacji inwestycji. 
Tabela VIII.6.17. Bilans ilo�ciowy �ciekowy Koksowni Przyja
� Spółka z o.o.  przyj�ty  jako 

podstawa oceny oddziaływania. 
Tabela VIII.6.18. Jako�	 oczyszczonych �cieków wprowadzanych do �rodowiska –  rzeki 

Bobrek. 
Tabela VIII.6.19. Godzinowe warto�ci przepływów w przekroju zrzutowym potoku Bobrek 

w stosunku do ilo�ci zrzucanych �cieków oczyszczonych z Koksowni 
Przyja
� Sp. z o.o. 

Tabela VIII.6.20. Wpływ odprowadzanych �cieków oczyszczonych na potok Bobrek dla stanu 
po realizacji przedsi�wzi�cia – punkt zrzutu �cieków do odbiornika. 

Tabela VIII.7.1. Ilo�	 odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania po 
modernizacji baterii 3 i 4.  

Tabela VIII.7.2. Ilo�	 odpadów innych ni� niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania po 
zako�czeniu modernizacji baterii 3 i 4. 

Tabela VIII.7.3. Sposoby zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
Tabela VIII.7.4. Sposoby zagospodarowania odpadów innych ni� niebezpieczne. 
Tabela VIII.7.5. Miejsca i sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych. 
Tabela VIII.7.6. Miejsca i sposób magazynowania odpadów innych ni� niebezpieczne. 
Tabela VIII.12.1. Ilo�	 odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania podczas 

prowadzenia prac modernizacyjnych baterii koksowniczych nr 3 i 4. 
Tabela VIII.12.2. Ilo�	 odpadów innych ni� niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania w 

trakcie modernizacji baterii 3 i 4. 
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Tabela VIII.12.3. Sposoby zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. 
Tabela VIII.12.4. Sposoby zagospodarowania odpadów innych ni� niebezpieczne. 
Tabela VIII.12.5. Prognozowana emisja zanieczyszcze� w czasie suszenia i rozgrzewania 

baterii koksowniczej. 
Tabela VIII.14.1. Wykaz substancji niebezpiecznych – stan istniej�cy. 
Tabela VIII.14.2. Potencjalne niebezpieczne zdarzenia zwi�zane z obecno�ci� benzolu – stan 

istniej�cy. 
Tabela XI.1.1. Porównanie wymaga� Najlepszej Dost�pnej Techniki (BAT) z 

planowanymi rozwi�zaniami dla baterii nr 3 i 4 w Koksowni Przyja
�.  
Tabela XI.1.2. Porównanie poziomu zanieczyszcze� emitowanych z oczyszczalni �cieków 

Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. z poziomem emisji według BREF. 
Tabela XI.1.3. Poziomy emisji wg BAT dla �cieków oczyszczonych – przemysł 

chemiczny. 
Tabela XI.1.4. Zgodno�	 projektowanej instlacji z wytycznymi BAT  (wg projektu    

dokumentu konkluzji BREF 2011 – FINAL DRAFT). 
Tabela XV.2.1. Wykaz obiektów realizowanych. 
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C) SPIS RYSUNKÓW 
 
Rysunek III.2.1. Schemat blokowy Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
Rysunek IV.1.1. Lokalizacja Koksowni Przyja
� Sp. z o.o.  
Rysunek IV.1.2. Koksownia Przyja
� Sp.z o.o. – orientacja. 
Rysunek IV.3.1. Ró�a wiatrów dla D�browy Górniczej, lata 1994-2003. 
Rysunek IV.5.1. �rednioroczne st��enia benzo(a)pirenu w D�browie Górniczej w latach 

2007-2010. 
Rysunek IV.5.2. �rednie st��enia benzo(a)pirenu w poszczególnych miesi�cach 2010 roku 

w D�browie Górniczej. 
Rysunek IV.11.1. Obszary chronione i proponowane do ochrony w strefie oddziaływania 

Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
Rysunek V.1.1. Schemat technologiczny ubijanego i zasypowego systemu pracy baterii 

koksowniczych. 
Rysunek VIII.2.1 Szacowany sodarem pionowym i sodarem dopplerowskim u�redniony dobowy 

przebieg gł�boko�ci warstwy mieszania dla sezonów i roku reprezentatywny 
dla okolic Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 

Rysunek VIII.2.2. Ró�a kierunku wiatru na wysoko�ci 150 m n.p.gr. dla okolic D�browy 
Górniczej  

Rysunek VIII.2.3. Ró�a pr�dko�ci wiatru na wysoko�ci 150 m n.p.gr. dla okolic D�browy 
Górniczej.  

Rysunek VIII.2.4. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NWC. 
Rysunek VIII.2.5. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego 00A. 
Rysunek VIII.2.6. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego 0EA. 
Rysunek VIII.2.7. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego 0WA. 
Rysunek VIII.2.8. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego N0A. 
Rysunek VIII.2.9. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NEA. 
Rysunek VIII.2.10. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NW0. 
Rysunek VIII.2.11. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NWA. 
Rysunek VIII.2.12. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego S0A. 
Rysunek VIII.2.13. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego N0C. 
Rysunek VIII.2.14. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego SWA. 
Rysunek VIII.2.15. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego SWC. 
Rysunek VIII.2.16. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego S0A. 
Rysunek VIII.2.17. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego 00A. 
Rysunek VIII.2.12. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego S0A. 
Rysunek VIII.2.13. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego N0C. 
Rysunek VIII.2.14. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego SWA. 
Rysunek VIII.2.15. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego SWC. 
Rysunek VIII.2.16. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego S0A. 
Rysunek VIII.2.17. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego 00A. 
Rysunek VIII.2.18. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego 0EA. 
Rysunek VIII.2.19. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego 0WC. 
Rysunek VIII.2.20. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego N0A. 
Rysunek VIII.2.21. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego N0C. 
Rysunek VIII.2.22. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego NEA. 
Rysunek VIII.2.23. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego NWC. 
Rysunek VIII.2.24. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego S0C. 
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Rysunek VIII.2.25. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego SW0. 
Rysunek VIII.2.26. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego SWA. 
Rysunek VIII.2.27. Sezon grzewczy, Typ cyrkulacji Lity�skiego SWC. 
Rysunek VIII.2.28. Udział ró�nych 
ródeł w powstawaniu sztucznej po�wiaty słonecznej 

(100% = 1000 jednostek) – skala na osi pionowej jest logarytmiczna. 
Rysunek VIII.2.29. Zanieczyszczenie �wietlne w Europie. 
Rysunek VIII.2.30. Zanieczyszczenie �wietlne w Polsce. 
Rysunek VIII.4.1. Lokalizacja emitorów Koksowni Przyja
�  Sp. z o.o. 
Rysunek VIII.4.2. �rednioroczne st��enia benzenu [µg/m3] spowodowane emisj� ze 
ródeł 

Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej.  
Rysunek VIII.4.3. �rednioroczne st��enia benzo(a)pirenu [µg/m3] spowodowane emisj� 

ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej.  
Rysunek VIII.4.4. 99,8 percentyl ze st��e� 1 godzinnych benzo(a)pirenu [µg/m3] 

spowodowanych emisj� ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie 
Górniczej. 

Rysunek VIII.4.5. �rednioroczne st��enia dwutlenku azotu [µg/m3] spowodowane emisj� 
ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.6. 99,8 percentyl ze st��e� 1 godzinnych dwutlenku azotu [µg/m3] 
spowodowanych emisj� ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.7. �rednioroczne st��enia dwutlenku siarki [µg/m3] spowodowane emisj� 
ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.8. 99,726 percentyl ze st��e� 1 godzinnych dwutlenku siarki [µg/m3] 
spowodowanych emisj� ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej.  

Rysunek VIII.4.9. �rednioroczne st��enia tlenku w�gla [µg/m3] spowodowane emisj� 
ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.10. �rednioroczne st��enia pyłu PM10 [µg/m3] spowodowane emisj� ze 
ródeł 
Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.11. �rednioroczne st��enia cyjanowodoru [µg/m3] spowodowane emisj� 
ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.12. �rednioroczne st��enia fenolu [µg/m3] spowodowane emisj� ze 
ródeł 
Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.13. �rednioroczne st��enia pirydyny [µg/m3] spowodowane emisj� ze 
ródeł 
Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.14. �rednioroczne st��enia substancji smołowych [µg/m3] spowodowane emisj� 
ze 
ródeł Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.4.15. Opad pyłu [g/(m2rok)] spowodowany emisj� ze 
ródeł Koksowni 
Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej. 

Rysunek VIII.6.1. Schemat bilansu �cieków Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
Rysunek VIII.6.2. Uproszczony schemat technologiczny oczyszczalni �cieków w Koksowni 

Przyja
� Sp. z o.o. 
Rysunek VIII.6.3. Schemat blokowy oczyszczalni wst�pnej. 
Rysunek VIII.6.4. Schemat blokowy oczyszczalni biologicznej. 
Rysunek VIII.6.5. Zbiornik 659/01, dostosowanie do roli reaktora biologicznego I stopnia. 
Rysunek VIII.6.6. Zbiornik 659/02, dostosowanie do roli reaktora biologicznego II stopnia. 
Rysunek VIII.6.7. Schemat blokowy oczyszczalni ko�cowej. 
Rysunek VIII.6.8. Schemat blokowy oczyszczalni �cieków deszczowo-przemysłowych. 
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Rysunek VIII.6.9. Gospodarka osadowa. 
Rysunek VIII.6.10. Bilans ilo�ciowy �cieków w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. – stan po 

realizacji inwestycji. 
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D) SPIS ZAŁ�CZNIKÓW 
 
Zał�cznik 1:  
• Wpis do Rejestru Przedsi�biorców (stan na dzie� 24.11.2011) – Krajowy Rejestr S�dowy nr 

KRS 0000177072 – S�d Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS, sygn. akt: 
KA.VIII NS-REJ.KRS/24484/11/878 (data dokonania wpisu 31.10.2011, data rejestracji w 
KRS 24.10.2003). 

• Wypisy z rejestru gruntów - wykaz działek stanowi�cych własno�	 Koksowni Przyja
�  
Sp. z o.o., stan na dzie� 09.01.2012 r., Urz�d Miejski w D�browie Górniczej, Wydział 
Geodezji i Kartografii.  

• Wypisy z rejestru gruntów - wykaz działek stanowi�cych własno�	 Skarbu Pa�stwa, stan na 
dzie� 09.01.2012 r., i 10.01.2012 r. Urz�d Miejski w D�browie Górniczej, Wydział Geodezji 
i Kartografii.  

 
Zał�cznik 2:  
• Decyzja Wojewody �l�skiego  w Katowicach, Nr �R-III-6618/PZ/133/10/07 z dnia 

30.03.2007 r., udzielaj�ca Koksowni Przyja
� Sp. z o.o pozwolenia zintegrowanego dla 
instalacji administrowanych przez Spółk� zlokalizowanych w D�browie Górniczej przy ulicy 
Koksowniczej 1. Wa�na  jest  do 30.03.2017 roku. 

• Decyzja �l�skiego Urz�du Wojewódzkiego w Katowicach, Nr �R-II-6623/3/1/05/02/06 z 
14.11.2006 zatwierdzaj�ca Instrukcj� Eksploatacji Składowiska Odpadów ob.660. 

• Decyzja Prezydenta Miasta D�browy Górniczej, Nr WUA.TB. 7331-226/06 z dnia 
09.08.2006 r. o warunkach zabudowy zmieniaj�ca sposób u�ytkowania składowiska 
odpadów oboj�tnych na miejsce magazynowania odpadów oboj�tnych. 

• Zezwolenie nr D-16534 Prezesa Pa�stwowej Agencji Atomistyki z dnia 29.05.2007 r. na 
stosowanie izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej. 

• Zezwolenie nr D-6960 Głównego Inspektora Dozoru J�drowego z dnia 31.05.1995 r. 
z aneksem nr 1 z dnia 28.06.1997 r. na stosowanie izotopowych czujek dymu. 

• Decyzja Wojewody �l�skiego nr �R-III/P/6610/D/CO2/23/2/05/06 z dnia 3.04.2006 r., 
zezwalaj�ca na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 

 
Zał�cznik 3:  
• Wypisy i wyrysy: 

- ze "Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta 
D�browa Górnicza", przyj�tego Uchwał� Nr LI/654/98 Rady Miejskiej z dnia 
25.03.1998r., aktualizacja Uchwała Nr LIII/936/2002 Rady Miejskiej w D�browie 
Górniczej z dnia 27.02.2002r.,  

- z "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta D�browy Górniczej dla 
terenów poło�onych w Ło�niu w rejonie ulic: Z�bkowickiej - Gołonoskiej - Łaskowej" 
zatwierdzonym Uchwał� Nr XL1769/05 Rady Miejskiej w D�browie Górniczej z dnia 27 
kwietnia 2005r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. �l�skiego nr 73 poz. 1958 z dnia 
08.06.2005r., 

- z "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta D�browy Górniczej dla 
terenów poło�onych w rejonie Strzemieszyc Małych i Kazd�bia", zatwierdzonym 
Uchwał� Nr XLII/795/05 Rady Miejskiej w D�browie Górniczej z dnia 31 maja 2005r., 
opublikowanym w Dz. Urz. Woj. �l�skiego nr 82 poz. 2231 z dnia 30.06.2005r., 
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dla działek wymienionych w wykazie, poło�onych w D�browie Górniczej. 
• Uchwała Nr XLII/795/05 Rady miejskiej w D�browie Górniczej, z dnia 31 maja 2005 r. w 

sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta D�browy Górniczej 
dla terenów poło�onych w rejonie Strzemieszyc Małych i Kazd�bia. 

• Uchwała Nr XL/769/05 Rady miejskiej w D�browie Górniczej, z dnia 27 kwietnia 2005 r. w 
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta D�browy Górniczej 
dla terenów poło�onych w Ło�niu w rejonie ulic: Z�bkowickiej-Gołonoskiej-Łaskowej. 

• Uchwała Nr XLII/1080/06 Rady miejskiej w D�browie Górniczej, z dnia 22 czerwca 2006r. 
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta D�browy Górniczej 
dla terenów poło�onych w Okradzionowie, Ku
niczce Nowej i Rudach. 

• Mapa topograficzna Polski w skali 1 : 10 000. Arkusz M-34-63-B-a-2 D�browa Górn.-
Strzemieszyce Mł. 

• Mapa topograficzna Polski w skali 1 : 10 000. Arkusz M-34-51-D-c-4 D�browa Górnicza-
Łosie�. 

• Mapa hydrograficzna Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz M-34-51-D Zawiercie 
• Mapa hydrograficzna Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz M-34-63-B Jaworzno 
• Mapa sozologiczna Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz M-34-51-D Zawiercie 
• Mapa sozologiczna Polski w skali 1 : 50 000. Arkusz M-34-63-B Jaworzno 
 
Zał�cznik 4:  
• Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. – Przedsi�wzi�cie: Modernizacja baterii koksowniczych 3 i 4. 

Plan zagospodarowania terenu. Wst�pna koncepcja techniczno-technologiczna. 
 
Zał�cznik 5:  
• Pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Katowicach, znak: 

M.7016.2.83.2011.AK Aktualny stan czysto�ci powietrza dla Aglomeracji Górno�l�skiej. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w Katowicach, 20.10. 2011 r. 

 
Zał�cznik 6:  
• Materiały do oceny oddziaływania baterii 3 i 4 Koksowni „Przyja
�” na �rodowisko 

przyrodnicze. 
• Materiały graficzne do oceny oddziaływania realizowanego przedsi�wzi�cia na �rodowisko 

gruntowo-wodne. 
 
Zał�cznik 7: 
• Opis stanu demograficznego i zdrowia ludno�ci w D�browie Górniczej. 
 
Zał�cznik 8:  
• Oddziaływanie akustyczne na �rodowisko: zestawienia danych wej�ciowych oraz wyników 

oblicze� z programu „HPZ’2001+Grunt” – tabele i rysunki (mapy). 
 

Zał�cznik 9:  
• Płyta CD z obliczeniami oddziaływania przedsi�wzi�cia na powietrze atmosferyczne i 

tekstem opracowania.  
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I. STRESZCZENIE W J	ZYKU NIETECHNICZNYM 
 
Niniejszy raport o oddziaływaniu na �rodowisko dotyczy przedsi�wzi�cia inwestycyjnego 
polegaj�cego na „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BATERII KOKSOWNICZYCH NR 3 
I 4 WRAZ Z PRZYNALE
NYMI DO NICH W	ZŁAMI TECHNOLOGICZNYMI  
I OBIEKTAMI POMOCNICZYMI PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMU 
NAPEŁNIANIA BATERII WSADEM UBIJANYM”, w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w 
D�browie Górniczej”. Raport został opracowany na potrzeby wniosku inwestora – Koksowni 
Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej dla potrzeb wydania decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacj� inwestycji. Raport dla potrzeb powy�szej procedury 
sporz�dzono na bazie koncepcji opracowanej przez Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. w 
Zabrzu. 
 
Przedsi�wzi�cie zwi�zane z modernizacj� baterii nr 3 i nr 4 realizowane jest na terenie koksowni 
i w powi�zaniu z istniej�cym układem technologicznym. Z tego wzgl�du, zgodnie z Ustaw� z 
dnia 3 pa
dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale 
społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowiska (Dz. U. z 
dnia 7 listopada 2008 r.),  podstaw� prawn� do wyst�pienia z wnioskiem o wydanie decyzji o 
�rodowiskowych uwarunkowaniach zgody jest art. 59 ustawy. Planowana przedsi�wzi�cie 
zostało wskazane w §2 ust. 1 pkt. 17 (koksownie inne ni� wymienione pkt 23)  rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 

oddziaływa� na �rodowisko i jest klasyfikowane jako przedsi�wzi�cie mog�ce zawsze znacz�co 
oddziaływa	 na �rodowisko, zatem sporz�dzenie raportu jest obligatoryjne. 
 
Koksownia Przyja
� posiada wa�n� przez 10 lat decyzj� na funkcjonowanie instalacji, w tym 
baterii koksowniczych przewidzianych do modernizacji. Z uwagi na zmiany techniczne i 
technologiczne niezb�dne b�dzie jego zaktualizowanie. Nale�y zaznaczy	, �e potrzeba 
przeprowadzenia modernizacji baterii wynika z obowi�zków operatora instalacji jakim jest 
dbało�	 o wysoki poziom ochrony �rodowiska i stosowanie NDT w projektowaniu i budowie 
instalacji. 
 
Podstaw� formaln� opracowania niniejszego raportu stanowi zlecenie - Umowa nr 18/2011 z 
pa
dziernika 2011r., zawarta pomi�dzy Biurem Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. w Zabrzu –
autorem koncepcji technologicznej, Instytutem Podstaw In�ynierii �rodowiska PAN w Zabrzu, 
koordynuj�cym wykonanie materiałów niezb�dnych do sporz�dzania raportu. 
 
Raport sporz�dzono zgodnie z wymogami Ustawy „o udost�pnianiu informacji ….”, z 
uwzgl�dnieniem obowi�zuj�cych aktów prawnych w zakresie ochrony �rodowiska, zgodnie ze 
stanem obowi�zuj�cym w dniu 31.12.2011 r.  
 
Inwestorem przedsi�wzi�cia stanowi�cego przedmiot raportu jest Koksownia Przyja
�  
Sp. z o.o., ul. Koksownicza 1, 42-523 D�browa Górnicza. Inwestycja zlokalizowana jest na 
terenie koksowni.   
 
W ramach zamierzonego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego przewiduje si�: 
- Modernizacj� istniej�cych obiektów produkcyjnych i przynale�nych w�złów 
technologicznych zwi�zanych z bateri� koksownicz� nr 3 i nr 4 – to jest przebudow�, 
rozbudow�, remont oraz budow� nowych obiektów (lub ich cz��ci) i innych budowli, w tym 
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wyposa�enie baterii w  nowe oprzyrz�dowanie technologiczne i instalacje oraz w nowe 
zautomatyzowane zespoły maszyn piecowych do jej obsługi technologicznej. Przedsi�wzi�cie 
zrealizowane zostanie w zasadzie na powierzchni obecnej zabudowy i w gabarytach obiektów 
istniej�cych, z maksymalnym mo�liwym technicznie wykorzystaniem cz��ci podziemnej tych 
obiektów i budowli. 
- Modernizacj� istniej�cych obiektów pomocniczych – to jest przebudow�, rozbudow�, remont 
oraz budow� nowych obiektów (lub ich cz��ci) i innych budowli – w zakresie Gospodarek 
Zakładowych: Energetycznej i Elektrycznej. 
- Modernizacj� istniej�cego układu drogowego wewn�trzzakładowego – w zakresie korekty i 
uzupełnienia o dojazdy i place dostosowane do rozbudowanych obiektów. 
- Demonta�e zu�ytego wyposa�enia technologicznego i rozbiórki budowlane cz��ci obiektów, 
w zakresie wynikaj�cym z mo�liwo�ci wykorzystania istniej�cej zabudowy i infrastruktury 
terenowej do nowych potrzeb. 
 
Planowane przedsi�wzi�cie inwestycyjne zamknie si� w granicach nieruchomo�ci, do której 
Koksownia posiada tytuł prawny, a której zagospodarowanie pozostaje w zgodzie z ustalon� w 
obowi�zuj�cym planie zagospodarowania przestrzennego funkcj� terenu – terenu przemysłu. 
 
Koksownia Przyja
� Sp. z. o.o. w D�browie Górniczej została uruchomiona w 1987r. po 
wł�czeniu do eksploatacji baterii nr 1 i 2. Kolejne baterie nr 3 i 4 zostały uruchomione w 1988 r. 
Po ponad 20-letniej pracy baterii z uwagi na ich znaczne wyeksploatowanie podj�to decyzj� o 
modernizacji potencjału produkcyjnego i w 2011 r. po przebudowie wł�czono do ruchu 
zmodernizowan� bateri� nr 1. W nastepnej kolejno�ci planowano modernizacj� baterii nr 2, 
jednak koniunktura na rynku w�gla i koksu była powodem zmian decyzji i odło�ono ten remont 
na okres pó
niejszy, decyduj�c o podj�ciu przebudowy baterii nr 3 i 4 z dostosowaniem ich do 
ubijanego systemu obsadzania komór. W roku 2007 wł�czono do eksploatacji now� bateri� 
koksownicz� nr 5 o zdolno�ci produkcyjnej 702,4 tys Mg koksu/rok. Pierwotne koncepcje 
rozwojowe Koksowni przewidywały jej dalsz� rozbudow� (budowa baterii nr 6), jednak słaba 
koniunktura na koks spowodowała konieczno�	 likwidacji mocy w krajowym koksownictwie, co 
doprowadziło do likwidacji starych technicznie słabo wyposa�onych koksowni w obszarze 
centralnej cz��ci GOP i ograniczeniu inwestycji w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. do poziomu 
zapewniaj�cego bezpieczn� eksploatacj�.  
 
Krajowy i �wiatowy popyt na stal spowodował istotne zmiany w sektorze koksowniczym. Na 
przestrzeni ostatnich lat pojawiła si� wysoka koniunktura na koks, co pozwala na kontynuacj� 
programu restrukturyzacji bran�y koksowniczej w oparciu o nowe rozwi�zania, o wy�szej 
efektywno�ci ekologicznej. Stworzyło to okazj� do podj�cia gł�bokiego programu przebudowy 
Koksowni Przyja
� Sp. z o.o.  Mimo chwilowego spadku popytu na koks wynikaj�cego z 
ogólnych zaburze� w gospodarce �wiatowej, z uwagi na czasochłonno�	 procesu inwestycyjnego 
celowe jest podejmowanie dalszych działa� inwestycyjnych  
 
Podstawowym elementem tego procesu była budowa baterii koksowniczej nr 5 wraz z 
przynale�nymi do niej w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi, w tym 
dotycz�cymi Gospodarek Zakładowych: Energetycznej, Warsztatowo–Magazynowej, 
Transportowej oraz obiektów administracyjno–socjalnych Zakładu. Inwestycji towarzyszyła 
budowa nowych instalacji oczyszczania gazu koksowniczego – w�glopochodnych w tym 
budowa instalacji Clausa i likwidacja fabryki kwasu siarkowego, modernizacja oczyszczalni 
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�cieków i budowa nowej elektrociepłowni zapewniaj�cej optymalne zagospodarowanie gazu 
koksowniczego. 
 
Jej zako�czenie umo�liwia podj�cie decyzji o sukcesywnym wył�czeniu z produkcji „starych 
baterii” i przyst�pieniu do ich modernizacji. W pierwszej kolejno�ci zmodernizowano bateri� Nr 
1 w oparciu o system zasypowy. Obecnie planowane jest podj�cie dalszych prac na bateriach 3 i 
4,  poł�czone ze zmian� systemu obsadzania na ubijany, co wynika z potrzeby dostosowania 
zakładu do istniej�cej bazy surowcowej (ograniczona poda� w�gli koksowych). 
 
System ubijany stosowany jest w kraju w 6 koksowniach, co pozwala na bardziej elastyczne 
kształtowanie składu mieszanek wsadowych z wykorzystaniem gorszych gatunków w�gla, bez 
szkody dla jako�ci produktu i �rodowiska.  
 
Konieczno�	 przeprowadzenia przebudowy i modernizacji jest typowa dla ka�dego pieca 
przemysłowego. W przypadku baterii koksowniczej oznacza to potrzeb� demonta�u cało�ci 
ceramiki i osprz�tu grzewczego i budow� nowocze�niejszej instalacji. 
 
Ka�dorazowo remont taki umo�liwia wprowadzenie nowych technologicznie zawansowanych 
rozwi�za�, daj�c inwestorowi mo�liwo�	 stworzenia instalacji spełniaj�cej obecne i przyszłe 
wymogi techniczne i �rodowiskowe. 
 
Podstaw� opracowania raportu stanowi koncepcja opracowana przez BP Koksoprojekt Sp. z o.o. 
w Zabrzu pt. „Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do 
nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi przy zastosowaniu systemu 
napełniania komór wsadem ubijanym”. 
Zgodnie z powy�sz� koncepcja, przedmiotem inwestycji jest modernizacja i odtworzenie 
zdolno�ci produkcyjnej baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami 
technologicznymi i obiektami pomocniczymi, w tym wyposa�enie baterii w nowe 
zautomatyzowane zespoły maszyn piecowych do ich obsługi technologicznej. 
 
Cel zamierzonej inwestycji definiowany jest w dwóch aspektach: 
� odtworzenie mocy produkcyjnej obydwu baterii na okres około 25 lat (obecnie znacznie 

obni�onej ze wzgl�du na daleko posuni�t� destrukcj� masywu ceramicznego), 
� stworzenie technicznych warunków do ograniczenia ujemnego oddziaływania koksowni na 

naturalne �rodowisko, szczególnie w zakresie emisji gazowo - pyłowej. 
� Uzyskanie wi�kszej elastyczno�ci w zakresie stosowanych surowców do komponowania 

wsadu. 
 
Inwestycja b�dzie prowadzona przy maksymalnym wykorzystaniu istniej�cej infrastruktury 
technicznej w zakresie dostaw w�gla i przygotowania mieszanki w�glowej, w powi�zaniu z 
istniej�c� sieci� energetyczn� w zakresie dostaw energii elektrycznej, wody przemysłowej, pitnej 
i innych mediów, bez konieczno�ci inwestowania w nowe przył�cza, przy wykorzystaniu 
aktualnego zaplecza socjalno-magazynowego i kadrowego.  
 
Zakres rzeczowy  cało�ci przedsi�wzi�cia obejmuje realizacj� nast�puj�cych zada�:  
− Przemiałownia-przebudowa 
− Zbiorniki magazynowo-dozuj�ce - rozbudowa 
− Mieszalnia w�gla-rozbudowa 
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− Stacja przesypowa nr 33 - budowa 
− Stacja rozrz�dowa nr 5-rozbudowa 
− Stacja przesypowa nr 32 - budowa 
− Wie�a w�glowa nr 2 -rozbudowa 
− Stacja przesypowa nr 30-budowa 
− Zbiornik I mieszanki w�glowej-budowa 
− Stacja przesypowa nr 31-budowa 
− Zbiornik II mieszanki w�glowej-budowa 
− Bateria koksownicza nr 3-obiekt nowy z wykorzystaniem infrastruktury budowlanej 

przebudowa 
− Bateria koksownicza nr 4-obiekt nowy z wykorzystaniem infrastruktury budowlanej 

przebudowa 
− Pomost �rodkowy nr 3-przebudowa 
− Pomost mi�dzybateryjny nr 4 -przebudowa 
− Pomost ko�cowy nr 5-budowa 
− Komin baterii nr 3-przebudowa 
− Komin baterii nr 4-przebudowa 
− Torowiska wsadnic z maszynami i przesuwnic� -budowa 
− Torowiska wozów przelotowych z maszynami -budowa 
− Torowiska wozów stropowych z maszynami -budowa 
− Torowiska wozów koksowych z maszynami i przesuwnic� -przebudowa 
− Stanowisko do remontu ubijarek-budowa  
− Instalacja suchego chłodzenia koksu baterii nr 3 i 4-przebudowa 
− Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 3-przebudowa 
− Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 4-przebudowa 
− Ruroci�gi gazu opałowego z podporami oraz z rurociagami energetycznymi  i rurociagami 

wody grzewczej -przebudowa 
− Ruroci�gi gazu surowego z podporami oraz z rurociagami technologicznymi       -

przebudowa 
− Gospodarka elektryczna-budowa i przebudowa 
− Ł�czno�	-rozbudowa 
− Odwodnienie smoły -rozbudowa 
− Chłodzenie wst�pne gazu -rozbudowa 
− Stacja nadmuchu powietrza nz Blok A i Blok  B baterii nr 3-budowa 
− Stacja nadmuchu powietrza nz Blok A i Blok  B baterii nr 4-budowa 
− Drogi i place-przebudowa 
− Tunel energetyczny-rozbudowa 
− Cieplak baterii nr 3 i nr 4-obiekt tymczasowy 
 
Szczegółowe rozwi�zania architektoniczno-budowlane dla poszczególnych obiektów b�d� 
przedmiotem odr�bnej dokumentacji, sporz�dzanej na etapie projektu budowlanego. B�d� to 
typowe dla przemysłu rozwi�zania konstrukcyjno–budowlane, nawi�zuj�ce do istniej�cych w 
obr�bie wydziałów produkcyjnych, zwi�zane funkcjonalnie i w wi�kszo�ci wykorzystuj�ce 
obiekty istniej�ce, z minimalnym zakresem koniecznych wyburze�, prac ziemnych i typowych 
robót budowlanych.  
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Dla zminimalizowania oddziaływania na �rodowisko planowanego przedsi�wzi�cia 
inwestycyjnego na etapie eksploatacji, zgodnie z Koncepcj� przedsi�wzi�cia przewidziano 
szereg rozwi�zan minimalizuj�cych oddziaływanie w szczególno�ci w zakresie ochrony 
powietrza atmosferycznego. 
W ramach inwestycji przewidziano w szczególno�ci zastosowanie: 
 

- systemu Sopreco lub hydroin�ekcji do ograniczenia emisji w czasie obsadzania komór,  

- wodnego doszczelnienia kró	ców pod „rur� przerzutow�” oraz zamkni�	 rur 
wzno�nych,  

- uszczelnienia mechanicznego wprowadzonego do komory naboju w�glowego,  

- synchronizacj� i sterowanie prac� maszyn piecowych przez zastosowanie 
automatycznego ich pozycjonowania. 

- budow� szczelnego masywu ceramicznego z materiałów o wysokiej jako�ci  
i zwi�kszonej g�sto�ci oraz o wzmocnionym uzbrojeniu bocznym baterii, 
zapewniaj�cym stabilno�	 wymurówki,  

- izolacji głowic �cian grzewczych na styku z okotwiczeniem masywu ceramicznego co 
pozwoli podnie�	 temperatury w skrajnych kanałach grzewczych i poprawi	 gotowo�	 
koksu (mniejsza emisja przy wypychaniu),  

- zbie�no�	 komór koksowniczych wynosz�ca 30 mm pozwala na złagodzenie biegu 
komory (energooszcz�dno�	) i mniejsze uszkadzanie ceramiki (deformacje-
nieszczelno�ci),  

- zastosowanie dla cz��ci głowicowej rozwi�zania jednego okna przewałowego, zwi�ksza 
wytrzymało�	 konstrukcji �ciany grzewczej podczas operacji ruchowych,  

- zabudowa w stropie baterii zamiast prostek izolacyjnych płyt izolacyjnych typu 
PROMASIL, pozwoli na obni�enie temperatury stropu o co najmniej 20oC w stosunku 
do baterii nr 5 i zmniejszenie zu�ycia ciepła (gazu koksowniczego) na skoksowanie 
wsadu w�glowego,  

- zwi�kszenie zwarto�ci i sztywno�ci �cian grzewczych poprzez mocniejsze przewi�zanie 
kształtek ceramicznych (dodatkowe wi�zania),  

- zabudow� hermetycznego i pojedynczego odbieralnika gazu surowego tylko po SM 
(dwukrotne zmniejszenie uszczelnianych powierzchni),  

- zainstalowanie samoczynnych zaworów wodnych oraz zapalarek z elektrycznym 
zapłonem na pochodniach gazu surowego, w celu zabezpieczenia przed nagłym 
i gwałtownym wzrostem emisji gazu surowego,  

- zastosowanie wielostopniowego doprowadzenia powietrza do spalania gazu w kanałach 
grzewczych celem redukcji ilo�ci NOx w spalinach,  

- elastyczne (kombinowane) uszczelnienie poł�cze� odbieralnika gazu surowego 
z kolanami rur odci�gowych,  

- zabudow� stacjonarnej instalacji do odkurzania stropu, w celu unikni�cia wtórnego 
unosu pyłu,  

- zabudow� kanałów ewakuacyjnych gazu w wymurówce drzwi w celu szybkiej migracji 
gazów do przestrzeni podsklepieniowej komory i obni�enia ci�nienia rozpr��ania we 
wsadzie,  
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- zabudow� drzwi z elastycznym uszczelnieniem no�owym i spr��ynowym ryglowaniem. 

-  wykorzystanie do opalania odsiarczonego gazu koksowniczego do poziomu poni�ej 0,8 
g SE/m3 gazu (0,5 g H2S/m3),  

-  konstrukcja nowoczesnego układu grzewczego pieca koksowniczego  
o wysokiej szczelno�ci, z zastosowaniem recyrkulacji spalin, w obr�bie ci�gów 
bli
niaczych, co nie dopu�ci do tworzenia si� ekstremalnych temperatur w okolicach 
palników gazowych oraz wydłu�y proces spalania na cał� wysoko�	 kanałów 
grzewczych obni�aj�c ilo�ci powstaj�cych NOx,  

- zastosowanie komputerowego sterowania opalaniem baterii w oparciu o ci�gły 
monitoring parametrów technologicznych procesów z wykorzystaniem nadrz�dnego 
systemu sterowania w tym zastosowaniem przerwy neutralnej lub opalania 
impulsowego,  

- ograniczenie intensywno�ci ogrzewania baterii poprzez obni�enie �rednich temperatur 
�cian grzewczych do 12850C,  

- zabudowa kalibrowanych dysz gazowych dla gazu opałowego wykonanych ze stali gat. 
1H18N9T z usprawnionym demonta�em,  

- zastosowanie wieloczynno�ciowego, jednopunktowego wozu przelotowego nowej 
generacji,  

- modernizacja istniej�cej instalacji odpylania SK baterii, pracuj�cej metod� such�, 
z zastosowaniem multicyklonów i zespołu pulsacyjnych filtrów workowych z 
zastosowaniem falowników i przyspieszonej aeracji pyłu oraz tłumika hałasu na 
kominie wyrzutowym,  

- zastosowanie filtrów o wysokiej skuteczno�ci odpylania zapewni dalsz� popraw� 
efektywno�ci ich funkcjonowania. Zwi�zki smoliste, w tym WWA  
i B-a-P kondensuj� prawie w cało�ci na rozwini�tych powierzchniowo cz�steczkach 
pyłu, a wi�c ich emisja ograniczona b�dzie proporcjonalnie do stopnia redukcji pyłów. 
St��enie pyłu koksowego za filtrami poni�ej 5 mg/m3,  

- maszyny piecowe b�d� wyposa�one w agregaty pr�dotwórcze, co pozwoli na awaryjne 
doko�czenie operacji technologicznych i ograniczenie nieplanowej emisji do powietrza, 

- zastosowanie instalacji suchego chłodzenia koksu.  

 
Powy�sze technologie spełniaj� wymogi najlepszej dost�pnej techniki (Best Available 
Techniques – BAT) obowi�zuj�cego dokumentu referencyjnego jak te� s� zgodne z 
rozwi�zaniami wymaganymi w nowej edycji dokumentu, tzw. Konkluzjach BAT (Draft 
dokumentu  referencyjnego dla bran�y stalowniczej z 2011r.).  
 
W odniesieniu do ochrony �rodowiska gruntowo-wodnego w rejonie inwestycji przewiduje si� 
izolacj� podło�a - utwardzone drogi, torowiska posadowione na płycie betonowej, odwadniane 
do kanalizacji deszczowej, co umo�liwi odprowadzenie zanieczyszczonych wód z terenu baterii 
do systemu oczyszczania wód deszczowych i wyeliminuje ryzyko wyst�pienia punktowych 
ognisk ska�enia gruntu, a w konsekwencji zanieczyszczenie wód podziemnych w obszarze 
uj�cia wód u�ytkowych.  
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Ograniczenie emisji odpadów realizowane b�dzie poprzez: 
− maksymalne wykorzystanie stosowanych surowców i materiałów, 
− prowadzenie procesów technologicznych zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi 

poszczególnych urz�dze�, 
− minimalizacj� rodzaju i ilo�ci wytworzonych odpadów, w tym m.in. poprzez zakup i 

stosowanie materiałów pomocniczych na podstawie ich przydatno�ci do recyklingu, 
− maksymalne wykorzystanie wytworzonych odpadów do celów przemysłowych - odzysk na 

terenie zakładu, 
− u�wiadamianie załodze wa�no�ci tematu poprzez szkolenia w zakresie prowadzenia 

prawidłowej i racjonalnej gospodarki odpadami w zakładzie. 
 
W zakresie emisji hałasu przewiduje si�, �e wi�kszo�	 emituj�cych hałas urz�dze� b�dzie 
ekranowana przez przegrody budowlane (posadowienie w budynkach). Budowle i urz�dzenia 
zostan� wykonane z materiałów zapewniaj�cych odpowiednio wysok� izolacyjno�	. Maszyny 
zostan� tak dobrane by zoptymalizowa	 ich moc – ograniczy	 emisj� hałasu   
 
Urz�dzenia zainstalowane w obiektach nie b�d� powodowały przekrocze� dopuszczalnych norm 
akustycznych na stanowiskach pracy. Tam, gdzie ze wzgl�dów technicznych poziom hałasu 
b�dzie wy�szy, zastosowane zostan� obudowy akustyczne. 
 
Jako element oceny oddziaływania planowanego przedsi�wzi�cia na �rodowisko przewidziano 
infrastruktur� do monitoringu emisji do powietrza, ilo�ci i jako�ci pobieranych wód i zrzucanych 
�cieków, ewidencjonowania wytwarzanych i utylizowanych odpadów.  
 
Omawian� inwestycj� nale�y rozpatrywa	 na tle istniej�cych uwarunkowa� �rodowiskowych i 
społecznych zwi�zanych z wieloletni� eksploatacj� w�gla i produkcj� koksu. Inwestycja nie 
wprowadza istotnych zmian w �rodowisku, w wielu obszarach dzi�ki zastosowaniu 
nowoczesnych rozwi�za�, ulegnie zmianie poziom presji �rodowiskowej. Poni�ej syntetycznie 
przedstawiono informacje o aktualnym stanie �rodowiska i prognozowanych na bazie ocen 
eksperckich i analiz modelowych, skutkach realizacji inwestycji. 
 
W bezpo�rednim s�siedztwie Zakładu znajduj� si� tereny przemysłowe i tereny rolnicze 
posiadaj�ce do 2005 roku statusie strefy ochronnej, która z mocy prawa uległa likwidacji z 
ko�cem 2005 r. Strefa ta jest pozostało�ci� po utworzonej w 1978 roku strefie ochronnej Huty 
Katowice utworzonej na mocy obowi�zuj�cego w tamtym okresie prawa, które zezwalało na 
tworzenie dla obiektów przemysłowych tzw. stref normatywnych.  
Jak wykazała dokumentacja wniosku o wydanie Pozwolenia Zintegrowanego, obecnie 
uci��liwo�	 instalacji zamyka si� w granicach, do których tytuł prawny posiada koksownia. Nie 
wyst�puje konieczno�	 tworzenia obszaru ograniczonego u�ytkowania ze wzgl�du na 
uci��liwo�	 akustyczn�. 
 
D�browa Górnicza poło�ona jest w obr�bie najwi�kszego okr�gu przemysłowego w Polsce, co w 
zasadniczy sposób wpływa na stan �rodowiska przyrodniczego. Jest to równie� obszar 
rozwijaj�cej si� specjalnej strefy ekonomicznej i rejon zagro�enia bezrobociem. Teren obj�ty 
potencjalnym oddziaływaniem Koksowni podlegał silnej antropopresji, spowodowanej 
wieloletni� działalno�ci� przemysłow�. W obr�bie miasta tereny zdegradowane, wymagaj�ce 
rekultywacji, zajmuj� 780 ha. W strukturze u�ytkowania ziemi w rejonie D�browy zaznacza si� 
dominacja powierzchniowa terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Tereny le�ne, 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 8 

wykształcone tu w postaci wysp krajobrazowych, zajmuj� około 20% powierzchni. W cz��ci 
wschodniej i północnej zachowały si� jeszcze grunty rolne, u�ytkowane jako grunty orne, ł�ki i 
pastwiska; post�puje jednak proces przekształce� w nieu�ytki. Z bada� zanieczyszczenia gleb 
u�ytkowanych rolniczo przeprowadzonych przez IUNG wynika, �e w cz��ci �rodkowej i 
zachodniej wyst�puj� gleby zanieczyszczone w stopniu od �redniego do bardzo silnego. Na 
glebach �rednio ska�onych mo�liwa jest uprawa selektywna gatunków najbardziej odpornych, a 
na glebach ska�onych bardzo silnie nie powinno si� produkowa	 gatunków do konsumpcji i 
produkcji paszy. Gleby obszarów w cz��ci wschodniej s� zanieczyszczone w mniejszym stopniu. 
 
Teren miasta poło�ony jest na wododziale Czarnej i Białej Przemszy. Cz��	 północna, le��ca w 
zlewni Trzebyczki, nale�y do dorzecza Czarnej Przemszy. Pozostała cz��	 usytuowana jest w 
dorzeczu Białej Przemszy z dopływami: Biała, Strumie� Bł�dowski i Bobrek. Istnieje tu tak�e 
szereg antropogenicznych zbiorników wodnych (osadniki, zbiornik Łosie�). W latach 2002-2005  
wszystkie badane wody powierzchniowe w tym obszarze wykazywały obecno�	 zanieczyszcze�. 
Najbardziej zanieczyszczonym ciekiem jest Bobrek. 
 
Teren Koksowni i jego otoczenie poło�one s� w granicach dwóch zbiorników wód podziemnych. 
W cz��ci północnej w utworach czwartorz�dowych - zbiornik GZWP 455 D�browa Górnicza o 
zasobach 11,7 mln m3, w utworach triasowych - zbiornik GZWP 454 Olkusz-Zawiercie o 
zasobach 146 mln m3. W 2002 r. wyniki badania jako�ci wód w GZWP 454 Olkusz-Zawiercie 
wykazały dla punktu pomiarowego D�browa Górnicza i Sławków klas� Ib (wysokiej jako�ci), a 
dla punktu Łazy Bł�dowskie klas� II (�redniej jako�ci). Wszystkie zbiorniki wód podziemnych 
wykazuj� wysoki stopie� zagro�enia poziomu wodono�nego zanieczyszczeniami z powierzchni. 
Teren Koksowni znajduje si� w obszarze leja depresyjnego, spowodowanego eksploatacj� 
zasobów wód podziemnych. 
 
W ocenie jako�ci powietrza D�browa Górnicza została zakwalifikowana do Aglomeracji 
Górno�l�skiej, której w pierwszej ocenie bie��cej przypisano kategori� C ze wzgl�du na 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów st��enia pyłu PM10. Jest to rejon obj�ty Programem 
Ochrony Powietrza w województwie �l�skim. 
 
W granicach oddziaływania Koksowni obszarami obj�tymi ochron�, w kategoriach ochrony 
przyrody, s� lasy ochronne aglomeracji miejskich, z których najbli�sze znajduj� si� w odległo�ci 
ok. 3 km od Koksowni. W odległo�ci około 3 km na wschód od Koksowni przebiega granica 
otuliny Parku Krajobrazowego „Orle Gniazda (granica samego parku znajduje si� w odległo�ci 8 
km). W jej obr�bie znajduje si� 9 obszarów cennych przyrodniczo, które mog� w przyszło�ci 
podlega	 ochronie prawnej (Bagna Bł�dowskie, Bagna Laski – Krzykawka, Ł�ki Kosa	cowe 
Trzebyczka – Tucznawa, Mokrznia, Ł�ki Ł�ka, Uroczysko Wypalenisko, Uroczysko Rudy, 
Przełom Białej Przemszy, Skrzyp Olbrzymi).  

 
W ramach planowanej modernizacji przewiduje si� wybudowanie dwóch baterii koksowniczych  
obsadzanych systemem ubijanym w miejsce istniej�cych wyeksploatowanych baterii systemu 
zasypowego . 
 
Proces koksowania w�gla w komorach koksowniczych baterii nr 3 i 4, b�dzie realizowany wg 
sprawdzonej, klasycznej metody. Metoda ta polega na ogrzewaniu w�gla w specjalnie 
zbudowanej baterii piecu koksowniczym – bez dost�pu powietrza w celu pozbawienia go cz��ci 
lotnych i uzyskania wymaganych parametrów fizyko-chemicznych i mechanicznych koksu. 
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Uwolnione z w�gla substancje chemiczne s� odzyskiwane w kolejnych ogniwach procesu 
technologicznego w celu pozyskania cennych produktów takich jak smoły, benzol, gaz 
koksowniczy siarka, amoniak itd. 

 
Potrzebn� ilo�	 ciepła zapewni oczyszczony (odsiarczony) gaz koksowniczy, spalany w systemie 
grzewczym baterii, a kontrol� przestrzegania zaprogramowanego re�imu hydrauliczno-
temperaturowego zapewni automatyczne sterownie opalaniem baterii. Ocenia si�, �e 
zapotrzebowanie ciepła do produkcji koksu dla nowych baterii wyniesie 2597 MJ/twr. Nowe 
baterie nr 3 i 4 posadowione b�d� na dotychczasowych płytach fundamentowych i w pełni 
b�dzie korzysta	 z istniej�cych powi�za� technologicznych i energetycznych, natomiast do ich 
obsługi wprowadzony b�dzie zestaw nowej generacji maszyn piecowych (maszyny te słu�� do 
obsadzania pieców koksowniczych mieszank� w�glow� i do usuwania z pieców 
wyprodukowanego koksu oraz czynno�ci obsługowych – czyszczenie odpylanie itd.) z 
zastosowaniem automatycznego systemu sterowania. 
 
Zasilanie zmodernizowanych baterii w w�giel b�dzie si� odbywa	 z istniej�cej w�glowni i wie�y 
w�glowej 2, do której w�giel dostarczany jest systemem ta�moci�gów (obudowanych). 
Nast�pnie w�giel z wie�y w�gla poprzez system ta�moci�gów i zbiorników po�rednich 
zabudowanych nad torowiskiem wsadnicy dozowany b�dzie do wsadnicy gdzie przygotowany 
nabój w�glowy zostanie obsadzony do  pieców baterii. Operacja obsadzania komór b�dzie 
bezdymna poprzez zastosowanie rur przerzutowych, ramy uszczelniaj�cej miedzy bateri� a 
wsadnic� i przy wykorzystaniu systemu Sopreco – indywidualnego systemu sterowania 
ci�nieniem w komorze koksowniczej. Po zako�czeniu procesu koksowania w�gla komory b�d� 
opró�niane wg ustalonego harmonogramu. Koks poprzez wóz przelotowy kierowany b�dzie na 
wóz koksowy i nast�pnie do istniej�cej instalacji suchego gaszenia koksu.  
 
Operacja wypychania koksu b�dzie zhermetyzowana przez zastosowanie zmodernizowanej 
instalacji odci�gowej i urz�dze�  filtruj�cych zapylone gazy o wysokiej sprawno�ci. 
 
Schłodzony koks kierowany b�dzie na istniej�cy układ rozsortowania i ekspedycji koksu. 
 
Zmodernizowane baterie b�d� wł�czone do istniej�cej sieci gazu surowego i opałowego, do 
ruroci�gów odbieraj�cych kondensat smołowo-wodny z odbieralnika gazu.  
 
Nowe baterie b�d� wyposa�one we wszystkie znane obecnie w �wiecie i stosowane rozwi�zania 
dla poprawy ochrony �rodowiska i warunków pracy. 

 
Funkcjonowanie baterii koksowniczej zwi�zane b�dzie z korzystaniem ze �rodowiska, 
z wykorzystaniem energii, wody oraz z produkcj� szeregu substancji wymagaj�cych dalszego 
przetworzenia, co wi��e si� z powstawaniem ró�norodnych uci��liwo�ci ekologicznych. 
 
Funkcjonowanie baterii koksowniczej zwi�zane b�dzie ze wyst�powaniem emisji 
zanieczyszcze� z procesu technologicznego.  
 
W procesach technologicznych piecowni wyst�pi emisja szeregu substancji takich, jak: pył, 
w tym pył zawieszony, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek w�gla, siarkowodór, amoniak, 
fenol, cyjanowodór, dwusiarczek w�gla, benzen, ksylen, toluen, benzo(a)piren, pirydyna, metan, 
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w�glowodory alifatyczne, substancje smołowe itd. Substancje te s� tak�e obecnie emitowane, w 
zwi�zku z prac� istniej�cych baterii 3-4. 
 
Emisja ze zmodernizowanych instalacji b�dzie miała charakter emisji zorganizowanej - opalanie 
baterii, instalacja odpylania strony koksowej (wypychanie koksu), chłodzenie koksu oraz emisji 
niezorganizowanej z procesów obsadzania baterii i koksowania w�gla.  
 
W planowanych obiektach 
ródłami hałasu b�d� urz�dzenia zainstalowane na baterii, takie jak: 
wóz przelotowy, wóz ga�niczy, wsadnica, wentylatory instalacji odpylaj�cej, wentylatory 
nawiewu powietrza do podbudowy. 
 
Nie ulega zamianie charakter uci��liwo�ci emisji z transportu surowców i produktów.  
Nie przewiduje si� konieczno�ci przekształce� powierzchni ziemi i zmian w dotychczasowym 
u�ytkowaniu gruntów – inwestycja budowana jest na terenie przemysłowym. Utrzymany 
zostanie przemysłowych charakter zagospodarowania terenu.  
 
Masyw ceramiczny b�dzie 
ródłem sztucznego ciepła, wyst�pi emisja ciepła odpadowego wraz 
ze spalinami z opalania baterii z uwagi na zwi�kszon� efektywno�	 energetyczn� baterii i lepsz� 
izolacyjno�	 stropu straty ciepła b�d� mniejsze. 
 
Nie wyst�pi� 
ródła promieniowania jonizuj�cego. Nie przewiduje si� budowy nowych obiektów 
mog�cych by	 
ródłem promieniowania elektromagnetycznego.  
 
Przy wytwarzaniu koksu w baterii, potencjalnym zagro�eniem ekologicznym w przypadku 
powa�nej awarii przemysłowej, mog� by	 wieloskładnikowe gazy technologiczne: gaz surowy i 
opałowy. Gaz surowy zawiera do: 5 g H2S/m3, 5.5 g NH3/m

3, 28 g benzenu + homologi a tak�e, 
do 7% CO, 25% CH

4
 i 3% szerokiego asortymentu w�glowodorów wy�szych, w tym substancji 

smolistych i wielopier�cieniowych w�glowodorów aromatycznych o wła�ciwo�ciach 
mutagennych i kancerogennych.  
 
Zagro�enie dla wód podziemnych stanowi� niekontrolowane przecieki w obszarach nie 
posiadaj�cych technicznie sprawnych izolacji i otacowa�.  
 
Zakłada si�, �e budowa masywu ceramicznego oraz monta� sprz�tu i uzbrojenia ka�dej z baterii 
b�d� trwały co najmniej 18 miesi�cy. Natomiast rozpał baterii, czyli suszenie masywu 
ceramicznego i nast�pnie jego stopniowe rozgrzewanie do zało�onej temperatury (powy�ej 
1000°C), poł�czone z regulacj� docisków okotwiczenia, opracowany wg szczegółowego 
harmonogramu, wyniesie ponad 90 dni. W okresie tym wyst�pi szereg uci��liwo�ci typowych 
dla prac budowlano-monta�owych oraz dodatkowo, w okresie suszenia i rozpalania baterii, 
wyst�pi emisja zanieczyszcze� pyłowo-gazowych. 
 

W celu ograniczenia uci��liwo�ci dla �rodowiska w zmodernizowanych bateriach, 
przewiduje si� zastosowanie szeregu rozwi�za� technicznych, technologicznych i 
konstrukcyjnych, pozwalaj�cych na zapewnienie standardu zgodnego z Najlepsz� 
Dost�pn� Technik�. Zastosowane rozwi�zania pozwol� spełni	 wymogi �rodowiskowe 
krajów UE okre�lone dyrektyw� IPPC, w tym:  
• ograniczenie sumarycznej emisji pyłu z rejonu baterii do < 10 g/Mg koksu,  
• ograniczenie emisji pyłu z wypychania koksu do < 5 mg /m3,  
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• opalanie baterii gazem odsiarczonym do 0,5 g H2S/m3 gazu czyli siarki całkowitej S do 
0,8 g/m3 gazu,  

• stosowanie skutecznych technik remontowych ceramiki na gor�co,  
• u�ycie technik niskoazotowych w konstrukcji baterii i ograniczenie emisji NOx do 350 

mg/Nm3 spalin,  
• ograniczenie dymienia (smu�ysto�ci) z procesu koksowania liczonej jako stosunek 

wizualnych nieszczelno�ci do całkowitej ilo�ci drzwi, rur wzno�nych, otworów 
zasypowych i in.  

 
Uci��liwo�ci wyst�puj�ce w zwi�zku z modernizacj� baterii nale�y rozpatrywa	 w kontek�cie 
zmian w bilansie emisji zanieczyszcze� powietrza i wynikaj�ce z wymiany na nowe cz��ci 
urz�dze� mechanicznych, zmiany w zakresie rozkładu emisji hałasu. Nie ulega znacz�cej 
zamianie charakter uci��liwo�ci całego obiektu. Wprowadzenie nowoczesnych rozwi�za� 
technologicznych wpływa na istotne ograniczenie ryzyka wyst�powania zagro�e� zwi�zanych z 
emisjami niezorganizowanymi. Wprowadzenie nowoczesnych systemów sterowania ogranicza 
ryzyko wyst�powania powa�nych awarii technologicznych. 
 
 
W opracowaniu przedstawiono syntez� dost�pnych informacji o oddziaływaniu na �rodowisko 
rozpatrywanej inwestycji w oparciu o dane zawarte w dokumentacji koncepcji inwestycji oraz 
dane wynikaj�ce z do�wiadcze� projektantów przy modernizacji krajowych koksowni a tak�e 
własne do�wiadczenia inwestora z budowy i rozruchu baterii nr 5 i nr 1 w Koksowni Przyja
� 
Sp. z o.o. .  
 
Rozwi�zania proponowane w ramach niniejszego przedsi�wzi�cia uwzgl�dniaj� wszystkie 
do�wiadczenia z budowy i eksploatacji omawianych baterii, oraz baterii systemu ubijanego 
pracuj�cych w Kraju, co zmniejsza ryzyko wyst�pienia dodatkowych zagro�e� technicznych i 
potwierdza tez� o dojrzało�ci technicznej rozwi�zania w rozumieniu wymaga� BAT.  
 
Przeanalizowano zagro�enia zwi�zane z budow� eksploatacj� i likwidacj� w oparciu o 
proponowany standard techniczny przedstawiony w projekcie budowlanym oraz zakres 
rzeczowy w zakresie planowanego wyposa�enia instalacji w urz�dzenia i instalacje ochrony 
�rodowiska. Planowan� inwestycj� nale�y rozpatrywa	 na tle całego kompleksu realizowanych 
przez Koksowni� Przyja
� Sp. z o.o., działa� zmierzaj�cych do ograniczenia uci��liwo�ci dla 
�rodowiska, poprawy efektywno�ci wykorzystania surowców paliw i energii, poprawy 
organizacji i pełnej kontroli aspektów �rodowiskowych zgodnie z wymogami obowi�zuj�cego w 
kraju i UE prawa. 
 
Analiza mo�liwo�ci lokowania podobnych inwestycji w innych lokalizacjach, przy globalnej 
ocenie kosztów przedsi�wzi�cia wskazuje na celowo�	 wykorzystania istniej�cej infrastruktury, 
zasobów ludzkich i kapitału do utrzymania potencjału wytwórczego zakładu opartego o 
nowoczesne baterie i wykorzystanie potencjału modernizowanych głównych gospodarek w 
szczególno�ci w�glopochodnych i gospodarki energetycznej, daj�cego w perspektywie 
mo�liwo�	 przeprowadzenia kompleksowych remontów baterii 3-4, bez utraty rynków zbytu 
i zapewnienie �rodków na inwestycje. 
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W wyniku przeprowadzonej analizy proponowanych rozwi�za� technicznych, technologicznych 
i budowlanych, rozpoznania w terenie, analizy dost�pnych danych i materiałów na temat stanu 
�rodowiska i najlepszych dost�pnych technik w koksownictwie stwierdzono, �e: 
 

1. Lokalizacja inwestycji i jej charakter nie powoduje zmian w dotychczasowym 
u�ytkowaniu terenu i jest zgodna z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta  

2. Inwestycja jest zgodna z celami okre�lonymi w programach gospodarczych rozwoju 
regionalnego i gospodarczego województwa �l�skiego oraz nie koliduje z ustaleniami 
planu zagospodarowania przestrzennego województwa, dzi�ki zaproponowanemu 
wysokiemu poziomowi rozwi�za� technologicznych i standardowi ochrony �rodowiska; 

3. Koksownia odgrywa kluczow� rol� w strukturze społeczno – gospodarczej regionu, 
planowane przedsi�wzi�cie oraz zwi�zane z nim perspektywy funkcjonowania zakładu 
maj� istotne znaczenie dla lokalnej społeczno�ci, gwarantuj�c stabilizacj� zatrudnienia i 
bezpiecze�stwa socjalnego znacznej grupy mieszka�ców; 

4. Przyj�te przez Inwestora kierunki inwestowania stanowi� dobr� baz� wyj�ciow� do 
dalszej poprawy lub ograniczenia uci��liwo�ci w zakresie oddziaływania obiektu na 
�rodowisko 

5. Zaproponowana dla baterii klasyczna technologia systemem ubijania wsadu, sprawdzona 
w praktyce, uzupełniona szeregiem najnowocze�niejszych rozwi�za� technicznych w 
zakresie ochrony �rodowiska, gwarantuje uzyskanie zało�onych wska
ników 
technologicznych i eliminuje elementy niepewno�ci technicznej i ekologicznej, 
wyst�puj�ce w przypadku stosowania rozwi�za� niesprawdzonych w skali przemysłowej; 

6. Przy budowie baterii, planuje si� zastosowanie całego szeregu dost�pnych i 
sprawdzonych, rozwi�za� technicznych i organizacyjnych, sprzyjaj�cych minimalizacji 
niekorzystnych oddziaływa� zwi�zanych z normaln� eksploatacj� baterii koksowniczej, 
współpracuj�cych z ni� maszyn piecowych i obiektów towarzysz�cych; 

7. Planowana technologia nie ma odniesienia w cz��ci dokumentów referencyjnych 
krajowych i opracowanych w Unii Europejskiej (BREF-u). Zalecenia, dotycz�ce 
najlepszych dost�pnych technik projektowania budowy i eksploatacji pieców 
koksowniczych dla systemu zasypowego. 

8. Modernizacja baterii 3 i 4 pozwoli na kontynuacj� procesu modernizacji koksowni i 
utrzymanie ci�gło�ci produkcji, mimo trudno�ci w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, 
umo�liwia uzyskanie stosownych �rodków na prowadzenie inwestycji i zapewnia 
utrzymanie miejsc pracy. 

9. Poniewa� zasoby energetyczne (w�giel koksowy) s� nieodtwarzalne, ich przetwarzanie z 
wykorzystaniem nowoczesnych i ekologicznie bezpiecznych baterii koksowniczych w 
układzie skojarzonym z wytwarzaniem energii z nadmiarowego oczyszczonego gazu, w 
EC, uznano za optymalne; 

10. Produkcja koksu w nowoczesnych bateriach koksowniczych zaliczana jest do produkcji 
proekologicznej, gdy� pozwala na wykorzystanie koksu jako paliwa bezdymnego w 
obszarach szczególnie zagro�onych, a w przypadku produkcji koksu dla potrzeb 
przemysłowych pozwala poprzez jego wysok� jako�	 ograniczy	 uci��liwo�	 procesów 
technologicznych wykorzystuj�cych koks jako surowiec lub paliwo; 

11. Nie jest mo�liwe całkowite wyeliminowanie emisji zanieczyszcze� powietrza z procesów 
spalania i z cyklu koksowania, jednak skala zastosowanych rozwi�za�, maj�cych na celu 
ograniczenie uci��liwo�ci emisji i łagodzenie skutków emisji pozwala na istotn� redukcj� 
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tej uci��liwo�ci w stosunku do instalacji starych, pracuj�cych w podobnych obiektach 
bran�y koksowniczej; 

12. Proponowane w koncepcji rozwi�zania techniczne na baterii 3 i 4, pozwalaj� na 
minimalizacj� emisji, powoduj� spadek emisji sumarycznej wszystkich substancji, co 
przekłada si� na spadek uci��liwo�ci instalacji w obszarze oddziaływania. 

13. Z przeprowadzonych oblicze� i analiz wynika, �e: w stanie projektowanym, w obszarze 
znacz�cego oddziaływania Koksowni Przyja
� Sp. z o.o., spo�ród 15 zanieczyszcze� 
pyłowo-gazowych uwzgl�dnionych w katalogu emisji, dla których wykonano pełny 
zakres oblicze�, emisja 9 substancji tj.: amoniaku, cyjanowodoru, dwusiarczku w�gla, 
fenolu, ksylenu, pirydyny, siarkowodoru, substancji smołowych i toluenu powoduje poza 
terenem zakładu st��enia �rednioroczne mniejsze od 10% poziomu odniesienia Da dla tych 
substancji. 

14. Najwy�sza depozycja pyłów poza granic� własno�ci koksowni wynosi do 55,23% 
warto�ci odniesienia Op – w stanie projektowanym oraz do 58,12% warto�ci odniesienia 
Op – w stanie istniej�cym.  

15. Na drodze obliczeniowej stwierdzono, �e dla obu stanów pracy Koksowni Przyja
� Sp. 
z o.o., wielko�ci emisji ze 
ródeł i emitorów instalacji koksowniczych i energetycznych, 
na poziomie przyj�tym w raporcie, zapewni� dotrzymanie obwi�zuj�cych obecnie 
standardów jako�ci powietrza. 

16. W wyniku realizacji inwestycji zagwarantowane b�dzie dotrzymanie standardów jako�ci 
powietrza. Wyznaczony w opracowaniu poziom emisji mo�e by	 przyj�ty jako 
dopuszczalny dla instalacji. 

17. Planowany stopie� automatyzacji systemów kontroli i sterowania procesem opalania 
baterii pozwala oczekiwa	, �e rzeczywiste warto�ci emisji b�d� na znacznie ni�szym 
poziomie ni� zało�ono w koncepcji programowo-przestrzennej; 

18. Budowa i eksploatacja nowych baterii i zwi�zane z ni� emisje nie spowoduj� nara�enia 
zdrowia i �ycia ludzi, nie pogorsz� warunków ekologicznych w obszarach specjalnie 
chronionych i obszarach o statusie NATURA 2000 (w kategorii narusze� 
obowi�zuj�cych i dopuszczalnych standardów jako�ci �rodowiska i odporno�ci gatunków 
priorytetowych na zanieczyszczenie). Z analiz wynika, �e st��enia emitowanych 
substancji ulegaj� zmniejszeniu lub utrzymuj� si� na analogicznym poziomie– co 
oznacza mniejsz� antropopresj� na ww. obszary i siedliska,  

19. Przyjmuj�c zało�enie, �e planowana inwestycja b�dzie emitowała do atmosfery �rednio 
mniej wi�cej tyle samo szkodliwego promieniowania co dotychczasowa powierzchnia 
u�ytkowana przemysłowo to mo�na oceni	, �e na wskutek zrealizowania inwestycji 
sztuczna po�wiata niebieska wzro�nie o około |0,04139| mag/arcsec2, czyli praktycznie o 
warto�	 niezauwa�aln�, praktycznie niemierzaln�, mieszcz�c� si� w przedziale warto�ci 
dla tak zurbanizowanych terenów.  

20. W zakresie ol�nienia i za�wiecenia, czyli zjawisk powstałych poprzez u�ywanie 
sztucznego o�wietlenia uznawanych za rodzaj zanieczyszczenia �wietlnego �rodowiska, 
to mo�na je ograniczy	 do granicy strefy ju� zurbanizowanej poprzez odpowiednie 
rozmieszczenie 
ródeł �wiatła i/lub zastosowanie odpowiednich osłon na punkty 
�wietlne. Planowana inwestycja jest oddalona od wi�kszych skupisk ludno�ci i jej wpływ 
na populacj� ludzk� b�dzie minimalny w kategoriach zanieczyszczenia �wietlnego nawet 
przy wyst�pieniu splotu niesprzyjaj�cych warunków klimatyczno-meteorologicznych tzn. 
zima, du�e niskie zachmurzenie i du�a zawarto�	 aerozoli w atmosferze.  

21. Baterie koksownicze, które s� podstaw� funkcjonowania koksowni s� z kolei jednym z 
najbardziej istotnych i widocznych elementów wyposa�enia tego typu obiektów 
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emituj�cych dodatkowo znaczne ilo�ci ciepła uwalnianego do powietrza co mo�e 
powodowa	 zauwa�alne zmiany klimatu miejscowego. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, �e zauwa�one zmiany te dotycz� głównie stosunków termicznych i opadowych 
jednak ich skala ma charakter lokalny i nie powoduje przekształce� warunków 
�rodowiskowych w obszarach chronionych (Natura 2000).  

22. Nie ulegn� pogorszeniu walory krajobrazowe - utrzymany zostanie istniej�cy 
przemysłowy charakter krajobrazu, b�d� wprowadzone nowe elementy architektoniczne, 
przebudowane obiekty uzyskaj� now� kolorystyk� nawi�zuj�ca do istniej�cego 
rozwi�zania pozostałych cz��ci zakładu. 

23. Po zako�czeniu inwestycji teren zostanie uporz�dkowany i zagospodarowany 
analogicznie jak obecnie. 

24. Nast�pi redukcja zasi�gu uci��liwo�ci szeregu substancji zanieczyszczaj�cych – 
szczególnie zwi�zanych z emisj� niezorganizowan� i emisj� z wypychania koksu – dzi�ki 
remontowi instalacja odpylania strony koksowej. 

25. Przewidywane w koncepcji rozwi�zania w zakresie zagospodarowania terenu oraz 
standard wykonania obiektów technologicznych, gwarantuj� wła�ciwe zabezpieczenie 
�rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,  

26. Planowana w Koksowni Przyja
� inwestycja, maj�ca na celu modernizacj� i rozbudow� 
instalacji, wpłynie na gospodark� odpadami w zakładzie głównie w fazie budowy. 

27. Posiadaczami odpadów, powstałych w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, b�d� 
wykonawcy robót, chyba �e zawarta umowa pomi�dzy inwestorem, a wykonawc� 
stanowi	 b�dzie inaczej.  

28. Wykonawca odpowiedzialny b�dzie za zgodny z przepisami prawnymi sposób 
post�powania z wytworzonymi na terenie budowy odpadami oraz za komplet 
dokumentów zwi�zanych z ich ewidencj�. 

29. Gospodarka odpadami po zako�czeniu inwestycji b�dzie zgodna z decyzj� Wojewody 
�l�skiego nr �R-III-6618/PZ/133/10/07 z dnia 30.03.2007 r. udzielaj�c� Koksowni 
Przyja
� pozwolenia zintegrowanego, zarówno w zakresie rodzajów odpadów ich ilo�ci 
jak te� sposobów post�powania z nimi oraz miejsc czasowego magazynowania. 

30. Po zako�czeniu inwestycji nie ma konieczno�ci wyst�powania do Marszałka 
Województwa �l�skiego o zmian� pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki 
odpadami. 

31. W fazie eksploatacji po zako�czeniu procesu inwestycyjnego w Koksowni Przyja
� 
b�dzie wytwarzanych 46 rodzajów odpadów, w tym 14 rodzajów odpadów 
niebezpiecznych.  

32. Przewiduje si�, i� ł�cznie b�dzie powstawało około 26 180 Mg odpadów rocznie, w tym 
około 8 775 Mg odpadów niebezpiecznych.  

33. Wytworzone odpady b�d� w pierwszej kolejno�ci poddawane odzyskowi w miejscu 
powstawania, a dopiero gdy b�dzie to niewykonalne lub nieracjonalne ze wzgl�dów 
technologicznych i ekonomicznych - odpady zostan� przekazane innemu posiadaczowi 
odpadów, posiadaj�cemu stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, 
wzgl�dnie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów.  

34. Wytwarzane odpady magazynowane b�d� na terenie zakładu w wydzielonych miejscach 
odpowiednio przystosowanych do magazynowania danego rodzaju odpadu i 
oznakowanych. Czas magazynowania odpadów nie b�dzie naruszał przepisów prawnych 
w tym zakresie. 
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35. Koksownia Przyja
� podlega obowi�zkowi prowadzenia jako�ciowej i ilo�ciowej 
ewidencji odpadów, a tak�e składania rocznych sprawozda� Marszałkowi Województwa 
dotycz�cych rodzajów i ilo�ci odpadów oraz sposobu gospodarowania nimi. 

36. Instalacja nie jest 
ródłem promieniowania elektromagnetycznego i jonizuj�cego, a skala 
zagro�e� zwi�zanych z emisj� ciepła dotyczy rejonu baterii.  

37. Przeprowadzona analiza wyników bada� jako�ci wód podziemnych pozwala na 
stwierdzenie, i� generalnie jako�	 wód poziomu triasowego w podło�u koksowni nie 
zmienia si�. Warto�ci poszczególnych wska
ników utrzymuj� si� na stałym poziomie. Na 
podstawie ww.  wyników mo�na jednoznacznie stwierdzi	, i� Koksownia Przyja
� nie 
wpływa na jako�	 wód podziemnych. Realizacja inwestycji nie spowoduje zmian w 
zakresie uci��liwo�ci dla wód podziemnych. 

38. Analizowana inwestycja nie powoduje zmian technicznych i technologicznych w 
istniej�cym systemie zaopatrzenia w wod� oraz oczyszczania �cieków. 

39. �cieki przemysłowe pochodz�ce z instalacji obj�tych projektowanym przedsi�wzi�ciem 
mog� by	 skierowane do istniej�cej zmodernizowanej oczyszczalni �cieków na 
warunkach ustalonych w obowi�zuj�cym pozwoleniu zintegrowanym – decyzji 
Wojewody �l�skiego nr. �R.-III-6618/PZ/133/10 2007 z dnia 30.03.2007r. 

40. Zgodnie z aktualnymi zało�eniami technologicznymi docelowa ilo�	 �cieków nie 
przekroczy �rednio 6 000 m3/d, tj. 250 m3/h, a warto�ci st��e� wska
ników 
zanieczyszcze� nie przekrocz� warto�ci dopuszczalnych okre�lonych w obowi�zuj�cym 
pozwoleniu zintegrowanym. 

41. Oczyszczalnia �cieków Koksowni PRZYJA�� zapewni oczyszczenie �cieków, z terenu i 
instalacji projektowanego przedsi�wzi�cia, do wymaganych parametrów okre�lonych w 
pozwoleniu zintegrowanym.  

42. Z oceny oddziaływania przedsi�wzi�cia na �rodowisko wynika, �e oczyszczone �cieki 
przemysłowe wprowadzane do potoku Bobrek wpływaj� na jako�	 wód 
powierzchniowych, ale nie wpłyn� na realizacje zada� pozwalaj�cych na osi�gni�cie 
celów �rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza. W analizowanym przypadku nie zachodz� przesłanki, o których mowa w art. 
38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, zatem wydanie decyzji o 
�rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia nie jest obj�te 
przeciwwskazaniami prawnymi (art. 81, pkt. 3. Ustawa o dost�pie do informacji …). 

43. Odprowadzanie �cieków oczyszczonych z Koksowni Przyja
� nie spowoduje szkód w 
�rodowisku wodnym, a tak�e nie spowoduje utrudnie� w korzystaniu z wód przez innych 
u�ytkowników. 

44. Oczyszczalnia �cieków Koksowni Przyja
� dysponuje zbiornikami retencyjnymi, które 
posiadaj� zdolno�	 buforow� równ� ok. 4 dobom. Jest to czas wystarczaj�cy na dora
ne 
usuni�cie wszystkich powa�nych awarii. 

45. Ewentualne zagro�enie jako�ci gleby oraz wód podziemnych �ciekami z Koksowni 
Przyja
� mo�e wyst�pi	 jedynie w sytuacjach awaryjnych obiektów transportuj�cych 
�cieki (ruroci�gi, pompownie). 

46. Przeprowadzona ocena proponowanych rozwi�za� technicznych przedsi�wzi�cia 
pozwoliła stwierdzi	 ich zgodno�	 z zasadami doboru najlepszej dost�pnej techniki. 

47. W wyniku realizacji analizowanego przedsi�wzi�cia nie wyst�pi� konflikty społeczne 
zwi�zane z prowadzon� na terenie Koksowni Przyja
� gospodark� wodno – �ciekow�. 

48. Zakład zaliczany jest do obiektów o du�ym ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii 
przemysłowej. Zakład posiada stosowny plan zapobiegania ich wyst�pieniu i 
dysponuje odpowiednimi �rodkami przeciwdziałania. Inwestycja nie powoduje 
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zmiany klasyfikacji obiektu w zakresie bezpiecze�stwa przemysłowego. Proponowane 
w projekcie rozwi�zania techniczne zapewniaj� minimalizacj� lub ograniczenie 
zagro�e� dla �rodowiska w kategorii powa�nej awarii przemysłowej; 

49. Pomiary hałasu, przenikaj�cego do �rodowiska z Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. wykazały, 
�e aktualnie jej praca nie powoduje przekrocze� dopuszczalnych, równowa�nych 
poziomów d
wi�ku w �rodowisku, zarówno w porze dziennej, jak równie� w nocy. 

50. Przeprowadzone obliczenia akustyczne wykazały, �e hałas, który b�dzie przenikał do 
�rodowiska z Koksowni Przyja
�,  Spółka z o.o. w D�browie Górniczej po oddaniu do 
eksploatacji zmodernizowanych baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z obiektami 
przynale�nymi nie b�dzie przekraczał poziomów dopuszczalnych, zarówno w porze 
dziennej, jak równie� nocnej. 

51. Przebudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 oraz urz�dze� przynale�nych przy 
zastosowaniu zabezpiecze� przeciwhałasowych, wymienionych w pkt. nr 2.9. niniejszego 
raportu praktycznie nie spowoduje zmian klimatu akustycznego w �rodowisku. 

52. Koksownia Przyja
�, Spółka z o.o. w D�browie Górniczej spełnia warunki uzyskania 
nowego pozwolenia zintegrowanego w zwi�zku z realizacj� inwestycji pn. „Przebudowa 
baterii koksowniczych nr 3 i 4 w Koksowni Przyja
�, Spółka z o.o. w D�browie 
Górniczej” w �wietle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony �rodowiska”  
(tekst jednolity w Dz. U. nr 25, poz.150 z 23 stycznia 2008 roku z pó
niejszymi 
zmianami) w zakresie hałasu. 

53. Przewiduje si� wyst�pienie okresowo dodatkowych uci��liwo�ci w rejonie inwestycji na 
etapie prac budowlanych, wzrost ruchu kołowego i uci��liwo�ci typowe dla procesu 
budowlanego; 

54. Zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji cało�ci przedsi�wzi�	 inwestycyjnych, nie 
przewiduje si� negatywnego oddziaływania na �rodowisko gruntowo-wodne.  

55. Uci��liwo�ci na etapie likwidacji starych baterii b�d� miały charakter zbli�ony do fazy 
budowy, inwestycja pozwoli na wydłu�enie czasu eksploatacji zakładu co najmniej 20-30 
lat. 

56. Analiza rodzajów i zasi�gów wyst�powania podstawowych uci��liwo�ci dla �rodowiska 
wykazała, �e nie istnieje potrzeba zmian w zakresie zagospodarowania terenu oraz 
brakuje podstawy prawnej do okre�lania obszaru ograniczonego u�ytkowania, w 
rozumieniu zapisów Ustawy PO�. 

57. Przy zastosowaniu opisanych w raporcie rozwi�za� technicznych i technologicznych, 
planowana inwestycja zapewni dotrzymanie obowi�zuj�cych obecnie i docelowych (po 
roku 2007) norm i standardów jako�ci �rodowiska oraz wymaga� technicznych 
wynikaj�cych z dokumentów referencyjnych dot. Najlepszych Dost�pnych Technik przy 
produkcji koksu. Realizacja przedsi�wzi�cia w opisanym standardzie umo�liwi uzyskanie 
Pozwolenia Zintegrowanego  

58. Inwestycja nie narusza interesów stron trzecich (wła�cicieli s�siednich działek, gdy� nie 
spowoduje ponadnormatywnych oddziaływa�, nie zmieni charakteru i sposobu 
zagospodarowania terenu, mog�cego wpłyn�	 negatywnie na warto�	 s�siaduj�cych 
nieruchomo�ci, nie zmieni warunków i sposobu dost�pu do ww. nieruchomo�ci).  

59. Inwestycja z uwagi na lokalizacj� i charakter (modernizacja istniej�cych baterii) oraz 
wielko�	 emisji, nie wymaga przeprowadzania post�powania w zakresie oddziaływania 
transgranicznego. 
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Uwzgl�dniaj�c ustalenia raportu w kontek�cie oddziaływania na �rodowisko przedsi�wzi�cia 
wnioskuje si� o okre�lenie �rodowiskowych warunków zgody w zakresie merytorycznym uj�tym 
w Koncepcji Programowo Przestrzennej i Wniosku Inwestora, którego nierozerwaln� cz��	 
stanowi niniejszy raport.  
 
W zakresie ochrony �rodowiska, proponuje si� zobowi�za	 inwestora do uwzgl�dnienia 
zaproponowanych w Koncepcji Programowo Przestrzennej i omówionych w raporcie, rozwi�za� 
technicznych i technologicznych lub rozwi�za� o skuteczno�ci nie ni�szej ni� opisane. 
 
W projekcie budowlanym nale�y szczegółowo przeanalizowa	 zasady bezpiecznej organizacji 
prac budowlanych z uwagi na s�siedztwo ró�nego rodzaju pracuj�cych instalacji, oraz 
konieczno�	 zapewnienia takiego harmonogramu rozruchu instalacji by zminimalizowa	 ryzyko 
wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej i nie spowodowa	 zakłóce� w pracy istniej�cych 
systemów ochrony �rodowiska.  
 
W projekcie budowlanym nale�y przewidzie	 zastosowanie opisanych w raporcie systemów 
monitorowania emisji z procesu technologicznego. 
 
W fazie budowy inwestor obowi�zany jest do stosowania zasad okre�lonych w programie 
ochrony powietrza – dla ograniczenia pierwotnej i wtórnej emisji pyłu w trakcie prowadzenia 
prac budowlanych. 
 
Inwestor zobowi�zany jest do zmiany warunków Pozwolenia zintegrowanego dla obecnie 
eksploatowanego układu technologicznego w trybie przewidzianym w Ustawie Prawo Ochrony 
�rodowiska. 
 
Inwestycja wymaga przeprowadzenia po rocznym okresie eksploatacji oceny porealizacyjnej, 
b�d�cej podstaw� do ewentualnych korekt warunków prowadzenia instalacji opisanych w PZ dla 
fazy rozruchu instalacji.  
 
 
 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 18 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej jest drug�, co do wielko�ci instalacja do 
produkcji koksu w kraju. Zakład został wybudowany w latach osiemdziesi�tych i od roku 2005 
realizuje strategi� rozwoju – program inwestycyjny polegaj�cy na modernizacji zakładu w taki 
sposób, aby spełniał unijne standardy techniczno-technologiczne oraz wymogi prawa 
ekologicznego dotycz�ce produkcji koksu i odzyskiwania w�glopochodnych z gazu 
koksowniczego.  
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej, jako instalacja podlegaj�ca wymogom 
Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych (ang. IDEP), funkcjonuje w oparciu o wa�ne przez 
najbli�sze dziesi�	 lat Pozwolenie Zintegrowane.  
 
Jednym z wa�niejszych obowi�zków operatora instalacji IPPC, jest dbało�	 o wysoki poziom 
ochrony �rodowiska i stosowanie w praktyce przemysłowej rozwi�za� zaliczanych do kategorii 
najlepszej dost�pnej techniki (ang. BAT). W roku 2012 przewidziane jest wdro�enie przez 
komisj� europejsk�, znowelizowanego dokumentu referencyjnego dla bran�y stalowniczej 
(obejmuj�cego produkcj� koksu), którego konkluzje stanowi	 b�d� podstaw� do okre�lania 
warunków funkcjonowania instalacji. W szczególno�ci w zakresie wielko�ci emisji i standardu 
technologicznego stosowanych urz�dze�. 
 
Zgodnie z dyrektyw� operatorzy instalacji b�d� zobowi�zani do dostosowania si� do warunków 
konkluzji BAT w okresie do 4 lat od ich opublikowania i składania corocznych raportów 
potwierdzaj�cych zgodno�	 z warunkami bat okre�lonymi w konkluzjach. Zwi�ksza to presj� na 
podejmowania działa� technologicznych i inwestycyjnych by zapewni	 zgodno�	 z warunkami  - 
finalnymi wymaganiami dla bran�y. 
 
Instalacje koksownicze a w szczególno�ci same baterie koksownicze maj� ograniczon� 
�ywotno�	. Istnieje obiektywna granica techniczna i ekonomiczna warunkuj�ca mo�liwo�	 
uzyskiwania wysokich efektów ekologicznych funkcjonowania baterii z wykorzystaniem 
standardowych procedur remontowych (gor�cych remontów czy remontów potokowych).  
 
Najbardziej efektywnym sposobem poprawy standardu technicznego i technologicznego dla tego 
typu pieców przemysłowych jest ich przebudowa i modernizacja z wykorzystaniem aktualnie 
dost�pnych technik i materiałów. W przypadku baterii koksowniczych modernizacje takie 
praktykowane s�, co 20-30 lat. 
 
Przekazanie do eksploatacji wybudowanej w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. baterii nr 5, oraz 
wyremontowanej baterii nr 1 (2011r), stwarza optymalne warunki do podj�cia działa� 
modernizacyjnych pracuj�cych od 1988 roku baterii koksowniczych nr 3 i 4. 
 
Coraz trudniejszy dost�p do w�gli koksowych, wymaga poszukiwania rozwi�za� pozwalaj�cych, 
bez uszczerbku dla jako�ci produktu, na stosowanie gorszych gatunków w�gla. Jednym ze 
sposobów jest wprowadzenie ubijanego systemu obsadzania komór baterii koksowniczej.  
 
W niniejszym raporcie przedstawiono ocen� �rodowiskowych aspektów realizacji 
przedsi�wzi�cia polegaj�cego na modernizacji baterii nr 3 i 4, w oparciu o koncepcj� 
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opracowana przez Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. w Zabrzu, z wykorzystaniem 
technologii ubijanego wsadu. 
 
II.1. Przedmiot, cel i zakres raportu 
 
Niniejszy raport o oddziaływaniu na �rodowisko przedsi�wzi�cia polegaj�cego na modernizacji 
baterii 3 i 4 opracowano na potrzeby wniosku inwestora – Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. – 
o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.  
 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i odtworzenie zdolno�ci produkcyjnych baterii 3 i 4 
wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi, w tym 
wyposa�enie baterii w nowe zautomatyzowane zespoły maszyn piecowych do ich obsługi 
technologicznej i dostosowanie instalacji do stosowania technologii wsadu ubijanego.. 
 
Cel zamierzonej inwestycji definiowany jest w dwóch aspektach: 
 
� odtworzenie mocy produkcyjnej obydwu baterii na okres około 25 - 30 lat (obecnie 

znacznie obni�onej ze wzgl�du na daleko posuni�t� destrukcj� masywu ceramicznego), 
� stworzenie technicznych warunków do ograniczenia ujemnego oddziaływania koksowni na 

naturalne �rodowisko, szczególnie w zakresie emisji gazowo- pyłowej. 
 
Podstaw� merytoryczn� sporz�dzenia raportu stanowi dokumentacja projektowa i opracowania 
dotycz�ce zagadnie� ochrony �rodowiska, przedstawione w punkcie II.3.  
 
Podstaw� formaln� opracowania raportu o oddziaływaniu na �rodowisko stanowi zlecenie Biura 
Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. w Zabrzu na opracowanie dokumentacji dotycz�cej 
zagadnie� ochrony �rodowiska, niezb�dnej do uzyskania stosownych pozwole� na realizacj� 
inwestycji.  
 
W opracowaniu wykorzystano dane zawarte w Koncepcji programowo-przestrzennej, analizy 
i badania wykonane przez Instytut Podstaw In�ynierii �rodowiska PAN w Zabrzu oraz 
specjalistyczne biura projektowe i ekspertów współpracuj�cych z instytutem . 
 
Dla celów Raportu przeprowadzono równie� niezb�dne analizy i prace studialne wynikaj�ce 
z obowi�zuj�cych uregulowa� prawnych w zakresie ocen oddziaływania na �rodowisko 
inwestycji klasyfikowanych do tzw. I grupy.  
 
Niniejszy raport sporz�dzono zgodnie z wymogami art. 52 ustawy PO� z uwzgl�dnieniem 
obowi�zuj�cych aktów prawnych w zakresie ochrony �rodowiska zgodnie ze stanem 
obowi�zuj�cym w dniu 31 grudnia 2011 r.  
 
II.2. Inwestor i zleceniodawca 
 
Inwestorem przedsi�wzi�cia stanowi�cego przedmiot niniejszego raportu jest Koksownia 
Przyja
� Spółka z o.o. w D�browie Górniczej, województwo �l�skie.  
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Dane teleadresowe: 
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. 
ul. Koksownicza 1 
42-523 D�browa Górnicza 
tel. (32) 757 50 00; 757 50 01 
fax (32) 757 50 10 
 
www.przyjazn.com.pl 
 
NIP: 629-22-56-576 
REGON: 278093210 
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. jest spółk� z ograniczon� odpowiedzialno�ci� wpisan� do rejestru 
przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000177072 (Zał�cznik 1). . 
 
Przedmiotem działalno�ci Spółki jest prowadzenie działalno�ci produkcyjnej, handlowej, 
budowlanej, projektowo-rozwojowej i wdro�eniowej, tak na własny rachunek jak i w 
po�rednictwie we wszystkich formach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 
a w szczególno�ci: 
 
� wytwarzanie produktów koksowania w�gla (2310 A),  
� przetwarzanie produktów koksowania w�gla (2310 B), 
� sprzeda� hurtow� półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (515), 
� handel detaliczny poza sieci� sklepow� (526), 
� wytwarzanie energii elektrycznej (4010 A), 
� dystrybucj� energii elektrycznej (4010 C), 
� wytwarzanie paliw gazowych (4020 A),  
� dystrybucj� paliw gazowych w systemie sieciowym (4020 B), 
� produkcj� ciepła (pary wodnej i gor�cej wody), (4030 A), 
� dystrybucj� ciepła (pary wodnej i gor�cej wody), (4030 B), 
� gospodark� �ciekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 

(90), 
� badania i analizy techniczne (7430 Z), 
� pozostałe po�rednictwo finansowe (625), 
� telefoni� stacjonarn� i telegrafi� (6420 A), 
� działalno�	 w zakresie oprogramowania (7220 Z), 
� działalno�	 zwi�zan� z bazami danych (7240 Z), 
� działalno�	 w zakresie przetwarzania danych (7230 Z), 
� konserwacj� i napraw� maszyn biurowych, ksi�guj�cych i licz�cych (7250 Z), 
� pozostał� działalno�	 zwi�zan� z informatyk� (7260 Z), 
� obsług� i napraw� pojazdów mechanicznych (5020 A), 
� działalno�	 usługow� w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych 

oraz taboru kolejowego (3520 B), 
� działalno�	 usługow� w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego 

przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowan� (2924 B), 
� produkcj� konstrukcji metalowych z wyj�tkiem działalno�ci usługowej (2811 B), 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 21 

� wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz��ci; in�ynieri� l�dow� i wodn� 
(452), 

� działalno�	 usługow� w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów 
i przyrz�dów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testuj�cych, nawigacyjnych (3320 B), 

� prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (7310 G), 
� działalno�	 w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 

(7420 A), 
� przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (631), 
� pozostały pasa�erski transport rozkładowy (6021 C), 
� pozostał� działalno�	 wspomagaj�c� transport l�dowy (6321 Z), 
� szkolnictwo dla dorosłych i pozostałe formy kształcenia (804), 
� działalno�	 rachunkowo-ksi�gow� (7412 Z), 
� badanie rynku i opinii publicznej (7413 Z), 
� doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania (7414 A), 
� działalno�	 zwi�zan� z zarz�dzaniem holdingami (7415 Z), 
� działalno�	 usługowa zwi�zana z zagospodarowaniem terenów zieleni (0141 B). 
 
Koordynatorem prac projektowych do inwestycji oraz zleceniodawc� niniejszego raportu jest 
Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Wolno�ci 362, tel. (032) 271-44-31. 
 
II.3. �ródła informacji stanowi�ce podstaw� do sporz�dzenia raportu 
 
Materiały 
ródłowe 
 

� Koncepcja techniczno- technologiczna Modernizacja baterii koksowniczych nr 3 i 4  
wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi przy 
zastosowaniu systemu napełniania komór wsadem ubijanym, Biuro Projektów 
Koksoprojekt Sp. z o.o., Zabrze, grudzie�  2011. proj. nr 095.TK.4815. 

� Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w 
D�browie Górniczej, IPIS PAN, Zabrze, czerwic 2006 r. 

� Aneks do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Koksowni Przyja
�, IPIS 
PAN, Zabrze, listopad 2006. 

� Materiały do zmiany Pozwolenia zintegrowanego dla koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w 
D�browie górniczej po modernizacji baterii nr 1. 

� Raport o oddziaływaniu na �rodowisko przedsi�wzi�cia pn. „Zwi�kszenie zdolno�ci 
produkcyjnej Koksowni Przyja
� Sp. z o.o.” na etapie wniosku o okre�lenie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu, IPIS PAN, Zabrze, lipiec 2004. 

� Raport o oddziaływaniu na �rodowisko przedsi�wzi�cia „Budowa baterii 5 wraz z 
obiektami przynale�nymi”, na etapie pozwolenia na budow�, Biuro Projektów 
Koksoprojekt Sp. z o.o., Zabrze, stycze� 2005. 

� Raport o oddziaływaniu na �rodowisko przedsi�wzi�cia:„Budowa baterii koksowniczej 
systemu ubijanego wraz z obiektami przynale�nymi w Koksowni „Radlin”, EKOTEST, 
luty 2006. 
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Materiały referencyjne dotycz�ce NDT (BAT): 
 
- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Best Available Techniques 

Reference Document on the Production of Iron and Steel. European Commission, final 
draft 2011r. 

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Best Available Techniques 
Reference Document on the Production of Iron and Steel. European Commission, March 
2000.  

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Best Available Techniques 
Reference Document on the Production of Iron and Steel. European Commission, 
December 2001. (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszcze� (IPPC) – 
Dokument Referencyjny BAT dla Najlepszych Dost�pnych Technik w Produkcji elaza 
i Stali. Grudzie� 2001). 

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Reference Document on the General 
Principles of Monitoring. European Commission, July 2003. (Zintegrowane Zapobieganie 
i Ograniczanie Zanieczyszcze� (IPPC) – Dokument Referencyjny BAT dla Ogólnych 
Zasad Monitoringu. Lipiec 2003 ). 

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Reference Document on the 
Application of the Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems. European 
Commission, December 2001. (Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie 
Zanieczyszcze� (IPPC) – Dokument Referencyjny BAT dla Najlepszych Dost�pnych 
Technik w Przemysłowych Systemach Chłodzenia. Grudzie� 2001). 

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) – Reference Document on the Best 
Available Techniques on Emissions from Storage. European Commission, January 2005. 
(Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszcze� (IPPC) – Dokument 
Referencyjny BAT dla Najlepszych Dost�pnych Technik w Zakresie Emisji 
z Magazynowania. Stycze� 2005).  

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). General Sector Guidance. SEPA, EA. 
IPPC S2.01.2001. 

- Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Guidance for the Coke, Iron and Steel 
Sector. SEPA, EA. IPPC S0.01.2001. 

- Coke Manufacturing. Summary of Air Emission and Effluent Discharge Requirements 
presented in the Industry Guidelines. Pollution Prevention and Abatement Handbook. 
Word Bank Group, 1998. 

- Najlepsza dost�pna technika dla sektora wielkotona�owych zwi�zków organicznych – 
BAT sektorowy M� – www.mos.gov.pl 

- Standardy emisyjne zanieczyszcze� wprowadzanych do powietrza z procesów 
przemysłowych: Produkcja Koksu, Hutnictwo elaza i Stali, Odlewnictwo Metali 
Nie�elaznych – Etap I. Instytut Podstaw In�ynierii �rodowiska PAN, Zabrze, 1999. 

- Standardy emisyjne zanieczyszcze� wprowadzanych do powietrza z procesów 
przemysłowych: Produkcja Koksu, Hutnictwo elaza i Stali, Odlewnictwo Metali 
Nie�elaznych – Etap II i Etap III. Instytut Podstaw In�ynierii �rodowiska PAN, Zabrze, 
2000. 

- Praca zbiorowa: Koksownictwo. Wydawnictwo �l�sk 1986. 
- Kobiel-Najzarek E., Wasilewski P.: Koksownictwo. Politechnika �l�ska, Skrypty 

Uczelniane nr 1461, Gliwice, 1989.  
- Tomal S., Zajdel R., Tatara A., Klejnowski K.: Przegl�d najnowszych metod redukcji 

zanieczyszcze� powietrza z obiektów technologicznych wydziałów w�glopochodnych 
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koksowni. Referat na II Mi�dzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Teoria i praktyka 
ochrony powietrza, 2-4 czerwca 1998 r., Szczyrk, IPI� PAN, Prace i studia IPI� PAN  
nr 46 str. 347-365. 

- Program Restrukturyzacji Polskiego Przemysłu Koksowniczego. Rada Ministrów RP, 
2000 r.  

- Sprawozdanie z tematu pt.: Najlepsze dost�pne techniki BAT wytyczne dla bran�y 
koksowniczej. Instytut Chemicznej Przeróbki W�gla, Zabrze, listopad 2004. 

- Materiały Referencyjne. Najlepsze Dost�pne Techniki dla Instalacji Koksowniczych 
w Polsce. Instytut Ochrony �rodowiska, Warszawa, pa
dziernik 2004.  

- Sprawozdanie z tematu pt.: Najlepsze dost�pne techniki BAT wytyczne dla bran�y 
koksowniczej. Instytut Chemicznej Przeróbki W�gla, Zabrze, listopad 2004. 

- Najlepsze Dost�pne Techniki (BAT) dla bran�y koksowniczej. Ministerstwo �rodowiska, 
Warszawa, grudzie� 2005. 

 
II.4. Podstawa prawna raportu 
 
Podstaw� prawn� wykonania raportu stanowi� mi�dzy innymi nast�puj�ce akty prawne:  
 
− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 

239, poz. 2019 z pó
n. zm.) 
− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie nale�y spełni	 przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla �rodowiska wodnego, których wprowadzanie 
w �ciekach przemysłowych do urz�dze� kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z pó
n. zm.) 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 
odprowadzeniu �cieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó
n. 
zm.) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowi�zków dostawców �cieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania �cieków do urz�dze� kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
okre�lenia przeci�tnych norm zu�ycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dn. 4 listopada 2008r. w sprawie wymaga� 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielko�ci emisji oraz pomiarów ilo�ci pobieranej 
wody (Dz. U. nr 206, poz. 1291) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826) 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 
zasadniczych wymaga� dla urz�dze� u�ywanych na zewn�trz pomieszcze� w 
zakresie emisji hałasu do �rodowiska (Dz.U.05.263.2202) 

− rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 
sposobów oceny stanów wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896) 
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− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 wrze�nia 2002 r. w sprawie 
standardów jako�ci gleby oraz standardów jako�ci ziemi (Dz. U. Nr 165 z 2002 r., 
poz. 1359) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47, poz. 281) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 
185, poz. 1243 z pó
n. zm.) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy słu��cych do sporz�dzenia i przekazywania 
zbiorczych zestawie� danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 
1673) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów  
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206) 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pa
dziernika 2002 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, które mog� by	 składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 
191, poz. 1595) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 
których uznaje si�, �e odpady nie s� niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347) 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 
szczegółowego post�powania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968) 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 wrze�nia 2005 r. w sprawie kryteriów 
oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów 
danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z pó
n. zm.) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo�e przekazywa	 osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym nieb�d�cym przedsi�biorcami, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urz�dzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 
356) 

− Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu 
odzysku R10 (Dz. U. Nr 228, poz.1685) 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów  oraz uchylaj�ca niektóre dyrektywy (Dz. U. L Nr 312, str. 3) 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U.08.25.150 j.t.  z 
pó�n. zm.) 

− Ustawa z dnia 3 pa
dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowisko (Dz.U.08.199.1227 z pó
n. zm.) 

− Rozporz�dzenie ministra gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie 
rodzajów i ilo�ci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si� w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwi�kszonym ryzyku albo zakładu o du�ym 
ryzyku wyst�pienia powa�nej awarii przemysłowej (DzU.2006.30.208) 
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− Ustawa Prawo ochrony �rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DzU. 2001.62.627) z 
pó
niejszymi zmianami 

− Ustawa o ochronie przeciwpo�arowej z dnia 22 lipca 2002 r. (DzU.2002. 147.1229) 
− Rozporz�dzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 maja 2009 

w sprawie wymaga�  jakim powinien odpowiada	 raport o bezpiecze�stwie zakładu o 
du�ym ryzyku (DzU.2003.104.970) 

 
II.5. Klasyfikacja uci��liwo�ci planowanego przedsi�wzi�cia 
 
Przedsi�wzi�cie zwi�zane z modernizacj� baterii nr 3 i nr 4 realizowane jest na terenie koksowni 
i w powi�zaniu z istniej�cym układem technologicznym. 
 
Z tego wzgl�du, zgodnie z Ustaw� z dnia 3 pa
dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o 
�rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowiska (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.), podstaw� prawn� do 
wyst�pienia z wnioskiem o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach jest art. 59 
ustawy . 
 
Planowana przedsi�wzi�cie zostało wskazane w §2 ust. 1 pkt. 17 (koksownie inne ni� 
wymienione pkt 23)  rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko i jest klasyfikowane jako 
przedsi�wzi�cie mog�ce zawsze znacz�co oddziaływa	 na �rodowisko . 
 
Zgodnie z art. 74 ust. 1, pkt 1) ustawy o udost�pnianiu informacji..., dla przedsi�wzi�	 
wskazanych w §2 ww. rozporz�dzenia do wniosku o wydanie decyzji o �rodowiskowych 
uwarunkowaniach doł�cza si� obligatoryjnie raport. 
 
II.6. Zgodno�� z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
 
Planowane działania, w ramach opisywanej niniejszym opracowaniem inwestycji, realizowane 
b�d� w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o., w granicach jednej nieruchomo�ci zlokalizowanej na 
wschodnich obszarach miasta D�browa Górnicza mi�dzy dzielnicami Strzemieszyce Małe, 
Łosie�, Okradzionów, Ł�ka. 
 
W obszarze tym nie sporz�dzono aktualnego plan zagospodarowania przestrznnego.  
 
Zgodnie ze „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
D�browy Górniczej” przyj�tego uchwał� nr LI/654/98 Rady Miejskiej w D�browie Górniczej z 
dnia 25 marca 1998 r. wraz z aktualizacj� dokonan� uchwał� nr LIII/936/2002 Rady Miejskiej w 
D�browie Górniczej z dnia 27 lutego 2002 r., grunty zajmowane przez Spółk� na potrzeby 
prowadzenia podstawowej działalno�ci produkcyjnej, na dzie� 21.12.2006 r., klasyfikowane s� 
jako „obszary przeznaczone do adaptacji stanu istniej�cego – istniej�ce tereny wytwórczo�ci” 
oraz jako „lasy ochronne”. 
 
Planowane działania, w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o., nie naruszaj� ustale� i nie zmieniaj� 
przeznaczenia działek wymienionych w planach, a zawartych w: 
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- „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta D�browy Górniczej dla 
terenów poło�onych w Ło�niu w rejonie ulic: Z�bkowickiej – Gołonoskiej – Łaskowej” 
zatwierdzonym Uchwał� Nr XL1769/05 Rady Miejskiej w D�browie Górniczej z dnia 27 
kwietnia 2005 r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. �l�skiego nr 73, poz. 1958 z dnia 
08.06.2005 r., 

- „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta D�browy Górniczej dla 
terenów poło�onych w rejonie Strzemieszyc Małych i Kazd�bia”, zatwierdzonym Uchwał� 
Nr XLII/795/05 Rady Miejskiej w D�browie Górniczej z dnia 31 maja 2005 r., 
opublikowanym w Dz. Urz. Woj. �l�skiego nr 82, poz. 2231 z dnia 30.06.2005 r., 

- „Miejscowym planie zagospodarowana przestrzennego miasta D�browy Górniczej dla 
terenów poło�onych w Okradzionowie, Ku�niczce Nowej i Rudach zatwierdzonym 
Uchwał� Nr LVII/1080/06 Rady Miejskiej w D�browie Górniczej z dnia 22czerwca maja 
2006 r., 

 
W bezpo�rednim s�siedztwie przedsi�biorstwa Spółki znajdowały si� tereny o statusie strefy 
ochronnej. W zwi�zku z wyga�ni�ciem z mocy prawa decyzji ustanawiaj�cej t� stref� z dniem 
31.12.2005 r., dla zapewnienia zgodno�ci z warunkami ochrony �rodowiska, prowadz�cy 
instalacje zobowi�zany jest do ograniczenia szkodliwego oddziaływania na �rodowisko do 
terenu, do którego posiada tytuł prawny.  
 
II.7. Stan własno�ci gruntów 
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. posiada prawo u�ytkowania wieczystego i prawo własno�ci do 
działek gruntu o powierzchni ponad 242 ha poło�onych w D�browie Górniczej (obr�b Łosie�, 
Strzemieszyce Małe i Okradzionów). W 94 % grunty te stanowi� własno�	 Skarbu Pa�stwa, 
oddane Spółce w u�ytkowanie wieczyste na okres 99 lat (do dnia 5 grudnia 2089 r.), zgodnie z 
decyzj� nr G.II-5/8224/853/92 Wojewody Katowickiego z dnia 12.07.1993 r., zmienion� decyzj� 
nr RR-GN.II/77201/30/03 Wojewody �l�skiego z dnia 24.10.2003 r.  
Wykaz działek gruntu stanowi�cych własno�	 Skarbu Pa�stwa b�d�cych w u�ytkowaniu 
wieczystym Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. według stanu na dzie� 09.01.2012 r. i 10.01.2012 r. 
oraz Zakładu Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. wg stanu na dzie� 09.01.2012 r. i 10.01.2012 
r. zamieszczony został w Zał�czniku nr 1. 
Wykaz działek gruntu stanowi�cych własno�	 Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. według stanu na 
dzie� 09 stycznia 2012 r. zamieszczony został w Zał�czniku nr 1. 
 
II.8. Posiadane decyzje w zakresie ochrony �rodowiska 
 
Inwestor posiada uregulowany stan formalnoprawny w zakresie ochrony �rodowiska. Zakres 
korzystania ze �rodowiska okre�la Pozwolenie Zintegrowane (Zał�cznik 2). 
 
1. Pozwolenie Zintegrowane 

Decyzja Wojewody �l�skiego  w Katowicach Nr �R –III-6618/PZ/133/10/07 z dnia 30.03.2007 
r. udzielaj�ca Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. pozwolenia zintegrowanego dla instalacji 
administrowanych przez Spółk� zlokalizowanych w D�browie Górniczej przy ulicy 
Koksowniczej 1. Wa�na  jest  do 30.03.2017 roku. 
 
Decyzja zmieniaj�ca decyzj� j.w.  nr 574/OS/2010 z 19.02.2010. 
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 2. W  zakresie  gospodarki  odpadami :  

Decyzja Marszałka Województwa �l�skiego nr 2322 OS/2010 z dnia  14.06.2010 zatwierdzaj�ca 
Instrukcj� Eksploatacji Składowiska Odpadów ob.660 
 
3. W zakresie  gospodarki izotopami :  

Zezwolenie nr D-16534 Prezesa Pa�stwowej Agencji Atomistyki  z dnia 29.05.2007 na 
stosowanie izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej. 
 4. W zakresie handlu uprawnieniami do emisji CO2 

Decyzja Marszałka Województwa �l�skiego nr 730/OS/2009 z dnia 12.02.2009 zmieniaj�ca 
decyzj� Wojewody �l�skiego z 03.04.2006 roku, udzielaj�c� zezwolenia na uczestnictwo w 
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
 
Decyzja Marszałka Województwa �l�skiego nr 560/OS/2009 z dnia 25.02.2009 udzielaj�ca 
zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z 
Elektrociepłowni Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
 
II.9. Uwarunkowania formalnoprawne realizacji przedsi�wzi�cia 
 
W przypadku rozpatrywanej inwestycji procedura obejmuje: 
– sporz�dzenie raportu o oddziaływaniu na �rodowisko całego przedsi�wzi�cia 

inwestycyjnego planowanego w obr�bie Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie 
Górniczej, 

– zło�enie wniosku o wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach w tym 
przeprowadzenie przez organ wła�ciwy post�powania z udziałem społecze�stwa 
trwaj�cego minimum 21 dni, 

– wydanie decyzji o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia 
przez wła�ciwy organ. 

 
Decyzja o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji jest niezb�dna do 
uzgodnienia pozwolenia na budow�. Ustalenia ww. decyzji s� wi���ce dla organu wydaj�cego 
pozwolenie na budow�.  
 
II.10. Historia terenu 
 
Na ziemiach polskich przemysł koksowniczy rozwijał si� na �l�sku w rejonie Zabrza, Rudy  
�l�skiej, Chorzowa, Gliwic, a tak�e w okolicach Wałbrzycha. Po II wojnie �wiatowej w obr�bie 
granic Polski znalazły si� dwa centra koksownictwa – górno�l�ski i wałbrzyski. W ko�cu 1965 r. 
koksownie krajowe dysponowały 68 bateriami koksowniczymi z 2991 komorami. W 1980 roku 
osi�gni�to rekordow� produkcj� polskich koksowni na poziomie 19,2 mln ton koksu. W latach 
nast�pnych produkcja koksu wyra
nie si� zmniejszała. Tempo spadku produkcji zahamowało 
m.in. uko�czenie budowy Zakładu Koksowniczego Przyja
� przy Kombinacie Metalurgicznym 
Huta Katowice.  
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej jest sukcesorem Zakładów Koksowniczych 
Przyja
�; kontynuuje tradycje koksownictwa i hutnictwa w Regionie, si�gaj�ce ko�ca XVIII 
wieku. Koksownia została zaprojektowana i wybudowana jako kompleks składaj�cy si� 
z czterech baterii koksowniczych, licznych obiektów towarzysz�cych, w tym obiektów 
przygotowania mieszanki w�glowej, instalacji suchego chłodzenia koksu, zespołu sortowni 
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koksu, instalacji oczyszczania gazu koksowniczego i odzysku w�glopochodnych, instalacji 
oczyszczania �cieków i składowiska odpadów, obiektów energetycznych i pomocniczych. 
Ł�cznie kompleks zawiera ok. 250 obiektów, przeznaczonych do wyprodukowania w ci�gu roku 
2908000 ton koksu.  
 
Uruchomienie produkcji nast�piło 27 stycznia 1987 roku, kiedy dokonano wypchni�cia 
pierwszego koksu z baterii nr 1. Milionow� ton� koksu wyprodukowano 5 stycznia 1988 roku, a 
4 sierpnia 1989 roku Zakład został wydzielony ze struktur Kombinatu Metalurgicznego Huty 
Katowice i stał si� samodzielnym przedsi�biorstwem.  
 
Dwudziestomilionowa tona koksu wyprodukowana została 6 maja 1996 roku, a 
trzydziestomilionowa – 7 lutego 2001 r., czterdziestomilionow� ton� koksu wyprodukowano 
10 maja 2005 r.  
 
W wyniku procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych w dniu 31 grudnia 2003 roku 
Zakłady Koksownicze Przyja
� zostały wniesione do spółki Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. 
 
1 stycznia 2004 r. w wyniku prywatyzacji bezpo�redniej, Zakłady Koksownicze Przyja
� zostały 
wniesione aportem do spółki, utworzonej uprzednio przez Jastrz�bsk� Spółk� W�glow� SA, i od 
tej chwili funkcjonuj� jako Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. 
 
15 pa
dziernika 2003 Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zatwierdził „Plan restrukturyzacji 
Zakładów Koksowniczych Przyja
�” i ustalił termin zako�czenia post�powania 
restrukturyzacyjnego na dzie� 15.10.2005 r. Dnia 9 grudnia 2004 r. Prezes Zarz�du Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A. podj�ł decyzj� o zako�czeniu post�powania restrukturyzacyjnego 
Koksowni Przyja
�  Sp. z o.o. 
 
W dniu 3 kwietnia  2007 r. nast�piło uruchomienie pi�tej baterii koksowniczej z instalacj� 
mokrego gaszenia koksu. 
 
Dnia 28 wrze�nia 2007r. uroczy�cie uruchomiono elektrociepłowni�, umo�liwiaj�c 
zagospodarowanie nadmiaru oczyszczonego gazu koksowniczego i gazów resztkowych z 
instalacji suchego chłodzenia koksu z baterii koksowniczych nr 1 do 4, która wraz z istniej�cymi 
turbogeneratorami daje maksymaln� moc 42 MWe. 
Elektrociepłownia stanowi 
ródło pary technologicznej i energii elektrycznej na potrzeby własne 
Koksowni Przyja
�. 
 
W pa
dzierniku 2008 roku w Koksowni Przyja
� uruchomiona została instalacja Katalitycznego 
Rozkładu Amoniaku i Instalacja Clausa przeznaczona do oczyszczania gazu koksowniczego. 
Tym samym zako�czył si� proces modernizacji Wydziału Produkcji W�glopochodnych, który 
jest jednym z najnowocze�niejszych tego rodzaju obiektów technologicznych w polskich i 
europejskich koksowniach. 
 
W roku 2011 przekazano do eksploatacji wyremontowan� bateri� koksownicz� nr 1 z 
nowoczesnym zespołem maszyn piecowych. 
 
Do ko�ca 2011 roku Koksownia Przyja
� wyprodukowała od rozpocz�cia swej działalno�ci 
ponad 56 mln ton koksu. 
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III. CHARAKTERYSTYKA PRZESTRZENNO-TECHNICZNA 
PRZEDSI	WZI	CIA 

 
III.1. Lokalizacja inwestycji i dotychczasowe u�ytkowanie terenu 
 
Przedsi�wzi�cie inwestycyjne realizowane w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. zamknie si� w 
granicach Zakładu. Szczegółowy opis lokalizacji Koksowni Przyja
� i sposobu u�ytkowania 
terenu w okolicy jej wpływu opisano w rozdziale IV. Plan zagospodarowania terenu i lokalizacj� 
działa� zamierzonych dla planowanej inwestycji umieszczono w zał�czniku 4. 
 
III.2. Charakterystyka instalacji Koksowni Przyja�� – stan istniej�cy 
 
Warunki funkcjonowania instalacji koksowniczych w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o., definiuje 
Pozwolenie Zintegrowane. B�d�ca jego integralna cz��ci� dokumentacja wniosku o wydanie 
pozwolenia zawiera szczegółowe opisy instalacji oraz procesów technologicznych. Poni�ej 
przedstawiono informacj� niezb�dne do oceny planowanego przedsi�wzi�cia w kategoriach 
ochrony �rodowiska. 
 
III.2.1. Ogólna charakterystyka procesu technologicznego 
 
Podstaw� technologii koksowania jest proces odgazowania w�gla - termiczny rozkład w�gla bez 
dost�pu powietrza. Głównym produktem procesu koksowania jest koks. Surowcem do produkcji 
koksu s� w�gle koksuj�ce typu 35.1, 35.2, 34. Oprócz koksu powstaj� produkty lotne, z których 
po odpowiednich zabiegach technologicznych otrzymuje si� gaz koksowniczy, smoł�, benzol.  
 
W�giel po rozładunku na wywrotnicach wagonowych gromadzony jest i u�redniany na 
składowisku, a nast�pnie układem przeno�ników ta�mowych transportowany do przemiałowni. 
Po zmieleniu i uzyskaniu optymalnego składu ziarnowego, w�giel jest transportowany do 
zbiorników magazynowo - dozuj�cych, gdzie poszczególne komponenty mieszanki w�glowej s� 
dozowane za pomoc� automatycznych dozowników wa��cych. St�d mieszanka w�glowa 
kierowana jest do wie� w�glowych. Z wie�y w�glowej mieszanka podawana jest do zbiorników 
wozu zasypowego, dozuj�cego w�giel do komór baterii koksowniczych. 
 
Koks produkowany jest w procesie wysokotemperaturowego odgazowania w�gla w bateriach 
koksowniczych. Koksownia eksploatuje cztery 80-komorowe baterie koksownicze typu PWR-63 
(baterie nr 1 zmodernizowana i 2) i PWR-63D (baterie nr 3 i 4) oraz nowa bateria nr 5 typu PTZ. 
 
Baterie koksownicze o stosunkowo wysokich komorach i znacznej koncentracji produkcji s� 
bardzo w�skie (�rednia szeroko�	 410 mm), co stwarza, �e endotermiczny proces koksowania 
w�gla przebiega szybciej. Narastaj� jednak problemy eksploatacyjne. Baterie tego typu z uwagi 
na ich charakterystyk� techniczn� tzw. szybkobie�ne, charakteryzuj� si� krótszym okresem 
eksploatacji. 
 
Proces produkcji koksu na bateriach składa si� z nast�puj�cych operacji technologicznych: 
 
� obsadzanie komór koksowniczych mieszank� w�glow�, 
� opalanie baterii, 
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� koksowanie wsadu w�glowego, 
� chłodzenie koksu, 
� odbiór gazu surowego z komór koksowniczych. 
 
W�giel po rozładunku na wywrotnicach wagonowych gromadzony jest i u�redniany na 
składowisku w pryzmach, oddzielnie dla ka�dego typu w�gla. Nast�pnie układem przeno�ników 
ta�mowych transportowany jest do przemiałowi w celu uzyskania optymalnego składu 
ziarnowego i dalej do zbiorników magazynowo-dozuj�cych. Nast�pnie za pomoc� 
automatycznych dozowników wagowo-ta�mowych sporz�dza si� zgodnie z receptur� mieszank� 
w�glow�, która po przej�ciu przez mieszalniki kierowana jest do wie� w�glowych na bateriach 
koksowniczych. 
 
Obsadzanie komór baterii koksowniczych odbywa si� sposobem zasypowym. Ka�da bateria 
obsługiwana jest przez wóz zasypowy z hermetycznymi lejami zasypowymi, jednopunktow� 
wypychark� koksu, wóz przelotowy z kapturem do odpylania procesu wypychania koksu oraz 
wóz koksowy. 
 
Baterie opalane s� gazem koksowniczym oczyszczonym ze smoły i naftalenu i z ograniczon� 
zawarto�ci� amoniaku, benzolu i siarkowodoru. 
 
Gor�cy koks wypchni�ty z komór baterii nr 1÷4 schładzany jest za pomoc� gazów inertnych do 
temperatury ok. 120o-180oC w dwóch instalacjach suchego chłodzenia koksu. 
 
Ka�da instalacja, współpracuj�ca z dwoma bateriami koksowniczymi, wyposa�ona jest w zespół 
sze�ciu hermetycznych bloków komora chłodzenia – kocioł odzysknicowy. Ka�dy z bloków 
posiada zdolno�	 chłodzenia ok. 50 Mg koksu na godzin�. Ciepło odzyskane z gor�cego koksu 
jest wykorzystywane do produkcji pary wodnej słu��cej do produkcji energii elektrycznej oraz 
dla celów technologicznych. Schłodzony koks poddawany jest rozsortowaniu na przesiewaczach. 
 
Bateria nr 5 posiada oddzieln� instalacj� mokrego chłodzenia koksu oraz odr�bny system 
odpylania strony koksowej oraz sortowni� przystosowan� do sortowania koksu gaszonego na 
mokro. 
 
Powstaj�ce podczas odgazowania mieszanki w�glowej lotne produkty koksowania kierowane s� 
do instalacji w�glopochodnych. Zadaniem tej instalacji jest: 
� rozdział gazu koksowniczego i kondensatów wodno-smołowych, 
� wydzielenie z kondensatów smoły i jej oczyszczenie, 
� usuni�cie z kondensatów wodnych amoniaku, 
� oczyszczanie gazu koksowniczego z amoniaku, siarkowodoru i benzolu, 
� utylizacja amoniaku poprzez jego katalityczny rozkład, 
� przerób siarkowodoru do płynnej siarki metod� Claus’a. 
 
Schemat blokowy procesu technologicznego realizowanego w Koksowni Przyja
� 
przedstawiono na rysunku III.2.1. 
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Rysunek III.2.1. Schemat blokowy Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. 
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III.2.2. Opis stanu istniej�cego instalacji i urz�dze� modernizowanych lub 
przebudowywanych w ramach planowanego przedsi�wzi�cia 
inwestycyjnego 

 
Obecnie pracuj�ce baterie koksownicze nr 3 i 4 przystosowane do napełniania komór wsadem 
zasypowym zostały wybudowane w ramach budowy całego kompleksu obiektów koksowni i 
uruchomione w 1988 r. Ponad 20-letnia eksploatacja baterii w mocno zmiennych warunkach 
produkcyjnych z punktu widzenia obci��enia, jako�ci wsadu itd. jest powodem podj�cia działa� 
dla przebudowy tych baterii. Baterie nr 3 i 4 pracuj� w ci�gu technologicznych baterii nr 1-4 i 
zasilane w�glem ci�gami transportowymi od wyładowani poprzez składowisko w�gla, 
przemiałowni�, mieszalni� i wie�� w�glow� nr 2. Baterie te współpracuj� z instalacj� suchego 
chłodzenia koksu (ISChK), w której nast�puje schłodzenie koksu (dostarczonego po 
wypchni�ciu z komór baterii w pojemnikach wozu koksowego) inertnym gazem obiegowym. 
Baterie koksownicze wchodz�ce w skład Wydziału Produkcji koksu współpracuj� z instalacjami 
Wydziału Przerobu W�glopochodnych i s� z nimi poł�czone technologicznie ruroci�gami gazu 
surowego wychodz�cymi z baterii koksowniczych do chłodnic wst�pnych oraz wód 
amoniakalnych wychodz�cych z pompowni ob. 256  odwodnienia  smoły do baterii 
koksowniczych.  
W zakresie mediów energetycznych Wydziały te i inne obiekty na terenie Koksowni zasilane s� 
z zakładowej sieci ruroci�gów energetycznych. Wymienione powy�ej ruroci�gi stanowi� 
wydzielone obiekty linowe Mi�dzywydziałowych ruroci�gów gazu surowego, gazu opałowego 
oraz ruroci�gów technologicznych i energetycznych. 
 
III.3. Zakres inwestycji 
 
W ramach zamierzonego przedsi�wzi�cia inwestycyjnego przewiduje si�: 

1. Modernizacj� istniej�cych obiektów produkcyjnych i przynale�nych w�złów 
technologicznych zwi�zanych z bateri� koksownicz� nr 3 i nr 4 – to jest przebudow�, 
rozbudow�, remont oraz budow� nowych obiektów (lub ich cz��ci) i innych budowli, w 
tym wyposa�enie baterii w  nowe oprzyrz�dowanie technologiczne i instalacje oraz w 
nowe zautomatyzowane zespoły maszyn piecowych do jej obsługi technologicznej. 
Przedsi�wzi�cie zrealizowane zostanie w zasadzie na powierzchni obecnej zabudowy i 
w gabarytach obiektów istniej�cych, z maksymalnym mo�liwym technicznie 
wykorzystaniem cz��ci podziemnej tych obiektów i budowli. 

2. Modernizacj� istniej�cych obiektów pomocniczych – to jest przebudow�, rozbudow�, 
remont oraz budow� nowych obiektów (lub ich cz��ci) i innych budowli – w zakresie 
Gospodarek Zakładowych: Energetycznej i Elektrycznej. 

3. Modernizacj� istniej�cego układu drogowego wewn�trzzakładowego – w zakresie 
korekty i uzupełnienia o dojazdy i place dostosowane do rozbudowanych obiektów. 

4. Demonta�e zu�ytego wyposa�enia technologicznego i rozbiórki budowlane cz��ci 
obiektów, w zakresie wynikaj�cym z mo�liwo�ci wykorzystania istniej�cej zabudowy i 
infrastruktury terenowej do nowych potrzeb 

W tabeli III.3.1. podano wykaz wszystkich obiektów przewidzianych do budowy lub 
przebudowy w ramach omawianej inwestycji. Przy poszczególnych obiektach zawarto ich 
numeracj� i nazewnictwo oraz okre�lono zakres inwestycyjny (obiekt nowy budowany, obiekt 
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istniej�cy przebudowywany, rozbudowywany, nadbudowywany lub obiekt istniej�cy 
przeznaczony do cz��ciowej lub całkowitej rozbiórki).  
Dla modernizowanych w�złów technologicznych, w wykazie obiektów zachowano numeracj� 
obiektów jak w układzie istniej�cym, z dodaniem oznaczenia „M”.  
 
Tabela III.3.1. Wykaz obiektów przewidzianych do budowy lub przebudowy. 

Lp. Nazwa w�zła technologicznego Nr obiektu Zakres 

Etap I – obiekty baterii nr 4 
1 Przemiałownia 111-M przebudowa 
2 Zbiorniki magazynowo-dozuj�ce 113-M rozbudowa 
3 Mieszalnia w�gla 114-M rozbudowa 
4 Stacja przesypowa nr 33 126 budowa 
5 Stacja rozrz�dowa nr 5 115-M rozbudowa 
6 Stacja przesypowa nr 32 125 budowa 
7 Wie�a w�glowa nr 2 118-M rozbudowa 

8 Stacja przesypowa nr 31 123 
budowa 

9 Zbiornik II mieszanki w�glowej 124 
budowa 

10 Bateria koksownicza nr 4 154-M 
obiekt nowy z wykorzystaniem 

infrastruktury budowlanej 
przebudowa 

11 Pomost mi�dzybateryjny nr 4 158-M przebudowa 
12 Pomost ko�cowy nr 5 159-M budowa 
13 Komin baterii nr 4 163-M przebudowa 

14 
Torowiska wsadnic z maszynami i 

przesuwnic� 
183 

budowa 

15 
Torowiska wozów przelotowych z 

maszynami 
184 

budowa 

16 
Torowiska wozów stropowych z 

maszynami baterii 
185 

budowa 

17 
Torowiska wozów koksowych z 

maszynami i przesuwnic� 
166-M 

przebudowa 

18 Stanowisko do remontu ubijarek 186 budowa 

19 
Instalacja suchego chłodzenia koksu 

baterii nr 3 i 4 
171-M 
702-M 

przebudowa 

20 
Instalacja odpylania strony koksowej 

baterii nr 3 
179-M przebudowa 

21 
Instalacja odpylania strony koksowej 

baterii nr 4 
180-M przebudowa 

22 
Ruroci�gi gazu opałowego z podporami 

oraz z ruroci�gami energetycznymi  i 
ruroci�gami wody grzewczej 

507-M            
901-M      
907-M 

przebudowa 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 34 

Lp. Nazwa w�zła technologicznego Nr obiektu Zakres 

23 
Ruroci�gi gazu surowego z podporami 
oraz z ruroci�gami technologicznymi 

501-M  
901-M 

przebudowa 

24 Gospodarka elektryczna 

468-M 
459-M 
485-M 
486-M 
472-M 
475-M 

budowa i przebudowa 

25 Ł�czno�	  rozbudowa 
26 Odwodnienie smoły 256-M rozbudowa 
27 Chłodzenie wst�pne gazu 251-M rozbudowa 

28 
Stacja nadmuchu powietrza na Blok A i 

Blok  B baterii nr 4 
188 

budowa 

29 Drogi i place 753-M przebudowa 

30 Tunel energetyczny 708-M rozbudowa 

31 Cieplak baterii  nr 4 3007 obiekt tymczasowy 

Etap II – obiekty baterii nr 3 
1 Wie�a w�glowa nr 2 118-M rozbudowa 
2 Stacja przesypowa nr 30 121 budowa 

3 Zbiornik I mieszanki w�glowej 122 budowa 

4 Bateria koksownicza nr 3 153-M 
obiekt nowy z wykorzystaniem 

infrastruktury budowlanej 
przebudowa 

5 Pomost �rodkowy nr 3 157-M przebudowa 
6 Pomost mi�dzybateryjny nr 4 158-M przebudowa 
7 Komin baterii nr 3 162-M przebudowa 

8 
Torowiska wsadnic z maszynami i 

przesuwnic� 
183 

budowa 

9 
Torowiska wozów przelotowych z 

maszynami 
184 

budowa 

10 
Torowiska wozów stropowych z 

maszynami baterii 
185 

budowa 

11 
Torowiska wozów koksowych z 

maszynami baterii 
166-M 

przebudowa 

12 
Instalacja suchego chłodzenia koksu 

baterii nr 3 i 4 
171-M 
702-M 

przebudowa 

13 
Instalacja odpylania strony koksowej 

baterii nr 3 
179-M przebudowa 

14 
Ruroci�gi gazu surowego z podporami 
oraz z ruroci�gami technologicznymi 

501-M   
901-M 

przebudowa 
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Lp. Nazwa w�zła technologicznego Nr obiektu Zakres 

15 Gospodarka elektryczna 

468-M 
459-M 
485-M 
486-M 
472-M 
475-M 

budowa i przebudowa 

16 Ł�czno�	  rozbudowa 
17 Odwodnienie smoły 256-M rozbudowa 
18 Chłodzenie wst�pne gazu 251-M rozbudowa 

19 
Stacja nadmuchu powietrza na Blok A i 

Blok  b baterii nr 3 
187 

budowa 

20 Drogi i place 753-M przebudowa 

21 Tunel energetyczny 708-M rozbudowa 

22 Cieplak baterii nr 3 3007 
obiekt tymczasowy 

 
 
III.4. Opis technologii i rozwi�za� technicznych w ramach planowanego 

przedsi�wzi�cia 
 
Podstawowym zało�eniem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest przebudowa baterii 
koksowniczych nr 3 i 4 z dostosowaniem do ubijanego systemu napełniania komór. Z uwagi na 
wdro�enie nowej technologii musz� zosta	 przebudowane instalacje przygotowania w�gla, 
odbioru koksu, odbioru gazu koksowniczego, przebudowie i rozbudowie b�d� poddane instalacje 
energetyczne, elektryczne oraz szereg obiektów infrastruktury zwi�zanej z tymi bateriami.  
Nowe baterie pieców koksowniczych systemu ubijanego nr 3 i 4 posiada	 b�d� 74 komory 
koksownicze, o wysoko�ci 5 m, rozmieszczone w dwóch blokach po 37 komór w bloku. Zostan� 
zbudowane na podbudowie �elbetowo-stalowej, w skład której wchodzi: �elbetowa płyta 
fundamentowa, kanały dymowe oraz przyczółki �elbetowe. 
Na istniej�cych i poddanych remontowi płytach fundamentowych zbudowane zostan� nowe 
podbudowy baterii wraz z płytami dyszowymi b�d�ce podstaw� dla posadowienia masywu 
ceramicznego wraz z wyposa�eniem. System ogrzewania dolny, gazem koksowniczym z 
kolektorów posadowionych na płycie fundamentowej pod płyt� dyszow� po stronie maszynowej 
i koksowej. 
Spaliny z układu grzewczego b�d� ewakuowane przez kanały spalinowe do komina 
usytuowanego po stronie maszynowej. 
Odbieralnik gazu i rury odci�gowe umieszczone b�d� po stronie maszynowej, natomiast w osi 
oraz na stronie koksowej stropu baterii zostan� zabudowane rury do wspomagania odci�gu 
gazów obsadowych. Baterie nr 3 i 4 obsadzane b�d� wsadem ubijanym sporz�dzonym na 
wsadnicy w postaci naboju w�glowego wprowadzonego do komory przez drzwi. Wsadnice 
zasilane b�d� w w�giel z istniej�cej wie�y w�gla nr 2. Dla przetransportowania mieszanki z 
wie�y w�glowej nr 2 do zasobników na wsadnicach baterii nr 3 i nr 4 przewiduje si� 
wybudowanie nowego ci�gu transportowego dla ka�dej baterii, składaj�cego si� z dwóch 
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bli
niaczych układów wyposa�onych w zbiornik mieszanki w�glowej posadowiony nad 
torowiskiem wsadnic oraz stacji przesypowej, osobnych dla ka�dej z Baterii nr 3 i 4. 
Z wie�y w�glowej nr 2, spod ka�dych dwóch rz�dów wylotów (osobno dla ka�dej z baterii nr 3 i 
4) odbierany b�dzie w�giel trzema przeno�nikami ta�mowymi wyprowadzonymi w kierunku osi 
podłu�nej baterii nr 3 lub 4 na przeno�nik zasilaj�cy po�redni słu��cy do napełniania zbiornika 
mieszanki w�glowej nad wsadnicami odpowiednio Baterii nr 3 i 4.  
Wyprodukowany w baterii koks zostanie wypchni�ty z komór na wóz koksowy (poprzez wóz 
przelotowy) i przetransportowany do instalacji suchego chłodzenia koksu (ISChK). 
 
Do obsługi przebudowanych baterii nr 3 i 4 przewidziano maszyny: wymienione w tabeli III.4.1. 
 
Tabela III.4.1. Wykaz maszyn przewidzianych do obsługi przebudowanych baterii  

nr 3 i 4. 
 

Poz. Wyszczególnienie Ilo�� sztuk 

1. Wsadnica 3 (1*) 

2. Wóz stropowy 3 (1*) 

3. Wóz przelotowy jednopunktowy 3 (1*) 

4. Wóz koksowy 3 (1*) 
+ pojemnik 

5. Elektrowóz 3 (1*) 

6. Przesuwnica wsadnic 1 

7. Przesuwnica wozów zasypowych i 
stropowych 

1 

* oznaczenie maszyny rezerwowej 
 
W tabeli III.4.2. zestawiono podstawowe dane techniczne baterii o zdolno�ci produkcyjne 623 
tys. Mg koksu/rok, ilo�	 komór 2 x 37 = 74; wysoko�	 komory 5,0 m; na wsad ubijany. 
 
 
Tabela III.4.2. Podstawowe dane techniczne baterii o zdolno�ci produkcyjne 623 tys.  

Mg koksu/rok 
 

Nazwa wska�nika Jedn. PTU-2010 

Ilo�	 komór w baterii szt. 2 x 37=74 
Podziałka komór (odległo�	 mi�dzy osiami pieców ) mm 1360 
Wymiary komór koksowych  ( w stanie zimnym )  
długo�	 całkowita mm 15040 
długo�	 mi�dzy wymurówk� drzwi mm 14200 
wysoko�	 całkowita mm 5000 
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Nazwa wska�nika Jedn. PTU-2010 

szeroko�	 strona maszynowa mm 495 
szeroko�	 strona koksowa mm 525 
szeroko�	 - �rednia mm 510 
obj�to�	 całkowita m3 38,4 
Wymiary komór koksowych  ( w stanie gor�cym )  
nominalna długo�	 mi�dzy wymurówk� drzwi mm 14400 
nominalna wysoko�	 komory mm 5075 
nominalna �rednia szeroko�	 komory mm 498 
nominalna obj�to�	 u�ytkowa m3 34,14 
Wymiary wsadu - naboju w�glowego   
długo�	 wsadu mm 14150 
wysoko�	 wsadu mm 4845 
szeroko�	 wsadu mm 460 
obj�to�	 wsadu m3 31,54 
System grzewczy   
Podziałka kanałów grzewczych mm 480 
Ilo�	 kanałów grzewczych w �cianie  mm 30 

Projektowana zdolno�� produkcyjna baterii 
Dane wyj�ciowe   
Ilo�	 komoro godzin w roku ( 365 dni ) komoro 

godziny 
648 240 

Stopie� wykorzystania czasu kalendarzowego % 98,5 
G�sto�	 wsadu w stanie roboczym  kg/m3 1 100 
G�sto�	 wsadu przeliczona na wsad suchy kg/m3 990 
Masa naboju w stanie roboczym Mg 34,68 
Zawarto�	 wilgoci we wsadzie % 10±0,5 
Uzysk koksu suchego z suchego wsadu % 76 
Czas koksowania h 24,66 
Nominalna ilo�	 cykli na dob� c / d 72 
   
Nominalna wielko�� przerobu w�gla   
wsad w�gla suchego na jedn� komor� Mg 31,22 
dobowy wsad w�gla suchego na bateri� Mg/d 2 248 
dobowy wsad w�gla wilgotnego na bateri� Mg/d 2 498 
roczny wsad w�gla suchego na bateri�  Mg/rok 820 503 
roczny wsad w�gla wilgotnego na bateri� Mg/rok 911 670  
Nominalna wielko�� produkcji koksu   
produkcja koksu suchego z komory Mg 23,7 
dobowa produkcja koksu suchego ogółem  Mg/d 1 708 

Zdolno�� produkcyjna baterii Mg/rok 623 583 
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Nazwa wska�nika Jedn. PTU-2010 

Roczna produkcja koksu suchego ogółem z baterii 
po uwzgl�dnieniu wsp. wykorzystania czasu 
kalendarzowego 

Mg/rok 611 158 

 
 
III.4.1. Przemiałownia – obiekt nr 111-M 
 
Przemiałownia W�gla jest obiektem, w którym nast�puje przemiał w�gla dostarczanego do 
Koksowni w celu uzyskania wymaganego stopnia rozdrobnienia, najkorzystniejszego z punktu 
widzenia procesu wytwarzania koksu. 
W�giel transportowany ze stanowiska rozładunku wagonów, poprzez układ zsypnic oraz system 
przeno�ników ta�mowych rewersyjnych, skierowany jest do zbiorników buforowych młynów. 
Ka�dy młyn posiada niezale�ny zbiornik buforowy. 
W obiekcie tym obecnie zainstalowano pi�	 młynów młotkowych o wydajno�ci max 500 Mg/h 
ka�dy.  
W�giel przemielony w młynach transportowany jest dwoma przeno�nikami do zbiorników 
magazynuj�co-dozuj�cych (ob. 113-M). 
 
W ramach zakresu modernizacji Przemiałowni W�gla przewiduje si� zabudow� dwóch nowych 
młynów o wydajno�ci 500Mg/h ka�dy z mo�liwo�ci� regulacji szczeliny mi�dzy płyt� 
urabiaj�c� a młotkami dla regulacji wydajno�ci i przemiału. 
 
Nowe młyny zlokalizowane b�d� w istniej�cym budynku Przemiałowni W�gla w zamian za 
istniej�ce młyny nr 0228 oraz 0229. 
 
Granic� modernizacji młynów b�d� istniej�ce zbiorniki buforowe podlegaj�ce modernizacji oraz 
układ przesypów na przeno�niki ta�mowe transportuj�ce w�giel do obiektu nr 113. 
W ramach zabudowy nowych młynów zostanie wykonana przebudowa istniej�cych zbiorników 
buforowych (obci�cie lejów o ok. 700mm), zabudowa nowych podajników b�bnowych o 
wydajno�ci 500 t/h z płynn� regulacj� obrotów dla zapewnienia oczekiwanej wydajno�ci i 
sprawno�ci mielenia  poszczególnych składników mieszanki. 
 
Dla ograniczenie zapylenia w budynku Przemiałowni W�gla przewiduje si� zmodernizowa	 
instalacj� odpylaj�c� dla młynów poz. 0227÷0229. Istniej�ca instalacja zostanie zdemontowana 
wł�cznie z kominem (z emitorem) a w jej miejsce zostanie zabudowana nowa, poł�czona z 
dwoma nowymi młynami poz. 0228 i 0229 oraz z istniej�cym młynem poz. 0227. 
W skład instalacji odpylania wchodz�: 

• Wentylator promieniowy 
• Ruroci�gi odpylania - ss�ce 
• Odpylacz tkaninowy 
• Emitor gazów oczyszczonych 
• Zabezpieczenia przeciwwybuchowe 

 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 39 

W uwagi na mo�liwo�	 powstawania atmosfery wybuchowej, instalacja odpylania oraz ruroci�gi 
zostan� zaprojektowane i dostarczone wraz z systemami zabezpieczaj�cymi przez wybuchem. 
 
Dla likwidacji nawisów w�gla powstaj�cych w zbiornikach przewiduje si� zabudow� armatek 
zasilanych spr��onym powietrzem. 
 
Sterowanie pulsatorami b�dzie wykonywane automatycznie poprzez sygnał z czujnika poziomu 
w zbiornikach buforowych o zaleganiu nawisów na �cianach zbiornika. 
 
III.4.2. Zbiorniki magazynowo - dozuj�ce – obiekt nr 113-M 
 
Zbiorniki magazynowo-dozuj�ce s� obiektem słu��cym do magazynowania takiej ilo�ci 
komponentów w�gli, które s� potrzebne do prawidłowego i nieprzerwanego prowadzenia 
procesu technologicznego zasilania wie� w�glowych. W obiekcie jest 18 zbiorników, ka�dy o 
pjemno�ci1000 ton w�gla. �rednica ka�dego zbiornika wynosi 8,0m. 
Do zbiorników magazynowo-dozuj�cych wchodz� dwa ko�cowe przeno�niki ci�gu 
transportowego prowadz�ce z przemiałowni w�gla. Zespół przeno�ników przejezdnych 
rewersyjnych pozwala kierowa	 w�giel do wybranego jednego z osiemnastu zbiorników. 
Odbiór w�gla odbywa si� poprzez dozowniki przeno�nikowe z wagami i przeno�nikami 
ta�mowymi z przesypami.  
 
Modernizacja zbiorników magazynowo-dozuj�cych obejmuje zmian� funkcji poszczególnych 
zbiorników. W 10 zbiornikach b�dzie magazynowany w�giel do przygotowania mieszanki dla 
baterii 1÷2 i 5 (system zasypowy). Pozostałe zbiorniki b�d� magazynowały w�giel dla baterii 
nr 3 i 4 (system ubijany). 
 
III.4.3. Mieszalnia w�gla – obiekt nr 114-M 
 
Mieszalnia w�gla jest obiektem, którego przeznaczeniem jest zestawianie mieszanki w�gla 
najkorzystniejszej z punktu widzenia procesu wytwarzania koksu. Zapewnienie jednorodnej 
mieszanki z ró�nych gatunków w�gla i utrzymanie stabilnej wilgotno�ci mo�liwe b�dzie poprzez 
poprawn� prac� ta�m dozuj�cych i poprawna prac� systemu kontroli i sterowania instalacj� 
nawil�ania. 
 
Projektowana technologia nowych baterii koksowniczych nr 3 i nr 4 polegaj�ca na systemie 
wsadu ubijanego wymusza konieczno�	 dostarczania mieszanki w�glowej z zawarto�ci� wilgoci 
na poziomie 10%±0,5%. Obecnie koksownia stosuje w�giel (w zale�no�ci od gatunku) o 
wilgotno�ci w zakresie 7÷16%. Aby uzyska	 odpowiedni�-��dan� wilgotno�	 przewiduje si� 
zabudow� instalacji nawil�ania. 

Instalacja nawil�ania, b�dzie zabudowana w obiekcie mieszalni w�gla na ci�gach 
transportowych przed mieszalnikiem. Dysze zraszaj�ce b�d� zabudowane na przesypach w/w 
przeno�ników.  Zasilanie w wod� dla instalacji nawil�ania b�dzie z istniej�cego ruroci�gu wody 
przemysłowej p.po� biegn�cego w rejonie Mieszalni W�gla o �rednicy  φ400.  

Układ pomiaru wilgoci przed instalacj� nawil�ania w�gla pozwoli na dobranie odpowiedniej 
ilo�ci wody, jak� nale�y poda	 na dan� parti� w�gla. 
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Nast�pny układ pomiaru wilgoci b�dzie zamontowany za instalacj� nawil�ania oraz po układzie 
mieszania. Układ ten pozwoli na pomiar wilgoci materiału podawanego ju� na układ transportu 
do wie�y w�gla a nast�pnie do komór baterii. 

Do regulacji strumienia wody instalacji nawil�ania słu�y	 b�dzie zawór regulacyjny sterowany 
elektrycznie, który w zale�no�ci od informacji z czujników wilgoci b�dzie okre�lał odpowiedni� 
dawk� wody. 

Z bilansu zawarto�ci wilgoci w składnikach mieszanki wynika zapotrzebowanie na wod� do 
instalacji nawil�ania max. 30 m3/h. 

III.4.4. Stacja przesypowa nr 33 – obiekt nr 126 
Stacja przesypowa nr 33 b�dzie nowym obiektem kubaturowym, który planuje si� zabudowa	 
nad przeno�nikami transportuj�cymi mieszank� w�glow� ze zbiorników magazynowo 
dozuj�cych do mieszalni w�gla. Stacja ta przygotowana b�dzie do odbioru w�gla z tzw. 
nietrafionych nabojów wyładowanych na Pomo�cie ko�cowym nr 5. 

 
Stacja przesypowa zabudowana b�dzie nad tunelem przeno�ników ta�mowych ł�cz�cych 
zbiorniki  magazynowo-dozuj�ce oraz mieszalni� w�gla. 

Transport mieszanki w�glowej ze zbiornika nietrafionych nabojów znajduj�cych si� w pomo�cie 
ko�cowym b�dzie odbywał si� przeno�nikiem ta�mowym. Przeno�nik o szeroko�ci Bt =650 mm 
b�dzie zabudowany w tunelu. 

W stacji przesypowej zabudowana b�dzie stacja nap�dowa i zsypnica przesypuj�ca mieszank� na 
jeden z przeno�ników transportuj�cych w�giel do mieszalni. 

III.4.5. Stacja rozrz�dowa nr 5  – obiekt nr 115-M 
 
Stacja rozrz�dowa nr 5 jest istniej�cym obiektem kubaturowym w który planuje si� zabudowa	 
układ transportu w�gla na nowy ci�g transportowy w�gla do zbiornika mieszanki w�glowej 
baterii nr 4. Stacja rozrz�dowa nr 5 jest obiektem zabudowanym na istniej�cym ci�gu 
transportowym do wie�y w�gla nr 2. 
Planuje si� zabudow� przesypu dwudrogowego na jednym z istniej�cych przeno�ników 
ta�mowych wchodz�cych do stacji przesypowej (przeno�nik poz. 0412) pozwalaj�cy na 
skierowanie strugi materiału na nowy przeno�nik ta�mowy zabudowany na poz. +34,870. 

Przeno�nik ten b�dzie podawa	 materiał na nowy ci�g transportu w�gla do zbiornika mieszkanki 
w�glowej (ob. Nr 124). 

Planowana wydajno�	 nowego układu transportu wynosi	 b�dzie 1000 Mg/h (szeroko�	 ta�my 
B=1200 mm).  

Przewiduje si� rozbudow� Stacji o dwa poziomy technologiczne, poz. +34,870 oraz poz. 
+27,355, do których doj�cie b�dzie z istniej�cych stropów stacji przesypowej. 

Rozbudowa stacji b�dzie od strony północno-wschodniej. Planuje si� budow� słupa pomi�dzy 
stacj� przesypow� a stacja transformatorow� (ob. nr 459-M).  

III.4.6. Stacja przesypowa nr 32 – obiekt nr 125 
Stacja przesypowa nr 32 b�dzie obiektem nowym wybudowanym w rejonie stacji rozrz�dowej nr 
5 i stacji nr 31. W stacji tej b�dzie przebiegał przeno�nik ta�mowy wyprowadzony z zsypnicy 
dwustrumieniowej stacji rozrz�dowej nr 5 i podaj�cy w�giel bezpo�rednio na przeno�nik 
biegn�cy ze stacji nr 31 do zbiornika II. 
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III.4.7. Wie�a w�gla nr 2 – obiekt nr 118-M 
 
Wie�a w�glowa jest obiektem istniej�cym. Dla baterii systemu zasypowego jest ostatnim 
obiektem tzw. drogi w�gla słu��cym do magazynowania mieszanki wsadowej i 
przekazywania jej do zbiorników wozu zasypowego. Dla baterii nr 3 i nr 4 systemu ubijanego 
wie�a w�glowa b�dzie wykorzystana, jako zbiornik magazynowy mieszanki w�glowej dla 
obu baterii. Z wie�y w�glowej dwoma niezale�nym ci�gami przeno�ników ta�mowych w�giel 
transportowany b�dzie do Zbiornika I zasilaj�cego wsadnic� baterii nr 3 i Zbiornika II 
zasilaj�cego wsadnic� baterii nr 4.  
 

Przystosowanie wie�y w�glowej do pracy w nowym układzie polegało b�dzie na likwidacji 
stalowych zbiorników bocznych oraz zasilaj�cych je urz�dze�. Urz�dzenia zasilaj�ce zbiornik 
wie�y (most obrotowy, przeno�nik rewersyjny) b�d� zast�pione nowymi i b�d� pracowały w 
układzie pełnej automatyki. Pomi�dzy dwoma poziomami nadbudowy wie�y zabudowana b�dzie 
kabina dla sterowania urz�dzeniami zasilaj�cymi zbiornik wie�y. Wymianie ulegn� równie� 
urz�dzenia do transport poziomego i pionowego (d
wig towarowo-osobowy). Urz�dzenia 
transportu w�gla odpadowego zostan� zdemontowane.  

Pod wylotami zabudowane zostan� zamkni�cia szcz�kowe. Z dwóch rz�dów wylotów (rz�d 1 i 
2) trzema równoległymi przeno�nikami w�giel kierowany b�dzie na przeno�nik ta�mowy do 
Zbiornika I, który zasilał b�dzie wsadnic� baterii nr 3. Z dwóch pozostałych rz�dów równie� 
trzema równoległymi przeno�nikami w�giel kierowany b�dzie na przeno�nik ta�mowy do 
Zbiornika II, który zasilał b�dzie wsadnic� baterii nr 4.   

Dla utrzymania czysto�ci w obiekcie zainstalowana b�dzie instalacja centralnego odkurzania. W 
celu polepszenia opró�niania zbiornika w�gla zabudowane b�d� pulsatory pneumatyczne. 

III.4.8. Stacja przesypowa nr 30 - obiekt nr 121 
 
Stacja przesypowa nr 30 b�dzie nowym obiektem kubaturowym, który planuje si� zabudowa	 na 
ci�gu transportowym mieszanki w�glowej, umo�liwiaj�c zmian� kierunku transportu w�gla, 
który b�dzie wyprowadzany z wie�y w�gla nr 2, a docelowo kierowany do Zbiornika I 
mieszanki w�glowej. Zbiornik planuje si� posadowi	 nad torowiskiem wsadnicy od strony 
baterii nr 3. 
Stacja przesypowa nr 30 b�dzie obiektem zabudowanym na nowoprojektowanym ci�gu 
transportowym z wie�y w�gla nr 2 do zbiornika I mieszanki wsadowej. 

W�giel spod wie�y w�gla nr 2 b�dzie wyprowadzany trzema przeno�nikami ta�mowymi na 
przeno�nik zbiorczy. Ka�dy z trzech przeno�ników ustawiony jest pod dwoma wylotami 
odpowiednio dla strony koksowej, wysypów �rodkowych i strony maszynowej (w�giel 
pobierany z 6 wysypów od strony baterii nr 3). Na ka�dym wysypie planowana jest zabudowa 
pulsatora pneumatycznego (o pojemno�ci 60 l dla poprawienia pewno�ci spływu materiału), 
zasuwy pr�towej i nowego zamkni�cia szcz�kowego sterowanego hydraulicznie. 

Planowana wydajno�	 ka�dego z 3 przeno�ników wynosi 250 Mg/h (szeroko�	 ta�my B=1000 
mm). Przeno�niki nachylone b�d� pod k�tem około 16°. W�giel z tych 3 przeno�ników 
zsypnicami jednostrumieniowymi trafia na ustawiony do nich pod k�tem prostym przeno�nik 
zbiorczy wyprowadzaj�cy materiał na stron� maszynow� w kierunku nowej stacji przesypowej 
nr 30. Planowana wydajno�	 tego przeno�nika wynosi 800Mg/h (szeroko�	 ta�my 1200 mm). 
Przeno�nik b�dzie nachylony pod k�tem około 9°. Galeria przeno�nika zbiorczego rozpi�ta 
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b�dzie pomi�dzy stref� wie�y w�gla nr 2 a nowoprojektowan� stacj� przesypow� nr 30 (z jedn� 
podpor� po�redni� na konstrukcji wsporczej zbiornika I mieszanki w�glowej). Stacj� zdawcz� 
przeno�nika zbiorczego przewiduje si� zabudowa	 na poziomie +31,050 nowej stacji 
przesypowej. Z tego poziomu materiał zsypnic� jednostrumieniow� trafia na posadowiony na 
poziomie +27,250 przeno�nik po�redni ustawiony prostopadle do poprzedniego. W�giel 
przeno�nikiem po�rednim zabudowanym w poziomie i poprzez zsypnic� jednostrumieniow� 
transportowany jest na drugi przeno�nik zbiorczy. Stacja zasypowa drugiego przeno�nika 
zbiorczego zlokalizowana jest na poziomie +22,950. Z tego poziomu przeno�nik biegn�cy w 
galerii (bez podpór po�rednich) transportuje materiał do zbiornika I mieszanki w�glowej (obiekt 
nr 122). Nachylenie przeno�nika b�dzie wynosiło około 15°. Stacja zdawcza 2-go przeno�nika 
zbiorczego zabudowana b�dzie na poziomie +34,900 nad zbiornikiem I mieszanki w�glowej. 
Wydajno�	 i szeroko�	 ta�my przeno�nika po�redniego i 2-go zbiorczego planuje si� jak dla 1-
szego przeno�nika zbiorczego (800Mg/h i B=1200 mm). 

Wszystkie przeno�niki b�d� wykonane w lekkiej konstrukcji (bez obudowy) – same ta�moci�gi 
b�d� przykryte.  

Stacja przesypowa nr 30 b�dzie posiadała trzy obudowane poziomy obsługowe, do których 
b�dzie prowadziła nowa klatka schodowa. 

Dla utrzymania wła�ciwego porz�dku przewiduje si� zabudow� instalacji odkurzania 
przemysłowego dla obudowanych poziomów stacji przesypowej nr 30. 

III.4.9. Zbiornik I mieszanki w�glowej – obiekt nr 122 
 
Zbiornik I mieszanki w�glowej b�dzie nowym obiektem kubaturowym zabudowanym nad 
torowiskiem wsadnicy od strony baterii 3 i stanowi zapas buforowy w�gla o pojemno�ci 
u�ytecznej około 350 Mg dla wsadnicy baterii nr 3. 
Zbiornik I mieszanki w�glowej b�dzie obiektem stalowym, obudowanym, posadowionym nad 
torowiskiem po stronie maszynowej od strony baterii nr 3. Zasilany jest przeno�nikiem 
ta�mowym, który startuje z stacji przesypowej nr 30. Cz��	 konstrukcji wsporczej Zbiornika I 
stanowi podpor� galerii nr 122, w której prowadzony jest przeno�nik zasilaj�cy zbiornik I 
mieszanki wsadowej. Przeno�nik ta�mowy o szeroko�ci B=1200 mm i wydajno�ci 800 Mg/h 
wprowadzony jest nad zbiornik na poziomie +34,900. Dla równomiernego zasypywania 
zbiornika (którego przekrój jest prostok�tem o wymiarach około 16,8m x 7,0m) przewiduje si� 
zabudow� 4 szt. dwustronnych zrzutni pługowych sterowanych hydraulicznie. Dla kontroli stanu 
napełnienia zbiornika planuje si� zabudow� czujników wskazania poziomu maksymalnego (przy 
ka�dym punkcie zasypu) i czujników wskazania poziomu minimalnego (na ka�dym leju 
wylotowym ze zbiornika). Pojemno�	 u�yteczna zbiornika wynosi około 350Mg (co stanowi 
zapas dla około 10 naboi w�glowych). Wyprowadzenie mieszanki w�glowej b�dzie si� 
odbywało przez 5 lejów wykonanych w formie �ci�tych graniastosłupów. �ciany lejów b�d� 
nachylone pod k�tem 17,5° od pionu. Liniowe rozmieszczenie wylotów z lejów Zbiornika I jest 
dopasowane do usytuowania lejów zasypowych wsadnicy z ubijarkami. Ka�dy z 5 wylotów ze 
zbiornika I b�dzie wyposa�ony w zasuw� pr�tow� i sterowane hydraulicznie zamkni�cie 
szcz�kowe. Pod zamkni�ciem szcz�kowym zabudowany b�dzie lej po�redni, który b�dzie 
kierował mieszank� w�glow� bezpo�rednio do zbiornika wsadnicy. Dla polepszenia warunków 
spływu w�gla planuje si� zabudow� pulsatorów pneumatycznych.  

W obiekcie nr 122 przewidziano dwa poziomy obsługowe. Jeden na poziomie +34,900 wzdłu� 
przeno�nika ta�mowego z zrzutniami pługowymi. Drugi na poziomie +22,040 przy lejach 
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wysypowych ze Zbiornika I. Dodatkowo na tym poziomie planuje si� wydzielenie osobnego 
pomieszczenia na zabudow�: 

- stacji hydraulicznej do sterowania zamkni�ciami szcz�kowymi i zrzutniami pługowymi 

- rozdzielni elektrycznej (pomieszczenie ogrzewane min. +5°C, wentylowane, �ciany 
izolowane). 

Przestrze� pomieszczenia pod lejami planuje si� ogrzewa	 ciepłym powietrzem nagrzanym w 
rekuperatorze zabudowanym w kanale spalinowym baterii. Przepływ powietrza b�dzie 
wymuszony przez wentylator zabudowany w pomo�cie pod wie�� w�gla lub przy kominie. 

Dla umo�liwienia prawidłowej obsługi obiektu planuje si� zabudow� wci�gnika nad poziomem 
+34,900 (nad stacj� nap�dow� przeno�nika ta�mowego) 

Nowe poziomy obsługowe Zbiornika I mieszanki w�glowej zostan� skomunikowane z istniej�c� 
klatk� schodow� (i szybem windowym) znajduj�c� si� przy wie�y w�glowej nr 2. 

Dla utrzymania wła�ciwego porz�dku na obudowanych poziomach obsługowych przewiduje si� 
zabudow� instalacji odkurzania przemysłowego 

III.4.10. Stacja przesypowa nr 31– obiekt nr 123 
 
Stacja przesypowa nr 31 b�dzie nowym obiektem kubaturowym, który planuje si� zabudowa	 na 
ci�gu transportowym mieszanki w�glowej, umo�liwiaj�c zmian� kierunku transportu w�gla, 
który b�dzie wyprowadzany z wie�y w�gla nr 2, a docelowo kierowany do Zbiornika II 
mieszanki w�glowej. Zbiornik planuje si� posadowi	 nad torowiskiem wsadnicy od strony 
baterii nr 4. 
Stacja przesypowa nr 31 b�dzie obiektem zabudowanym na nowoprojektowanym ci�gu 
transportowym z wie�y w�gla nr 2 do Zbiornika II mieszanki wsadowej. 

W�giel spod wie�y w�gla nr 2 b�dzie wyprowadzany trzema przeno�nikami ta�mowymi na 
przeno�nik zbiorczy. Ka�dy z trzech przeno�ników ustawiony jest pod dwoma wylotami 
odpowiednio dla strony koksowej, wysypów �rodkowych i strony maszynowej (w�giel 
pobierany z 6 wysypów od strony baterii nr 4). Na ka�dym wysypie planowana jest zabudowa 
pulsatora pneumatycznego (o pojemno�ci 60 l dla poprawienia pewno�ci spływu materiału), 
zasuwy pr�towej i nowego zamkni�cia szcz�kowego sterowanego hydraulicznie. 

Planowana wydajno�	 ka�dego z 3 przeno�ników wynosi 250 Mg/h (szeroko�	 ta�my B=1000 
mm). Przeno�niki nachylone b�d� pod k�tem około 16°. W�giel z tych 3 przeno�ników 
zsypnicami jednostrumieniowymi trafia na ustawiony do nich pod k�tem prostym przeno�nik 
zbiorczy wyprowadzaj�cy materiał na stron� maszynow� w kierunku nowej stacji przesypowej 
nr 31. Planowana wydajno�	 tego przeno�nika wynosi 800Mg/h (szeroko�	 ta�my 1200 mm). 
Przeno�nik b�dzie nachylony pod k�tem około 9°. Galeria nr 123 przeno�nika zbiorczego 
rozpi�ta b�dzie pomi�dzy stref� wie�y w�gla nr 2 a nowoprojektowan� stacj� przesypow� nr 31 
(z jedn� podpor� po�redni� na konstrukcji wsporczej Zbiornika II mieszanki w�glowej). Stacj� 
zdawcz� przeno�nika zbiorczego przewiduje si� zabudowa	 na poziomie +31,050 nowej stacji 
przesypowej. Z tego poziomu materiał zsypnic� jednostrumieniow� trafia na posadowiony na 
poziomie +27,250 przeno�nik po�redni  ustawiony prostopadle do poprzedniego. W�giel 
przeno�nikiem po�rednim zabudowanym w poziomie i poprzez zsypnic� jednostrumieniow� 
transportowany jest na drugi przeno�nik zbiorczy. Stacja zasypowa drugiego przeno�nika 
zbiorczego zlokalizowana jest na poziomie +22,950. Z tego poziomu przeno�nik biegn�cy w  
galerii nr 124 (bez podpór po�rednich) transportuje materiał do Zbiornika I mieszanki w�glowej 
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(obiekt nr 124). Nachylenie przeno�nika b�dzie wynosiło około 15°. Stacja zdawcza 2-go 
przeno�nika zbiorczego zabudowana b�dzie na poziomie +34,900 nad Zbiornikiem II mieszanki 
w�glowej. Wydajno�	 i szeroko�	 ta�my przeno�nika po�redniego i 2-go zbiorczego planuje si� 
jak dla 1-szego przeno�nika zbiorczego (800Mg/h i B=1200 mm). 

Wszystkie przeno�niki b�d� wykonane w lekkiej konstrukcji (bez obudowy) – same ta�moci�gi 
b�d� przykryte. 

Stacja przesypowa nr 31 b�dzie posiadała trzy obudowane poziomy obsługowe, do których 
b�dzie prowadziła nowa klatka schodowa. 

Dla utrzymania wła�ciwego porz�dku przewiduje si� zabudow� instalacji odkurzania 
przemysłowego dla obudowanych poziomów stacji przesypowej nr 31. 

III.4.11. Zbiornik II mieszanki w�glowej – obiekt nr 124 
 
Zbiornik II mieszanki w�glowej b�dzie nowym obiektem kubaturowym zabudowanym nad 
torowiskiem wsadnicy od strony baterii 4 i stanowi zapas buforowy w�gla o pojemno�ci 
u�ytecznej około 350 Mg dla wsadnicy baterii nr 4. 
 
Zbiornik II mieszanki w�glowej b�dzie obiektem stalowym, obudowanym, posadowionym nad 
torowiskiem po stronie maszynowej od strony baterii nr 4. Zasilany jest przeno�nikiem 
ta�mowym, ze stacji przesypowej nr 31 lub ze stacji rozrz�dowej nr 5. Cz��	 konstrukcji 
wsporczej zbiornika II stanowi podpor� galerii nr 124, w której prowadzony jest przeno�nik 
zasilaj�cy Zbiornik II mieszanki wsadowej. Przeno�nik ta�mowy o szeroko�ci B=1200 mm i 
wydajno�ci 800 Mg/h wprowadzony jest nad zbiornik na poziomie +34,900. Rozwi�zanie 
technologiczne Zbiornika II jest takie samo jak Zbiornika I opisanego w punkcie  
 
III.4.12. Bateria koksownicza nr 3 – obiekt nr 153-M 
 
Bateria koksownicza nr 3 jest podstawow� jednostk� produkcyjn� koksu. Składa	 si� b�dzie z 
74 komór koksowych, rozmieszczonych w dwóch blokach, po 37 komór ka�dy, w rozstawie co 
1,36 m. Bloki przedziela �elbetowy przyczółek �rodkowy, a od czoła masyw zamykaj� 
�elbetowe przyczółki skrajne. Masyw ceramiczny uło�ony zostanie na �elbetowej płycie 
dyszowej na poz. +0,808 m. Podłu�ne �ciany masywu ceramicznego ograniczone s� 
okotwiczeniem składaj�cym si� ze stojaków i �ci�gów poprzecznych. Po obu stronach masywu 
(strona maszynowa – oznaczana w dalszej cz��ci opisu skrótem SM oraz strona koksowa SK) 
usytuowane s� pomosty boczne. Ich stropy wykorzystywane s� jako ci�gi komunikacyjne 
wzdłu� baterii, a na poziomie przyziemia osłaniaj� m.in. zawory przestawcze powietrza 
i spalin. Na SK konstrukcja pomostu bocznego umo�liwia dodatkowo oparcie jednej z dwóch 
szyn torowiska wozu przelotowego. Wzdłu� podbudowy (po SK i SM) posadowiono na płycie 
fundamentowej baterii (poz-2,55 m) kolektory spalin. Kolektory z bloków A i B – oddzielnie 
dla ka�dej strony baterii - ł�cz� si� w rejonie przyczółka �rodkowego w dwa kanały 
przechodz�ce pod torowiskiem wsadnic. Na ich zako�czeniu zabudowano klapy regulacyjne 
ci�gu kominowego (dla SM i SK oddzielnie). Poza klapami kanały poł�czy wspólny kolektor 
wprowadzony do czopucha komina baterii nr 3.  
Na stropie baterii (poz.+11,883 m) na całej jego długo�ci usytuowano obiekt pn. „Torowisko 
wozów stropowych”. Równolegle do osi podłu�nej baterii po SM zlokalizowano odbieralnik 
gazu ustawiony na stropie baterii. Do słupów kotwicznych po SK baterii zamocowano 
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konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej zasilania wozu przelotowego i stropowego 
natomiast po SM baterii zostan� zamocowane barierki i ekrany osłonowe. 

 
Projektowana Bateria koksownicza nr 3 produkowa	 b�dzie koks hutniczy w ró�nych gatunkach. 
Do oblicze� techniczno - produkcyjnych przyj�to mieszank� w�glow� przeznaczon� do 
produkcji koksu stabilizowanego IS. 

Dostawy surowców i sposób odbioru produktów 
1. Surowce: 

• w�giel - b�dzie dostarczany do baterii koksowniczej poprzez Wie�� w�gla nr 2 
i wsadnic�, 

• woda amoniakalna – b�dzie dostarczana ruroci�gami mi�dzyoddziałowymi 
z Instalacji W�glopochodnych, 

• gaz do ogrzewania baterii. 

2. Produkty: 

• koks – b�dzie odbierany z baterii koksowniczej wozem koksowym i kierowany do 
schładzania w ISChK, a z niej systemem przeno�ników ta�mowych do sortowni, 
sk�d po rozdzieleniu na frakcje ziarnowe b�dzie ładowany na wagony kolejowe  
i kierowany do odbiorców, 

• gaz surowy – b�dzie odci�gany do odbieralnika gazu, sk�d ruroci�giem gazu 
surowego transportowany dalej do Instalacji W�glopochodnych, 

• smoła surowa, benzol – jako produkty (wydzielane z tzw. kondensatu wodno – 
smołowego i gazu surowego) i sam kondensat wodny, transportowane b�d� wspólnie 
ruroci�giem gazu surowego do Instalacji W�glopochodnych. 

W obiekcie baterii pieców koksowniczych mo�na rozró�ni	 nast�puj�ce pomieszczenia 
technologiczne: 

• Dyszownia – zlokalizowana w podbudowie baterii. Stanowi ona pomieszczenie do 
zabudowy osprz�tu grzewczego (kolektory wraz z przewodami rozdzielczymi i 
armatur� gazow�) oraz obsługuj�cego go osprz�tu przestawczego. 

• Pomosty boczne po stronie koksowej (SK) i maszynowej (SM) – stanowi� 
pomieszczenia b�d�ce osłon� dla zaworów powietrzno – spalinowych oraz 
zwi�zanego z nimi elementami osprz�tu przestawczego. W pomostach bocznych 
prowadzone b�d� ponadto ruroci�gi energetyczne z Pomostu mi�dzybateryjnego nr 
4 do Pomostu �rodkowego nr 3. 

Podstawowe wyposa�enie techniczno – technologiczne obiektu stanowi�: 
• masyw ceramiczny baterii pieców koksowniczych wraz z okotwiczeniem, 

uzbrojeniem bocznym i uzbrojeniem stropu,  

• pomosty boczne po SK i SM, 

• osprz�t grzewczy, przestawczy wraz z hydrauliczn� przestawnic� gazu, osprz�t 
odbieralnikowy wraz z instalacjami technologicznymi,  

• ruroci�g gazu surowego wraz z kolektorami wody amoniakalnej 
wysokoci�nieniowej do czyszczenia odbieralnika i niskoci�nieniowej do chłodzenia 
gazu,  



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 46 

• instalacja zamkni�tego obiegu wody do uszczelnienia pokryw rur odci�gowych 
i przerzutowych. 

 

Masyw ceramiczny 
Masyw ceramiczny Baterii koksowniczej nr 3 składa	 si� b�dzie z dwóch bloków, 
rozdzielonych przyczółkiem �rodkowym. Blok posiada 37 komór koksowych, bateria ł�cznie 
74 komór. 

Komora koksowa została przystosowana do napełniania systemem ubijanym. Charakteryzuje j� 
zbie�no�	 �cian, która wynosi 30 mm oraz trzy otwory w stropie. Dwa przeznaczone s� dla 
zabudowy rur przerzutowych, jeden po stronie maszynowej dla odbioru gazu surowego przez 
rury odci�gowe. 

�ciana grzewcza została podzielona na 30 kanałów grzewczych, tworz�cych 15 ci�gów 
bli
niaczych. W ka�dym ci�gu bli
niaczym znajduje si� górne okno przewałowe oraz dwa 
dolne okna recyrkulacyjne. W kanałach grzewczych (w �cianach kanału) zostan� zabudowane 
2 dodatkowe otwory doprowadzaj�ce gor�ce powietrze na wysoko�ci ok. 1200 i 2500 mm od 
toku komory. 

Regeneratory do odzysku ciepła spalin, usytuowane s� prostopadle do osi baterii, dzielone na 
sekcje, wypełnione kształtkami typu rusztowego. Regeneratory zostan� wyposa�one w blachy 
regulacyjne pomi�dzy zaworami powietrzno spalinowymi, a podziałem kanału tokowego w osi 
systemu grzewczego. Zostanie zwi�kszona wysoko�	 zabudowy kształtek szamotowych w 
regeneratorach w stosunki do baterii nr 5 i 1. Wysoko�	 zabudowy kształtek krzemionkowych 
w regeneratorze zostanie obni�ona. Zmiana zabudowy regeneratora spowoduje podniesienie 
warstwy po�lizgowej w regeneratorze.  

Regeneratory - poprzeczne do osi baterii - podzielone zostały na sekcje, wypełnione 
kształtkami rusztowymi o mocno rozwini�tej powierzchni. 

System ogrzewania. Bateria nr 3 została przystosowana do opalania gazem koksowniczym z 
tzw. dolnym doprowadzeniem gazu poprzez płyt� dyszow� do palników w �cianach 
grzewczych. Odprowadzenie spalin nast�puje poprzez kolektory usytuowane po obu stronach 
baterii. Kanały spalinowe przeprowadzone s� z rejonu przyczółka �rodkowego na stron� 
maszynow� i podł�czone do czopucha komina. 

Regeneratory - poprzeczne do osi baterii - podzielone na sekcje, wypełnione kształtkami 
rusztowymi o mocno rozwini�tej powierzchni. 

• nowe rozwi�zania mechanicznego zaz�bienia kształtek ogniotrwałych w warstwach �cian 
i stropu pieca koksowniczego, 

• strop nowej konstrukcji o grubo�ci zwi�kszonej do ok. 1316 mm,  

• torowisko wozów stropowych, ukształtowane z belek stalowych o du�ej sztywno�ci, 
podparte w osiach �cian grzewczych. 

 
Osprz�ty baterii: 
 
Hydrauliczna przestawnica gazu słu�y do sterowania osprz�tem grzewczym baterii 
koksowniczej. Sterowanie to polega na okresowym przestawianiu /zamykaniu lub otwieraniu/ 
kurków przestawczych gazu i zaworów przestawczych powietrza i spalin. W sterowaniu 
po�redniczy osprz�t przestawczy przekazuj�cy ruchem posuwisto-zwrotnym nap�d od 
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hydraulicznych siłowników liniowych przestawnicy do kurków przestawczych i zaworów 
powietrzno-spalinowych. Nap�d ci�gien automatyczny, wg zadanego programu.  

W przypadku awarii instalacji hydraulicznej lub zaniku pr�du elektrycznego, dla awaryjnego 
nap�du ci�gien siłowniki zasilane s� za pomoc� pompy z nap�dem r�cznym. Przestawnica 
posiada układy zabezpieczaj�co-sygnalizacyjne na wypadek zerwania lub wydłu�enia ci�gna 
przestawczego, zaniku ci�nienia gazu.  

Po obu stronach siłowników hydraulicznych zabudowano układy sterowniczo-kontrolne, a na 
przestawnicy wska
niki optyczne poło�enia ci�gien, wchodz�ce w skład układu sterowania 
elektrycznego. 
 
Okotwiczenie baterii składa si� z okotwiczenia podłu�nego i poprzecznego. 
Okotwiczenie podłu�ne ka�dego bloku stanowi 6 stalowych �ci�gów podłu�nych spawanych z 
płaskowników oraz ko�cówek z pr�ta.. �ci�gi uło�one s� we wgł�bieniach stropu baterii i 
zamocowane do przyczółków: skrajnych i �rodkowego. Od strony przyczółków skrajnych w 
ka�dym �ci�gu podłu�nym zabudowany jest zestaw trzech spr��yn napinaj�cych o Pmax = 200 
kN ka�da.  
Okotwiczenie poprzeczne stanowi� stojaki kotwiczne oraz �ci�gi poprzeczne górne i dolne. 
Stojak kotwiczny składa si� z stalowych profili typu HE-M. Ustawione pionowo w osi �cian 
grzewczych stojaki kotwiczne powi�zane s� ze sob� u góry dwoma �ci�gami poprzecznymi, 
wykonanymi z pr�tów stalowych w gat. S355J2G3. �ci�gi górne uło�one s� w kanalikach pod 
powierzchni� stropu baterii. Stojaki u dołu zakotwiono do płyty dyszowej przy pomocy 
oddzielnych dolnych �ci�gów kotwicznych ze spr��yn� �rubow�. Stojaki wyposa�ono 
w regulowane spr��ynowe urz�dzenia dociskowe płyt ochronnych �cian, stropu pieców oraz 
trzonu. i cz��ciowo regeneratorów. W ka�dym zestawie �ci�gów poprzecznych zabudowano, 
po stronie maszynowej, po jednej spr��ynie �rubowej, do regulacji ich naci�gu. Stojaki zostan� 
dodatkowo wyposa�one w dociski dla regeneratorów. 
Z uwagi na bardzo trudne warunki eksploatacji / wysoka temperatura, korozja, itp./ 
zastosowano osłony �ci�gów poprzecznych, wykonane z rur �aroodpornych. 
 
Uzbrojenie boczne obejmuje ochronne płyty dociskowe głowic �cian grzewczych, ramy 
drzwiowe oraz drzwi piecowe. Zadaniem płyt dociskowych jest przenoszenie na �ciany 
grzewcze kontrolowanego nacisku pochodz�cego od słupów kotwicznych, ochrona głowic 
�cian grzewczych przed mechanicznymi uszkodzeniami i wypromieniowaniem ciepła oraz 
uniemo�liwienie dost�pu powietrza z zewn�trz do kanałów grzewczych. Zastosowane płyty 
obejmuj� tylko cz��	 głowicow� �ciany. Płyt� ochronn� stanowi blacha stalowa grubo�ci 40 
mm. Do płyty s� przymocowane �rubami wsporniki dociskaj�ce ram� drzwiow� w otworze 
komory koksowej. 
Ramy drzwiowe wykonane z �eliwa, posiadaj� dwie pary haków stalowych, które słu�� do 
ryglowania drzwi piecowych. Przez rozpieraj�ce działanie rygli drzwi na haki ramy, 
uzyskiwany jest wymagany docisk uszczelnienia drzwi do ramy drzwiowej. Ponadto, ramy 
drzwiowe zaopatrzono w prowadniki drzwi piecowych, które współpracuj�c z rolkami 
zamocowanymi do płyty drzwiowej umo�liwiaj� osadzanie drzwi na stałym, powtarzalnym 
poziomie i przeciwdziałaj� tym samym m.in. uszkadzaniu ramki uszczelniaj�cej. 
Drzwi piecowe posiadaj� ramk� uszczelniaj�c� z dociskiem i regulacj� spr��ynow�. Ten 
sposób uszczelnienia skutecznie uniemo�liwia przedostawanie si� gazów na zewn�trz oraz 
powietrza do wn�trza komory koksowniczej w czasie koksowania. Do u�ebrowanej konstrukcji 
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�eliwnej drzwi piecowych przymocowane s� ponadto siodła wymurówki, dwa rygle ze 
spr��ynowym mechanizmem rozporowym, uchwyty od
wiernika, rolki prowadz�ce. 
Celem ochrony metalowych cz��ci drzwi piecowych oraz izolacji cieplnej głowic �cian 
grzewczych, drzwi od strony komory koksowniczej s� wyło�one kształtkami z betonu 
ogniotrwałego. Kształt wyło�enia ogniotrwałego drzwi piecowych tworzy z s�siaduj�cymi 
�cianami kanał do ewakuacji gazów w przestrze� podsklepieniow� komory koksowej.  
 
Uzbrojenie stropu stanowi obudowa zewn�trznych otworów komór i �cian grzewczych, 
umiejscowionych w stropie pieców. 
W skład uzbrojenia stropu wchodz�:  

• �eliwne ramy i pokrywy otworów wziernikowych φ120 mm, 

• po dwa otwory rewizyjne na bloku, 

• �eliwne gniazda pod rury odci�gowe po stronie maszynowej oraz kró	ce rur 
przerzutowych po stronie koksowej i w osi baterii, 

• kró	ce DN 500 do podł�czenia rury przerzutowej wykonane z rury stalowej wraz 
z wymurówk� ogniotrwał� i głowic� uszczelnienia wodnego, dobór materiałów 
zapewni długotrwał� eksploatacj� rury. 

Przewidziano mechaniczne otwieranie pokryw kró	ców rur przerzutowych. Pokrywy kró	ców 
rur przerzutowych posiadaj� izolacj� ciepln�.  
 
Osprz�t grzewczy. Doprowadzenie gazu koksowniczego do opalania Baterii koksowniczej nr 
3 zlokalizowano w Pomo�cie mi�dzybateryjnym nr 4. Gaz z kolektora głównego φ 800 mm 
trafia, poprzez przeponowy podgrzewacz gazu koksowniczego, do kolektorów φ 610 mm, 
oddzielnych dla strony maszynowej i koksowej baterii.  
Z kolektorów gaz doprowadzany jest do przewodów rozdzielczych, a st�d do pionowych 
kanałów gazowych w masywie ceramicznym, przy czym jeden przewód rozdzielczy ł�czy 
parzyste kanały pionowe, drugi za� kanały nieparzyste /po stronie maszynowej lub koksowej/.  
Osprz�t grzewczy gazu koksowniczego zostanie wyposa�ony w �eliwne kurki odcinaj�ce DN 
65 oraz kurki przestawcze DN 65. Kurki przestawcze słu�� do zapewnienia optymalnych 
warunków ogrzewania baterii pieców koksowniczych.  
W kró	cach ł�cz�cych przewody rozdzielcze z dyszowymi zabudowane s� wymienne 
kalibrowane dysze stalowe w gatunku 1H18N9T, reguluj�ce ilo�ci gazu do poszczególnych 
palników.  
Na wylotach kanałów tokowych regeneratorów zainstalowane b�d� �eliwne zawory 
przestawcze powietrza i spalin, typu skrzyniowego o konstrukcji podobnej do zabudowanych 
na baterii nr 1 i 5. Zasysanie powietrza odbywa si� przez wloty umiejscowione na górnej 
powierzchni zaworów przestawczych. Konstrukcja zaworów b�dzie jednak dostosowana do 
potrzeb nowej konstrukcji masywu ceramicznego. 
Osprz�t grzewczy wyposa�ony jest w instalacj� do odwodnienia, odpowietrzenia 
i przeparowywania kolektorów gazowych, które zlokalizowane b�d� w Pomo�cie �rodkowym 
nr 3. Zako�czenia obydwu kolektorów stronowych wyprowadzone s� na zewn�trz dyszowni na 
stronie maszynowej i zabezpieczone za�lepk� przeciwwybuchow�.  
 
Osprz�t przestawczy. Zadaniem osprz�tu przestawczego jest dokonywanie cyklicznej zmiany 
kierunku opalania baterii zmieniaj�c poło�enie kurków przestawczych i zaworów powietrzno-
spalinowych.  
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Przestawianie kurków i zaworów nast�puje za pomoc� ci�gien nap�dzanych przez 
hydrauliczn� przestawnic� gazu. W składzie osprz�tu przestawczego wyró�niamy nast�puj�ce 
trasy ci�gien:  

• kurków przestawczych gazu koksowniczego, 

• zaworów przestawczych powietrza i spalin. 

Ci�gna kurków przestawczych gazu biegn� od przestawnicy, zabudowanej na przyczółku od 
strony Pomostu mi�dzybateryjnego nr 4 do kanału dysz, a nast�pnie wzdłu� przewodów gazu 
opałowego w dyszowni. Ci�gna podtrzymywane s� na całej trasie wspornikami.  
D
wignie kurków przestawczych poł�czone s� z ci�gnem za pomoc� zamków.  
Ci�gna steruj�ce prac� zaworów przestawczych powietrza i spalin biegn� od przestawnicy 
wzdłu� linii ich zabudowy w pomostach bocznych. Zastosowano równie� wsporniki do 
podtrzymywania trasy ci�gna.  
Zmiana kierunku trasy ci�gien zaworów przestawczych powietrza i spalin oraz kurków 
przestawczych gazu koksowniczego dokonuje si� na uło�yskowanych kierunkowych kołach 
linowych, umieszczonych na wspornikach mocowanych do skrajnych �elbetowych 
przyczółków baterii. 
 
Odbieralnik gazu surowego. Ka�dy z dwóch bloków Baterii koksowniczej nr 3 posiada jeden 
odbieralnik gazu o przekroju w kształcie litery „U”, posadowiony na podporach ustawionych 
na stropie po stronie maszynowej.  
Ka�dy z odbieralników posiada spadek w kierunku pomostu ko�cowego. W cz��ci �rodkowej 
odbieralniki b�d� poł�czone poprzez zasuwy z ruroci�giem gazu surowego. Ruroci�g gazu 
surowego b�dzie słu�ył równie� do odbioru i transportu kondensatu smołowo – wodnego. 
Odprowadzenie kondensatu wodno-smołowego z odbieralników odbywa	 si� b�dzie 
grawitacyjnie indywidualnie dla ka�dego odbieralnika.Gaz surowy z komór koksowniczych 
odbierany jest do odbieralnika poprzez rur� odci�gow�, trójnik, kolano a system SOPRECO 
lub hydroin�ekcja b�d� wspomaga	 odbiór gazu w czasie obsadzania. 
Odbieralnik ka�dego bloku zostanie wyposa�ony w pochodnie gazu surowego, poł�czone 
z odbieralnikiem poprzez hydrauliczny zawór odcinaj�cy o zamkni�ciu wodnym, samoczynnie 
otwieraj�cy si� przy wzro�cie ci�nienia w odbieralniku ponad warto�	 zało�on�. 
Poł�czenie komory koksowej z odbieralnikiem gazu b�dzie hermetyczne. System SOPRECO, 
pozwoli na indywidualn� regulacj� ci�nienia gazu w komorze. Obsługa osprz�tu 
odbieralnikowego b�dzie w pełni zmechanizowana. 
W celu uzyskania efektu bezdymnego napełniania komór koksowych, przewidziano przerzut 
gazów obsadowych do odbieralnika przez s�siedni� komor� w osi baterii i po stronie 
koksowej. Dodatkowo zostan� przewidziane kanały w murach przyczółkowych dla przerzutu 
gazu ze skrajnych komór. 
Odbieralniki wyposa�one s� w instalacje:  

• wody amoniakalnej niskoci�nieniowej do zraszania gazu surowego i ewentualnie do 
zaworu typu SOPRECO, 

• wody amoniakalnej wysokoci�nieniowej do hydraulicznego czyszczenia odbieralnika i 
ewentualnie do hydroin�ekcji, 

• wody przemysłowej do uszczelnienia pokryw rur odci�gowych, 
• pary wodnej, 
• awaryjnego zasilania zraszania gazu surowego wod� przemysłow�, 
• awaryjnego napełniania odbieralnika azotem, 
• awaryjnego napełniania odbieralnika par� wodn�. 
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Ponadto na opor�czowaniu podestów odbieralnika b�dzie zamocowany ruroci�g powietrza 
spr��onego DN 25, ruroci�g gazu koksowniczego do palników pilotowych pochodni gazu 
surowego oraz ruroci�g pary wodnej do pochodni gazu. 
Odbieralniki wyposa�one b�d� w aparatur� kontrolno - regulacyjn� do pomiaru temperatury i 
regulacji ci�nienia gazu surowego. 
Dla przeciwdziałania przegrzaniu dolnych partii odbieralników w trakcie normalnej pracy 
baterii zostan� zastosowane dodatkowo blachy osłonowe spełniaj�ce rol� ekranów przeciw 
emisyjnych oraz stanowi�ce ich izolacj� termiczn�. Ekrany nie b�d� utrudnia	 dost�pu do 
kanałów grzewczych. 

Stacje nadmuchu powietrza. Doprowadzenie powietrza do opalania ka�dej baterii 
zrealizowane b�dzie poprzez stacje nadmuchu wraz z kanałami doprowadzaj�cymi oczyszczone 
powietrze do podbudowy baterii. W podbudowie do dalszego transportu powietrza zostanie 
wykorzystany istniej�cy kanał w fundamencie baterii. 
 
Tabela III.4.3 Zapotrzebowanie czynników energetycznych i elektrycznych  
 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Wielko�� 
1 Gaz opałowy  Wd=16,0 MJ/m3n 

• godzinowe 
• dobowe 
• roczne 

 
m3 
m3 
m3 

 
15,73*103 
377,6*103  

132,83*106 

2 Para technologiczna p = 0,3÷0,42 MPa 
• dobowe 
• roczne 

 
Mg 
Mg 

 
    9,6 
3504 

3 Powietrze spr��one ci�nienie robocze 0,4÷0,5 MPa 
• dobowe 
• roczne 

 
m3 
m3 

/pobór okresowy/ 
1200 

438*103 
4 Powietrze AKPiR ci�nienie robocze 0,4÷0,5 MPa 

• dobowe 
• roczne 

 
m3 
m3 

 
    240 
87600 

5 Energia elektryczna n.n* 
• dobowe 
• roczne 

 
MWh 
MWh 

 
       8,0* 
2,9*103 

6 Woda amoniakalna p. = 0,9 MPa 
• godzinowe 
• dobowe 

 
m3 
m3 

 
    565 
13560 

7 Woda amoniakalna do czyszczenia odbieralnika  
p= 4,9 MPa 

m3/h pobór cykliczny 
20 ** 

8 Woda pitna ci�nienie robocze 0,2÷0,6 MPa 
• dobowe 
• roczne 

 
m3 
m3 

 
   6,5 
2370 

9 Woda przemysłowa ci�nienie robocze 0,35÷0,5 MPa 
• godzinowe  

 
      m3 

awaryjnie do 
odbieralnika 200 

Tabela nie obejmuje czynników na okres budowy i rozruchu 
  * Dotyczy baterii, pomostów i wie�y w�gla 
** Zapotrzebowanie wydatku pomp 
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III.4.13. Bateria koksownicza nr 4 – obiekt nr 154-M 
 
Bateria koksownicza nr 4 jest podstawow� jednostk� produkcyjn� koksu. Składa	 si� b�dzie z 74 
komór koksowych, rozmieszczonych w dwóch blokach, po 37 komór ka�dy, w rozstawie co 1,36 
m. Bloki przedziela �elbetowy przyczółek �rodkowy, a od czoła masyw zamykaj� �elbetowe 
przyczółki skrajne. Masyw ceramiczny uło�ony zostanie na �elbetowej płycie dyszowej na poz. 
+0,808 m. Podłu�ne �ciany masywu ceramicznego ograniczone s� okotwiczeniem składaj�cym 
si� ze stojaków i �ci�gów poprzecznych. Po obu stronach masywu (strona maszynowa – 
oznaczana w dalszej cz��ci opisu skrótem SM oraz strona koksowa SK) usytuowane s� pomosty 
boczne. Ich stropy wykorzystywane s� jako ci�gi komunikacyjne wzdłu� baterii, a na poziomie 
przyziemia osłaniaj� m.in. zawory przestawcze powietrza i spalin. Na SK konstrukcja pomostu 
bocznego umo�liwia dodatkowo oparcie jednej z dwóch szyn torowiska wozu przelotowego. 
Wzdłu� podbudowy (po SK i SM) posadowiono na płycie fundamentowej baterii (poz. -2,55 m) 
kolektory spalin. Kolektory z bloków A i B – oddzielnie dla ka�dej strony baterii - ł�cz� si� w 
rejonie przyczółka �rodkowego w dwa kanały przechodz�ce pod torowiskiem wsadnic. Na ich 
zako�czeniu zabudowano klapy regulacyjne ci�gu kominowego (dla SM i SK oddzielnie). Poza 
klapami kanały poł�czy wspólny kolektor wprowadzony do czopucha komina baterii nr 3.  
Na stropie baterii (poz.+11,883 m) na całej jego długo�ci usytuowano obiekt pn. „Torowisko 
wozów stropowych”. Równolegle do osi podłu�nej baterii po SM zlokalizowano odbieralnik 
gazu ustawiony na stropie baterii. Do słupów kotwicznych po SK baterii zamocowano 
konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznej zasilania wozu stropowego natomiast po SM 
baterii zostan� zamocowane barierki i ekrany osłonowe. 
 
Rozwi�zania technologiczne obiektu, wyposa�enie itd.  Analogicznie jak dla baterii nr 3 pkt 
III.4.12. 
 
III.4.14. Pomost �rodkowy nr 3 – obiekt nr 157-M 
 
Konstrukcja Pomostu �rodkowego nr 3 obejmowa	 b�dzie równie� pomosty boczne. Pomost 
stanowi	 b�dzie zaplecze remontowo - magazynowe w zakresie bie��cej obsługi Baterii nr 3. 
 
Wyposa�enie technologiczne pomostu stanowi�: 

• stanowiska do remontu i przegl�du drzwi piecowych i urz�dze� wyposa�enia maszyn, 
• pomieszczenia warsztatowe, magazynowe,  
• pomieszczenia rozdzielni elektrycznych i socjalne, 
• instalacja doprowadzenia powietrza do pomieszczenia dyszowni. 

 
Pomost �rodkowy nr 3 stanowi zaplecze remontowo – magazynowe w zakresie bie��cej 
obsługi Baterii koksowniczych nr 2 i 3. Na poszczególnych poziomach Pomostu �rodkowego 
nr 3 zlokalizowano: pomieszczenia warsztatowo – magazynowe, rozdzielni� elektryczn�, 
podesty obsługowe, stanowiska remontowe, dyspozytorni� oraz pomieszczenia socjalne i 
biurowe. 

Na stropie obiektu (poziom stropodachu +11,84m) – usytuowano Torowisko wozu 
stropowego.   

Na poziomie podbudowy baterii (poziom podbudowy  -2,740m) zabudowane b�d� urz�dzenia 
wraz z orurowaniem przeznaczone do odwadniania kolektorów gazu opałowego 
(zlokalizowanych w podbudowie baterii). 
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III.4.15. Pomost mi�dzybateryjny nr 4 – obiekt nr 158-M 
 
Pomost mi�dzybateryjny nr 4, konstrukcyjnie zintegrowany z Wie�� w�gla nr 2 oraz 
przyczółkami skrajnymi Baterii nr 3 i 4, stanowi miejsce dla doprowadzenia mediów 
technologicznych. Na poziomie przyziemia zostanie umieszczona stacja pomp wraz 
z rozdzielaczami elektrohydraulicznymi przestawnicy gazu oraz dyspozytorni� AKP i A. 
Ponadto w budynku Pomostu zlokalizowano pomieszczenia: rozdzielni elektrycznej 
i warsztatowo - magazynowe oraz socjalne. 
W celu rozdziału mediów do poszczególnych odbiorów, w budynku Pomostu mi�dzybateryjnego 
nr 4 zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone do utrzymania ruchu baterii koksowniczej nr 3 i 
4 oraz dla jej obsługi takie jak: 

• pomieszczenie podgrzewaczy gazu koksowniczego dla baterii nr 3 i nr4, 
• pomieszczenie stacji olejowych do obsługi przestawnic gazu,  
• rozdzielnie elektryczne,  
• pomieszczenia dyspozytorni, 
• pomieszczenia sterowni i szaf sterownika, 
• wentylatorownia, 
• podr�czne magazyny i pomieszczenia techniczne,  
• pomieszczenia socjalne dla załogi  
• zaplecze sanitarne 
• pompownia zamkni�	 wodnych dla baterii nr 3 i 4. 

 
Wzdłu� budynku po obu jego stronach zlokalizowano pomosty boczne SK i SM, stanowi�ce 
przedłu�enie pomostów bocznych baterii nr 3 i 4. Na pomo�cie bocznym SK usytuowano jedn� z 
2-ch szyn torowiska wozu przelotowego. Na poziomie stropodachu pomostu +11,830 m 
zlokalizowano torowisko wozu stropowego oraz kabin� klimatyzowan� przeznaczon� dla 
pracowników obsługuj�cych strop baterii. 
 
Podstawow� czynno�ci� technologiczn� realizowan� w pomo�cie, jest podgrzewanie gazu 
koksowniczego, które ma na celu zapobiega	 wytr�caniu si� naftalenu w osprz�cie grzewczym 
baterii. 
 

• �rednica ruroci�gu gazu opałowego – DN 800, po rozgał�zieniu – DN 600 
• maksymalny przepływ gazu opałowego – 19000 Nm3/h 
• temperatura gazu wlot / wylot z podgrzewacza – 293/333 K. 

 
Kolejnymi czynno�ciami realizowanymi dla potrzeb technologicznych s�: 

• nap�d i sterowanie hydrauliczn� przestawnic� gazu; 
• kompleksowe sterowanie procesem produkcyjnym za pomoc� wyposa�enia 

sterowników w Dyspozytorni.  
 
III.4.16. Pomost ko�cowy nr 5 – obiekt nr 159-M 
 
Pomost ko�cowy nr 5 stanowi	 b�dzie zaplecze remontowo - magazynowe w zakresie bie��cej 
obsługi Baterii nr 4. Konstrukcja pomostu obejmowa	 b�dzie równie� pomosty boczne SM i 
SK.  
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Wyposa�enie technologiczne pomostu stanowi�: 
 

• stanowiska do remontu i przegl�du drzwi piecowych i urz�dze� wyposa�enia maszyn, 
• stanowisko do zrzutu próbnych i "nietrafionych" nabojów, wspólne dla baterii 3 i 4 , 
• system transportu w�gla przepadowego na przeno�nik (obiekt 114),     
• pomieszczenia warsztatowe, magazynowe,  
• pomieszczenia rozdzielni elektrycznych i socjalne, 
• instalacja doprowadzenia powietrza do pomieszczenia dyszowni baterii nr 4. 

 
 
Ze wzgl�du na charakter obiektu – zaplecze remontowe baterii – w obiekcie przewiduje si� 
jedynie stanowisko do zrzutu próbnych i nietrafionych nabojów wł�cznie z systemem transportu. 
Stanowisko to składa si� z czterech szeregowo ustawionych zbiorników o całkowitej pojemno�ci 
jednego naboju. Transport mieszanki odbywa si� przeno�nikami ta�mowymi. Pierwszy 
zabudowany pod zbiornikami prostopadle do osi baterii. Nast�pny zabudowany pod pomostem 
bocznym strony koksowej. Mieszanka b�dzie przesypywana na istniej�cy przeno�nik poz. 0412 
ł�cz�cy Zbiorniki magazynowo – dozuj�ce z Mieszalni�. Rozwi�zanie pokazano na rys. 
095.TK.4815-20. 
 
 
III.4.17. Komin baterii nr 3 – obiekt nr 162-M 
 
Komin baterii wraz z kanałami spalinowymi słu�y do zapewnienia wymaganych warunków 
hydraulicznych w systemie grzewczym baterii pieców koksowniczych, odebrania z niego spalin i 
odprowadzenia ich do atmosfery. 
Ci�g jest regulowany automatycznie wg zadanych wielko�ci przy pomocy przysłony kominowej 
z nap�dem elektrycznym. 
W kominie i kanałach spalinowych umieszczono kró	ce umo�liwiaj�ce pobieranie prób oraz 
ci�głe monitorowanie składu spalin. Odprowadzenie spalin, z systemu grzewczego baterii do 
kanału spalinowego, odbywa si� poprzez zawory powietrzno – spalinowe. 
Na poziomie przyziemia obiektu – przy trzonie kominowym bat. nr 3 zlokalizowano 
„Pomieszczenie analizatora spalin oraz urz�dze� do transportu spalin”. W pomieszczeniu tym 
zostanie zabudowany wentylator do transportu spalin wraz z osprz�tem. 
Dla spełnienia podstawowej roli technologicznej jak� jest pokonanie oporów układu grzewczego 
baterii w celu odprowadzenia z niego spalin, obecne kominy posiadaj� wymagane wymiary. 
Zapewniaj� one ilo�ciowy i jako�ciowy przepływ spalin z nowych baterii. Proponujemy 
wykonanie kominów w konstrukcji �elbetowej jako rozwi�zania sprawdzonego na koksowniach 
projektowanych przez BP „Koksoprojekt”. 
W kanale zbiorczym spalin przed kominem przewidziano otwór (króciec) do poboru spalin dla 
ewentualnego poł�czenia (w perspektywie czasu) z instalacj� do utylizacji CO2 (technologia 
CCS). 
 
Dla pokonania oporów przepływu gazów spalinowych przez system grzewczy baterii nr 3, 
zastosowano komin o wys. 120 m, który zapewnia wymagan� wielko�	 ci�gu kominowego. 
Ci�g, kształtowany odr�bnie dla SK i SM, b�dzie regulowany automatycznie wg zadanych 
wielko�ci przy pomocy przysłon kominowych z nap�dem elektrycznym. 
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elbetowa konstrukcja komina i kanałów spalinowych, od strony wewn�trznej jest chroniona 
przed wysok� temperatur� i korozyjnym działaniem gazów spalinowych wymurówk� 
ogniotrwał�. W kominie i kanałach spalinowych umieszczono kró	ce umo�liwiaj�ce pobieranie 
prób oraz ci�głe monitorowanie składu spalin. Odprowadzenie spalin, z systemu grzewczego 
baterii nr 3 do kanałów spalinowych, odbywa si� poprzez zawory powietrzno – spalinowo - 
gazowe. 
Komin b�dzie posiadał nast�puj�ce instalacje: elektryczne siły i o�wietlenia, instalacj� 
uziemiaj�c� oraz instalacj� odgromow�. Ponadto przysłony regulacyjne b�d� sterowane za 
pomoc� instalacji AKP i A. 
 
III.4.18. Komin baterii nr 4 – obiekt nr 163-M 
 
Rozwi�zania projektowe analogiczne jak dla komina baterii nr 3 – patrz pkt III.4.17. 
 
III.4.19. Torowisko wsadnic z maszynami i przesuwnic� – obiekt nr 183 
 
Torowisko to przeznaczone jest do ruchu wsadnic obsługuj�cych baterie nr 3 i 4 po stronie 
maszynowej. Przewiduje si� zainstalowanie 3 wsadnic do obsługi baterii, w tym 1 rezerwowej.  

Maszyny b�d� budowane zgodnie z potrzebami zwi�zanymi z uruchamianymi bateriami, to jest  

• 2 wsadnice realizowane w czasie budowy baterii nr 4 (1 dla obsługi baterii nr 4 + 
jedna rezerwowa wspólna dla baterii nr 3 i 4) 

• 1 wsadnica dla obsługi baterii nr 3  

 
Podstawowe dane techniczno - produkcyjne 

• typ szyny     A150 wg DIN 

• rozstaw osiowy szyn    13000mm 

Torowisko zabudowane w przestrzeni otwartej równolegle do osi wzdłu�nej baterii po stronie 
maszynowej. 
 

Podstawowe wyposa�enie techniczno – technologiczne 

• torowisko wsadnic i wsadnice.  
• przesuwnica wsadnic 
• konstrukcje podporowe trakcji kablowej zasilania wsadnic (trzy rz�dy). 
• zbiorniki koksu przepadowego.  

 

Charakterystyka wsadnicy 
Wsadnica jest maszyn� dwupunktow� gdzie pozycjami charakterystycznymi s� ustawienie do 
wypychania koksu i ustawienie do obsadzania komory koksowej. 
Wszystkie czynno�ci technologiczne (sterowane automatycznie) s� wykonywane z tych dwóch 
ustawie� wsadnicy, podzespoły technologiczne i pomocnicze s� ustawione w odległo�ciach 
stanowi�cych wielokrotno�	 podziałki komór. 
Wsadnica jest wyposa�ona w kompletn� komor� nabojow� do formowania naboju, oraz nap�dy i 
instalacje dla wykonania wszystkich funkcji zwi�zanych z obsług� komory.  
Komora nabojowa posiada dwie �ciany ruchome otwierane na bok i do tyłu w kierunku kozła 
oporowego. Sposób ten zapobiega naruszeniu spoisto�ci ubitego naboju podczas otwierania 
�cian. �ciany, s� zbudowane z blach ze stali austenitycznej, odpornej na korozj� i zapobiegaj�cej 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 55 

przywieraniu w�gla. Komora nabojowa posiada (zabudowan� na jej konstrukcji wsporczej) 
izolacj� akustyczno-termiczn� oraz ogrzewanie elektryczne �cian. 
Wszystkie przeguby �cian ł�cz�ce �ciany z konstrukcj� wsporcz� komory nabojowej 
wyposa�one s� w �rubowe urz�dzenia regulacyjne słu��ce do korekty ustawienia szeroko�ci 
naboju. Ponadto w konstrukcji �cian zabudowane s� wzierniki pozwalaj�ce na łatwy pomiar 
szeroko�ci komory nabojowej, zarówno po ubiciu naboju, jak i pustej. Komora wyposa�ona jest 
w obcinacz naboju do korekty wysoko�ci naboju. Posiada równie� instalacj� zraszaj�c� wierzch 
naboju wprowadzanego do komory. 

Pozwala to na skuteczn� ewakuacj� gazów obsadowych poprzez dro�n� przestrze� 
podsklepieniow� komory do rur wzno�nych i odbieralnika. Wspólnie z zabudowan� na wsadnicy 
ram� do uszczelnienia naboju podczas obsadzania ogranicza emisj� z procesu.  
Dla utrzymania czysto�ci w rejonie skrzyni nabojowej, pod jej podłog�, zabudowany jest zespół 
transportuj�cy przepady w�glowe. 
W celu zapewnienia czysto�ci pomostów wsadnicy i urz�dze� zabudowany jest zespól 
odkurzania, składaj�cy si� z jednostki centralnej oraz przewodów wyposa�onych w kró	ce z 
szybkozł�czkami do podł�czenia ssawek r�cznych. 
Nap�d podłogi skrzyni nabojowej zainstalowany jest pod podłog� (po stronie baterii), posiada 
dwa równoległe ła�cuchy i nap�dza pyt� podłogi skrzyni. Ponadto komora nabojowa jest 
wyposa�ona w urz�dzenie (wyci�gark�) pozwalaj�ce, w razie awarii, na usuni�cie jej z komory 
koksowniczej. 
Nad komor� nabojow� zainstalowany jest zespół dozowania w�gla zło�ony z dziesi�ciu 
podajników szufladowych nap�dzanych indywidualnie z mo�liwo�ci� regulacji grubo�ci 
warstwy podawanego w�gla. 
Nad komor� nabojow� w jej osi podłu�nej i w bezpo�rednim s�siedztwie zespołu dozowania 
w�gla zainstalowany jest przesuwnie zespół ubijania. Zło�ony z pi�ciu sze�cioubijakowych 
ubijarek. Ich zadaniem jest równomierne zag�szczenie podawanego w sposób kontrolowany 
w�gla, dla uzyskania stabilnej mechanicznie struktury „naboju w�glowego”, któr� mo�na w 
cało�ci wprowadzi	 do komory koksowniczej. 
Do opró�niania komór piecowych z koksu słu�y zainstalowany na wsadnicy dr�g wypychowy z 
nap�dem z�batkowym, z górn� z�batk�. Dr�g podobnie jak podłoga jest wyposa�ony w swój 
nap�d awaryjny (wci�gark�). Sterowanie mechanizmami wsadnicy odbywa si� z klimatyzowanej 
kabiny operatora.  
Przewiduje si� sterowanie w systemie automatycznym dla wszystkich mechanizmów wsadnicy 
oraz w sekwencji automatyzacji w�złowej dla wybranych zespołów wsadnicy.  
Zastosowanie do sterowania mechanizmami L.P.C. (logicznego programu cyfrowego) oraz 
zastosowanie dodatkowych blokad zabezpiecza poszczególne mechanizmy wzajemnie przed 
uszkodzeniem. Maszyna b�dzie wł�czona w system nadrz�dny sterowania prac� baterii. 
Wsadnica posiada specjalnej konstrukcji frez do usuwania nadmiaru w�gla z komory piecowej 
(w przypadku nieudanego obsadzenia i niemo�no�ci zamkni�cia drzwi). 
Zasilanie wsadnicy w energi� elektryczn� odbywa	 si� b�dzie poprzez kabel ze zwijakiem 
automatycznym. 
Jako awaryjne 
ródło zasilania silników elektrycznych, o�wietlenia i sterowania słu�y spalinowy 
agregat pr�dotwórczy. 
 
Podstawowe parametry techniczne: 
 
Gabaryty – (długo�	 x szeroko�	 x wysoko�	)  25 m x 26,5 m x 21,25 m 
Masa -         ~1000 000 kg 
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Zasilanie -   3000V,50Hz z przej�ciem na maszynie na 400V, 50 Hz  
Zapotrzebowanie mocy (chwilowe) -   ~620 kW 
Wydajno�	 -        74 cykle / dob� 
 
Długo�	 komory nabojowej -     14150 mm 
Szeroko�	 komory nabojowej -     460 mm 
Wysoko�	 naboju      4845 mm 
 
Rozstaw szyn jezdnych -      13 m 
Typ szyny jezdnej -       A 150 wg DIN 
Typ szyny oporowej -       SD 100 
Max. pr�dko�	 jazdy -      ~65 m/min. 
 
III.4.20. Torowisko wozów przelotowych z maszynami – obiekt nr 184 
 
Torowiska wozów przelotowych stanowi� jezdnie dla wozów przelotowych, maszyn piecowych 
przeznaczonych do wykonywania obsługi technologicznej Baterii koksowniczej nr 3 i 4 po 
stronie koksowej (SK).  

Dla obsługi baterii nr 3 i 4 po stronie koksowej przewidziano: 

• 2 wozy przelotowe realizowane w czasie modernizacji baterii nr 4  z których jeden 
zostanie zmontowany i wprowadzony do eksploatacji w czasie rozruchu baterii 
a drugi, stanowi�cy rezerw� (wspóln� dla baterii nr 3 i 4), po zatrzymaniu baterii nr 3 i 
przedłu�eniu torowiska wozów przelotowych w rejonie pomostu mi�dzybateryjnego 
nr 4, 

• 1 wóz do obsługi baterii nr 3. 

 

Podstawowe dane techniczno – produkcyjne: 

• typ szyny wozu przelotowego     SD100 

• rozstaw osiowy szyn wozu przelotowego     6090 mm 

Torowisko zabudowane w przestrzeni otwartej. 
 

Podstawowe wyposa�enie techniczno – technologiczne: 

• konstrukcje podporowe trakcji trolejowej zasilania wozów przelotowych 

• torowisko i wozy przelotowe 

• konstrukcje podporowe trakcji trolejowej zasilania elektrowozu wozu koksowego 

• torowisko i wóz koksowy 

• elektrowóz 

 

Charakterystyka wozu przelotowego: 

• długo�	 (mi�dzy zderzakami):      ~18 500 mm 
• szeroko�	:          ~8 300 mm 
• wysoko�	:         ~12 800 mm 
• masa (ci��ar) wozu przelotowego:     ~153 000 kg 
• pr�dko�	 jazdy        1,59 m/s 
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• energia elektryczna dla wozu przelotowego:      400V,  140kW 
 
Wóz przelotowy jest maszyn� „jednopunktow�” - wszystkie operacje wykonywane b�d� z 
jednego ustawienia maszyny. Zasilanie wozu przelotowego w energi� elektryczn� odb�dzie si� 
poprzez troleje. Sterowanie mechanizmami wozu odbywa	 si� b�dzie z kabiny operatora. 
Przewidziano sterowanie w systemie automatycznym dla wszystkich mechanizmów wozu oraz 
w sekwencji automatyzacji w�złowej dla wybranych zespołów wozu przelotowego. Jeden z 
programów automatyki b�dzie przewidywał mo�liwo�	 sterowania (przyciskami) wybranych 
pojedynczych operacji wozu. Wóz b�dzie wyposa�ony w system monitoringu – zabudowa 
kamer. 

 
III.4.21. Torowisko wozów stropowych z maszynami - obiekt nr 185 
 
Torowiska stanowi jezdni� dla wozów stropowych, które s� maszynami  piecowymi 
przeznaczon� do wykonywania czynno�ci obsługowych na stropie Baterii koksowniczych nr 3 i 
4 zwi�zanych ze sterowaniem mechanizmami odbieralnika oraz obsług�  rur przerzutowych 

Dla obsługi baterii nr 4 przewidziano 2 wozy stropowe, z których jeden nale�y zmontowa	 i 
wprowadzi	 do eksploatacji w czasie rozruchu baterii. Drugi, stanowi�cy rezerw� zarówno dla 
baterii nr 4, jak i 3, nale�y zmontowa	 po zatrzymaniu baterii nr 3 i przedłu�eniu torowiska 
wozów stropowych w rejonie pomostu mi�dzybateryjnego nr 4. 

Dla obsługi baterii nr 3 przewidziano 1 wóz stropowy 

Podstawowe dane techniczno-produkcyjne: 

• typ szyny wozu stopowego      SD100 

• rozstaw osiowy szyn wozu stropowego    5845 mm 

 
Torowisko zabudowane w przestrzeni otwartej na stropie baterii i pomostach baterii nr 3 i 4. 
 
Podstawowe wyposa�enie techniczno-technologiczne: 

• konstrukcje podporowe trakcji trolejowej zasilania wozów stropowych, 
• wozy stropowe. 

 
Charakterystyka wozu stropowego: 

• długo�	 (mierzona w kierunku jazdy):     11 500 mm 
• długo�	 (pomi�dzy zderzakami):      12 160 mm 
• szeroko�	:                                                10 900 mm 
• szeroko�	 w pozycji obsługi komory:    14 300 mm   

(przy wysuni�tym urz�dzeniu do czyszczenia rur odci�gowych oraz wychylonym 
urz�dzeniu rury przerzutowej SK). 

• wysoko�	 (od główki szyny):                        6 460 mm 
• pr�dko�	 jazdy:       V=1,7 m/s 
• �redni czas trwania 1 cyklu obsługi wozu:   550 s 
• masa wozu stropowego      ~115 000 kg 
• energia elektryczna dla wozu stropowego:   400V, 130kW 
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Wóz stropowy zasilany b�dzie z trolei �lizgowych poprzez odbieraki pr�dowe mocowane na 
konstrukcji wozu. Jako awaryjne 
ródło zasilania elektrycznego posłu�y agregat pr�dotwórczy. 
Sterowanie mechanizmami wozu odbywa si� z kabiny operatora. Przewidziano sterowanie w 
systemie automatycznym dla całego wozu oraz w sekwencji automatyzacji w�złowej dla 
wybranych zespołów, jak równie� przyciskiem r�cznym dla pojedynczych operacji. Wszystkie 
czynno�ci obsługowe wozu b�d� wykonywane z jednego ustawienia wozu nad osi� podłu�n� 
komory (maszyna jednopunktowa). Wóz stropowy b�dzie wyposa�ony w system kamer 
monitoringu. 

III.4.22.        Torowisko wozów koksowych z maszynami i przesuwnic� – obiekt 
nr 166-M 

Torowiska wozów koksowych stanowi� jezdnie dla wozów koksowych z elektrowozami, które 
s� maszynami piecowymi przeznaczonymi do wykonywania obsługi technologicznej Baterii 
koksowniczej nr 3 i 4 po stronie koksowej (SK).  

Maszyny b�d� budowane zgodnie z potrzebami zwi�zanymi z uruchamianymi bateriami, to jest  

• 2 wozy koksowe realizowane w czasie budowy baterii nr 4 (1 dla obsługi baterii nr 4 + 
jeden rezerwowy wspólny dla baterii nr 3 i 4) 

• 1 wóz koksowy dla obsługi baterii nr 3 (plus jeden dodatkowy pojemnik na koks) 

• 2 elektrowozy realizowane w czasie budowy baterii nr 4 (1 dla obsługi baterii nr 4 + 
jeden rezerwowy wspólny dla baterii nr 3 i 4) 

• 1 elektrowóz dla obsługi baterii nr 3 

Długo�	 torowiska wozów koksowych dla baterii nr 3 i 4 zaprojektowano tak, by zapewni	 
przejazd wozów koksowych pod szyby nr 3 i 4 zmodernizowanej ISChK. 

Podstawowe dane techniczno – produkcyjne: 

• typ szyny wozu koksowego i elektrowozu S60 
• rozstaw szyn torowisk    1435 mm 

Torowisko zabudowane w przestrzeni otwartej 
Podstawowe wyposa�enie techniczno – technologiczne: 

• konstrukcje podporowe trakcji trolejowej zasilania elektrowozów do nap�du wozów 
koksowych 

• torowisko  
• wozy koksowe 
• elektrowozy 
• przeno�nik zgrzebłowy 
• przesuwnica wozów koksowych i elektrowozów w rejonie Pomostu Nr 3. 

Charakterystyka wozu koksowego: 

• długo�	 (mi�dzy zderzakami):     ~13 000 mm 
• szeroko�	:        ~5 450 mm 
• wysoko�	 pojemnika od główki szyny:    ~4 950 mm 
• masa kompletnego wozu:      ~62 000 kg 
• obj�to�	 u�yteczna pojemnika:     ~60,5 m3 

 

Charakterystyka elektrowozu: 

• długo�	:       8150 mm  
• masa:         45 000 kg 
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• uci�g na haku:       6 000 kg 
• pr�dko�	 jazdy:       4,44 m/s 
• energia elektryczna dla elektrowozu wozu koksowego:  400V,  220kW 

 
Elektrowóz zasilany z trolei �lizgowych poprzez odbieraki pr�dowe mocowane na konstrukcji 
nadwozia elektrowozu. Jako awaryjne 
ródło zasilania elektrycznego posłu�y agregat 
pr�dotwórczy 
Elektrowóz b�dzie wyposa�ony w system monitoringu – zabudowa kamer. 
 
III.4.23. Stanowisko do remontu ubijarek– obiekt nr 186 
 
Stanowisko do remontu ubijarek zlokalizowane b�dzie obok komina bat nr 4 ob. 163 i cz��ciowo 
pod no�nic� stacji rozrz�dowej nr 5. Przeznaczone jest do przegl�dów i remontów całego 
zespołu ubijarek z obydwu baterii. 
Stanowisko wyposa�one jest w dwa pola odstawcze dla dwóch kompletów ubijarek Na jednym 
stanowisku mog� by	 przygotowane nowe lub wyremontowane ubijarki, a drugie stanowisko 
przeznaczone jest dla wyjazdu ubijarek z wsadnicy przeznaczonych do przegl�du i remontu. 
Dodatkowo na osobnym stanowisku b�dzie mo�na przeprowadzi	 próby ubijania.  Do transportu 
i obsługi wykorzystana b�dzie suwnica oraz urz�dzenie przetokowe. 
 
III.4.24. Instalacja suchego chłodzenia koksu – obiekt nr 171-M i 702-M 
 
Na etapie pierwotnego projektu Koksowni przyj�to powszechnie stosowan� przy budowie 
nowych koksowni technologi� suchego chłodzenia koksu nosz�c� aspekty ekologiczne i 
energetyczne. Zastosowanie tej nowej technologii miało wyeliminowa	 negatywne 
oddziaływanie na �rodowisko powstaj�ce przy mokrym gaszeniu koksu jak równie� na 
odzyskanie energii fizycznej roz�arzonego koksu do produkcji pary wodnej i energii 
elektrycznej. Wybudowane Instalacji Suchego Chłodzenia Koksu odpowiednio dla baterii nr 1 i 
2 oraz baterii nr 3 i 4 dostosowane s� do odbioru ładunków koksu o wadze 16-17 Mg z baterii 
systemu zasypowego. 
Dla ISChK baterii nr 3 i 4 kotły wraz z urz�dzeniami przynale�nymi usytuowane zostały w hali 
(ob.702) natomiast komory zostały zlokalizowane na zewn�trz w konstrukcji stalowej 
zintegrowanej z konstrukcj� dla wci�garek koksu (ob.171). Pojemniki z gor�cym koksem 
wci�gane s� na poziom zasypu komór jednym z trzech szybów.  Wci�garki mog� pobiera	 koks 
z dowolnego szybu i przeje�d�a	 wzdłu� instalacji do wytypowanej komory. Dla zapewnienia 
ci�gło�ci odbioru koksu z baterii nr 3 i 4 wymagana jest ci�gła praca dwóch wci�garek, trzecia 
stanowi niezb�dn� rezerw�. Dla potrzeb remontowych instalacje wyposa�ono w suwnice 
remontowe. Koks z komór chłodzenia z reguły odbierany jest przez jeden z dwu przeno�ników. 
Przeno�niki te wchodz� w skład dwu ci�gów technologicznych transportuj�cych koks do 
Sortowni Koksu Grubego (ob. 206). 
Podane powy�ej nominalne wydajno�ci komór suchego chłodzenia i kotłów odzyskowych, 
stanowi�cych jeden zespół zwany blokiem suchego chłodzenia, nie osi�gaj� parametrów 
projektowych. �rednie rzeczywiste obci��enie bloku kształtuje si� na poziomie ok.35 Mg/h 
koksu. 
Zasadniczym celem modernizacji baterii koksowniczej nr 3 i 4 w technologii systemu ubijanego 
jest skojarzenie technologii piecowej i poza piecowej pozwalaj�cej na produkcj� 
wysokojako�ciowego koksu z wsadu w�glowego o znacznie zwi�kszonym udziale w�gli typu 
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34. Z pewno�ci� przy podejmowaniu decyzji o budowie instalacji suchego chłodzenia koksu dla 
czterech baterii kierowano si� w głównej mierze wzgl�dami energetycznymi i ekologicznymi. 
Jednak, jak pokazały do�wiadczenia eksploatacyjne, technologia suchego chłodzenia pozwala 
tak�e na produkcj� koksu o lepszych parametrach, z tego samego wsadu w�glowego, 
w porównaniu z mokrym gaszeniem.  
Rozpatruj�c warunki technologiczne współpracy instalacji chłodzenia koksu ze 
zmodernizowanymi bateriami w systemie ubijanym, przyjmuje si�, �e parametry fizyczne koksu 
nie b�d� w zasadniczy sposób odbiegały od koksu produkowanego w bateriach systemu 
zasypowego, a zatem zjawiska zachodz�ce w komorach chłodzenia nie ulegn� zmianie. Tym 
samym dotychczasowa wydajno�	 komór zostanie zachowana a zwi�kszona o 50 m3, w stosunku 
do komór w ob. 170, strefa wst�pna pozwoli na przyj�cie jednorazowo 3 zwi�kszonych porcji 
koksu.  
Oddzielnie nale�y rozpatrywa	 okres modernizacji baterii nr 4 i pracy baterii nr 3 przy 
jednoczesnej modernizacji instalacji suchego chłodzenia. W tym zakresie nale�ało b�dzie podj�	 
przedsi�wzi�cia organizacyjne umo�liwiaj�ce współprac� tych obiektów w trakcie remontu, a w 
ko�cowej fazie przyj�cie koksu z baterii nr 3 nowymi pojemnikami. 
Z powy�szego wynika, �e chłodzenie wi�kszych ładunków gor�cego koksu z baterii nr 3 i 4 
systemu ubijanego w istniej�cej ISChK nie niesie �adnych zagro�e� dla trwało�ci komór 
chłodzenia jak równie� nie pogarsza warunków odbioru ciepła przez gazy obiegowe. 
 
Budowa baterii nr 4, oraz w nast�pnej kolejno�ci baterii nr 3, w systemie ubijanym spowoduje 
konieczno�	 wykonania przedsi�wzi�	 adaptacyjnych w instalacji chłodzenia z uwagi na 
zwi�kszon� mas� koksu z komory i zwi�kszone gabaryty pojemnika koksu. Jedynym 
rozwi�zaniem tego problemu jest wyposa�enie instalacji w trzy nowe wci�garki o ud
wigu Q = 
800 kN oraz dokonanie, stosownego dla zwi�kszonych obci��e�, wzmocnienia konstrukcji 
stalowych obiektu wraz z ewentualn� wymian� belek podtorza wci�garek. Geometria szybów 
pozostanie przy tym niezmieniona. 
 
III.4.25. Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 3 – obiekt nr 179-M 
 
Instalacja odpylania strony koksowej słu�y do ograniczenia emisji pyłów powstałych w trakcie 
operacji wypychania koksu z komór baterii koksowniczej na wóz koksowy. Realizuje si� to 
przez osłon� 
ródeł pylenia i odci�ganie gazów spod osłon w celu oczyszczenia ich z pyłu. 
Głównym elementem osłon jest kaptur odpylaj�cy na wozie przelotowym, który osłania od góry 
wóz koksowy i brył� łami�cego si� koksu spadaj�cego na wóz.   
 
Odpylanie wypychania koksu  
Odpylanie gazów wychwyconych podczas operacji wypychania koksu z komór odbywa si� w 
stacji odpylaj�cej wyposa�onej w filtry workowe. Przed filtrami gazy przechodz� przez tzw. 
odpylnik wst�pny i chłodnic� płytow�.  
Projektowe parametry instalacji:  

• wydajno�	 260 ty� m3/h, 
• zawarto�	 pyłu w gazach wyrzutowych - do 50 mg/m3.  

Osi�gana obecnie skuteczno�	 odpylania, wg informacji U�ytkownika, jest znacz�co wy�sza i 
zapewnia oczyszczanie gazu do zawarto�ci pyłu poni�ej 5 mg/m3. 
W skład instalacji odpylania wchodz�:  

� kolektor ssawny DN 2000 z ta�m� gumow� usytuowany na poziomie + 7,72 (o� 
kolektora) i 3300 mm od osi toru wozu koksowego, 
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� urz�dzenie odchylaj�ce ta�m� poruszaj�ce si� po kolektorze,  
� ruroci�g gazu zapylonego DN 2000,  
� odpylnik wst�pny,  
� schładzacz płytowy, 
� komora inercyjna z w�złem rozdzielczym wyposa�onym w trzy przepustnice 

z nap�dami pneumatycznymi.   
� stanowisko do remontu kaptura odpylaj�cego  

Stacja odpylaj�ca obiekt 179 
Stacja odpylaj�ca poza odpylaniem operacji wypychania koksu z komór baterii nr 3 odpyla 
równie� załadunek koksu do komór ISChK nr 2 (ob. nr 171). Technologicznie jest to rozdzielone 
na trzy sekcje odpylaj�ce. Dwie, skrajnie usytuowane sekcje, obsługuj� równolegle odpylanie 
wypychanie koksu; �rodkowa sekcja obsługuje odpylanie załadunku koksu do komór ISChK.  
Ka�da sekcja zawiera nast�puj�ce urz�dzenia: 

� filtr workowy pulsacyjny typu FPBK-02 produkcji BIPRONAFT Kraków o 
wydajno�ci 130 ty� m3/h,  

� wentylator typu WP-100/2,3 o spr��u 7500 Pa, nap�dzany pierwotnie silnikiem o mocy 
630 kW poprzez układ tyrystorowy. Agregaty wentylatorowe zostały niedawno 
poddane gruntownej modernizacji z zast�pieniem układów tyrystorowych 
przemiennikami cz�stotliwo�ci tak, �e aktualnie nie przewiduje si� ich wymiany.  

� Wyrzutnia kominowa DN 2000, poziom korony ~ +22 m nad otaczaj�cym terenem. 

Ruroci�g gazów z ISChK poł�czony jest z przewodami odpylania wypychania koksu tzw. 
w�złem rozdzielczym umo�liwiaj�cym skierowanie gazów z odpylania ISChK do jednej z sekcji 
odpylaj�cych wypychanie.  
Pył z urz�dze� odpylaj�cych odbierany jest lokalnym transportem pneumatycznym do zbiornika 
V=50m3 znajduj�cego si� przy budynku stacji. Ze zbiornika pył ekspediowany jest dwoma 
liniami transportu pneumatycznego do obiektu nr 212. 
W stacji odpylaj�cej znajduje si� równie� stacja osuszania powietrza (SOP) dla potrzeb 
regeneracji worków filtracyjnych i transportu pneumatycznego oraz dwa zbiorniki spr��onego 
powietrza, ka�dy o pojemno�ci 10 m3.  
Urz�dzenia SOP, z wyj�tkiem zbiorników powietrza, s� wyeksploatowane i technicznie zu�yte, 
nie nadaj� si� do dalszej, dłu�szej eksploatacji. Podobnie jest z istniej�cym systemem transportu 
pneumatycznego.  

Stacja odpylania została wybudowana w latach 1987-1989.   

Po modernizacji technologiczne i konstrukcyjne rozwi�zania instalacji odpylania wypychania 
koksu z baterii b�d� analogiczne do zastosowanych przy modernizacji baterii nr 1. Odci�gni�te 
gazy odpylane b�d� dwustopniowo. Pierwszy stopie� stanowi� dwie baterie cyklonów, drugi 
stopie� tworz� dwa filtry workowe.  
Baterie cyklonów, filtry workowe, dwa wentylatory i dwie wyrzutnie kominowe rozdzielone s� 
na dwa ci�gi pracuj�ce równolegle z mo�liwo�ci� wył�czenia dowolnego ci�gu np. na okres 
przegl�du lub remontu.  
Istniej�cy odpylnik wst�pny zostanie zlikwidowany.  
Proces odpylania strony koksowej b�dzie w pełni zautomatyzowany w oparciu o  sterownik 
lokalny zainstalowany w sterowni znajduj�cej si� w stacji odpylania baterii nr 3 – obiekt nr 179-
M, współpracuj�cy ze sterownikiem centralnym. Sygnały steruj�ce odbierane b�d� z układów 
AKPiA wozu przelotowego.  
 Proces odpylania odbywa si� cyklicznie, tak jak wypychanie koksu z komór baterii. 
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W cyklu odpylania wentylatory pracuj� z pełn� wydajno�ci� (bieg roboczy), mi�dzy cyklami 
wydajno�	 wentylatorów zostaje znacznie zredukowana poprzez zmniejszenie liczby obrotów 
ich wirników (tzw. bieg jałowy). Wentylatory nap�dzane s� silnikami poprzez przemienniki 
cz�stotliwo�ci.  
Cykl odpylania wynosz�cy 320 s jest czasem mi�dzy sygnałami START-STOP steruj�cymi 
odpylaniem (przeł�czaniem wentylatorów na bieg roboczy-jałowy) 
Pył wytr�cony w odpylaczach transportowany b�dzie do nowego zbiornika po�redniego o 
pojemno�ci V=18 m3, z którego dwoma liniami transportu pneumatycznego b�dzie przesyłany 
do obiektu nr 212.  

Stacja odpylaj�ca obiekt 179-M 
Istniej�cy w stacji podział na trzy odr�bne sekcje odpylaj�ce zostaje utrzymany, funkcje ich 
równie� nie ulegaj� zmianie.  
W ramach modernizacji stacji odpylaj�cej przewiduje si�: 

• Wykonanie nowego zbiornika po�redniego pyłu V=18 m3  
• Wykonanie nowych linii transportu pyłu z urz�dze� odpylaj�cych do zbiornika 

po�redniego z zastosowaniem przeno�ników typu FULMAR. 
• Wykonanie dwóch nowych linii transportu pneumatycznego pyłu ze zbiornika 

po�redniego V=18 m3 do stacji załadunku wagonów w obiekcie 212. Przewiduje si� 
poprowadzenie trasy transportu po istniej�cych estakadach. 

• Instalacj� nowoczesnej stacji uzdatniania powietrza technologicznego (SOP) dla 
potrzeb regeneracji worków filtracyjnych i transportu pneumatycznego. Wst�pnie 
przewiduje si�, �e do pokrycia zapotrzebowania wymagana b�dzie instalacja 
osuszacza typu BD-780 o wydajno�ci nom. 2800 m3/h. Potrzeba zwi�kszenia 
wydajno�ci w stosunku do ob. 177 wynika mi�dzy innymi ze znacznie dłu�szych linii 
transportu pneumatycznego do ob. 212. 

• Remont baterii filtrów workowych na wzór wykonanego w obiekcie nr 177. Remont 
filtrów, analogicznie jak było w przypadku obiektu nr 177, nie wchodzi w zakres 
opracowa� BP Koksoprojekt.  

 
W ramach modernizacji stacji odpylaj�cej zabudowana b�dzie w linii odpylania załadunku 
komór dodatkowa bateria cyklonów.  
 
Tabela III.4.4 Podstawowe parametry stacji odpylaj�cej po modernizacji. 
 

Sekcje odpylania wypychanie koksu (dwie sekcje) 
Wydajno�	 nominalna 2x130=260 tys. m3/h 

Strumie� gazów emitowanych do atmosfery /z dwóch 
emitorów/ 

 2x~54=~108 tys. m3/h 

Temperatura emitowanych gazów /cykl roboczy/ 40 ÷ 100 °C 

Ilo�	 cykli roboczych w ci�gu doby 72 

Czas trwania cyklu (biegu roboczego) 320 s 

Koncentracja pyłu koksowego za filtrem � 5 mg /m
3  

Emisja pyłu max  (<5 g /ton� koksu)  8,5 kg/dob� 

Ilo�	 pyłu odbieranego w filtrach w ci�gu doby 3 ÷ 4 t 
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Sprawno�	 instalacji odpylaj�cej 99,7% 

Wysoko�	 wyrzutni kominowej (nad terenem)  22,0 m 

 Ilo�	 emitorów x �rednica emitora   2 x 2,0 m 

 Moc zainstalowana (wentylatory odci�gowe) 2x400=800 kW 
 
 
III.4.26. Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 4 – obiekt nr 180-M 
 

Instalacja odpylania strony koksowej baterii nr 4, czyli odpylania operacji wypychania koksu z 
komór baterii zasadniczo nie ró�ni si� od opisanej w punkcie III.4.25. Zarówno stan istniej�cy 
instalacji, jak i projektowany pod wzgl�dem rozwi�za�, parametrów i zakresu jest identyczny, 
jak w przypadku baterii nr 3.  
Ró�nice wyst�puj� jedynie przy stacji odpylaj�cej, i to zostanie tu przedstawione. 

1. Agregaty wentylatorowe w sekcjach odpylania s� wyeksploatowane i zu�yte. 
Przewiduje si� wymian� ich na nowe, z silnikami N=400 kW sterowanymi poprzez 
przemienniki cz�stotliwo�ci – analogiczne jak było w obiekcie nr 177.    

2. Do w�zła rozdzielczego, przed wlotem do filtrów workowych, doprowadzony jest 
ruroci�g z odpylania rozładunku koksu z komór ISChK. W stosunku do baterii nr 3 
i obiektu nr 179 jest to tylko inny w�zeł, który jest odpylany. Nie ma to wpływu na 
rozwi�zania technologiczno-konstrukcyjne w obr�bie stacji odpylaj�cej.  
Docelowo, zgodnie z planami Koksowni, w�zeł ten nadal b�dzie odpylany 
w obiekcie 180-M.  

3. Sterownia dla instalacji odpylania baterii nr 4 znajduje si� w obiekcie nr 179-M 
przynale�nym do baterii nr 3. W sytuacji wcze�niejszej budowy baterii nr 4 ni� 
baterii nr 3, zachodzi potrzeba modernizacji i odpowiedniego dostosowania 
sterowni i przynale�nych pomieszcze� elektrycznych.  

Ró�nice wyst�pi� równie� w lokalizacji poszczególnych urz�dze� instalacji odpylania strony 
koksowej i ich fundamentów. Szczegółowe dane w tym zakresie b�d� zawiera	 projekty 
kolejnych etapów, w tym projekt budowlany.  
 
III.4.27. Ruroci�g gazu opałowego z podporami oraz ruroci�gami 

energetycznymi i ruroci�gami wody grzewczej – obiekty nr 507-M 
 
Przeznaczeniem obiektu nr 507-M jest doprowadzenie gazu koksowniczego dla potrzeb opalania 
modernizowanych baterii 3-4 oraz zabezpieczenie dostawy gazu dla opalania baterii nr 3 w 
trakcie wymiany ruroci�gu podstawowego. 
Przeznaczeniem obiektów nr 901-M i 907-M zwi�zane jest zabezpieczeniem potrzeb baterii nr 3 
i 4 w media energetyczne. 
 
Dla potrzeb opalania baterii nr 3 i 4 przyjmuje si� wymian� i przebudow� istniej�cego ruroci�gu 
gazu opałowego na trasie „AIX”, na odcinku od istniej�cego  kró	ca DN1200 (wraz z zasuw� 
któr� nale�y wymieni	 przed zatrzymaniem tego ruroci�gu) na podł�czeniu z kolektorem 
DN1600/DN1400 trasy „A”  do kró	ca DN1200 nowego  trójnika na wie�y w�glowej baterii nr 3 
i 4 
Zasadnicza zmiana w stosunku do stanu istniej�cego polega na zmianie wysoko�ci prowadzenia 
ruroci�gu nad torowiskiem, która wynika z wy�szego gabarytu wsadnicy w stosunku do 
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istniej�cej wypycharki oraz mo�liwo�ci zabudowy trójnika na wie�y w�glowej. Wymianie 
podlega	 b�dzie całe wyposa�enie technologiczne ruroci�gu wraz z armatur� odcinaj�c�, 
kompensatorami, podporami oraz przynale�nymi instalacjami energetycznymi i wodno-
�ciekowymi. 
 
Ruroci�g tymczasowy gazu opałowego 
W okresie wymiany ruroci�gu docelowego gazu opałowego dla baterii nr 3 i 4 wymagane b�dzie 
zasilanie baterii nr 3 dodatkowym nowoprojektowanym ruroci�giem tymczasowym DN800, 
doprowadzaj�cym gaz opałowy z kolektora DN1600/DN1400 trasy „A”. Podł�czenie do 
kolektora proponuje si� wykona	 poprzez istniej�cy króciec włazowy DN600, zlokalizowany na 
kolektorze od strony baterii, w bezpo�rednim s�siedztwie kró	ca podł�czeniowego dla ruroci�gu 
docelowego.  
Ruroci�g prowadzony b�dzie po nowej trasie, na nowoprojektowanych słupach i podł�czony 
b�dzie na wie�y w�glowej do istniej�cego doprowadzenia gazu DN800 z trójnika rozdzielczego 
dla baterii nr 3. Wysoko�	 prowadzenia ruroci�gu nad torowiskiem uwzgl�dnia	 b�dzie gabaryty 
nowej wsadnicy. Na podł�czeniach przy trasie „A” i wie�y w�glowej zabudowane b�d� zasuwy 
odcinaj�ce obsługiwane z podestów obsługi. 
Ruroci�g wyposa�ony b�dzie w niezb�dne urz�dzenia i instalacje tak jak ruroci�g docelowy. 
 
Ruroci�gi energetyczne 
Wraz z wymian� ruroci�gu gazu opałowego wymianie podlega	 b�d� ruroci�gi energetyczne 
uło�one pod ruroci�giem gazu opałowego na estakadzie trasy „AIX”.  
W zakres wymiany wchodz� nast�puj�ce ruroci�gi: 

• azot –DN150 
• spr��one powietrze technologiczne  -DN 100, 
• spr��one powietrze dla celów AKPiA -DN 50, 
• para wodna p=0,6 MPa-DN 150, 
• ruroci�gi wody grzewczej t=130/70 0C -2xDN100 

Wszystkie ruroci�gi, poza ruroci�gami powietrza dla AKP, posiada	 b�d� izolacj� termiczn�. 
Ruroci�gi podlega	 b�d� wymianie na odcinku od podł�czenia z kolektorami na trasie „A” wraz 
z armatur� odcinaj�c�, do miejsca wynikaj�cego z granicy projektów instalacji wewn�trznych na 
wej�ciu do tunelu energetycznego. 
Na okres wymiany ruroci�gów energetycznych na trasie „AIX”, tymczasowe zasilanie baterii nr 
3 w czynniki energetyczne wykonane zostanie przez własne słu�by Koksowni z ruroci�gów 
istniej�cych uło�onych w tunelu pomi�dzy bateri� nr 2 i nr 3. 
 
III.4.28. Ruroci�g gazu surowego z podporami oraz ruroci�gami 

technologicznymi  – obiekt nr 501-M; 901-M 
 
Przeznaczeniem obiektu nr 501-M jest odprowadzenie surowego gazu koksowniczego wraz z 
kondensatem wodno-smołowym z Baterii nr 3 i 4 do nowego separatora gazu zabudowanego 
przed Chłodnicami Wst�pnymi. Z separatora gaz odprowadzany b�dzie do kolektora przed 
chłodnicami wst�pnymi a kondensat wodno-smołowy – do dekanterów. Separator wraz z 
ruroci�gami odprowadzaj�cymi gaz do chłodnic wst�pnych i kondensat do dekantera wchodz� w 
skład instalacji Wydziału Przerobu W�glopochodnych. 
Przeznaczeniem obiektu nr 901-M zwi�zanego z gazem surowym jest doprowadzenie wód 
amoniakalnych z pompowni obiektu nr 256 Odwodnienia Smoły do Baterii nr 3 i 4. 
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Po analizie poszczególnych rozwi�za� wariantowych w zakresie: przebudowy ruroci�gów gazu 
surowego z baterii 3-4, odprowadzenia kondensatu wodno-smołowego z odbieralników baterii 
oraz lokalizacji i wł�czenia nowego separatora gazu do kolektora przed chłodnicami wst�pnymi, 
przyjmuje si� nast�puj�ce podstawowe ustalenia wynikaj�ce z wzajemnych powi�za� 
technologicznych, wymaga� eksploatacyjnych i mo�liwo�ci lokalizacyjnych: 

- kondensat wodno-smołowy z odbieralników obu baterii odprowadzany b�dzie 
grawitacyjnie z wprowadzeniem go do ruroci�gów  gazu surowego za zasuw� na 
pierwszym słupie od baterii, 

- nowy kolektor gazu surowego dla baterii 3 i 4 prowadzony b�dzie  w pasie Trasy  „A” 
na poziomie kolektora istniej�cego, 

- wł�czenie nowego separatora gazu z baterii 3-4 do kolektora przed chłodnicami 
wst�pnymi wykonane zostanie w rejonie chłodnicy nr 1- od strony istniej�cej za�lepki. 

Gaz surowy z poszczególnych bloków baterii nr 3 i 4 odprowadzany b�dzie ruroci�gami 
DN1200 uło�onymi nad torowiskiem wsadnicy na wysoko�ci ponad 22 m. Za pierwszym słupem 
od baterii ruroci�gi te zostan� uło�one na poziomie stanu istniej�cego i nast�pnie zostan� 
wł�czone do nowego kolektora gazu surowego, uło�onego w pasie Trasy „A”. Kolektor 
zlokalizowany zostanie obok kolektora istniej�cego od strony obiektów Wydziału 
W�glopochodnych na tym samym poziomie co istniej�cy. W rejonie chłodnic wst�pnych 
kolektor podł�czony zostanie do nowego separatora gazu, którego zabudowa i wł�czenie do 
istniej�cego kolektora przed chłodnicami wst�pnymi uj�te jest w zakresie opracowania obiektu 
nr 251-M Chłodzenie wst�pne gazu. 
Z uwagi na utrzymanie w ruchu baterii nr 3 w trakcie przebudowy baterii nr 4 oraz dla 
mo�liwo�ci uło�enia nowego kolektora gazowego na rasie „A” na wysoko�ci istniej�cego, w 
wyposa�eniu kolektora  i zakresie prac dodatkowych przyjmuje si�: 

- zabudow� szczelnych klap odcinaj�cych zabezpieczonych za�lepkami na kró	cach 
podł�czeniowych gazu z baterii nr3. 

- rozdzielenie istniej�cego kolektora na dwie cz��ci na poł�czeniu kołnierzowym 
kompensatora dławikowego za ruroci�giem gazu z bloku A baterii nr 4.  

- wykonanie prac adaptacyjnych na estakadzie Trasy „BIVa”  dla usuni�cia kolizji 
z nowym kolektorem gazu. 

W zakresie wyposa�enia ruroci�gów przyjmuje si� zabudow� wyczystek i instalacji zraszaj�cej 
oraz przechodni podest obsługi na całej długo�ci trasy od odbieralnika do kolektora na Trasie 
„A”. Na pierwszym słupie za torowiskiem na ruroci�gach tych zabudowana b�dzie zasuwa 
odcinaj�ca. Za zasuw� na odprowadzeniach skrajnych  gazu - z bloku B baterii nr 4 i z bloku A 
baterii nr 3 – zbudowane zostan�  po dwa kró	ce DN500 z armatur� odcinaj�c� (po jednym 
rezerwowym) dla podł�czenia grawitacyjnego ruroci�gu kondensatu wodno-smołowego  z 
poszczególnych baterii.  
W miejscu poł�czenia estakady Trasy „BIVa” z estakad� Trasy „A” wydane zostan� na 
kolektorze kró	ce z armatur� na przeł�czenie ruroci�gów z hermetyzacji ob.253 i 258, które 
obecnie s� wł�czone do kolektora istniej�cego  
Dla kompensacji wydłu�e� cieplnych ruroci�gi wyposa�one zostan� w kompensatory 
dławikowe. 
 
Ruroci�gi wód  amoniakalnych 

W zakresie wód amoniakalnych ujmuje si� zabudow� nast�puj�cych nowych ruroci�gów: 

• Wody amoniakalnej wysokoci�nieniowej pmax=4,9 MPa dla hydraulicznego czyszczenia 
odbieralnika i ewentualnie do hydroin�ekcji, 
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• Wody amoniakalnej niskoci�nieniowej pmax=0,9MPa dla zraszania odbieralnika i cz��ci 
ruroci�gu gazu surowego, 

• Grawitacyjnych ruroci�gów kondensatu wodno-smołowego. 

Ruroci�gi wody wysokoci�nieniowej prowadzone b�d� po estakadzie Trasy „A” od podł�czenia 
z ruroci�giem tłocznym z Pompowni wód amoniakalnych – ob. nr 256, a nast�pnie po 
konstrukcjach podestów przechodnich uło�onych na ruroci�gach gazu surowego z 
poszczególnych bloków baterii 3 i 4 do odbieralników. Woda przeznaczona b�dzie do 
hydraulicznego czyszczenia odbieralników. Dla tego celu przyjmuje si� �rednic� ruroci�gu 
DN80 na całej długo�ci tras.  

Ruroci�gi wody amoniakalnej niskoci�nieniowej prowadzone b�d� podobnie jak ruroci�gi 
wody wysokoci�nieniowej – od ruroci�gu tłocznego Pompowni ob. 256 a� do odbieralników 
baterii nr 3 i 4. Ze wzgl�du na zasilanie baterii nr 3 w trakcie modernizacji baterii nr4 nowe 
ruroci�gi na Trasie „ A” uło�one b�d� w innym polu estakady ni� dotychczasowe. Dla 
projektowanych ruroci�gów przyjmuje zmienne przekroje ruroci�gu na Trasie „A” od DN500 do 
DN300. Na odcinku ruroci�gu DN 500, pomi�dzy pompowni� a Tras� A zabudowane zostan� 
równolegle dwa filtry z zasuwami odcinaj�cymi. Zabudowa filtrów wchodzi zakres modernizacji 
ob. nr 256 – Pompownia wód amoniakalnych. 

Na odprowadzeniach do poszczególnych bloków oraz pomi�dzy bateri� nr 3 i nr 4 zabudowane 
zostan� zasuwy odcinaj�ce. 

Wobec braku odci�	 na istniej�cych ruroci�gach wody amoniakalnej niskoci�nieniowej na trasie 
od pompowni a� do pierwszego słupa przed bateri�, konieczne b�d� dodatkowe prace w celu 
odci�cia wody do baterii nr 4 i zapewnienia dostawy wody dla baterii nr 3. Przyjmuje si�, �e 
powy�sze prace b�d� wykonane w trakcie rozdzielenia istniej�cego kolektora gazu surowego 
oraz wł�czenia nowego separatora gazu do chłodnic wst�pnych.   

Grawitacyjne ruroci�gi kondensatu wodno-smołowego 

Kondensat  wodno-smołowy z odbieralników bloków A i B baterii odprowadzany b�dzie 
wspólnym ruroci�giem grawitacyjnym DN500, który wł�czony b�dzie do ruroci�gu gazu 
surowego ze skrajnego odprowadzenia gazowego( z bloku A baterii nr 3 i z bloku B baterii nr 4) 
za zasuw� na gazie, zabudowan� na pierwszym słupie od baterii, w miejscu osi�gni�cia przez 
ruroci�g gazowy poziomu ni�szego ni� poziom odbieralników (poziom istniej�cych ruroci�gów 
gazowych). W miejscu podł�czenia zabudowane b�d� dwa kró	ce podł�czeniowe z armatur� 
odcinaj�c� (jeden dla ruroci�gu zast�pczego). 

Ruroci�gi prowadzone b�d� po nowych trasach napowietrznych wyprowadzanych z pomostów - 
ko�cowego nr 5- dla baterii nr 4 i �rodkowego nr 3 - dla baterii nr 3; z rejonów poza obrysem 
pracy wsadnicy. Na trasie zabezpieczone b�dzie miejsce dla ruroci�gu zast�pczego. 

 
III.4.29. Odwodnienie smoły – obiekt nr 256-M 
 
Przeznaczeniem obiektu, w niniejszym zakresie, jest: 
- przej�cie kondensatu napływaj�cego z nowo zabudowanego separatora w ob. 251-M, 
- przygotowanie wody w rozbudowanych dekanterach, dla potrzeb zasilana odbieralników 
   i wody wysokoci�nieniowej do czyszczenia odbieralników. 
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Inwestycja w zakresie obiektu 256M odwodnienia smoły obejmuje: 
- zabudow� nowego odstojnika zmechanizowanego wraz z orurowaniem i hermetyzacj�, 
- wymiana ruroci�gów wysokoci�nieniowych (dawniej hydroin�ekcji), od pompowni do trasy 
   A, dla potrzeb baterii nr 3-4, 

  - budowa nowego ruroci�gu wody odbieralnikowej (p = 9 barg) od pompowni do trasy ,,A”, 
- zabudow� tacy pod nowy dekanter. 

 
III.4.30. Chłodzenie wst�pne gazu – obiekt nr 251-M 
 
Przeznaczeniem obiektu, w niniejszym zakresie, jest oddzielenie kondensatu od gazu surowego 
w nowo zabudowanym separatorze. 
Rozbudowa ob. 251M Chłodzenie wst�pne gazu obejmuje: 

- zabudow� nowego separatora gazu surowego dla baterii 3-4, 
- zabudow� ruroci�gów spływowych kondensatu wodno-smołowego do dekanterów w ob. 
Odwodnienie smoły, 
- zabudow� fundamentów pod konstrukcj� podporow� separatora i słupy pod kolektor gazu 

po separatorze. 
 

Separator gazu surowego 
Nowy separator gazu surowego dla baterii nr 3-4 zostanie zbudowany w rejonie Chłodzenia 
wst�pnego gazu i b�dzie przył�czony do istniej�cych ruroci�gów gazu przed chłodnicami 
wst�pnymi. Konstrukcja separatora b�dzie nawi�zywa	 do konstrukcji separatora zabudowanego 
dla baterii nr 5. 
 

Ruroci�gi gazu 
Odcinek ruroci�gu gazu b�dzie ł�czył nowy separator z istniej�cym kolektorem gazu od strony 
istniej�cej za�lepki. 
 

Ruroci�g kondensatu wodno-smołowego 
Ruroci�g prowadzony b�dzie po nowych słupach, równolegle do trasy A, nast�pnie przy 
pompowni kondensatu i pod tras� BII. Spadek ruroci�gu w kierunku zmechanizowanych 
odstojników zapewni odpływ kondensatu z separatora. 
 
III.4.31. Stacja nadmuchu powietrza na Blok A i Blok B baterii nr 3 – obiekt nr 

187 
 
Przeznaczeniem obiektu i instalacji jest: 
 

• dostarczenie powietrza dla opalania baterii w sposób zabezpieczaj�cy jego 
wymagan� ilo�	. 

• przeciwdziałanie zasysaniu pyłów z okolic baterii przez wyeliminowanie 
grawitacyjnego zasysania powietrza do podbudowy baterii. 

• doprowadzenie powietrza w rejon zaworów powietrzno-spalinowych 
i równomierny rozdział wzdłu� podbudowy baterii. 

 
Powietrze dla potrzeb opalania baterii dostarczane b�dzie przez projektowan� stacj� nadmuchu 
wyposa�on� w wentylator promieniowy o wydajno�ci 110 000 m3/h. Powietrze zewn�trzne 
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zasysane przez czerpnie zostanie poddane procesom filtracji oraz podgrzewania (w okresie 
zimowym). Po oczyszczeniu i podgrzaniu za pomoc� nagrzewnic wodnych, tłoczone b�dzie za 
pomoc� wentylatora do kanału doprowadzaj�cego powietrze do podbudowy baterii, a nast�pnie 
rozprowadzone kanałem o zmiennym przekroju wzdłu� podbudowy baterii. 
Stacja nadmuchu powietrza wyposa�ona b�dzie w układ czerpni powietrza zewn�trznego, 
komor� kurzow� z sekcj� filtracji, nagrzewnice oraz wentylator promieniowy. 
Temperatur� powietrza nawiewanego do podbudowy baterii w okresie zimowym przyj�to w 
zakresie +50C do +100C. Jako podstawowy czynnik zasilania nagrzewnic przewidziano wod� 
grzewcz� o parametrach 130/70 z ruroci�gów energetycznych w pomo�cie �rodkowym nr 3. 
Przewiduje si� prowadzenie czynnika grzewczego do stacji nadmuchu kanałem 
doprowadzaj�cym powietrze. Przewidywane zapotrzebowanie czynnika w okresie grzewczym 
16700 litr/h. 
 
III.4.32. Stacja nadmuchu powietrza na Blok A i Blok B baterii nr 4 - obiekt nr 

188 
 
Przeznaczeniem obiektu i instalacji jest: 
 

• dostarczenie powietrza dla opalania baterii w sposób zabezpieczaj�cy jego 
wymagan� ilo�	. 

• przeciwdziałanie zasysaniu pyłów z okoli	 baterii przez wyeliminowanie 
grawitacyjnego zasysania powietrza do podbudowy baterii. 

• doprowadzenie powietrza w rejon zaworów powietrzno-spalinowych 
i równomierny rozdział wzdłu� podbudowy baterii. 

 
Powietrze dla potrzeb opalania baterii dostarczane b�dzie przez projektowan� stacj� nadmuchu 
wyposa�on� w wentylator promieniowy o wydajno�ci 110 000 m3/h. Powietrze zewn�trzne 
zasysane przez czerpnie zostanie poddane procesom filtracji oraz podgrzewania (w okresie 
zimowym). Po oczyszczeniu i podgrzaniu za pomoc� nagrzewnic wodnych, tłoczone b�dzie za 
pomoc� wentylatora do kanału doprowadzaj�cego powietrze do podbudowy baterii, a nast�pnie 
rozprowadzone kanałem o zmiennym przekroju wzdłu� podbudowy baterii. 
Stacja nadmuchu powietrza wyposa�ona b�dzie w układ czerpni powietrza zewn�trznego, 
komor� kurzow� z sekcj� filtracji, nagrzewnice oraz wentylator promieniowy. 
Temperatur� powietrza nawiewanego do podbudowy baterii w okresie zimowym przyj�to w 
zakresie +50C do +100C. Jako podstawowy czynnik zasilania nagrzewnic przewidziano wod� 
grzewcz� o parametrach 130/70 z ruroci�gów energetycznych w pomo�cie ko�cowym nr 5. 
Przewiduje si� prowadzenie czynnika grzewczego do stacji nadmuchu kanałem 
doprowadzaj�cym powietrze. Przewidywane zapotrzebowanie czynnika w okresie grzewczym 
16700 litr/h. 
 
III.4.33. Tunel energetyczny – obiekt nr 708-M 
 
W ramach projektowanej modernizacji planuje si� doprowadzenie i wyprowadzenie mediów z 
tunelu energetycznego. W tunelu energetycznym zostan� wymienione na nowe ruroci�gi 
energetyczne, wodne i kanalizacyjne. 
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III.4.34. Dojazdy, doj�cia i place przyobiektowe – obiekt nr 753-M 
 
Nie wprowadza si� zmian w zasadniczy układ istniej�cych dróg zakładowych, spełniaj�cych 
rol� dróg po�arowych na terenie Zakładu.  

Istniej�ce dojazdy, doj�cia i place – uszkodzone lub zniszczone w trakcie prowadzenia prac 
budowlano-monta�owych, zostan� odtworzone w dotychczasowej ich lokalizacji lub 
nieznacznie skorygowanej o nowo projektowane obiekty. 

Po stronie koksowej (SK) ci�gu baterii koksowniczych nr 3 i 4 korekta sytuacyjna układu 
dojazdów do poszczególnych obiektów nie b�dzie wymagana. 

Po stronie maszynowej (SM) ci�gu baterii koksowniczych nr 3 i 4 b�dzie wymagana korekta 
sytuacyjna istniej�cego układ dojazdowego wzdłu� bloków bateryjnych, zwi�zana z 
poszerzeniem torowiska wsadnic baterii koksowniczych nr 3 i 4 – w stosunku do 
dotychczasowej szeroko�ci torowiska wypycharek baterii koksowniczych nr 3 i 4. 

Ponadto po stronie maszynowej (SM) powstan� nowe układy dojazdów i placów obsługowo-
manewrowych zwi�zane z budow� nowych obiektów, w tym obiektów „drogi w�gla”, 
stanowisk remontowych maszyn piecowych oraz nadmuchu powietrza na bloki bateryjne. 

Projektowane dojazdy i place przyobiektowe b�d� wł�czone w układ podstawowy dróg i b�d� 
nawi�zywały wysoko�ciowo do istniej�cych poziomów nawierzchni. Nawierzchnia 
projektowanych dojazdów i placów asfaltowa lub betonowa w zale�no�ci od rejonu wł�czenia 
do istniej�cego układu.  

Chodniki i ci�gi piesze o nawierzchni z kostki brukowej nawi�zywa	 b�d� do istniej�cych. 

W ramach instalacji kanalizacyjnych przewidziano odwodnienia modernizowanych dróg, placów 
i dojazdów odpowiednio do zaistniałych potrzeb i podł�czenia do istniej�cych zakładowych sieci 
kanalizacji deszczowej. 
 
III.4.35. Cieplak baterii nr 3 i 4 – obiekt nr 3007 
 
Cieplak główny  
Cieplak główny baterii nr 3 jest obiektem tymczasowym, przeznaczonym do ochrony masywu 
ceramicznego przed wpływami atmosferycznymi podczas jego budowy oraz w czasie suszenia i 
rozgrzewania baterii koksowniczej. Ułatwia prowadzenie budowy i monta� osprz�tów baterii, 
dzi�ki posiadanym pomostom roboczym oraz podwieszonym urz�dzeniom transportowym. 
 

Cieplak rozpałowy 
Obiekt przeznaczony jest do ochrony przed wpływami atmosferycznymi instalacji gazowej do 
rozgrzewania masywu ceramicznego baterii pieców koksowniczych oraz zapewnienia 
dogodnych warunków do regulacji okotwiczenia baterii. 
 
Cieplak główny to budynek typu halowego. Wyposa�ony b�dzie w dwie suwnice podwieszone 
na wspólnym torze. Obejmuj� one swoim zasi�giem cały rejon budowanego masywu 
ceramicznego oraz przynale�nego osprz�tu. Zostan� one wyposa�one w konieczne 
zabezpieczenia przed zderzeniem. B�d� sterowane za pomoc� fal radiowych.  
Bardzo wa�nym wyposa�eniem cieplaka, koniecznym do prowadzenia prac budowlano – 
monta�owych, s� podesty robocze rozmieszczone na kilku poziomach, wzdłu� całej jego 
długo�ci. 
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Podesty robocze usytuowano na trzech poziomach. Po stronie maszynowej (SM) słu�� do 
transportu i podr�cznego składowania materiałów ceramicznych oraz zapraw, natomiast po 
stronie koksowej podesty (SK) maj� charakter komunikacyjny i s� pomocne przy monta�u 
osprz�tu bocznego baterii.  
Dla zabezpieczenia potrzeb remontowo – konserwacyjnych suwnic, przewidziano stanowiska 
obsługowe zlokalizowane w rejonie przyczółka �rodkowego z doj�ciem drabinami stalowymi. 
Transport materiałów ogniotrwałych z magazynu centralnego na stanowiska robocze wewn�trz 
cieplaka, b�dzie prowadzony przez 3 bramy usytuowane na stronie maszynowej. 
 
Cieplak rozpałowy jest konstrukcj� tymczasow� przewidzian� do eksploatacji w okresie 
rozgrzania baterii. 
Cieplak rozpałowy stanowi� dwa tunele rozci�gaj�ce si� wzdłu� baterii po jej stronie koksowej i 
maszynowej zamontowane na poziomie stropów pomostów bocznych. Jest on montowany po 
zako�czeniu budowy masywu ogniotrwałego baterii i cz��ciowym zdemontowaniu cieplaka 
głównego. Stropy tuneli cieplaka rozpałowego stanowi� podesty robocze, przeznaczone do 
regulacji spr��yn okotwiczenia baterii podczas rozgrzewania masywu. 
Instalacja gazowa umieszczona w tunelach cieplaka słu�y do wytwarzania spalin b�d�cych 

ródłem dostarczanego ciepła w pocz�tkowym okresie rozgrzewania baterii tj do temp. ok. 
800 0C. 
Przepływ spalin przez masyw ceramiczny oraz ich ewakuacj� do atmosfery umo�liwia ci�g 
kominowy wytwarzany w kominie baterii, który jest z ni� poł�czony zespołem odpowiednio 
usytuowanych i wyposa�onych kanałów spalinowych. 
 
Podstawowe pomieszczenia technologiczne i ich wzajemne usytuowanie: 

• tunele cieplaka wzdłu� baterii po stronie koksowej i maszynowej, 
• wiata ochronna wokół aparatury kontrolno – pomiarowej w rejonie pomostu �rodkowego.  

 
Podstawowe wyposa�enie techniczno – technologiczne: 

• Piecyki rozpałowe zabudowane wewn�trz komór koksowych po stronie maszynowej i 
koksowej, słu�� do równomiernego rozprowadzenia spalin. Piecyki wymurowane s� z 
materiałów ogniotrwałych w postaci �cianek wymuszaj�cych po��dany kierunek 
przepływu spalin, 

• Spaliny s� wytwarzane w (indywidualnych dla ka�dej komory) palnikach, do których gaz 
jest doprowadzany z kolektorów Instalacji rozpałowej, rozmieszczonych symetrycznie po 
obu stronach baterii. Regulacja ilo�ci gazu dostarczanego do ka�dego z palników odbywa 
si� r�cznie, 

Instalacja rozpałowa posiada odgał�zienie zako�czone palnikiem wytwarzaj�cym spaliny 
potrzebne do rozgrzania komina baterii w celu wytworzenia tzw. ci�gu  
w momencie wł�czenia go do eksploatacji. 

 
III.4.36. Instalacje elektryczne i AKPIA projektowanych obiektów 
 
Instalacje elektryczne 
Przewiduje si�, �e nap�dy urz�dze� technologicznych na napi�cie 0,4 kV zasilane b�d� z 
nowych rozdziel� obiektowych, które zasilane b�d� z zmodernizowanych stacji KT, natomiast 
nap�dy urz�dze� technologicznych na napi�cie 6 kV zasilane b�d� bezpo�rednio z 
zmodernizowanych pól w stacji KS-202 (obiekt nr 486) oraz KS204 (obiekt 468).  
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W stacji KGSZ-2 zmodernizowane zostan� pola zasilaj�ce stacje KS204. 
 
Zasilanie maszyn piecowych wykonane b�dzie przy wykorzystaniu trolei zasilaj�cych (wozy 
koksowe, przelotowe, stropowe) i podł�czenia kablowego (wsadnice). 
 
Przewiduje si� rozdzielni� manewrow� 6/3kV przeznaczon� dla zasilania wsadnic. 
 
Dla nap�dów sterowanie odbywa	 si� b�dzie w układzie lokalnym – z zestawu sterowania 
miejscowego i automatycznym – ze sterownika mikroprocesorowego. Wył�czenie awaryjne 
przyciskiem grzybkowym lub wył�cznikiem linkowym dla przeno�ników mo�liwe b�dzie w 
ka�dym układzie pracy. Wybór miejsca sterowania – zdalne lub miejscowe odbywa	 si� b�dzie 
poprzez odpowiednie ustawienie przycisku z kluczykiem na skrzynce sterowania miejscowego. 
 
Przed uruchomieniem przeno�ników nast�pi zał�czenie sygnalizacji akustyczno-optycznej. 
Sygnalizacja zostanie wł�czona niezale�nie od wyboru trybu sterowania. 
 
Przewidziano modernizacj� i rozbudow� systemu Sydel, modernizacj� układu sterowania 
wybiórczego stacji KS204 z nastawni KGSZ-1 oraz wykonanie układu sygnalizacji ruchowej 
stacji KS204 w nastawni KGSZ-2. 
 
Dla rozprowadzenia kabli pomi�dzy obiektami przewiduje si� napowietrzne trasy kablowe 
wzdłu� tras ruroci�gów technologicznych oraz w zale�no�ci od potrzeb trasy w ruroblokach lub 
w kanałach. Kable b�d� uło�one w ocynkowanych korytkach i drabinkach kablowych uło�onych 
na konstrukcjach wsporczych mocowanych do konstrukcji no�nej ruroci�gów. 
 
Instalacja o�wietlenia, odgromienia i uziemienia 
W instalacji o�wietlenia przewiduje si� o�wietlenie pomieszcze� i w ramach potrzeb 
poszczególnych w�złów i obiektów technologicznych. O�wietlenie b�dzie wykonane lampami 
�wietlówkowymi i sodowymi w wykonaniu zwykłym oraz przeciwwybuchowym. W miejscach 
wymagaj�cych o�wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego zastosowane b�d� oprawy awaryjne z 
własnym akumulatorem. 
 
Kominy baterii b�d� posiadały o�wietlenie ostrzegawcze. 
 
W instalacji uziemiaj�cej przewiduje si� wykonanie uziemie� urz�dze� elektrycznych i urz�dze� 
technologicznych. Uziemienie b�dzie wykonane bednark� stalow� ocynkowan� uło�on� w 
ziemi. Obiekty podł�czone b�d� do uziomów poprzez zł�cza kontrolne. Obiekty wyposa�one 
zostan� tak�e w instalacj� odgromow�. 
 
Zabezpieczenia przeciwpora�eniowe  i p.po� 
Jako ochron� przed pora�eniem elektrycznym w sieci 0,4 kV przewiduje si� zastosowanie 
samoczynnego szybkiego wył�czenia zasilania przez urz�dzenia zabezpieczaj�ce, tj. wył�czniki, 
bezpieczniki oraz wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe o odpowiednich charakterystykach z u�yciem 
przewodu ochronnego PE zgodnie z norm� PN-IEC 60364-4-41. 
 
Ochronie podlegaj� metalowe cz��ci urz�dze� elektrycznych nie b�d�cych normalnie pod 
napi�ciem. Ponadto w obiektach przewiduje si� wykonanie instalacji poł�cze� wyrównawczych. 
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W sieci 6 kV i 3 kV z izolowanym punktem zerowym przewiduje si� uziemienie cz��ci 
przewodz�cych dost�pnych przewodem ochronnym zgodnie z wymogami i samoczynne 
wył�czenie zasilania w okre�lonym czasie. 
 
Obiekty wyposa�one w rozdzielnie elektryczne b�d� miały mo�liwo�	 wył�czenia napi�cia 
poprzez zastosowanie przy wej�ciu przeciwpo�arowych wył�czników pr�du. 
 
W obiektach zagro�onych wybuchem zastosowany b�dzie osprz�t w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. 
 
Wszystkie instalacje elektryczne b�d� wykonane według standardów przyj�tych w Koksowni 
oraz zgodnie z wymaganiami obowi�zuj�cych norm i przepisów. 
 
Przewiduje si� zastosowanie materiałów, systemów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie i posiadaj�cych certyfikaty na znak bezpiecze�stwa. 
 
Instalacje AKPiA 
Projektowany  system automatyki gwarantuje pełn� automatyzacj� wszystkich obiektów 
technologicznych. System wizualizacji i archiwizacji danych, zbieraj�cy wszystkie dost�pne 
dane z obiektów technologicznych, umo�liwi ci�gł� kontrol� i nadzór nad parametrami i 
pomiarami koniecznymi do niezawodnej i bezproblemowej pracy baterii koksowniczej wraz z 
obiektami przynale�nymi.  
System automatyki proponuje si� podzieli	 na nast�puj�ce poziomy: 

• poziom 1 – urz�dzenia zabudowane na obiekcie 
• poziom 2 – sterowniki programowalne PLC 
• poziom 3 – panele operatorskie i stanowiska komputerowe  

 
Urz�dzenia zabudowane na obiekcie monitoring technologiczny. 
 
Przewiduje si� opomiarowanie i oczujnikowanie wszystkich wymaganych urz�dze� 
technologicznych. Dla wykonania obiektowej instalacji automatyki przewiduje si� zastosowanie 
nowoczesnych, wysokiej klasy urz�dze�, sprawdzonych w pracy na analogicznych instalacjach 
w zakładach koksowniczych. 

• Do pomiarów ci�nienia i ró�nicy ci�nie� proponuje si� zastosowanie przetworników 
ci�nienia i ró�nicy ci�nie�. 

• Do pomiarów temperatury w zale�no�ci od miejsca pomiaru i mierzonego medium 
proponuje si� zastosowanie czujników termometrycznych, czujników rezystancyjnych 
PT100, pirometrów oraz skanerów temperatury. 

• Do pomiarów przepływu proponuje si� w zale�no�ci od rodzaju mierzonego medium i 
miejsca pomiaru zastosowanie zw��ek pomiarowych, przepływomierzy wirowych, 
przepływomierzy elektromagnetycznych lub ultrad
wi�kowych. 

• Do pomiarów poziomu proponuje si� zastosowanie przetworników poziomu radarowych 
lub ultrad
wi�kowych w zale�no�ci od mierzonego medium  
i warunków pomiaru oraz wibracyjnych i pływakowych sygnalizatorów poziomu. 

• W układach automatycznej regulacji jako elementy wykonawcze proponuje si� 
zastosowanie zaworów i klap regulacyjnych wyposa�onych w siłowniki hydrauliczne, 
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elektryczne lub pneumatyczne – rodzaj w zale�no�ci od rodzaju medium, �rednicy 
ruroci�gu oraz dodatkowych uwarunkowa� pracy nap�du. 

Dla stref zagro�onych wybuchem zastosowana b�dzie aparatura w wykonaniu 
potwierdzonym certyfikatem ATEX do stosowania w okre�lonej strefie zagro�enia 
wybuchem. 
Celem zapewnienia optymalnej pracy baterii koksowniczej przewiduje si� szereg 
rozwi�za� stosowanych w najnowocze�niejszych koksowniach na �wiecie, takich jak:  

• analizator kaloryczno�ci gazu, 
•  analizator spalin, 
• system SOPRECO indywidualnej regulacji ci�nienia gazu w komorze koksowniczej, 
• pomiary temperatury bryły koksu wypychanej na wozie przelotowym,  
• temperatury w kanałach grzewczych baterii,  
• niezale�na precyzyjna instalacja detekcji tlenku w�gla w powietrzu, 
• system pozycjonowania i identyfikacji komory baterii dla maszyn piecowych.  

 
Wszystkie sygnały pomiarowe, sterownicze i sygnalizacje zwi�zane z bateri� koksownicz� i 
obiektami przynale�nymi zostan� doprowadzone do nowej dyspozytorni piecowni usytuowanej 
na pomo�cie �rodkowym.   
Sygnały pomiarowe, sterownicze i sygnalizacje zwi�zane z obiektami modernizacji działu 
w�glowego zostan� doprowadzone do istniej�cej dyspozytorni w�glowni. 
Sygnały pomiarowe, sterownicze i sygnalizacje zwi�zane z obiektami odbioru, sortowania i 
ekspedycji koksu zostan� doprowadzone do istniej�cej dyspozytorni sortowni. 
 

Sterowniki programowalne PLC 
Drugi poziom systemu automatyki zostanie zbudowany na bazie autonomicznych sterowników 
przemysłowych typu RX3i oraz TSX Premium. 
Przewiduje si� konfiguracj� sterowników zapewniaj�c� 10% rezerw� wej�	 i wyj�	. Sterowniki 
zabudowane zostan� w szafach pyłoszczelnych, przewiduje si� zastosowanie urz�dze� do 
bezprzerwowej rezerwacji zasilania (UPS). 
Ka�da z maszyn piecowych wyposa�ona b�dzie w autonomiczny system automatyki, 
wykorzystuj�cy sterownik programowalny. Przewiduje si� wprowadzenie dodatkowego 
awaryjnego sterowania nap�dami technologicznymi poza sterownikiem. Dla ka�dej z maszyn 
przewiduje si� wykonanie systemu pozycjonowania i wyboru komory baterii. 
Dla sterowania opalaniem baterii przewiduje si� dodatkowy sterownik awaryjny z niezale�nym 
panelem operatorskim na wypadek awarii sterowników centralnych. 
Sygnały z pomiarów, analiz, automatycznej regulacji, sygnalizacji oraz sterowania poprzez 
przemysłow� sie	 obiektow� podł�czone b�d� do sterowników programowalnych PLC, 
komunikacja na poziomie sterowników i stacji operatorskich prowadzona b�dzie na bazie sieci 
przemysłowej ETHERNET.  
 
Panele operatorskie i stanowiska komputerowe 
Poł�czenie sterowników z komputerami warstwy wizualizacji procesu technologicznego 
zrealizowane b�dzie w oparciu o sie	 ETHERNET w postaci jednodomowego ringu 
�wiatłowodowego. 
Informacje o pracy, dane technologiczne oraz zdarzenia i stany awaryjne maszyn koksowniczych 
b�d� przesyłane do komputerów centralnych za pomoc� radiowej sieci ETHERNET. 
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Wizualizacja pracy obiektów i urz�dze� zostanie wykonana w oparciu o system SCADA oraz 
oprogramowanie bazodanowe SQL Historian, zapewniaj�ce kompleksowy nadzór nad procesem 
technologicznym umo�liwiaj�c: rejestracj� pomiarów i parametrów pracy urz�dze�, wizualizacj� 
pracy maszyn i obiektów, archiwizacj� stanów historycznych, tworzenie raportów i bilansowanie 
mediów. 
 
III.5. Uwarunkowania przestrzenne i budowlane 
 
Szczegółowe wymagania w zakresie zakresu sposobu przebudowy oraz organizacji i realizacji 
robót budowlanych opisano w koncepcji techniczno-technologicznej” opracowanej przez BP 
Koksoprojekt Sp. z o.o. Pt:. „Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz 
z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy 
zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym 
Działania planowane w ramach opisywanej inwestycji nie naruszaj� ustale� obowi�zuj�cych 
planów w poszczególnych jego wydzieleniach oraz zapisów studium uwarunkowa� do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani przeznaczenia działek, na których 
b�d� mie	 miejsce.  
Generalnie inwestycja nie powoduje zmiany sposobu i typu zagospodarowania terenu. Zmianie 
ulegaj� niektóre parametry architektoniczno budowlane, wynikaj�ce z konieczno�ci 
dostosowania elementów budowlanych dl potrzeb nowej technologii koksownia wsadu. 
 
III.6. Media energetyczne 
 
We koncepcji techniczno-technologicznej” (BP Koksoprojekt Sp z o.o.) analizie poddano 
konieczno�	 długotrwałego, bezawaryjnego zapewnienia odbioru i dostawy mediów 
energetycznych i energii elektrycznej dla zmodernizowanych baterii koksowniczych nr 3 i 4, w 
zakresie: 
 

� surowego gazu koksowniczego, 
� gazu opałowego, 
� pary technologicznej, 
� wody grzewczej, 
� wody pitnej, 
� wody przemysłowej,  
� �cieków, 
� spr��onego powietrza i azotu, 
� wody amoniakalnej niskoci�nieniowej (odbieralnikowej) i wysokoci�nieniowej (do 

hydroin�ekcji), 
� energii elektrycznej. 

 
W ramach poszczególnych obiektów zaprojektowano stosowne rozwi�zania techniczne 
spełniaj�ce wymogi stosownych norm bran�owych. 
W układzie globalnym nie ulega istotnej zmianie zakres i sposób gospodarki mediami 
energetycznymi. Stosowne przekładki i wymiany wynikaj� z konieczno�ci dostosowania układu 
sieciowego do wymogów nowej technologii koksownia i warunków technicznych i 
przestrzennych nowych obiektów. 
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III.7 Instalacje ochrony �rodowiska 
W celu zminimalizowania wielko�ci emisji zanieczyszcze� zastosowano szereg sprawdzonych 
ju� i dalej doskonalonych rozwi�za� konstrukcyjno-technicznych i technologicznych, 
gwarantuj�cych wysok� skuteczno�	 i sprawno�	 ich funkcjonowania na poziomie standardów 
�wiatowych i spełniaj�cych wymogi prawne ochrony �rodowiska w Polsce i UE,  s� to: 
 
Obsadzanie komór koksowniczych  
Jest to operacja krótkotrwała, powtarzalna, podczas której nast�puje szybkie odgazowanie w�gla, 
z wytworzeniem nadci�nienia w komorze i wyrzutem na zewn�trz du�ej ilo�ci pyłu i gazowych 
składników w�gla. Prawie całkowit� eliminacj� emisji pyłowo-gazowej osi�gnie si� przez 
zastosowanie nast�puj�cych rozwi�za�:  

- zastosowanie systemu Sopreco lub hydroin�ekcji do ograniczenia emisji w czasie 
obsadzania komór,  

- wodnego doszczelnienia kró	ców pod „rur� przerzutow�” oraz zamkni�	 rur 
wzno�nych,  

- zastosowanie uszczelnienia mechanicznego podczas obsadzania naboju do komory,  

- synchronizacja i sterowanie prac� maszyn piecowych przez zastosowanie 
automatycznego ich pozycjonowania.  

 
Koksowanie wsadu w�glowego  
Podczas cyklu koksowania ma miejsce niezorganizowana emisja substancji gazowych (o 
zró�nicowanej w czasie intensywno�ci), b�d�cych składnikami surowego gazu koksowniczego i 
produktów ich dopalania. Gaz przenika przez nieszczelno�ci drzwi piecowych i osprz�tu 
stropowego oraz masywu ceramicznego z mo�liwo�ci� intensywnego utleniania si� niektórych 
składników (wodór, etylen i inne).  
Ograniczenie emisji z tego procesu zamierza si� osi�gn�	 poprzez zastosowanie nast�puj�cych 
rozwi�za� konstrukcyjnych:  

- budow� szczelnego masywu ceramicznego z materiałów o wysokiej jako�ci i zwi�kszonej 
g�sto�ci oraz o wzmocnionym uzbrojeniu bocznym baterii, zapewniaj�cym stabilno�	 
wymurówki,  

- zastosowanie izolacji głowic �cian grzewczych na styku z okotwiczeniem masywu 
ceramicznego co pozwoli podnie�	 temperatury w skrajnych kanałach grzewczych 
i poprawi	 gotowo�	 koksu (mniejsza emisja przy wypychaniu),  

- zbie�no�	 komór koksowniczych wynosz�ca 30 mm pozwala na złagodzenie biegu komory 
(energooszcz�dno�	) i mniejsze uszkadzanie ceramiki (deformacje-nieszczelno�ci),  

- zastosowanie dla cz��ci głowicowej rozwi�zania jednego okna przewałowego, zwi�ksza 
wytrzymało�	 konstrukcji �ciany grzewczej podczas operacji ruchowych,  

- zabudowa w stropie baterii zamiast prostek izolacyjnych płyt izolacyjnych typu 
PROMASIL, pozwoli na obni�enie temperatury stropu o co najmniej 20oC w stosunku do 
baterii nr 5 i zmniejszenie zu�ycia ciepła (gazu koksowniczego) na skoksowanie wsadu 
w�glowego,  

- zwi�kszenie zwarto�ci i sztywno�ci �cian grzewczych poprzez mocniejsze przewi�zanie 
kształtek ceramicznych (dodatkowe wi�zania),  

- zastosowanie hydraulicznego doszczelniania zamkni�	 pokryw rur wzno�nych z u�yciem 
wody przemysłowej,  
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- zabudow� hermetycznego i pojedynczego odbieralnika gazu surowego tylko po SM 
(dwukrotne zmniejszenie uszczelnianych powierzchni),  

- zainstalowanie samoczynnych zaworów wodnych oraz zapalarek z elektrycznym zapłonem 
na pochodniach gazu surowego, w celu zabezpieczenia przed nagłym i gwałtownym 
wzrostem emisji gazu surowego,  

- zastosowanie wielostopniowego doprowadzenia powietrza do spalania celem redukcji 
ilo�ci NOx w spalinach,  

- elastyczne (kombinowane) uszczelnienie poł�cze� odbieralnika gazu surowego z kolanami 
rur odci�gowych,  

- zabudow� stacjonarnej instalacji do odkurzania stropu, w celu unikni�cia wtórnego unosu 
pyłu,  

- zabudow� kanałów ewakuacyjnych gazu w wymurówce drzwi w celu szybkiej migracji 
gazów do przestrzeni podsklepieniowej komory i obni�enia ci�nienia rozpr��ania we 
wsadzie,  

- zabudow� drzwi z elastycznym uszczelnieniem no�owym i spr��ynowym ryglowaniem.  
 
 
Opalanie baterii koksowniczej  
Emisja z ogrzewania baterii wynika z energetycznego spalania oczyszczonego gazu 
koksowniczego dla potrzeb technologicznych. Zmniejszenie toksyczno�ci spalin a zarazem 
ograniczenie ładunku zanieczyszcze� osi�gnie si� poprzez zastosowanie:  
 

- odsiarczonego gazu koksowniczego do poziomu poni�ej 0,8 g SE/m3 gazu (0,5 g H2S/m3),  

- konstrukcyjnie nowoczesnego układu grzewczego pieca koksowniczego  
o wysokiej szczelno�ci, z zastosowaniem recyrkulacji spalin, w obr�bie ci�gów 
bli
niaczych, co nie dopu�ci do tworzenia si� ekstremalnych temperatur w okolicach 
palników gazowych oraz wydłu�y proces spalania na cał� wysoko�	 kanałów grzewczych 
obni�aj�c ilo�ci powstaj�cych NOx,  

- komputerowego sterowania opalaniem baterii w oparciu o ci�gły monitoring parametrów 
technologicznych procesów z wykorzystaniem nadrz�dnego systemu sterowania w tym 
zastosowaniem przerwy neutralnej lub opalania impulsowego,  

- ograniczenie intensywno�ci ogrzewania baterii poprzez obni�enie �rednich temperatur 
�cian grzewczych do 12850C,  

- zabudowa kalibrowanych dysz gazowych dla gazu opałowego wykonanych ze stali gat. 
1H18N9T z usprawnionym demonta�em,  

- zastosowanie wielostopniowego doprowadzenia powietrza do spalania celem redukcji 
ilo�ci NOx w spalinach. 

 

Zainstalowane oprogramowanie SCADA zapewni niezawodn� regulacj�, sygnalizacj� 
i wizualizacj� procesu. Przewidziano zastosowanie monitoringu temperatur koksu w koszu wozu 
przelotowego i monitoringu emisji na kominie spalin z opalania baterii (w tym ci�gły pomiar 
st��enia NO2, SO2, CO i O2). Dane z pomiarów emisji na kominie b�d� transmitowane do 
ustalonych centrów kontroli.  
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Wypychanie koksu z komór koksowniczych 

  
Podczas wypychania koksu z komory w wyniku mechanicznego kruszenia si� koksu oraz 
gwałtownej konwekcji ogrzanego powietrza nast�puje emisja zanieczyszcze� pyłowo-gazowych. 
Wielko�	 tej emisji ograniczy si� poprzez:  
 

- zastosowanie wieloczynno�ciowego, jednopunktowego wozu przelotowego nowej 
generacji,  

- modernizacj� istniej�cej instalacji odpylania SK baterii, pracuj�cej metod� such�, 
z zastosowaniem multicyklonów i zespołu pulsacyjnych filtrów workowych z 
zastosowaniem falowników i przyspieszonej aeracji pyłu oraz tłumika hałasu na 
kominie wyrzutowym,  

- zastosowanie filtrów o wysokiej skuteczno�ci odpylania zapewni dalsz� popraw� 
efektywno�ci ich funkcjonowania. Zwi�zki smoliste, w tym WWA  
i B-a-P kondensuj� prawie w cało�ci na rozwini�tych powierzchniowo cz�steczkach 
pyłu, a wi�c ich emisja ograniczona b�dzie proporcjonalnie do stopnia redukcji pyłów. 
St��enie pyłu koksowego za filtrami poni�ej 5 mg/m3,  

- maszyny piecowe b�d� wyposa�one w agregaty pr�dotwórcze, co pozwoli na awaryjne 
doko�czenie operacji technologicznych i ograniczenie nieplanowej emisji do powietrza.  

 
 
Chłodzenie (gaszenie) koksu  

 
Podstawowymi urz�dzeniami b�d� istniej�ce instalacje do suchego chłodzenia koksu (ISChK), 
które b�d� przystosowane dla potrzeb zmodernizowanych baterii.  

Zastosowane rozwi�zania opisane powy�ej, pozwol� spełni� wymogi �rodowiskowe 
krajów UE okre�lone dyrektyw� IED w zakresie wymaga� BAT w tym:  

- ograniczenie sumarycznej emisji pyłu z rejonu baterii do < 10 g/Mg koksu,  

- ograniczenie emisji pyłu z wypychania koksu do < 5 mg/m3 mierzone za filtrem 
w kominie Instalacji Odpylania Strony Koksowej,  

- opalanie baterii gazem odsiarczonym do 0,5 g H2S/m3 gazu czyli siarki całkowitej S do 
0,8 g/m3 gazu,  

- stosowanie skutecznych technik remontowych ceramiki na gor�co,  

- u�ycie technik niskoazotowych w konstrukcji baterii i ograniczenie emisji NOx do 350 
mg/Nm3 spalin przy 5% O2, poprzez kilku stopniowe dodawaniu powietrza do kanałów 
grzewczych,  

- ograniczenie dymienia (smu�ysto�ci) z procesu koksowania osi�gnie si� poprzez 
stosowanie:  

• drzwi dociskanych spr��ynami i z elastycznym uszczelnieniem i osi�ganie < 5% 
emisji widocznej (cz�stotliwo�	 przypadków nieszczelno�ci w odniesieniu do 
całkowitej ilo�ci drzwi ze zmodernizowanej baterii),  

• rur wzno�nych z zamkni�ciem wodnym, z wielko�ci� emisji widocznej < 1% 
(cz�stotliwo�	 przypadków nieszczelno�ci w odniesieniu do całkowitej ilo�ci rur 
wzno�nych) ze wszystkich rur,  

- zastosowanie systemu Sopreco do regulacji ci�nienia w ka�dej komorze koksowniczej.  
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Odpady stałe  
W wyniku pracy instalacji i obiektów obj�tych programem inwestycji nie przewiduje si� 
wytwarzania odpadów technologicznych. Powstaj�ce półprodukty przy koksowaniu w�gla b�d� 
recyrkulowane do wsadu w�glowego baterii, do których b�d� nale�e	:  

- pył koksowy z instalacji odpylania SK baterii,  

- pył w�glowy z aspiratorów na wsadnicy i stropie baterii oraz z instalacji odkurzania.  

Akustyka i wibracje  
W budowanych obiektach 
ródłami hałasu b�d� urz�dzenia obsługowe baterii takie jak: 
maszyny piecowe, wentylatory instalacji ss�co-odpylaj�cych, pompownie, generuj�ce hałas w 
zakresie 70 dB (A) w miejscu ich powstawania. Wi�kszo�	 emituj�cych hałas urz�dze� b�dzie 
posadowionych w budowlach i przez to skutecznie ekranowanych lub posiadaj�cych tłumiki. 
Nie przewiduje si� wyst�powania urz�dze� powoduj�cych wibracje.  
 

�rodowisko gruntowo-wodne  
Zostan� zastosowane rozwi�zania techniczne i budowlane, skutecznie odizolowuj�ce wpływ 
budowanych obiektów kompleksu bateryjnego na �rodowisko gruntowo-wodne.  

 

Gospodarka wodno-�ciekowa  
W procesie technologicznym na piecowni b�dzie stosowana:  

- woda amoniakalna (kr���ca w obiegu technologicznym) do zraszania odbieralnika i kolan 
rur odci�gowych,  

- woda amoniakalna (kr���ca w obiegu technologicznym) do czyszczenia odbieralnika.  

W mniejszych ilo�ciach woda pitna b�dzie niezb�dna jako uzupełnienie do zamkni�	 wodnych, 
prac kosmetyczno-konserwacyjnych, itp.  
 
 
III.8 Gospodarka wodno – �ciekowa Koksowni Przyja�� 
 
Remont i modernizacja baterii 3 i 4, nie powoduje zmian w istniej�cym układzie gospodarki 
wodo�ciekowej zakładu. Szczegółow� analiz� gospodarki wodnej przedstawiono w rozdziale 
VIII.  
 
Ewentualne zmiany bilansowe zwi�zane mog� by	 jedynie z wielko�ci� produkcji, powi�zan� z 
uwarunkowaniami rynkowymi ni� ze zmian technologii koksowania z zasypowego systemu 
obsadzania na ubijany. 
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III.9 Warunki wykorzystania terenu w trakcie realizacji i eksploatacji 
inwestycji 

 
Inwestycja realizowana jest w obr�bie istniej�cej infrastruktury zakładu i w trakcie normalnej 
pracy pozostałych cz��ci koksowni. Wykonywanie prac zwi�zane jest z konieczno�ci� 
zapewnienia bezpiecze�stwa pracy pozostałych ci�gów produkcyjnych – istniej�cych baterii.  
 
Z uwagi na istniej�ce instalacje gazowe i ruroci�gi technologiczne w trakcie realizacji inwestycji 
wymagane b�dzie zapewnienie bezpiecze�stwa ww. instalacji podczas prac rozbiórkowych, 
ziemnych, pracy urz�dze� d
wigowych i w czasie transportu materiałów i urz�dze�. 
 
Budowa nie wymaga okre�lenia specjalnych warunków w zakresie wykorzystania terenu. 
Ograniczony zakres robót i wykorzystanie istniej�cej infrastruktury pozwala na 
zminimalizowanie obszaru wykorzystywanego dla potrzeb inwestycji.  
 
Nie przewiduje si� wycinki drzew lub zmian sposobu u�ytkowania terenów w celu dostosowania 
do potrzeb dodatkowej infrastruktury drogowej czy kolejowej.  
 
Ze wzgl�du na ochron� wód podziemnych teren inwestycji zarówno w fazie budowy jak  
i w trakcie eksploatacji winien mie	 podło�e utwardzone i by	 uzbrojony w sie	 kanalizacji 
deszczowej. 
 
Teren przeznaczony dla potrzeb parkowania maszyn i urz�dze� nale�y utwardzi	, a �cieki 
deszczowe odprowadza	 do kanalizacji zakładowej. Tereny tymczasowego składowania 
powstaj�cych na budowie odpadów nale�y zagospodarowa	 w sposób zgodny z wymogami 
Ustawy o odpadach. 
 
Po wykonaniu prac modernizacyjnych obiektów baterii nr 3 i 4 przewiduje si� odtworzenie 
aktualnego ukształtowania i zagospodarowania terenu po stronie maszynowej i koksowej. 
Zagospodarowanie terenu zostanie uzupełnione dla rejonów zwi�zanych z nowymi dodatkowymi 
obiektami. 
 
III.10 Przewidywane wielko�ci emisji wynikaj�ce z funkcjonowania 

przedsi�wzi�cia 
 
W wyniku funkcjonowania zmodernizowanych baterii, do �rodowiska, emitowane b�d� 
substancje zanieczyszczaj�ce typowe dla procesu koksowania w�gla (emisja pyłów i gazów, 
emisja hałasu, wytwarzanie �cieków, wytwarzanie odpadów, emisja ciepła). 
 
Przewidywane wielko�ci emisji wynikaj�ce z funkcjonowania przedsi�wzi�cia przedstawiono i 
wyczerpuj�co omówiono w rozdziale VIII, gdzie podane zostały: 
 
� rodzaj i wielko�	 emisji zanieczyszcze� do powietrza, 
� emisja hałasu, 
� rodzaje i wielko�	 wytwarzanych odpadów, 
� rodzaje i obj�to�	 zanieczyszcze� wprowadzanych do wód gruntowych i powierzchniowych, 
� wielko�	 odprowadzanych �cieków, 
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a tak�e oddziaływanie emitowanych substancji na poszczególne komponenty �rodowiska, w 
trakcie eksploatacji nowej instalacji, w trakcie jej budowy oraz podczas jej likwidacji. 
 
III.11 Zatrudnienie 
 
Z uwagi na prac� baterii pieców koksowniczych w ruchu ci�głym, tzn. 365 dni w roku, dla jej 
obsługi przyjmuje si� 4-ro brygadowy system pracy.  
Załoga b�dzie obsługiwała Bateri� koksownicz� w układzie technologicznym od wylotów 
Wie�y w�gla zaczynaj�c na Zrzutni koksu ko�cz�c. Obsad� stanowisk przedstawia tabela. 
Załoga korzysta	 b�dzie z szatni oraz pomieszcze� socjalnych /pokoje �niada�, WC/ 
zlokalizowanych przy obiektach technologicznych. 

Tabela III.4.5. Zatrudnienie w Koksowni. 

Pracownicy produkcyjni 

Brygada 
L.p. Stanowiska robocze 

I II III IV 

R
az

em
 d

la
  

ba
te

ri
i  

D
ni

ów
ka

 

R
ez

er
w

a 
 

Razem 

A. Obsada eksploatacyjna 
1 Koksowniczy - brygadzista 1 1 1 1 4 - - 4 
2 Operator urz�dze� piecowni - wóz 

stropowy 
1 1 1 1 4 - 4 8 

3 Koksowniczy - strop baterii nr 3 i 4 1 1 1 1 4 - - 4 
4 Operator urz�dze� piecowni - wsadnica 1 1 1 1 4 - 4 8 
5 Koksowniczy - drzwiowy SM 1 1 1 1 4 - - 4 
6 Operator urz�dze� piecowni - wóz 

przelotowy 
1 1 1 1 4 - 4 8 

7 Koksowniczy - drzwiowy SK 1 1 1 1 4 - - 4 
8 Koksowniczy - gaziarz 3 3 3 3 12 - - 12 

Ogółem 52 
B. Słu�ba technologiczna - cieplna  

1 Koksowniczy - opałowy - brygadzista - - - - 1 1 - 1 
2 Koksowniczy - opałowy - - - - 3 3 - 3 
3 Koksowniczy - armatura odci�gowa - - - - 3 3 - 3 

Ogółem 7 
C. Dozór  

1 Mistrz technolog piecowni - - - - 1 1 - 1 
2 Mistrz opalania baterii nr 3 i 4 - - - - 1 1 - 1 
3 Mistrz zmianowy piecowni baterii nr 3 

i 4 
1 1 1 1 4 - - 4 

Ogółem 6 

Razem 65 
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IV. STAN �RODOWISKA PRZYRODNICZEGO W REJONIE 
ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSI	WZI	CIA 

 
IV.1. Lokalizacja zakładu i opis terenu przyległego 
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. zlokalizowana jest we wschodniej cz��ci D�browy Górniczej, 
w dzielnicy Strzemieszyce Małe. 
 
D�browa Górnicza wchodzi w skład województwa �l�skiego (podregion centralny �l�ski) 
i posiada status miasta na prawach powiatu.  
 
Miasto graniczy z: od północy z gminami miejsko-wiejskimi: Łazy, Siewierz; od południa 
z miastami: Sosnowiec, Sławków; od zachodu z miastem B�dzin i gminami wiejskimi: 
Mierz�cice, Psary; od wschodu z gminami wiejskimi: Bolesław, Klucze (województwo 
małopolskie). 
 
D�browa Górnicza jest zło�onym i ró�norodnym organizmem miejskim, na który składaj� si�: 
tereny zurbanizowane, ze zwart� miejsk� zabudow� (�ródmie�cie, Z�bkowice, Gołonóg); tereny 
o zabudowie wiejskiej (Trzebiesławice, Ujejsce, Antoniów, Piekło, Laski, �wierczyna, 
Strzemieszyce Wielkie, Strzemieszyce Małe, Kazd�bie, Bielowizna, Wygiełzów, Sikorka, 
Tucznawa, Ł�ka, Łosie�, Okradzionów, Rudy, Ku
niczka Nowa, Bł�dów, Łazy Bł�dowskie); 
lasy i uprawy le�ne (w tym wi�ksze kompleksy le�ne, jak: Lasy Bł�dowskie, Las Bienia, 
Naro�niki, Lasy Trzebiesławickie); u�ytki rolne; rzeki, bagna i wody stoj�ce; tereny 
przemysłowe i poprzemysłowe (huty, kopalnie odkrywkowe piasku i wapienia, hałdy, 
wyrobiska). 
 
D�browa Górnicza wraz z 13 innymi miastami na prawach powiatu tworzy Aglomeracj� 
Górno�l�sk� wydzielon� w województwie �l�skim dla potrzeb oceny jako�ci powietrza, zgodnie 
z art. 87 Ustawy Prawo Ochrony �rodowiska. 
 
Lokalizacj� i orientacj� Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. przedstawiono na rysunkach IV.1.1 
i IV.1.2. W zał�czniku 3 przedstawiono dodatkowo lokalizacj� Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. na 
mapie topograficznej w skali 1:10000 i mapy hydrologiczne i geologiczne obszaru 
oddziaływania Zakładu. 
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Rysunek IV.1.1. Lokalizacja Koksowni Przyja�� Sp. z o.o.  
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Rysunek IV.1.2. Koksownia Przyja�� Sp.z o.o. – orientacja. 
 

Obszar bezpo�redniego wpływu Zakładu – le��cy w promieniu około 6000 m od Zakładu – ma 
około 12000 ha. Jest on na ogół płaski, wznosz�cy si� z około 280 m n.p.m. na południu 
(Strzemieszyce Wielkie) w kierunku wschodnim i północno-wschodnim do około 360 m n.p.m., 
chocia� wyst�puj� tutaj wy�sze wzniesienia terenu – do wysoko�ci 390 m n.p.m. w okolicy 
Łosienia. 
Około 3146,25 ha obszaru bezpo�redniego wpływu Zakładu pokrywaj� lasy. Ł�ki, pastwiska i 
pola zajmuj� około 5686,88 ha obszaru bezpo�redniego wpływu Koksowni. W �rodkowej i 
wschodniej cz��ci obszaru (Okradzionów, Ł�ka) znajduje si� obszar chronionego krajobrazu 
pełni�cy funkcj� otuliny Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. „Ł�ki Ł�ka” w rejonie Ł�ki i 
Szatanówki zaliczane s� do warto�ciowych enklaw przyrodniczych. Walory przyrodnicze 
posiadaj� równie� Uroczyska Wypalenisko i Rudy b�d�ce siedliskami chronionych zwierz�t i 
ro�lin. Unikaln� ro�linno�ci�, ł�gami oraz malowniczymi w�wozami odznacza si� dolina Białej 
Przemszy na odcinku jej przełomu w Okradzionowie. 
 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 84 

Biała Przemsza płynie w południowo-wschodniej cz��ci obszaru, najpierw z południa na północ 
pó
niej, w Okradzionowie, zmieniaj�c kierunek na zachodnio-wschodni. W omawianym 
obszarze nie ma du�ych zbiorników wodnych. Około 1700 m na północny zachód od Koksowni 
znajduje si� �redniej wielko�ci zbiornik wodny Łosie�. 
 
Na północny zachód, około 5500 m od Zakładu w Z�bkowicach, przy ulicach Armii Krajowej 
i Os. Robotnicze znajduj� si� pi�ciokondygnacyjne bloki mieszkalne. Tak�e na południowy 
wschód, około 5000 m od Koksowni, w Strzemieszycach Wielkich, przy ul. Ofiar Katynia, s� 
pi�ciokondygnacyjne bloki. Poza tym zabudowa mieszkalna znajduj�ca si� w obszarze jest 
niska. Dzielnice D�browy Górniczej s� rozrzucone po opisywanym obszarze i stanowi� odr�bne 
skupiska zabudowy. Przewa�aj� domy jedno- i dwukondygnacyjne, zdarzaj� si� 
trzykondygnacyjne, na ogół w ogródkach przydomowych, zlokalizowane wzdłu� ulic. Charakter 
zabudowy jest wiejski, w g�stszych skupiskach małomiasteczkowy.  
 
Od około 3500 m od zakładu do granicy obszaru w kierunku południowo-zachodnim rozci�gaj� 
si� zabudowania miejscowo�ci Strzemieszyce Wielkie. W tym samym kierunku, w odległo�ci 
około 500 – 2500 m od Zakładu s� Strzemieszyce Małe. Na północny zachód, 2500 m od 
Zakładu do granicy obszaru, le�� Z�bkowice. Około 600 m na północ od Zakładu jest Łosie�, a 
dalej w tym samym kierunku, około 5000 m od Zakładu – Tucznawa. Około 700 m na północny 
wschód od Zakładu znajduje si� Ł�ka, 4000 m na wschód – Łazy, a 2500 m i 4000 m, tak�e na 
wschód, odpowiednio Okradzionów i Rudy. 
 
Obszar bezpo�redniego wpływu Koksowni poci�ty jest szlakami kolejowymi i znajduj� si� tu 
du�e torowiska zwi�zane z działalno�ci� ulokowanych tu zakładów. Najwi�ksze z nich jest około 
2000 – 2500 m od Koksowni i rozci�ga si� około 1500 m ze wschodu na zachód.  
 
Przez południow� cz��	 obszaru przebiega ze wschodu na zachód trasa szybkiego ruchu – tutaj 
ul. Katowicka. Po jej północnej stronie s� Strzemieszyce Małe, po południowej – Strzemieszyce 
Wielkie. 
 
Elementy zagospodarowania terenu bezpo�rednio wpływaj� na warunki rozprzestrzeniania si� 
zanieczyszcze�. Wska
nikiem tego wpływu jest współczynnik aerodynamicznej szorstko�ci 
terenu. Jego warto�	 wyznaczono zgodnie z obowi�zuj�cymi zasadami wg wzoru: 
 

� ⋅=
i

ii zF
F

z
1

0  

gdzie: 
z0 – �rednia warto�	 współczynnika aerodynamicznej szorstko�ci terenu na obszarze 

obj�tym obliczeniami, m, 
F – powierzchnia obszaru obj�tego obliczeniami, m2, 
Fi – powierzchnia i-tego obszaru wchodz�cego w skład F, m2, 
zi - współczynnik aerodynamicznej szorstko�ci terenu dla i-tego obszaru, m. 
 
�rednia warto�	 współczynnika szorstko�ci terenu wokół Koksowni Przyja
� wynosi: 0,86 m. 
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IV.2. Inne �ródła emisji w otoczeniu zakładu  
 
W obszarze bezpo�redniego wpływu Koksowni znajduje si� wiele zakładów przemysłowych. 
Około 1700 m na zachód od Koksowni znajduje si� najwi�kszy na omawianym obszarze zakład: 
Mittal Steel Poland S.A. Jej główna cz��	 poło�ona w tym miejscu zajmuje około 1084 ha. Do 
tego dochodz� jej pozostałe obiekty, zajmuj�ce ł�cznie około 335 ha.  
 
Około 4000 m w kierunku południowym od Koksowni, w Strzemieszycach Wielkich, znajduje 
si� Zakład Przygotowania Rud nale��cy do Mittal Steel Poland SA. Z tego zakładu do Mittal 
Steel Poland S.A. poprowadzony jest nad ziemi� ta�moci�g długo�ci około 6000 m 
transportuj�cy rud�. Tak�e z Koksowni do Mittal Steel Poland S.A. poprowadzony jest nad 
ziemi� ta�moci�g długo�ci około 3500 m.  
 
Na terenie Mittal Steel Poland S.A. znajduje si� Elektrociepłownia „Nowa”. Jest drugim co do 
wielko�ci emisji zakładem – po Mittal Steel Poland S.A. – na terenie oddziaływania Koksowni. 
 
Oprócz tych dwóch du�ych zakładów w omawianym obszarze funkcjonuje du�a liczba 
mniejszych. Le�� one na ogół w zachodniej cz��ci obszaru. 
 
Od północno-zachodniej strony, na terenie Mittal Steel Poland S.A., około 4000 m od Koksowni, 
znajduj� si� Zakłady Produkcyjne „Atlas” Barbara S.A. i EKOCEM produkuj�ce materiały 
budowlane. Bezpo�rednio za ul. Ro
dzie�skiego, na północ, s�siaduj�c z nimi przez ulic�, 
znajduj� si� P.P.P Budostal 4 S.A. i Konsorcjum Przedsi�biorstwo D�browa Górnicza HPR S.A., 
HPR MONTOSTAL, EKOHUT oraz produkuj�ce kostk� brukow� PHP NIKE S.A. – tworz� one 
tak�e du�y obszar przemysłowy. Dalej na północ, około 5000 m od Koksowni, jest Huta Szkła 
Gospodarczego „Z�bkowice” S.A., a prawie bezpo�rednio przylegaj�cy do niej od północnego 
zachodu, w wi�kszej cz��ci ju� poza stref� bezpo�redniego wpływu Koksowni –zakład 
produkuj�cy materiały izolacyjne URSA Polska S.A.  
 
Od strony południowej Koksowni, stykaj�c si� z ni� bezpo�rednio, s� obszary zaj�te przez Mittal 
Steel Poland S.A. Znajduje si� tu tak�e Sarpi D�browa Górnicza Sp. z o.o. – spalarnia odpadów 
przemysłowych, w tym niebezpiecznych. Od strony wschodniej, tak�e przylegaj�c do Koksowni, 
s� zakłady FINAL S.A. produkuj�ce profile aluminiowe. Od strony wschodniej graniczy z 
Koksowni� równie� Hobas System Polska Sp. z o.o. produkuj�cy rury plastikowe. 
 
Na południowy zachód, około 4000 m od Koksowni, znajduj� si� Huta Szkła POLFLOAT Saint 
Gobain i produkuj�ca szyby samochodowe SEKURIT Saint Gobain HANGLAS Polska. Około 
500 na północny zachód s� dwa zakłady: PREFBET S.C. Zakład Nr 1 i Zakład Produkcyjno-
Budowlany S.C. 
 
Jedynym zakładem we wschodniej cz��ci obszaru bezpo�redniego wpływu Koksowni, le��cym 
na jego granicy około 5500 m od Koksowni w kierunku południowo-wschodnim, jest Zakład 
Wyrobów Metalowych S.A. produkuj�cy kotły gazowe. 
 
Około 1000 m na południowy zachód od Koksowni, znajduje si� wysypisko komunalne 
LIPÓWKA oraz Zakład przetwarzaj�cy odpady „Lipówka II”. 
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IV.3. Warunki klimatyczne 
 
Klimat jest jednym z głównych komponentów �rodowiska geograficznego. Odgrywa on zatem 
wa�n� rol� w funkcjonowaniu ekosystemu. W naturalnych warunkach klimat miejscowo�ci 
kształtowany jest przez grup� czynników radiacyjnych, wilgotno�ciowych i cyrkulacyjnych 
modyfikowanych warunkami lokalnymi.  
 
O przewadze jednych czynników klimatotwórczych nad innymi decyduj� w głównej mierze 
poło�enie geograficzne i warunki lokalne. Generalnie mo�na przyj�	, �e nad obszarem Polski 
głównym czynnikiem klimatotwórczym jest cyrkulacja atmosferyczna. �rednie szeroko�ci 
geograficzne półkuli północnej charakteryzuj� si� du�� aktywno�ci� dynamiczn� atmosfery 
powoduj�c� du�� zmienno�	 warunków pogodowych.  
 
Uwagi powy�sze odnosz� si� przede wszystkim do wi�kszych jednostek geograficznych i 
dłu�szych okresów czasu. Mniejsze obiekty geograficzne, wytwarzaj� specyficzny klimat 
miejscowy, za który odpowiadaj� przede wszystkim warunki lokalne.  
Warunki lokalne jednak tylko w mniejszym lub wi�kszym stopniu modyfikuj� ogólne cechy 
klimatyczne, st�d dalsze rozwa�ania nale�y rozpocz�	 od okre�lenia tła klimatycznego okolic  
projektowanej elektrowni.  
 
Według klasyfikacji klimatycznej Romera  rozpatrywany obszar le�y w zasi�gu klimatów wy�yn 
�rodkowej Polski. Cechuj� si� one nieco chłodniejszymi okresami letnimi i bardziej surowszymi 
zimami. �rednia roczna temperatura wynosi tu od około 7 do około 8ºC. Roczne amplitudy 
temperatury wynosz� od 21,5 do 23ºC i rosn� z zachodu na wschód. Równie� od zachodu 
wzrasta udział opadów letnich. Roczny przebieg opadów cechuje si� tu du�� zmienno�ci�. 
Opady w półroczu zimowym wynosz� 260-320 mm, a w półroczu letnim s� wy�sze o około 60-
70% od zimowych i wynosz� 480-520 mm. Okres wegetacyjny trwa tu ponad 200 dni. Nale�y 
przy tym stwierdzi	, i� klimat lokalny okolic w du�ym stopniu jest modyfikowany skutkami 
działalno�ci produkcyjnej kombinatu metalurgicznego i pobliskich zakładów przemysłowych, 
tym bardziej i� ekspozycja tego terenu nakierowana jest na południowy-zachód, a wi�c na 
napływ powietrza znad Górno�l�skiego Okr�gu Przemysłowego.  
Według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej Gumi�skiego obszar ten nale�y do dzielnicy 
cz�stochowsko-kieleckiej, charakteryzuj�cej si� opadami w granicach 650-750 mm rocznie, z 
okresem wegetacyjnym 200-210 dni.  
 
W tabelach IV.3.1. – IV.3.12. przedstawiono podstawowe charakterystyki klimatyczne dla 
okolic D�browy Górniczej  e szczególnym uwzgl�dnieniem elementów meteorologicznych, 
które mog� ulec modyfikacji w wyniku posadowienia inwestycji.  
Nale�� do nich:  

– liczby dni z opadem, 
– usłonecznienie,  
– liczba dni z mgł�, 
– charakterystyka stanu gruntu.  
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Tabela IV.3.1. Podstawowe charakterystyki termiczne dla okolic D�browy Górniczej z 
okresu 2003-2010. 

Miesi�ce Temperatura 
powietrza I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok 

�rednia -1,8 -0,2 3,4 9,3 14,2 17,1 19,5 18,3 13,4 8,6 4,5 -0,9 8,8 
maksymalna 14,0 16,0 20,6 26,7 32,2 32,2 34,4 33,9 29,4 26,6 20,4 16,4 34,4 
minimalna -26,8 -20,3 -17,4 -8,2 -2,8 4,0 6,0 4,9 -0,8 -6,9 -9,7 -20,7 -26,8 
minimalna 

przy gruncie 
-28,4 -23,2 -21,4 -8,9 -3,9 1,6 5,1 3,7 -1,5 -10,1 -13,0 -24,2 -28,4 

liczba dni 
minimalna 

przy 
gruncie<0,0 

25 24 20 10 2 0 0 0 1 7 15 25 129 

 
Tabela IV.3.2. Podstawowe charakterystyki opadowe dla okolic D�browy Górniczej z 

okresu 2001-2010.  
Miesi�ce 

�rednia 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok 

suma [mm] 53,2 43,2 52,0 41,5 81,4 82,2 101,5 84,4 79,3 44,1 57,0 50,2 770,0 
l. dni z 

opadem>=0,1mm 
17,8 17,2 15,6 10,6 14,9 15,3 15,3 12,2 12,9 13,5 15,2 16,6 177,1 

l. dni z 
opadem>=1mm 

11,7 10,8 10,3 7,3 10,6 10,4 11,5 9,5 9,6 8,5 10,6 10,1 120,9 

l. dni z 
opadem>=5mm 

3,8 2,6 3,8 3,2 4,7 4,5 6,6 5,3 5 2,5 3,9 3,2 49,1 

l. dni z 
opadem>=10mm 

0,8 0,5 1,3 0,9 2,7 1,7 3,1 2,4 2,9 1 1,3 1,1 19,7 

l. dni z 
opadem>=20mm 

0,1 0,1 0 0,1 0,6 0,9 0,9 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 4,5 

 

Tabela IV.3.3. Rozkład kierunków wiatru w zakresach pr�dko�ci dla okolic D�browy 
Górniczej z okresu 2001-2010.  

Pr�dko�	 wiatru Sektory wiatru 
[m/s] C N NE E SE S SW W NW 

SUMA 

% 10,3 5,6 7,6 11,2 6,6 7,6 23,8 18,3 9,0 100 
�r. pr�dk. [m/s] - 1,8 2,2 2,8 2,3 2,6 3,5 3,1 2,4 2,5 

 
Tabela IV.3.4. �rednia wilgotno�� wzgl�dna dla okolic D�browy Górniczej z okresu 

2001-2010.  
Miesi�ce 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Rok 

Wilgotno�	 
wzgl�dna 
powietrza 

[%] 84,3 81,4 74,5 65,1 69,7 70,7 71,8 75,5 79,8 83,1 85,8 86,5 77,4 
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Tabela IV.3.5. �rednie usłonecznienie w godzinach doby dla okolic D�browy Górniczej z 
okresu 2001-2010.  

Miesi�ce 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok Usłonecznienie 
[godz.] 

1,5 2,3 3,7 6,3 7,2 7,7 8,1 7,6 5,5 3,7 1,9 1,4 4,8 
 

Tabela IV.3.6. �rednie ci�nienie atmosferyczne dla okolic D�browy Górniczej z okresu 
2001-2010.  

Miesi�ce 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok 
Ci�nienie 

atmosferyczne 
[hPa] 984,0 981,9 980,9 982,1 981,9 982,5 982,3 982,0 984,7 984,6 981,8 984,4 982,8 

 

Tabela IV.3.7. Liczba dni z mgł� w rozbiciu na miesi�ce w roku okolic D�browy 
Górniczej z okresu 2001-2010.  

Miesi�ce 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Rok Liczba dni z 
mgł� 

5,5 5,3 3,8 2,8 2,0 1,7 1,7 2,2 4,4 10,1 9,3 7,5 56,3 
 

Tabela IV.3.8. Termiczne pory roku lub okres wegetacyjny okolic D�browy Górniczej z 
okresu 2001-2010.  

Pora roku 
Pocz�tek 

dzie�-miesi�c 
Koniec 

dzie�-miesi�c 
Długo�	 

Zima 16-12 14-02 61 
Przedwio�nie 15-02 25-03 39 
Wiosna 26-03 19-04 25 
Przedlecie 20-04 30-04 11 
Lato 1-05 07-09 130 
Polecie 8-09 03-10 26 
Jesie� 4-10 15-11 43 
Przedzimie 16-11 15-12 30 
Okres wegetacyjny = 235 dni 

Tabela IV.3.9. Czas trwania niekorzystnych sytuacji aerosanitarnych (klasa stabilno�ci 5 
i 6) niska pr�dko�� wiatru (v<=2) w procentach w rozbiciu na miesi�ce 
okolic D�browy Górniczej z okresu 2001-2010.  

Miesi�c Procentowy udział 
Stycze� 41,2 
Luty 40,8 
Marzec 32,1 
Kwiecie� 34,6 
Maj 29,8 
Czerwiec 23,3 
Lipiec 27,3 
Sierpie� 34,7 
Wrzesie� 39,8 
Pa
dziernik 36,0 
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Miesi�c Procentowy udział 
Listopad 35,8 
Grudzie� 42,4 
Rok 34,8 
 
Tabela IV.3.10. Czas w poszczególnych miesi�cach sytuacji meteorologicznych w których 

wyst�puje suchy stan gruntu okolic D�browy Górniczej z okresu 2001-
2010.  

Miesi�c Procentowy udział 
Stycze� 49,7 
Luty 37,1 
Marzec 14,3 
Kwiecie� 26,4 
Maj 44,8 
Czerwiec 47,9 
Lipiec 41,6 
Sierpie� 47,1 
Wrzesie� 40,6 
Pa
dziernik 20,4 
Listopad 16,0 
Grudzie� 37,0 
Rok 35,3 

 

Tabela IV.3.11. Czas w poszczególnych miesi�cach sytuacji meteorologicznych w których 
wyst�puje wilgotny stan gruntu okolic D�browy Górniczej z okresu 2001-
2010.  

Miesi�c Procentowy udział 
Stycze� 45,2 
Luty 57,9 
Marzec 78,0 
Kwiecie� 72,8 
Maj 55,2 
Czerwiec 52,1 
Lipiec 58,4 
Sierpie� 52,9 
Wrzesie� 59,4 
Pa
dziernik 78,0 
Listopad 78,8 
Grudzie� 57,7 
Rok 62,2 
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Tabela IV.3.12. Czas w poszczególnych miesi�cach sytuacji meteorologicznych w których 
wyst�puje zamarzni�ty stan gruntu okolic D�browy Górniczej z okresu 
2001-2010.  

Miesi�c Procentowy udział 
Stycze� 5,1 
Luty 5,0 
Marzec 7,7 
Kwiecie� 0,8 
Maj 0,0 
Czerwiec 0,0 
Lipiec 0,0 
Sierpie� 0,0 
Wrzesie� 0,0 
Pa
dziernik 1,6 
Listopad 5,2 
Grudzie� 5,3 
Rok 2,5 
 
 
Ró�� wiatrów dla okolic Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. przedstawiono na rysunku IV.3.1. 

 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 91 

Cz�sto�ci wyst�powania wiatrów z poszczególnych sektorów
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Rysunek IV.3.1. Ró�a wiatrów dla D�browy Górniczej, lata 1994-2003. 
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IV.3.1. Warunki klimatyczne  - aspekty istotne dla wód i �cieków 
 
Na podstawie pomiarów IMGW dla posterunku opadowego Maczki zostały obliczone �rednie 
miesi�czne i roczne sumy opadów z wielolecia 1968÷2000 wyszczególniaj�c rok normalny (N), 
suchy (S) i wilgotny (W). W wieloleciu tym �rednioroczna suma opadów wynosiła 757 mm. 
Roczne sumy w latach ekstremalnych wahały si� od 529 mm w roku najsuchszym (1989) do 
1156 mm w roku najbardziej wilgotnym (1974). Roczny rozkład opadów jest do�	 
zró�nicowany. Najwy�sza �rednia miesi�czna suma opadów notowana jest w lipcu (109 mm), 
natomiast najni�sza w lutym (37 mm). Maksymaln� sum� dobow� opadów w tym wieloleciu w 
wysoko�ci 78,8 mm zanotowano w lipcu 1970r. 
 
Tabela IV.3.13. Sumy opadów z wielolecia 1968÷2000 dla posterunku opadowego Maczki 
 

Sumy opadów miesi�cznych w mm Posterunek opadowy 

H [m n.p.m.] 

(lata) XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Rok 

Maczki N 49 46 42 37 44 52 76 96 109 91 62 54 757 

262 S 47 21 19 19 9 63 26 103 67 67 38 50 529 

(1968÷2002) M 41 90 62 49 6 42 122 173 175 131 98 167 1156 


ródło: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz M-34-63-B. Jaworzno 
 
IV.4. Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu 
 
D�browa Górnicza poło�ona jest we wschodniej cz��ci Wy�yny �l�skiej, na obrze�u 
Górno�l�skiego Okr�gu Przemysłowego. Wysoko�ci wzgl�dne wahaj� si� tu w granicach od 
259 m.n.p.m (dolina Przemszy na granicy z Sosnowcem) do 376,8 m n.p.m. (Góra Bocianek na 
wschód od Ujejsca).  
 
Według podziału geomorfologicznego Wy�yny �l�sko-Krakowskiej (Gilewska, 1972), w skład 
D�browy Górniczej wchodz� jednostki: Garb Z�bkowicki, Płaskowy� Katowicki, Kotlina 
Przemszy i Kotlina Mitr�gi. 
Najwi�ksz� powierzchni� omawianego obszaru obejmuje Kotlina Przemszy (północno-
zachodnia cz��	 miasta), która tworzy tu płask� równin� z terasami rzecznymi i wzgórzem 
osta�cowym Góry Gołonoskiej.  
Południowo-zachodnia cz��	 D�browy Górniczej, poło�ona jest w obr�bie Płaskowy�u 
Katowickiego, którego stoki s� łagodnie nachylone w kierunku Kotliny Przemszy.  
Na wschód od Kotliny Przemszy i Płaskowy�u Katowickiego rozci�ga si� Garb Z�bkowicki, w 
którego krajobrazie dominuj� niewysokie wzgórza osta�cowe, spo�ród których najwy�szym jest 
Góra Bocianek (376,8 m.n.p.m.). 
Wschodnie obrze�a D�browy Górniczej zajmuje Kotlina Mitr�gi, której najbardziej 
charakterystycznym elementem jest Pustynia Bł�dowska z przecinaj�c� j� równole�nikowo 
dolin� Białej Przemszy. 
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W budowie geologicznej omawianego obszaru bior� udział utwory triasu i osady 
czwartorz�dowe. Jednak główne znaczenie maj� utwory triasu �rodkowego, a w szczególno�ci 
triasu �rodkowego reprezentowanego przez kompleks tzw. dolomitów kruszcono�nych oraz 
przez dolomity diploporowe. 
W naturalnych warunkach w przewa�aj�cej cz��ci omawianego obszaru triasowe skały w�glowe 
stanowi� wychodnie na powierzchni, jedynie w dolinach warstw� przypowierzchniow� stanowi� 
osady rzeczne plejstocenu i holocenu. 
 
Szczegółowa budowa geologiczna w podło�u terenu koksowni została rozpoznana w 2005 r. 
kiedy to na podstawie „Projektu prac geologicznych dla potrzeb dokumentacji okre�laj�cej 
warunki hydrogeologiczne i geologiczno-in�ynierskie rozbudowy Koksowni Przyja
�” 
zatwierdzonego decyzj� Prezydenta Miasta D�browy Górniczej (znak pisma WER 75-3/04) 
z dnia 27.12.2004r. wykonano 49 otworów do maksymalnej gł�boko�ci 15 m dla potrzeb 
geologiczno-in�ynierskich oraz 3 otwory do gł�boko�ci 60 m oraz 6 otworów w rejonie cieku 
Bobrek. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano dokumentacje geologiczno-
in�yniersk� i hydrogeologiczn�, które przyj�te zostały be� zastrze�e� przez Prezydenta Miasta 
D�browy Górniczej. 
 
TRIAS 
Utwory triasu w podło�u omawianego rejonu reprezentowane s� przez kompleks twardych skał 
w�glanowych, wykształconych jako kompleks silnie sp�kanych dolomitów, margli, dolomitów 
marglistych oraz wapieni wapienia muszlowego i retu. 
Stop utworów triasu w rejonie koksowni wyst�puje na bardzo zró�nicowanych gł�boko�ciach. 
Generalnie rodzime skały w�glanowe płycej pojawiaj� si� w podło�u w cz��ci północnej, 
wschodniej i zachodniej, gdzie pierwotna budowa terenu wykazywała lokalne wzniesienia. Skały 
triasowe w stropowych cz��ciach wykształcone s� w postaci  gruzu wietrzeliskowego 
(wietrzeliny kamieniste). Utwory te zbudowane s� z kamieni skał macierzystych wypełnionych 
zwietrzelinow� glin� i pyłem oraz lokalnie zwietrzałym marglem. Zawarto�	 frakcji kamienistej 
w wietrzelinie kamienistej bywa zró�nicowana i wynosi od około 60 do 90%. Mi��szo�	 
warstwy gruzu wietrzeliskowego jest ró�na i miejscami osi�ga kilka metrów. 
 
Lokalnie produktem wietrzenia skał dolomitu s� wyst�puj�ce �ółte wietrzeliny gliniaste 
litologicznie zbudowane z mieszaniny glin, pyłów z okruchami kamieniami dolomitu i margla. 
Grunty wietrzelin gliniastych tworz� nieregularne warstwy w osadach triasu i wyst�puj� 
zarówno w jego stropie oraz jako przewarstwienia w wietrzelinach kamienistych i skałach 
dolomitu.  
 
Kompleks triasowych utworów na przedmiotowym terenie tworzy warstwy o mi��szo�ci ponad 
150 m. Utwory triasowe zapadaj� generalnie w kierunku zbli�onym do południowo-
wschodniego. 
Szczegółowo zasi�g zalegania skał w�glanowych i ich stratygrafia przedstawione zostały na 
mapie w zał�czniku 3. 
 
CZWARTORZ	D 
Osady czwartorz�du reprezentowane s� przez dwie serie genetyczne. Starsz� seri� stanowi� 
plejstoce�skie gliny i piaski sto�ków napływowych, młodsz� współczesne (holoce�skie) osady 
rzeczne oraz grunty antropogeniczne. 
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PLEJSTOCEN 
Osady plejstocenu litologicznie wykształcone s� jako osady gliniaste i ilaste oraz lokalnie piaski 
sto�ków napływowych. 
W naturalnych warunkach osady akumulacji plejstoce�skiej wyst�puj� jedynie jako wypełnienia 
w erozyjnych zagł�bieniach triasu. Pierwotny zasi�g wyst�powania utworów plejstoce�skich w 
podło�u omawianego terenu został przedstawiony na mapie w zał�czniku 3. W skutek prac 
makroniwelacyjnych zwi�zanych z budow� zakładu koksowniczego zasi�g ich wyst�powania 
zarówno w profilu poziomym jak i pionowym został mocno zredukowany. 
 
HOLOCEN 
Naturalne osady holocenu w omawianym rejonie wyst�puj� jedynie jako wypełnienie 
współczesnych dolin cieków powierzchniowych. Litologicznie wykształcone s� w postaci 
piasków i mułków rzecznych. 
Strop rodzimych osadów czwartorz�du w podło�u terenu koksowni praktycznie wsz�dzie 
przykryty jest gruntami nasypowymi powstałymi podczas prac makroniwelacyjnych zwi�zanych 
z budow� zakładu koksowniczego. Warstwa nasypowa tworzy w podło�u terenu koksowni 
praktycznie ci�gł� pokryw� o zasi�gu pionowym dochodz�cym miejscami do 9,5 m ppt. 
Poziomy zasi�g zalegania gruntów nasypowych przedstawiono na mapie w zał�czniku 3. 
 
W północnej cz��ci terenu koksowni w rejonie istniej�cych torowisk kolejowych oraz w cz��ci 
wschodniej (teren parkingów) mi��szo�ci nasypów ulegaj� znacznej redukcji ze wzgl�du na 
wyst�puj�ce tam pierwotnie niewielkie wzniesienia. Najwi�ksze mi��szo�ci nasypów 
stwierdzono w centralnej i południowej cz��ci koksowni gdzie pierwotna dolina zasypana 
została podczas prac makroniwelacyjnych. 
Z uwagi na zró�nicowanie w litologicznym wykształceniu grunty te podzielone zostały na dwie 
grupy. 
Pierwsz� i dominuj�c� w podło�u gruntowym grup� tworz� nasypy kamieniste zbudowane 
głównie z kamieni i okruchów skał dolomitu barwy �ółtej wymieszanych z materiałem 
piaszczystym, pyłem i lokalnie glin� pylast� z niewielkimi domieszkami skruszonych spieków 
hutniczych. 
 
Drug� grup� nasypow� tworz� utwory pochodz�ce z przemieszczonych mas gruntów pierwotnie 
stanowi�cych osady czwartorz�du i triasu. Litologicznie stanowi� one mieszanin� mineralnych 
gruntów – �ółtych i br�zowych glin, glin piaszczystych, glin pylastych piasków gliniastych i 
iłów z niewielkimi domieszkami utworów antropogenicznych – spieków hutniczych i �u�la oraz 
lokalnie humusu. Nasypy te wyst�puj� jako bardzo nieregularne przewarstwienia w materiale 
kamienistym o mi��szo�ci od kilkudziesi�ciu centymetrów do kilku metrów. 
Zasi�g zalegania gruntów nasypowych w podło�u terenu koksowni przedstawiony został 
w zał�czniku 3. 
 
Inne formy antropogeniczne wyst�puj�ce w omawianym obszarze i kształtuj�ce ogólny obraz 
budowy geologicznej to hałdy oraz wyrobiska, które powstały na skutek wieloletniej działalno�ci 
wydobywczej (w�giel kamienny, dolomity i wapienie, piaski podsadzkowe) i hutniczej. 
Pochodzenia antropogenicznego jest równie� Pustynia Bł�dowska, a do jej powstania 
przyczyniła si� wycinka drzew z lasów w okolicach Bł�dowa, któr� prowadzono na potrzeby 
przemysłu wydobywczego i hutnictwa rozwijaj�cego si� w tym rejonie od XIII wieku. 
 
Hałdy zlokalizowane s� głównie w �ródmie�ciu i terenach przemysłowych PHS S.A. O. Huta 
„Katowice” (Kazd�bie, Strzemieszyce Małe). Zwałowiska powstały w wyniku 
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niekontrolowanego składowania w �rodowisku odpadów pogórniczych wytwarzanych w 
przeszło�ci w wyniku eksploatacji w�gla kamiennego. S� to: zwałowisko odpadów 
pow�glowych „Jadwiga”, zwałowisko odpadów pow�glowych zlokalizowane przy ul. Ł�cz�cej, 
nadpoziomowe zwałowisko „Zakawie - zwałka nr 4”. 
 
Ponadto na terenie miasta znajduj� si� czynne i nieczynne składowiska odpadów komunalnych, 
przemysłowych i gruzu budowlanego, b�d�cych własno�ci� gminy D�browa Górnicza oraz byłej 
Huty Katowice i Koksowni Przyja
�: czynne składowisko odpadów komunalnych „Lipówka I”, 
nieczynne składowisko gruzu budowlanego, czynne zakładowe składowisko Huty „Katowice” 
„Lipówka”, eksploatowane od 1985 r. o powierzchni 45 ha, składowisko odpadów nie 
niebezpiecznych z miejscem do składowania odpadów niebezpiecznych i składowisko 
materiałów oboj�tnych Koksowni Przyja
� zlokalizowane w północno-wschodniej cz��ci 
zakładu o powierzchni całkowitej 6,6 ha, nieczynne podpoziomowe składowisko odpadów 
komunalnych o powierzchni 17,03 ha, na którym przeprowadzono rekultywacj� podstawow�, 
nieczynne składowisko gruzu budowlanego o pow. ok. 2 ha. 
 
IV.5. Warunki hydrogeologiczne 
 
W rejonie Koksowni Przyja
� wody podziemne wyst�puj� zarówno w osadach 
czwartorz�dowych jak i utworach triasu. Poziom wodono�ny pietra triasowego jest głównym 
poziomem u�ytkowym natomiast poziom wodono�ny czwartorz�du jest poziomem 
o podrz�dnym znaczeniu. 
 
POZIOM WODONO�NY CZWARTORZ	DU 
Czwartorz�dowy poziom wodono�ny w rejonie koksowni ma lokalny zasi�g, a jego 
wyst�powanie zwi�zane jest z dolin� rzeki Bobrek. Kolektorem wód s� piaszczyste osady 
zalegaj�ce na gliniastym podło�u. S� to osady dobrze przepuszczalne, których współczynnik 
filtracji wynosi k=0,9*10-4 m/s. Zasilanie poziomu nast�puje bezpo�rednio przez infiltracj� wód 
opadowych w podło�e. Poziom ten nie posiada izolacji od stropu przed wpływami 
z powierzchni. 
 
Wody w obr�bie osadów czwartorz�dowych w postaci ci�głej warstwy wyst�puj� poza terenem 
koksowni natomiast w podło�u terenu koksowni głównie w postaci tzw. wód zawieszonych. 
Wody tego poziomu, poza terenem koksowni, w rejonie cieku „Bobrek” znajduj� si� na 
gł�boko�ci ok 2,2÷2,3 m ppt a zwierciadło ich jest swobodne. 
 
W podło�u terenu koksowni w osadach czwartorz�dowych wody gruntowe wyst�puj� 
w warstwie kamienisto-gliniastych gruntów nasypowych pod�cielonych równie� gruntami 
nasypowymi ale ju� słabiej przepuszczalnymi. Wody te zalicza si� do wód zawieszonych 
zwi�zanych głównie z infiltracj� wód opadowych tworz�cych warstw� o niewielkiej mi��szo�ci 
nieprzekraczaj�cej kilkudziesi�ciu centymetrów. 
 
Wody czwartorz�dowego poziomu s� w stałym kontakcie hydraulicznym z wodami 
powierzchniowymi. Podstaw� drena�u tego poziomu w rejonie Koksowni jest rzeka Bobrek, 
której jednym z 
ródłowych fragmentów jest w/w ciek wypływaj�cy z terenu zakładu po jego 
południowej stronie. Do cieku tego odprowadzane s� oczyszczone w oczyszczalni wody 
technologiczne oraz wody opadowe. 
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Dla okre�lenia mo�liwo�ci wpływu odprowadzanych z koksowni oczyszczonych �cieków na 
wody poziomu czwartorz�dowego, w rejonie cieku powierzchniowego, (do którego koksownia 
odprowadza oczyszczone wody z oczyszczalni), zamontowanych zostało pi�	 piezometrów 
kontrolnych. 
 
POZIOM WODONO�NY TRIASU 
Obszar gdzie zlokalizowana jest Koksownia Przyja
� le�y w obr�bie bytomsko-olkuskiego 
regionu hydrogeologicznego z głównym poziomem u�ytkowym szczelinowo-krasowym 
w wapieniach i dolomitach triasu dolnego i �rodkowego. Jest to obszar jednego z głównych 
zbiorników wód podziemnych – zbiornika Olkusz-Zawiercie – T/4. Generalnie poziom ten 
zalega na gł�boko�ciach 10-100 m. 
Zasilanie poziomu triasowego odbywa si� bezpo�rednio na wychodniach serii w�glanowej lub 
po�rednio przez warstwy czwartorz�dowe. Regionalnie w obszarach intensywnego drena�u 
zasilanie triasowego poziomu nast�puje tak�e przez cieki powierzchniowe, które w naturalnych 
warunkach stanowiły podstaw� drena�u. 
Naturalny układ pola hydrodynamicznego w omawianym rejonie został zaburzony przez 
intensywn� eksploatacj� wód du�ymi uj�ciami wodnymi, z których najbli�sze zlokalizowane jest 
w odległo�ci ok. 3,0 km w kierunku północno-wschodnim (w/w uj�cie w Łazach Bł�dowskich) 
oraz w wyniku wieloletniego drenuj�cego działania kopalni Olkusz-Pomorzany. Obecnie spływ 
wód podziemnych nast�puje z południowego zachodu w kierunku północnym i północno-
wschodnim (Zał�cznik 3). 
W podło�u terenu Koksowni ci�gły poziom wód podziemnych w utworach triasowych wyst�puje 
na rz�dnych ok. 291÷311 m npm (tj. na gł�boko�ci 30÷35 m ppt). Skał� zbiornikow� jest dolna 
cz��	 dolomityczno – wapienna osadów retu (Tp

3) oraz stropowa cz��	 pstrego piaskowca (TS) 
(Zał�cznik 3). 
Zwierciadło wody poziomu triasowego ma lokalnie charakter napi�ty. Warstw� napinaj�c� 
tworz� margliste utwory retu. Przepuszczalno�	 opisywanego kompleksu jest bardzo zmienna 
i zale�y od stopnia zeszczelinowacenia i skawernowania skał. Charakterystyczne warto�ci 
współczynnika filtracji mieszcz� si� w przedziale od 10-5 do 10-4 m/s. Wysokie warto�ci s� 
typowe dla silnie sp�kanego i skrasowanego górotworu w strefie wychodni.  
 
Na terenie Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. istnieje zorganizowana sie	 monitoringu triasowego 
poziomu wodono�nego. Monitoring składa si� z siedmiu piezometrów kontrolnych: cztery 
piezometry kontrolne (P-1, P-2, P-3 i P-4) znajduj� si� w północno-wschodniej cz��ci koksowni 
i maj� za zadanie monitorowanie wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów, jeden 
piezometr (P-5) usytuowany jest w rejonie oczyszczalni �cieków i ma za zadanie monitorowanie 
wód dopływaj�cych na teren koksowni natomiast dwa piezometry (P-6 i P-7) znajduj� si� przy 
północnej granicy zakładu w rejonie torowisk maj� za zadanie monitorowanie wód podziemnych 
odpływaj�cych z terenu koksowni. 
Wszystkie piezometry wykonane zostały w oparciu o Ustaw� z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo 
Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pó
niejszymi zmianami). 
 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 97 

IV.6. Stan jako�ci powietrza 
 
Na terenie D�browy Górniczej, przy ul. 1000-lecia, w ramach �l�skiego Monitoringu Powietrza 
prowadzonego przez WIO� w Katowicach, działa automatyczna stacja pomiarowa 
reprezentatywna dla tła miejskiego. Na stacji mierzone s� st��enia substancji w powietrzu 
(dwutlenek siarki, dwutlenek i tlenki azotu, tlenek w�gla, ozon, pył zawieszony PM10, BTEX) 
oraz parametry meteorologiczne (pr�dko�	 i kierunek wiatru, temperatura powietrza, wilgotno�	 
wzgl�dna, promieniowanie całkowite, promieniowanie UV, ci�nienie i opad atmosferyczny). 
Ponadto prowadzony jest manualny pomiar st��e� dobowych pyłu PM10 oraz oznaczanie w pyle 
PM10 zawarto�ci benzo(a)pirenu. 
 
Poni�ej w tabelach IV.6.1 i IV.6.2 przedstawiono wyniki pomiarów st��e� dwutlenku siarki 
i dwutlenku azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 na stacji WIO� w D�browie Górniczej.  
 
Tabela IV.6.1. St��enia �rednioroczne dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stacji 

WIO� w D�browie Górniczej, ul. 1000-lecia, w latach 2008-2010. 
 

�rednie st��enie [µg/m3] w  roku: 
Zanieczyszczenie 

2008 2009 2010 

Dwutlenek siarki 16 13 16 

Poziom odniesienia* 30 30 20 

Dwutlenek azotu 34 27 29 

Poziom dopuszczalny 40 40 40 

 
* warto�	 odniesienia dla roku wg Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 

w sprawie warto�ci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16/2010, poz. 
87), wcze�niejsze rozporz�dzenie (Dz. U. Nr 1/2003, poz. 12) utraciło moc z dniem 20 sierpnia 
2009 r. 

 
St��enia �rednioroczne dwutlenku siarki w latach 2008-2010 na terenie D�browy Górniczej były 
ni�sze od warto�ci odniesienia. Nie wyst�piły te� ponadnormatywne przekroczenia 
dopuszczalnego st��enia 1 godzinnego oraz dopuszczalnego st��enia dobowego dla dwutlenku 
siarki.  
 
St��enia �rednioroczne dwutlenku azotu w latach 2008-2010 na terenie D�browy Górniczej były 
ni�sze od poziomu dopuszczalnego, nie wyst�piły tak�e ponadnormatywne przekroczenia 
dopuszczalnego st��enia 1 godzinnego dla dwutlenku azotu.  
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Tabela IV.6.2. St��enia �rednioroczne pyłu PM10 i cz�sto�� przekraczania 
dopuszczalnego st��enia dobowego na stacji pomiarowej WIO� 
w D�browie Górniczej, ul. 1000-lecia, w latach 2005-2010. 

 

Rok 
St��enie �rednie  

[µg/m3] 

Cz�sto�� przekraczania 
dopuszczalnego st��enia dobowego 

D24=50 µg/m3  
[liczba dni] 

2005 50 120 

2006 56 95 

2007 41 98 

2008 44 78 

2009 39 72 

2010 49 96 

Dopuszczalne st��enie �rednioroczne: Da=40 µg/m
3
, 

Dopuszczalna cz�sto�� przekrocze� D24 – 35 dni 

 
Jak wynika z powy�szej tabeli, w D�browie Górniczej, w ci�gu 5 z 6 analizowanych lat 
wyst�powały przekroczenia dopuszczalnego st��enia �redniorocznego pyłu zawieszonego PM10. 
Jedynie w 2009 roku st��enie �rednie pyłu PM10 było ni�sze ni� poziom dopuszczalny. 
Najwy�sze st��enie �rednioroczne pyłu PM10 wyst�piło w 2006 roku i stanowiło 140% normy.  
 
Dopuszczalne st��enie dobowe pyłu zawieszonego PM10 było przekraczane cz��ciej ni� 35 razy 
w ci�gu roku we wszystkich analizowanych latach – od 72 razy w 2009 roku do 120 razy w 2005 
roku. 
 
Zgodnie z informacjami WIO� w Katowicach, zawartymi w corocznych ocenach jako�ci 
powietrza w województwie �l�skim, główn� przyczyn� wyst�powania przekrocze� 
dopuszczalnych st��e� pyłu PM10 na terenie D�browy Górniczej jest emisja z indywidualnego 
ogrzewania budynków, wtórne pylenie z powierzchni odkrytych (np. dróg, chodników, boisk) 
oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, wyst�puj�ce podczas powolnego rozprzestrzeniania 
si� emitowanych lokalnie zanieczyszcze�, w zwi�zku z mał� pr�dko�ci� wiatru (poni�ej 1,5 
m/s). 
 
Poni�ej na rysunku IV.6.1. przedstawiono �rednioroczne st��enia benzo(a)pirenu zawartego w pyle 
PM10 na terenie D�browy Górniczej w latach 2007-2010 wraz z poziomem docelowym (do 
osi�gni�cia w 2013 r.). 
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Rysunek IV.6.1. �rednioroczne st��enia benzo(a)pirenu w D�browie Górniczej  
w latach 2007-2010. 

 
�rednioroczne st��enia benzo(a)pirenu w D�browie Górniczej, w latach 2007-2010 wielokrotnie 
– od prawie 5-krotnie w 2007 roku do prawie 8-krotnie w 2010 roku – były wy�sze od poziomu 
docelowego 1 ng/m3. 
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Rysunek IV.6.2. �rednie st��enia benzo(a)pirenu w poszczególnych miesi�cach 2010 roku 
w D�browie Górniczej. 
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Zgodnie z informacjami WIO� w Katowicach, zawartymi w corocznych ocenach jako�ci 
powietrza w województwie �l�skim (www.katowice.pios.gov.pl), główn� przyczyn� 
wyst�powania przekrocze� docelowego st��enia benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 na 
terenie D�browy Górniczej jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków oraz 
niekorzystne warunki meteorologiczne, wyst�puj�ce podczas powolnego rozprzestrzeniania si� 
emitowanych lokalnie zanieczyszcze�, w zwi�zku z mał� pr�dko�ci� wiatru. Sezonow� 
zmienno�	 st��e� benzo(a)pirenu ilustruje rysunek IV.6.2.  
W D�browie Górniczej, przy ul. Cieplaka, w ramach monitoringu prowadzonego przez WIO� 
w Katowicach, od 2002 r. mierzone s� st��enia benzenu metod� manualn� z wykorzystaniem 
próbników pasywnych.  
St��enia �rednioroczne benzenu w latach 2002-2010 wraz z dopuszczalnym st��eniem 
�redniorocznym (Da) powi�kszonym o margines tolerancji (MT) przedstawiono w tabeli IV.6.3. 
 
Tabela IV.6.3. �rednioroczne st��enia benzenu w D�browie Górniczej w latach 2002-2010 

– pomiar metod� pasywn�. 
 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

St��enie �rednioroczne 
benzenu [µg/m3] 

5,3 5,1 5,3 3,3 3,7 2,6 3,3 4,7 3,5 

Da + MT 10 10 10 10 9 8 7 6 5 

 
W ci�gu 9 lat, odk�d prowadzone s� pomiary benzenu metod� pasywn�, na terenie D�browy 
Górniczej nie wyst�piły przekroczenia dopuszczalnych norm. 
W D�browie Górniczej przy ul. 1000-lecia prowadzony jest tak�e automatyczny monitoring 
BTEX. Poni�ej w tabeli IV.6.4 przedstawiono �rednioroczne st��enia benzenu, toluenu, 
ksylenów i etylobenzenu w latach 2006-2010.  
 
Tabela IV.6.4. �rednioroczne st��e� BTEX w D�browie Górniczej w latach 2006-2010 – 

pomiar automatyczny. 
 

St��enie �rednie w roku [µg/m3] 
Substancja 

2006 2007* 2008 2009 2010 

Benzen 2,1 4,2 2,0 1,6 2,0 

Da + MT 9 8 7 6 5 

Toluen 2,6 3,9 2,3 1,6 1,8 

Da (jako warto�� odniesienia) 10 10 10 10 10 

Etylobenzen 0,3 0,6 0,2 0,1 0,6 

Da (jako warto�� odniesienia) 38 38 38 38 38 

(m, p)-ksylen 1,5 2,7 1,4 0,9 1,0 

* dane za IV kwartał roku. 
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Informacje dotycz�ce aktualnej imisji zanieczyszcze� w rejonie Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej podane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska 
w Katowicach (pismo znak M.7016.2.83.2011.AK z dnia 20 pa
dziernika 2011 r. – zał�cznik 5) 
przedstawia poni�sza tabela. 
 
Tabela IV.6.5. Aktualny stan jako�ci powietrza dla aglomeracji górno�l�skiej.  
 

�rednie st��enie w 2010 roku [µg/m3] 
Miejscowo�� 

PM10 NO2 Pb Benzen 

Bytom ul. Modrzewskiego - 27 - - 

Chorzów 
Autostrada A4, w�zeł Batory 
(stacja komunikacyjna) 

54 45 - 2,4 

ul. 1000-lecia 49 29 - - D�browa 
Górnicza ul. Cieplaka - - - 3,5 

ul. Konstytucji - - - 4,3 
Gliwice 

ul. Mewy 61 29 - - 

Katowice ul. Kossutha 52 33 0,042 - 

Ruda �l�ska ul. 1 Maja - - - 4,2 

Sosnowiec ul. Lubelska 46 28 - - 

Tychy ul. Tołstoja 44 28 - - 

Zabrze ul. Skłodowskiej-Curie 54 28 - 4,3 

Bytom* - - 0,054 4 

Chorzów* 43 24 0,066 - 

Jaworzno* 34 28 0,047 3 

Mysłowice* 42 22 0,051 4 

Piekary �l�skie* 39 23 0,048 3 

Ruda �l�ska* 42 27 0,052 - 

Siemianowice �l�skie* 64 31 0,064 5 

Sosnowiec* 44 28 0,052 4 

�wi�tochłowice* 51 30 0,057 4 

Tychy* - - 0,046 - 
Obja�nienia: 
* warto�ci uzyskane na podstawie modelowania – opracowanie Instytutu Ekologii Terenów 

Uprzemysłowionych w Katowicach „Aktualizacja dla lat 2005-2007 oceny zanieczyszczenia 
powietrza w województwie �l�skim w oparciu o modelowanie matematyczne ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem wpływu ró�nych 
ródeł emisji i zastosowanych parametrów do oblicze� dla 
dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, benzenu, ołowiu i tlenku w�gla oraz 
arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu za 2007 rok”. 
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Do 2004 roku, w ramach bada� sanitarnych atmosfery WSSE w Katowicach prowadziła, na 
terenie D�browy Górniczej, pomiary opadu pyłu – wyniki z ostatnich dwóch lat prowadzenia 
bada� zawiera tabela IV.6.6.  
 
Tabela IV.6.6. Opad pyłu na terenie D�browy Górniczej w latach 2003-2004 wg bada� WSSE 

w Katowicach.  
 

Stanowisko pomiarowe Opad pyłu [g/(m2rok)] w roku: 

Lokalizacja Numer 2003 2004 

Antoniów 09.51.15-31 41 - 

Bł�dów 09.51.16-13/43 24 - 

Gołonóg 09.51.14-23/34 35 37 

Gołonóg 09.51.15-34 41 - 

Gołonóg 09.51.15-44 60 - 

Ł�ka 09.51.15-42/14 43 - 

Łosie� 09.51.15-13 46 - 

Łosie� 09.51.15-23 39 - 

Okradzionów 09.51.16-14 33 - 

Okradzionów 09.51.16-24 21 26 

Okradzionów 09.51.16-34 37 - 

Okradzionów 09.51.16-44 22 - 

Pogoria 09.51.15-14 34 - 

Staszic 09.63.02-22 43 - 

Strzemieszyce 09.63.03-11 22 - 

Strzemieszyce 09.63.03-21 24 27 

Strzemieszyce 09.63.03-12 32 - 

Strzemieszyce 09.63.03-22 24 - 

�ródmie�cie 09.51.14-13/43 26 - 

�ródmie�cie 09.63.02-43/11 22 - 

�ródmie�cie 09.63.02-44/12 36 - 

Ujejsce 09.51.14-22/31 19 - 

Ujejsce 09.51.15-11 37 - 

Z�bkowice 09.51.15-41 55 46 

Z�bkowice 09.51.15-41/13 37 - 
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W 2003 roku opad pyłu na terenie D�browy Górniczej wynosił od 19 (Ujejsce) do 60 g/(m2rok) 
(Gołonóg), natomiast w 2004 roku – od 26 (Okradzionów) do 46 g/(m2rok) (Z�bkowice). 
Warto�ci opadu pyłu nie przekraczały poziomu dopuszczalnego 200 g/(m2rok). 
 
Poni�ej w tabeli IV.6.7 przedstawiono wyniki klasyfikacji aglomeracji górno�l�skiej – strefy, 
w której zlokalizowana jest instalacja – ze wzgl�du na ochron� zdrowia dla poszczególnych 
zanieczyszcze� (SO2, NO2, PM10, PM2,5, Pb, C6H6, CO, As, Cd, Ni, B(a)P i ozonu) oraz ł�czn� 
klasyfikacj� uzyskan� w ocenie rocznej jako�ci powietrza dla stref w latach 2003 – 2010 
(www.katowice.pios.gov.pl). 
 
Tabela IV.6.7. Klasyfikacja aglomeracji górno�l�skiej w ocenie rocznej jako�ci powietrza, 

pod wzgl�dem ochrony zdrowia, w latach 2003-2010. 
 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze�  
dla obszaru całej strefy Nazwa strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 PM2,5 As Cd Ni B(a)P 

Klasyfikacja 
ł�czna strefy 

2003 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

A A C A B A A - - - - - C 

2004 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

A A C A B A A - - - - - C 

2005 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

A A C A B A A - - - - - C 

2006 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

C A C A A A C - - - - - C 

2007 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

A A C A A A C - A A A C - 

2008 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

A A C A A A A - A A A C - 

2009 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

A A C A A A A - A A A C - 

2010 r. 

Aglomeracja 
górno�l�ska 

A A C A A A A C A A A C - 
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W 2010 roku aglomeracja górno�l�ska, obejmuj�ca 14 miast na prawach powiatu, w tym 
D�brow� Górnicz�, została zakwalifikowana, z uwzgl�dnieniem kryteriów okre�lonych w celu 
ochrony zdrowia, do klasy C: dla pyłu PM10 ze wzgl�du na przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego dla roku i doby, dla pyłu PM2,5 ze wzgl�du na przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego dla roku i dla benzo(a)pirenu ze wzgl�du na przekroczenia poziomu docelowego 
dla roku.  
 
Oznacza to potrzeb� opracowania Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji górno�l�skiej ze 
wzgl�du na zanieczyszczenie ww. substancjami.  
 
IV.7. Stan jako�ci wód powierzchniowych 
 
Odbiornikiem �cieków oczyszczonych z zakładowej oczyszczalni Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. 
jest potok Bobrek, dopływ Białej Przemszy. 
 
Potok Bobrek: Administratorem potoku Bobrek jest �l�ski Zarz�d Melioracji i Urz�dze� 
Wodnych w Katowicach. Bobrek jest potokiem wy�ynnym krzemianowym z substratem 
drobnoziarnistym - zachodnim.  Potok Bobrek stanowi jednolit� cz��	 wód powierzchniowych 
(JCWP – PLRW 2000 52 12 889 – region wodny Małej Wisły – MW 0207). Jest 
prawobrze�nym dopływem Białej Przemszy, uchodzi do niej w Sosnowcu-Niwce. Długo�	 
potoku wynosi 17,8 km, a powierzchni� zlewni okre�la si� na 86,03 km2. �ródła Bobrka 
znajduj� si� na zboczach Małej Góry poło�onej na wschód od Strzemieszyc-Zakawia i na zachód 
od Sławkowa, na wysoko�ci ok. 315 m. n.p.m. W obszarze 
ródłowym do koryta Bobrka 
dopływaj� krytym kolektorem oczyszczone �cieki przemysłowe z oczyszczalni Koksowni. Przy 
niewielkiej ilo�ci wód naturalnych �cieki te stanowi� główn� mas� wody prowadzonej korytem 
Bobrka na pocz�tkowym odcinku. Pozostałe główne dopływy Bobrka stanowi�: potok Rakówka  
(km 14,1), rów Rawa prowadz�cy �cieki z Centralnej Oczyszczalni �cieków w Strzemieszycach 
(km 11,4), potok Jamki (km 9,8), �cieki z oczyszczalni komunalnej Kazimierz (km 9,3), wody 
dołowe z kopalni „Kazimierz Juliusz” Ruch I (km 9,2), wody dołowe z kopalni „Kazimierz 
Juliusz” Ruch II i �cieki z oczyszczalni komunalnej w Por�bce (km 6,0) oraz kolektor z 
mleczarni i osiedla w Da�dówce (poni�ej km 3,98). Potok Bobrek wykazuje znaczne turbulencje 
w naturalnym re�imie przepływów. Spowodowane to jest wła�nie zrzutem �cieków 
oczyszczonych z zakładów przemysłowych z terenu D�browy Górniczej i Sosnowca. 
 
Najbli�ej zrzutu �cieków z Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. zlokalizowany jest na Potoku Bobrek 
przekrój wodowskazowy Niwka. Wodowskaz Niwka znajduje si� w 1,1 km biegu rzeki i zamyka 
zlewni� o powierzchni 119 km2. 
Ustalone na wodowskazie Niwka warto�ci przepływów charakterystycznych z okresu 
wieloletniego 1975÷2004 potoku Bobrek s� nast�puj�ce: 
 

• SSQ  =  1,39 [m3/s], 
• SNQ  =  0,90 [m3/s]. 

 
Jako�	 wody w potoku Bobrek kontrolowana(kod PL01S1301_1717)  jest przy uj�ciu potoku do 
Przemszy (pp. 136 - km 0+200). Rzeka Bobrek stanowi silnie zmienion�  jednolit� cz��	 wód 
powierzchniowych (kod PLRW 20005212889).Jako�	 wody plasuje si poni�ej stanu dobrego, ze 
wzgl�du na klas� elementów fizykochemicznych, ale tak�e ze wzgl�du na obecno�	 substancji 
szczególnie szkodliwych (specyficznych zanieczyszcze� syntetycznych i niesyntetycznych), co 
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przy niskiej (IV) klasie elementów biologicznych powoduje, �e stan (potencjał) ekologiczny tej 
rzeki jest słaby- w odniesieniu do kryteriów okre�lonej w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska 
(Dz.U. NR 257 z dn. 9.11.2011, poz. 1545 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
cz��ci wód powierzchniowych oraz �rodowiskowych norm jako�ci dla substancji 
priorytetowych). W poni�szej tabeli zestawiono wyniki monitoringu prowadzonego przez WIO� 
w Katowicach za rok 2009. 
 
Tabela IV.7.1. Zestawienie wybranych parametrów wód płyn�cych z potoku Bobrek wg 

WIO� (2009 r.) 
 

BOBREK, km 0+200;  uj�cie do Białej Przemszy 
Lp. Parametr Jednostka Min Maks �rednia 
1 Temp. Wody °C 2,6 22,8 12,0 
2 Zawiesina ogólna mg/l 7 43 21,8 
3 Odczyn mg /l 7,6 8,1 7,9 
4 Tlen rozp. mg/l 6,1 10,8 8,7 
5 BZT5 mg /l 3,4 7 4,9 
6 ChZT-Mn mg/l 8,1 16 12,2 
7 Ogólny w�g. Org. mg /l 6,99 13,4 9,8 
8 Azot amonowy mg/l 0,29 1,9 0,77 
9 Azot Kjeldahla mg /l 0,5 10,1 2,4 
10 Azot azotanowy   mg/l 2,7 6,9 4,4 
11 Azot ogólny     mg /l 3,92 16,2 6,9 
12 Fosfor ogólny   mg /l 0,088 3,75 0,63 
13 Przew. elektrol uS /cm 1659 3073 2445 
14 Subst. rozp. og mg /l 1091 2294 1649 
15 Twardo�	 ogólna mg /l 374,4 552 477,8 
16 Siarczany mg/l 191,2 402,1 287,7 
17 Chlorki mg /l 302 749 506,7 
18 Wap� mg/l 100 152 124,8 
19 Magnez mg /l 30,3 46 40,4 
20 Fluorki mg/l 1 2,7 1,8 
21 Arsen mg /l 0,001 0,001 0,001 
22 Bar mg/l 0,118 0,192 0,144 
23 Bor mg /l 0,337 0,382 0,361 
24 Chrom +6 mg/l 0,005 0,005 0,005 
25 Chrom ogólny mg /l 0,0015 0,0015 0,0015 
26 Cynk mg/l 0,0025 0,063 0,020 
27 Glin mg /l 0,005 0,024 0,01 
28 Mied
 mg/l 0,002 0,002 0,002 
29 Cyjanki niezw mg /l 0,003 0,02 0,008 
30 Fenole lotne mg/l 0,0025 0,007 0,0043 
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BOBREK, km 0+200;  uj�cie do Białej Przemszy 
Lp. Parametr Jednostka Min Maks �rednia 
31 Oleje mineralne mg /l 0,05 0,05 0,05 

�ródło: PA�STWOWY MONITORING 	RODOWISKA – WIO	 Katowice 2010 

 
W poni�szej tabeli zestawiono wyniki monitoringu prowadzonego przez WIO� w Katowicach za 
lata 2002÷2010. Dla lat 2002÷2003 podano warto�ci st��e� gwarantowanych wg Nesmeraka, 
natomiast dla lat 2004÷ 2010 podano warto�ci �rednie. 
 

Tabela IV.7.2. Zestawienie wybranych parametrów wód płyn�cych w potoku Bobrek wg 
WIO� 

 

 
Powy�sze zestawienie wskazuje jednoznacznie, �e istotny wpływ na jako�ci wód potoku Bobrek 
maj� zrzuty �cieków z innych zakładów przemysłowych oraz zrzuty nieoczyszczonych �cieków 
bytowych. �wiadczy o tym wska
nik BZT5 w punkcie pomiarowym przy uj�ciu potoku Bobrek 
do Białej Przemszy (pp.136). 
Bobrek jest zanieczyszczony od samych 
ródeł, wynika to z odprowadzania �cieków przez 
zakłady przemysłowe oraz przedsi�biorstwa komunalne (PWiK D�browa Górnicza, RPWiK 
Sosnowiec). Jako�	 wód jest monitorowana przez WIO� Katowice w punkcie pomiarowym 
zlokalizowanym w odcinku przyuj�ciowym, natomiast w górnym biegu prowadzone s� 
wyrywkowe badania przez u�ytkowników wód w zlewni.  
Z analizy wyników monitoringu dla Bobrka wynika jednoznacznie, �e w porównaniu  
z latami 2002÷2005 nast�piła poprawa w zakresie monitorowanych parametrów. W tym czasie 
nie uległa istotnym zmianom zawarto�	 zanieczyszcze� generowanych przez sektor komunalny 
oraz zwi�zanych z urbanizacj� zlewni. Zarówno �rednie, jak skrajne zawarto�ci poszczególnych 
substancji podlegaj� du�ym wahaniom, co wynika z zaburzonego re�imu hydrologicznego. 
Według dawnej klasyfikacji jako�ci wód obowi�zuj�cej w 2004 roku, o niskiej jako�ci wód 
Bobrka decydowały: BZT5, ChZTMn, chlorki, azot amonowy, miano coli oraz fosfor ogólny, azot 

Bobrek - punkt pomiarowy 136 – km 0+200 uj�cie do Białej Przemszy 
Wska�nik  

zanieczyszcze� 
Jednostka 

2002 a 2003 a 2004 b 2005 b 2006 b 2007 b 2008 b 2009 b 2010 b 

Przewodno�	 µS/ cm 2475 2553 2244 2754 2504 2582 2834 2445 2252 

BZT5 mg/ l 84,8 75,83 28,38 32,57 13,54 23,35 9,0 4,94 6,1 

ChZTMn mg/ l 49,7 38,79 19,32 23,33 16,56 22,16 14,99 12,21 n.b. 

Chlorki mg/ l 649 639 637,2 721 505,8 520,8 615,8 506,7 416,3 

Siarczany mg/ l 297,18 253,78 234,2 224,4 247,6 239,7 241,0 287,7 285,8 

Subst. rozpuszcz. mg/ l 1702 1733 1545 1874 1589 1654 1801 1649 1412 

Zawiesina ogólna mg/ l 102,58 112,18 77,16 49,88 35,98 66,18 39,74 21,75 26,5 

Azot amonowy mg/ l 13,9 10,38 9,92 7,38 n.b. 2,71 0,80 0,77 0,72 

Azot azotynowy mg/ l 0,68 0,69 0,43 1,0 2,27 0,72 n.b. n.b. 0,20 

ródło: dane WIO	 w Katowicach 
a - st��enia gwarantowane wg Nesmeraka 
b - warto�ci �rednie 
n.b. – nie badane 
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ogólny i substancje rozpuszczone. Dane zestawione w tabeli wskazuj�, �e pod wzgl�dem 
ekologicznym i hydrobiologicznym, wody Bobrka s� wodami słodkimi, a dla warto�ci �rednich 
suma chlorków i siarczanów nie przekracza st��enia 1 g/l .  
W chwili obecnej Bobrek funkcjonuje jako odbiornik oczyszczonych i nieoczyszczonych 
�cieków bytowych, zasolonych �cieków przemysłowych, a tak�e zanieczyszczonych wód 
deszczowych z cz��ci zlewni poddanej silnej urbanizacji. Skrajne przekształcenie koryta, 
zwi�zane m.in. z jego przebudow�, praktycznie na całej długo�ci, sprawiło, �e Bobrek ma wiele 
cech kanału. W poł�czeniu ze znaczn� urbanizacj� zlewni oznacza to, �e nawet w przypadku 
całkowitego uporz�dkowania gospodarki wodno-�ciekowej w zlewni oraz odci�cia dopływów 
�cieków przemysłowych, w tym znacznie zasolonych, Bobrek pozostanie wod� znacznie 
przekształcon�. 
Zgodnie z inwestycjami rozwojowymi infrastruktury kanalizacyjnej na terenie zlewni w 
D�browie Górniczej i Sosnowcu, nast�puje stopniowe zmniejszanie dopływu nieoczyszczonych 
�cieków komunalnych i przemysłowych. W tej sytuacji du�ego znaczenia nabior� wszelkie 
działania podnosz�ce estetyk� koryta rzeki i jej s�siedztwa – a jednym z elementów tych działa� 
musi by	 przywrócenie odpowiedniej jako�ci wody i wprowadzenie stref buforowych wzdłu� 
Bobrka i jego dopływów. Dla docelowego urz�dzenia koryta i terenu przykorytowego istotne 
znaczenie ma okre�lenie docelowej jako�ci wód Bobrka. Maj�c na wzgl�dzie tre�	 art. 125 pkt 1 
i art. 126 pkt 1, w zwi�zku z art. 132 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne oraz zatwierdzony 
22.02.2011 r. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, który został 
opublikowany 21.06.2011 r. w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 549 – wprowadzanie 
oczyszczonych �cieków przemysłowych z Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. do wód 
powierzchniowych wpłynie na derogacje czasowe osi�gni�cia celów �rodowiskowych. 
Derogacja czasowa [4(4)-1] jest uzasadniona brakiem mo�liwo�ci technicznych osi�gniecia 
celów �rodowiskowych do roku 2015, a wynika z wpływu działalno�ci antropogenicznej na stan 
JCWP oraz brak mo�liwo�ci technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływa� generuje 
konieczno�	 przesuni�cia w czasie osi�gni�cia celów �rodowiskowych przez JCWP. 
Wyst�puj�ca działalno�	 gospodarcza człowieka zwi�zana jest �ci�le z wyst�powaniem bogactw 
naturalnych, b�d
 przemysłowy charakter obszaru.  
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IV.8. Stan jako�ci wód podziemnych 
 
Wody podziemne na terenie D�browy Górniczej badane s� w ramach uj�	 wody pitnej ze studni 
gł�binowych eksploatowanych przez GPW (w Łazach Bł�dowskich) i PWiK (w Ujejscy, 
Tucznawie i Trzebiesławicach). Wody gł�binowe w uj�ciach wody PWiK mo�na sklasyfikowa	 
jako: 

• w Ujejscu - wody niskiej jako�ci (III klasa) ze wzgl�du na st��enia azotanów, oraz II 
klasy ze wzgl�du na przewodno�	 i klasy Ib ze wzgl�du na st��enie magnezu. Pozostałe 
parametry jak dla klasy Ia – wód najwy�szej jako�ci; 

• w Trzebiesławicach - wody niskiej jako�ci (III klasa) ze wzgl�du na st��enia azotanów i 
przewodno�	 oraz klasy Ib ze wzgl�du na st��enie magnezu. Pozostałe parametry jak dla 
klasy Ia – wód najwy�szej jako�ci; 

• w Tucznawie - wody �redniej jako�ci (II klasa) ze wzgl�du na st��enia azotanów, 
azotynów i magnezu oraz klasy III ze wzgl�du na st��enie �elaza natomiast przewodno�	 
przekracza warto�ci dopuszczalne dla III klasy. Pozostałe parametry jak dla klasy Ia – 
wód najwy�szej jako�ci. 

 
Teren instalacji znajduje si� w zasi�gu triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP) T/4 – Olkusz – Zawiercie nr 454. Trasowe pi�tro wodono�ne zbudowane jest 
z dolomitów, wapieni, margli oraz iłów i piasków. Zbiornik ten ma charakter szczelinowo-
krasowo-porowy i zasilany jest przez wody opadowe i te, które przes�czyły si� przez utwory 
czwartorz�du (ujawnia wahania w zale�no�ci od stanu opadów atmosferycznych, dochodz�ce 
nawet do kilku metrów). W jego obr�bie wydzielone zostały trzy pi�tra: wapienia muszlowego 
(trias �rodkowy), retu (trias dolny) i pstrego piaskowca (trias dolny). �rednia gł�boko�	 do 
zwierciadła statycznego wód oscyluje na poziomie około 45 m. Wody tego zbiornika 
charakteryzuj� si� niezbyt dobr� jako�ci�. 
 
Katowickie Przedsi�biorstwo Geologiczne, na zlecenie SARPI, prowadzi monitoring wód 
podziemnych, którego celem jest ocena oddziaływania instalacji SARPI na podło�e geologiczne 
i wyst�puj�ce w nim wody podziemne. Instalacja SARPI jest zlokalizowana w bezpo�rednim 
s�siedztwie zakładowej oczyszczalni �cieków Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. Monitoring 
prowadzony jest w czterech punktach kontrolno-pomiarowych (piezometry PT-1, PT-2, PT-3, 
PT-4). Piezometry PT-1 i PT-4, zlokalizowane na południe od instalacji, monitoruj� wody 
podziemne napływaj�ce z południa. Piezometry PT-2 i PT-3 odwiercone na północnej stronie 
instalacji, monitoruj� jako�	 wód podziemnych odpływaj�cych z podło�a instalacji. Pobór 
próbek wód podziemnych z piezometrów odbywa si� co miesi�c. Katowickie Przedsi�biorstwo 
Geologiczne sporz�dza sprawozdania kwartalne oraz roczne z bada� monitoringowych wód 
podziemnych pobranych z piezometrów. Próbki poddawane s� analizie na zawarto�	: 
 

• sumy benzyn  (w�glowodory C6-C12) 
• olejów mineralnych (w�glowodory C12-C35) 
• w�glowodorów aromatycznych (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu) 
• wielopier�cieniowych w�glowodorów aromatycznych 
• ołowiu (Pb) i rt�ci (Hg) 
• metali: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cynk (Zn),  kadm (Cd), kobalt (Co), mied
 (Cu), 

molibden (Mo), nikiel (Ni) 
• polichlorowanych bifenyli (PCB) 
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• sumy w�glowodorów alifatycznych chlorowanych (suma) 
• ftalanów. 

 
W poni�szej tabeli oraz w przedstawiono wyniki bada� wód podziemnych w piezometrach PT-1, 
PT-2, PT-3 i PT-4. 
 

Tabela IV.8.1. Wyniki bada� wód podziemnych pobranych z piezometrów PT-1, PT-2, 
PT-3 i PT-4. 

 
Wyniki rozszerzonych bada� chemicznych wód podziemnych pobranych w roku 2010 wykazały 
i�: 

- st��enia wielopier�cieniowych w�glowodorów aromatycznych (WWA) nie przekroczyły 
granicy oznaczalno�ci a co za tym idzie, nie zostały przekroczone dopuszczalne st��enia 
dla wód obszarów B, a tak�e graniczne warto�ci I klasy jako�ci wód, 

- st��enia ołowiu odpowiadały warto�ciom dla wód w obszarze B oraz I klasie jako�ci wód, 
- st��enia rt�ci odpowiadały wodom obszaru B oraz I - III klasie jako�ci wód. 

 
Zakres prowadzonego monitoringu pozwala na bie��c� kontrol� stanu zanieczyszczenia wód 
podziemnych na terenach przemysłowych zakładu. Raporty z bada� przechowywane s� w 
siedzibie SARPI. W oparciu o wyniki monitoringu wód podziemnych, w punktach 
obserwacyjnych zlokalizowanych w s�siedztwie koksowni nie stwierdzono negatywnego 
oddziaływania oczyszczalni �cieków Koksowni Przyja
� Sp. z o.o.  na jako�	 tych wód. Nie 
stwierdzono obecno�ci cyjanków charakterystycznych dla �cieków surowych odprowadzanych z 
koksowni. W zwi�zku z tym mo�na stwierdzi	, �e w bezpo�rednim s�siedztwie oczyszczalni 
�cieków Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. nie nast�puje pogorszenie jako�ci wód podziemnych. 
 
IV.9. Stan klimatu akustycznego 
 
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego �rodowiska, 
w szczególno�ci poprzez: 
 
- utrzymanie poziomu hałasu poni�ej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,  
- zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.  
 

Z uwagi na du�� ilo�	 
ródeł hałasu zlokalizowanych na terenie Spółki, szczególnie 
zlokalizowanych w otwartej przestrzeni, nie było mo�liwo�ci ze wzgl�dów techniczno-

dopuszczalne st��enia dla wód podziemnych 
2010 r. 

mg/l 
Parametr 

PT-1 PT-2 PT-3 PT-4 
Klasa 

I 
Klasa 

II 
Klasa 

III 
Klasa 

IV 
Klasa 

V 
WWA [mg/l] <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 0,0001 0,0002 0,0003 0,0005 >0,0005 
Benzen [mg/l] <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 no no no no no 
Ołów [mg/l] <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,05 0,05 >0,05 >0,05 

Rt�	 
[mg/l] 

0,001 0,00055 0,00062 0,00097 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005 


ródło: „Raport z bada� z lokalnego monitoringu wód podziemnych...”EC  KPG Sp. z o.o.  w Katowicach 2010 r, 

 no- nie okre�lono. 
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eksploatacyjnych wdro�enie zabezpiecze� przeciwhałasowych, gwarantuj�cych zachowanie 
standardów akustycznych na terenach podlegaj�cych ochronie przeciwd
wi�kowej, dlatego 
zgodnie z art. 135 ustawy - Prawo ochrony �rodowiska Mittal Steel Poland S.A., Oddział w 
D�browie Górniczej wyst�pił z wnioskiem do Wojewody �l�skiego o utworzenie obszaru 
ograniczonego u�ytkowania. 

Wojewoda �l�ski rozporz�dzeniem nr 37/07 z dnia 16 lipca 2007 roku (Dziennik Urz�dowy 
Województwa �l�skiego nr 120, poz.2410 z 2007 roku) utworzył obszar ograniczonego 
u�ytkowania dla Mittal Steel Poland S.A., Oddział w D�browie Górniczej (obecnie 
ArcellorMittal Poland S.A., Oddział w D�browie Górniczej), obejmuj�cy cz��	 dzielnic: Łosie�, 
Kazd�bie i Z�bkowice. 

Pomiary hałasu w �rodowisku na terenach przyległych do Koksowni Przyja
� Sp. z o.o., 
podlegaj�cych ochronie przeciwd
wi�kowej, wykonane w dniach 15 i 21 lipca 2011 roku przez 
Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze, Spółka z o.o. w Jastrz�biu Zdroju, Zespół 
Pracowni Bada� �rodowiskowych (Raport z bada� nr 360/TPS/264/2011 z dnia 26 lipca 2011 
roku) wykazały, �e praca Koksowni „Przyja
�”, Spółka z o.o. w D�browie Górniczej nie 
powoduje przekrocze� dopuszczalnych, równowa�nych poziomów d
wi�ku A w �rodowisku, 
zarówno w porze dziennej, jak równie� w porze nocnej. 
 
IV.10. Poziom promieniowania elektromagnetycznego 
 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w �rodowisku dla terenów przeznaczonych 
pod zabudow� mieszkaniow� oraz miejsc dost�pnych dla ludzi okre�la Rozporz�dzenie Ministra 
�rodowiska z dnia 30 pa
dziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w �rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 
(Dz.U. Nr 192/2003, poz. 1883). 
 
W 2005 roku na zlecenie UM w D�browie Górniczej firma WASKO S.A. z Gliwic wykonała 
opracowanie pt. „Ekspertyza dotycz�ca elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj�cego 
pochodz�cego od instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, radiolokacyjnych 
i teletransmisyjnych oraz linii i stacji elektroenergetycznych o napi�ciu znamionowym równym 
lub wy�szym 110 kV zlokalizowanych na terenie miasta D�browa Górnicza.” 
 
Na terenie miasta zinwentaryzowano nast�puj�ce 
ródła niejonizuj�cego promieniowania 
elektromagnetycznego, nale��ce do 18 instytucji i firm: 
 
- 35 stacji bazowych telefonii komórkowej, 
- 3 stacje bazowe bezprzewodowej telefonii stacjonarnej, 
- 7 stacji do ł�czno�ci radiotelefonicznej, 
- 1 punkt transmisyjny do przesyłania danych drog� radiow�, 
- 19 odcinków linii wysokiego napi�cia 110 kV, 
- 5 odcinków linii wysokiego napi�cia 220 kV, 
- 5 odcinków linii wysokiego napi�cia 400 kV, 
- 1 stacja transformatorowa rozdzielcza wysokiego napi�cia 400 kV/110 kV, 
- 1 stacja transformatorowa rozdzielcza wysokiego napi�cia 220 kV/110 kV, 
- 10 stacji transformatorowych rozdzielczych wysokiego napi�cia 400 kV/110 kV, 
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Moce sygnału dostarczanego do anten stacji bazowych telefonii komórkowej wynosz� 
przeci�tnie 20-40 W (sporadycznie około 60 W) – w przypadku anten sektorowych i 
maksymalnie 0,5 W – w przypadku anten parabolicznych. W przypadku stacji nadawczych 
ł�czno�ci radiotelefonicznej maksymalne moce dostarczone do anten wynosz� ok. 5-10 W.  
 
Dla takich warto�ci mocy dostarczonych do anten obszary �redniej g�sto�ci mocy pól 
elektromagnetycznych o warto�ci wi�kszej lub równej 0,1 W/m2 lub obszary nat��enia 
składowej elektrycznej o warto�ci wi�kszej lub równej 7 V/m wyst�puj� w maksymalnym 
zasi�gu do 50 m od anten, na wysoko�ci zawieszenia anten. W przypadku anten parabolicznych 
o du�ych �rednicach rz�du 1,2 m lub wi�kszych, ww. obszary mog� wyst�pi	 w maksymalnym 
zasi�gu dochodz�cym nawet do 100 m, jednak anteny paraboliczne ze wzgl�du na swoj� 
kierunkow� charakterystyk� i sposób pracy, w ogóle nie oddziałuj� niekorzystnie na �rodowisko 
i ludzi. Gdyby na kierunku maksymalnego promieniowania anteny parabolicznej znajdował si� 
jaki� obiekt to poł�czenie radiowe byłoby niemo�liwe. Poprawnie działaj�ca radiolinia 
z antenami parabolicznymi nie mo�e by	 
ródłem zagro�enia. W przypadku anten sektorowych 
i dookolnych w płaszczy
nie poziomej charakterystyki s� szerokie lub dookolne (w celu 
pokrycia jak najwi�kszego terenu zasi�giem takiej stacji), natomiast w płaszczy
nie pionowej 
charakterystyki promieniowania s� w�skie. Dzi�ki temu obszary �redniej g�sto�ci mocy pól 
elektromagnetycznych o warto�ci wi�kszej lub równej 0,1 W/m2 wyst�puj� na wysoko�ci 
zawieszenia anten oraz maksymalnie 2-4 metry poni�ej anten, a przy du�ych nachyleniach 
wi�zek, 5-6 metrów (ale s� to sporadyczne przypadki). 
 
Uwzgl�dniaj�c powy�sze mo�na stwierdzi	, �e w przypadku stacji zlokalizowanych na wie�ach 
i kominach praktycznie nie ma mo�liwo�ci, aby standardy dotycz�ce �rodowiska 
elektromagnetycznego w miejscach dost�pnych dla ludno�ci zostałyby przekroczone – teren 
wokół wie� wolnostoj�cych jest ogrodzony siatk�.  
 
W przypadku stacji zlokalizowanych na dachach budynków mo�e si� zdarzy	, �e w pobli�u 
masztów z antenami (w promieniu do kilku metrów) nad powierzchni� dachu mog� wyst�pi	 
obszary �redniej g�sto�ci mocy pól elektromagnetycznych o warto�ci nieznacznie wi�kszej lub 
równej 0,1 W/m2. S� to jednak przypadki rzadkie, poniewa� maszty znajduj� si� na brzegach 
dachów budynków, a kierunki maksymalnego promieniowania anten skierowane s� na zewn�trz 
budynków. Dachy budynków nie s� miejscami przebywania ludzi i s� niedost�pne dla osób 
trzecich.  
 
Obecnie najwi�kszy udział w emisji pól fal radiowych i mikrofale maj� anteny stacji bazowych 
telefonii komórkowej (ponad 90%), ale intensywno�	 emitowanego pola jest bardzo niska 
i zale�na od odległo�ci od anten, i nie przekracza 0,3 mW/m2

 w odległo�ci około 100 m od anten 
(na poziomie terenu), a w odległo�ci 1000 m nie przekracza warto�ci 0,01 mW/m2 wobec 

poziomu dopuszczalnego 100 mW/m2. 
 
W przypadku linii wysokiego napi�cia 110 kV, 220 kV i 400 kV nigdzie nie wyst�puj� 
jakiekolwiek przekroczenia, poniewa� wysoko�	 zawieszenia kabli narzucona przez normy 
budowlane jest na tyle du�a, �e pod lini� wysokiego napi�cia nat��enie składowej elektrycznej 
pola elektromagnetycznego nie przekracza warto�ci 1 kV/m dla linii 110 kV i nie mo�e 
przekroczy	 warto�ci 10 kV/m dla linii 220 kV i 400 kV. 
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Na terenie D�browy Górniczej pasy terenu, przez które przebiegaj� linie wysokiego napi�cia 
wył�czone s� spod zabudowy mieszkaniowej lub przewidywanej zabudowy mieszkaniowej. Pod 
samymi liniami wysokiego napi�cia nat��enie składowej elektrycznej nie mo�e przekracza	 
warto�ci 10 kV/m, ale ju� w niewielkiej odległo�ci – rz�du 9-15 m od osi linii – nat��enie spada 
poni�ej 1 kV/m. 
 
Pod liniami wysokiego napi�cia budowanych w latach powojennych a� do lat 80-tych nie były 
wykonywane pomiary nat��enia pól elektromagnetycznych (składowa elektryczna i składowa 
magnetyczna), poniewa� nie było takich wymogów prawnych, a obliczenia teoretyczne 
wykazywały, �e nie b�dzie przekrocze�. Obecnie pomiary wykonuje si� zawsze w przypadku 
budowy nowych linii, przebudowy istniej�cych, lub powa�nego remontu linii wysokiego 
napi�cia. W przypadku ju� istniej�cych linii wysokiego napi�cia pomiary wykonuje si� tylko na 
niewielkich odcinkach najcz��ciej na wniosek lub wskutek protestów ludzi mieszkaj�cych 
w pobli�u tych linii, obawiaj�cych si� o skutki zdrowotne ci�głego przebywania w polu 
elektromagnetycznym o cz�stotliwo�ci 50 Hz. Przykładem jest odcinek linii wysokiego napi�cia 
400 kV relacji Tucznawa-Tarnów przy ulicy Łaskowej, gdzie linia przechodzi blisko zabudowy 
mieszkaniowej (najmniejsza odległo�	 przewodu od najbli�ej poło�onego budynku wynosi 
27 m). Pomiary wykonane na wniosek jednej z mieszkanek nie wykazały �adnych przekrocze� – 
nat��enie składowej elektrycznej nie przekroczyło warto�ci 0,45 V/m przy dopuszczalnej 
warto�ci 1 kV/m. 
 
W ramach kontroli obiektów emituj�cych elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj�ce 
wykonano pomiary wokół 5 wybranych stacji bazowych telefonii komórkowej oraz pod 
prz�słami dwóch linii wysokiego napi�cia: 220 kV relacji Łagisza-Jamki i 110 kV relacji 
Podlesie-Gołonóg. 
 
Do pomiarów kontrolnych wytypowano stacje bazowe zlokalizowane na dachach budynków 
mieszkalnych, na dachu szpitala psychiatrycznego oraz na dachu budynku szkoły. Stacje bazowe 
zostały wybrane ze wzgl�du na swoja lokalizacj�, która mo�e by	 powodem wielu kontrowersji 
i obaw ludzi mieszkaj�cych w s�siedztwie stacji.  
 
W przypadku linii wysokiego napi�cia wybrano dwie linie biegn�ce obok siebie równolegle 
wzdłu� ulicy Morcinka w pobli�u osiedla 1000-lecia.  
 
Wokół stacji bazowych telefonii komórkowej mierzona była �rednia g�sto�	 mocy 
promieniowania elektromagnetycznego, a pod liniami wysokiego napi�cia – nat��enie składowej 
elektrycznej oraz nat��enie składowej magnetycznej promieniowania elektromagnetycznego. 
 
Pomiary wykonano na terenie wokół stacji bazowych w punktach pomiarowych znajduj�cych si� 
na kierunkach maksymalnego promieniowania anten sektorowych i parabolicznych (po dwa 
punkty na ka�dym kierunku maksymalnego promieniowania ka�dej z anten) oraz na korytarzach 
ostatnich kondygnacji budynków, na których znajduj� si� stacje (po dwa punkty pomiarowe dla 
ka�dej ze stacji). W przypadku linii wysokiego napi�cia pomiary wykonywano w poprzek 
�rodkowych cz��ci prz�seł (miejsce najwi�kszego zwisu kabli) w odległo�ci do około 15 m od 
osi linii oraz pod samymi liniami wysokiego napi�cia. 
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W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej g�sto�	 promieniowania na powierzchni 
terenu oraz na korytarzach ostatnich kondygnacji budynków nie przekroczyła progu czuło�ci 
miernika, czyli warto�ci 0,02 W/m2. 
 
Wyniki pomiarów potwierdzaj� obliczenia teoretyczne oraz pomiary wykonane wcze�niej przez 
operatorów. Wokół stacji bazowych oraz wewn�trz pomieszcze� nie wyst�puj� miejsca 
przebywania ludzi, gdzie standardy �rodowiska elektromagnetycznego byłyby niedotrzymane. 
W miejscach dost�pnych dla ludzi nie wyst�puj� obszary, gdzie g�sto�	 mocy promieniowania 
elektromagnetycznego byłaby wi�ksza lub równa 0,1 W/m2. 
 
W przypadku linii wysokiego napi�cia maksymalna zmierzona warto�	 nat��enia pola 
elektrycznego wynosiła 1,35 kV/m – pomi�dzy liniami wysokiego napi�cia. Pod liniami 
wysokiego napi�cia oraz na zewn�trz linii zmierzona warto�	 nat��enia pola elektrycznego nie 
przekraczała 1 kV/m. Natomiast maksymalna warto�	 nat��enia składowej magnetycznej 
w pobli�u linii wysokiego napi�cia i pod lini� nie przekraczała progu czuło�ci miernika – 
50 A/m. Pomiary potwierdziły wi�c, �e standardy jako�ci �rodowiska nie zostały przekroczone. 
 
Na podstawie pomiarów wokół 
ródeł elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj�cego o 
cz�stotliwo�ciach radiowych i mikrofalowych zlokalizowanych na terenie D�browy Górniczej 
oraz oblicze� g�sto�ci mocy lub nat��enia składowej elektrycznej stwierdzono, �e na terenie 
miasta D�browa Górnicza nie wyst�puj� miejsca wokół obiektów emituj�cych PEM gdzie 
standardy �rodowiska elektromagnetycznego nie zostałyby dotrzymane. 
 
Na podstawie wyników pomiarów i oblicze� poziomów nat��enia składowych elektrycznych i 
magnetycznych wokół stacji energetycznych i pod liniami wysokiego napi�cia mo�na stwierdzi	, 
�e na terenie D�browy Górniczej zarówno na terenie, gdzie znajduje si� zabudowa 
mieszkaniowa lub przeznaczonym pod zabudow� mieszkaniowa oraz na pozostałym terenie nie 
wyst�puj� miejsca gdzie standardy �rodowiska elektromagnetycznego nie zostałyby dotrzymane. 
 
Na terenie miasta D�browa Górnicza nie wyst�puj� miejsca przebywania ludzi, w których 
wyst�powałyby pola elektromagnetyczne o warto�ciach granicznych lub wi�kszych. Nara�enie 
ludzi na ponadnormatywne promieniowanie elektromagnetyczne nie wyst�puje. 
 
IV.11. Obszary chronione i �rodowisko przyrodnicze 
 
Obszary chronione 
 
W granicach opracowania jedynymi obszarami specjalnie chronionymi s� lasy ochronne 
(najbli�sze poło�one s� w odległo�ci około 3 km od Koksowni), do których zostały zaliczone 
wszystkie lasy w obr�bie aglomeracji miejskich. W odległo�ci ponad 8 km od Koksowni, a wi�c 
poza granic� opracowania, znajduje si� obszar specjalnie chroniony – Park Krajobrazowy „Orle 
gniazda”, utworzony w roku 1980 w granicach byłego województwa katowickiego Uchwał� 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Nr III/11/80 z dnia 20.06.1980 roku oraz 
rozporz�dzeniem wojewody katowickiego z dnia 1.02. 1995 roku.  
 
Z pozostałych form ochrony przyrody na omawianym obszarze znajduj� si� otulina parku 
krajobrazowego i pomniki przyrody.  
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W cz��ci wschodniej (w odległo�ci około 3 km od Koksowni) przebiega granica otuliny Parku 
Krajobrazowego „Orle Gniazda”, która – zgodnie z Uchwał� Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Katowicach Nr III/11/80 z dnia 20.06.1980 roku i rozporz�dzeniem wojewody katowickiego 
z dnia 1.02.1995 roku – ma status obszaru chronionego krajobrazu. Nakazy i zakazy dla tego 
obszaru artykułuje wspomniana uchwała oraz najnowsza ustawa o ochronie przyrody, która 
weszła w �ycie z dniem 1 maja 2004 roku. W jej obr�bie znajduje si� 9 obszarów cennych 
przyrodniczo, które wymagaj� ochrony prawnej (Bagna Bł�dowskie, Bagna Laski – Krzykawka, 
Ł�ki Kosa	cowe Trzebyczka – Tucznawa, Mokrznia, Ł�ki Ł�ka, Uroczysko Wypalenisko, 
Uroczysko Rudy, Przełom Białej Przemszy, Skrzyp Olbrzymi). 
 
Pomnikiem przyrody nieo�ywionej s� „Wywierzyska w Strzemieszycach Wielkich” przy ul. 
Strzemieszyckiej. Został utworzony Uchwał� Rady Miejskiej D�browy Górniczej w maju 1996 
roku na powierzchni 1,3 ha; wyznaczona została równie� strefa ochronna. Przedmiotem ochrony 
s� wydajne 
ródła z czyst� wod� wapniowo-magnezow� oraz towarzysz�cy wywierzyskom 
zespół fauny 
ródliskowej. Najwa�niejsze gatunki, to: wypławek k�togłowy (pr�dolubny, 
preferuj�cy dno kamieniste), 
ródlarka karpacka (niewielki �limak dobrze natlenionych, zimnych 
wód) i pstr�g potokowy (gatunek czystych, chłodnych i szybko płyn�cych wód) – który w tak 
bliskiej odległo�ci od Koksowni Przyja
� Sp. z o. o. ma tutaj naturalne tarlisko, co jest 
ewenementem na Wy�ynie �l�skiej. W zimnych wodach w�glanowych ro�nie rzadki mech 
Cratoneuron commutatum, a w ni�szym stawku wykształca si� zespół wywłócznika kłosowego.  
 
W formie pomników przyrody o�ywionej chronione s� równie� na tym terenie okazałe drzewa: 
jesion wyniosły przy ul. Łaskowej w Łosieniu, Lipy Dobieckie nad Biał� Przemsz� w Rudach 
i Lipy w Bugaju w Tucznawie. 
 
W opisywanym terenie znajduje si� tak�e 7 gniazd bociana białego, który jest gatunkiem 
prawnie chronionym: Ku
niczka Nowa – ul. Ku
niczka Las; Ł�ka – ul. Przelotowa; 
Strzemieszyce – ul. Strzemieszycka, ul. Szałasowizna, ul. Chabrowa; Tucznawa – ul. 
Przymiarki; Krzykawka (gmina Bolesław) – ul. Fr. Nullo.  
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Rysunek IV.11.1. Obszary chronione i proponowane do ochrony w strefie oddziaływania 

Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. 
 
Obszary proponowane do ochrony 
 
Proponowany obszar Natura 2000 „Pustynia Bł�dowska” – obszar ten poło�ony jest poza 
rozpatrywanym terenem, w odległo�ci ponad 8 km na wschód od Koksowni. W mie�cie 
D�browa Górnicza jego granice pokrywaj� si� z granicami Parku Krajobrazowego „Orle 
Gniazda”. Chroni on murawy psammofilne i towarzysz�c� im flor� i faun�. Nominowany do 
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 przez Ministerstwo �rodowiska. 
 
Proponowany rezerwat przyrody „Bagna Bł�dowskie” poło�ony w dolinie Białej Przemszy, 
która na tym odcinku silnie meandruje i obfituje w liczne bagna, torfowiska, starorzecza 
i 
ródliska. Wyst�puj� tu szuwary trzcinowe i turzycowe oraz ł�gi i olsy. Na obszarze tym 
stwierdzono nast�puj�ce gatunki ro�lin chronione �ci�le: ciemi��yca zielona, grzybienie białe, 
kruszczyk rdzawoczerwony, lilia złotogłów, listera jajowata, rosiczka długolistna, rosiczka 
okr�głolistna, tojad dzióbaty, warzynek wilczełyko i zimowit jesienny oraz chronione 
cz��ciowo: kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita, pierwiosnka lekarska, 
porzeczka czarna. W�ród zwierz�t zwracaj� uwag� gatunki chronione �ci�le: minogi – minog 
strumieniowy, gady – jaszczurka zwinka, �mija zygzakowata, ptaki – błotniak stawowy, bocian 
biały, derkacz, dudek, dzi�cioł syryjski, dzi�cioł zielonosiwy, g�siorek, jastrz�b, kokoszka 
wodna, krogulec, kruk, kszyk, kureczka nakrapiana, przepiórka, remiz, �wiergotek drzewny, 
�wiergotek ł�kowy, �wiergotek polny, trzciniak, trzcinniczek, ssaki – chroniony cz��ciowo bóbr 
europejski.  
Biała Przemsza (a� do uj�cia Białej) w klasyfikacji w�dkarskiej jest rzek� z udziałem w 
połowach > 50% pstr�ga potokowego i lipienia (obie ryby chronione cz��ciowo). Obszar ten jest 
tak�e siedliskiem łosia. 
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Proponowany rezerwat przyrody „Bagna Laski – Krzykawka” („Dolina Białej”) poło�ony 
w dolinie Białej, lewobrze�nego dopływu Białej Przemszy. Siedliskowo bardzo podobny do 
obszaru scharakteryzowanego powy�ej. W�ród gatunków zwierz�t chronionych �ci�le 
odnotowano obecno�	: płazów - ropucha szara, traszka grzebieniasta, traszka zwyczajna, ptaków 
– brodziec samotny, drozd �piewak, dzi�cioł czarny, dziwonia, kuliczek piskliwy, perkozek, 
puszczyk, sowa uszata, trzciniak, trzcinniczek, �uraw, ssaki – chroniony cz��ciowo bóbr 
europejski. Stwierdzono tu tak�e łosia. 
 
Proponowany rezerwat przyrody „Ł�ki Kosa�cowe Trzebyczka - Tucznawa” poło�ony nad górn� 
Trzebyczk�. Przedmiotem ochrony s� wilgotne ł�ki, bogate w liczne chronione i rzadkie ro�liny 
naczyniowe. Spo�ród chronionych �ci�le stwierdzono tu nast�puj�ce gatunki: goryczka 
w�skolistna, kosaciec syberyjski, kruszczyk szerokolistny, kukułka plamista, kukułka 
szerokolistna, listera jajowata, mieczyk dachówkowaty, orlik pospolity, pełnik europejski, 
podkolan biały i zimowit jesienny oraz chronion� cz��ciowo konwali� majow�. Wyst�puj� tu 
tak�e chronione �ci�le ptaki: brz�czka, g�siorek, kl�skawka, kr�togłów, makol�gwa, pliszka 
�ółta, pokl�skwa, skowronek polny i �wiergotek ł�kowy. 
 

Proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Wypaleniska” poło�ony na północ od Wypalenisk. 
Przedmiotem ochrony jest naturalny bór sosnowy, porastaj�cy ubogie piaski wydmowe oraz 
gr�dy, ł�gi olszowe i podmokłe ł�ki. Stwierdzono tu 41 gatunków chronionych i rzadkich ro�lin 
naczyniowych. Spo�ród chronionych �ci�le zanotowano nast�puj�ce: gnie
nik le�ny, gółka 
długoostrogowa, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, orlik 
pospolity, zimowit jesienny, a chronionymi cz��ciowo s�: kalina koralowa, konwalia majowa, 
kopytnik pospolity i kruszyna pospolita.  
 

Proponowany rezerwat przyrody „Łosie�” poło�ony na północ od Łosienia. Obejmuje zbocze 
zbudowane z wapieni triasowych. Przedmiotem ochrony jest ro�linno�	 stepowa z rzadkimi 
gatunkami ro�lin naczyniowych: dzwonkiem skupionym, goryszem sinym, miodunk� 
szerokolistn� i p�paw� ró�yczkolistn�. Stwierdzono tu tak�e ro�liny chronione �ci�le: dziewi�	sił 
bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, lilia złotogłów i miodownik melisowaty oraz 
chronionego cz��ciowo pierwiosnka lekarskiego. Ze zwierz�t chronionych zanotowano tu 
jaszczurk� zwink�.  
 

Proponowany rezerwat przyrody Bielowizna poło�ony na osiedlu Bielowizna w dolinie 
Trzebyczki. Przedmiotem ochrony jest dobrze zachowany las ł�gowy oraz ł�ki i rozlewiska 
rzeczne. Stwierdzono tu około 20 gatunków ro�lin chronionych i rzadkich. Spo�ród chronionych 
�ci�le wyst�puje tu barwinek pospolity, a spo�ród cz��ciowo: kalina koralowa, kopytnik 
pospolity i kruszyna pospolita. Z ptaków �ci�le chronionych zanotowano tu dzi�cioła du�ego 
i wilg�. 
 

Proponowany rezerwat przyrody „Mokrznia” („Las Mokrznia”) poło�ony w północno-
wschodniej cz��ci omawianego obszaru. Przedmiotem ochrony s� naturalne, �yzne buczyny 
i ł�ki. Stwierdzono tu 18 gatunków ro�lin chronionych i 31 rzadkich oraz 41 gatunków 
chronionych ptaków, 4 gatunki gadów i płazów oraz 5 gatunków ssaków. Ro�liny chronione 
�ci�le, to: bluszcz pospolity, buławnik wielkokwiatowy, gnie
nik le�ny, goryczka w�skolistna, 
kruszczyk szerokolistny, kukułka plamista, listera jajowata, mieczyk dachówkowaty, orlik 
pospolity, pełnik europejski, wawrzynek wilczełyko, zimowit jesienny i �łobik koralowaty. 
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Spo�ród chronionych cz��ciowo wyst�puj� tu: kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik 
pospolity, kruszyna pospolita i marzanka wonna. Do rzadkich gatunków nale�� turzyca zwisła 
i �ywiec dziewi�ciolistny. W�ród chronionych zwierz�t zwracaj� uwag� nast�puj�ce gatunki: 
płazy – ropucha paskówka, rzekotka drzewna i traszka górska (zanotowana po raz pierwszy na 
Wy�ynie �l�skiej); gady – jaszczurka �yworodna, ptaki – gil, makol�gwa, pełzacz le�ny, pliszka 
�ółta, pokl�skwa, puszczyk i skowronek polny. 
 

Proponowany u�ytek ekologiczny „Skrzyp olbrzymi” poło�ony w Nowej Ku
niczce. Obejmuje 

ródliskowy odcinek gł�bokiego i zalesionego w�wozu o długo�ci 400 m i powierzchni 1 ha, 
w którym stwierdzono ro�liny chronione �ci�le: bluszcz pospolity, kruszczyk szerokolistny 
i skrzyp olbrzymi (obficie) oraz chronione cz��ciowo – kalina koralowa i kruszyna pospolita. 
Wyst�puj� tu tak�e mokradł� z turzyc� prosow�.  
 
Proponowany u�ytek ekologiczny „Srocza Góra” poło�ony w Strzemieszycach Wielkich na 
zboczach Sroczej Góry. Obejmuje wychodni� skał wapienia triasowego z murawami i zaro�lami 
kserotermicznymi. Ro�nie tu chroniony �ci�le dziewi�	sił bezłodygowy. W Jaskini D�browskiej 
stwierdzono zimowanie chronionych �ci�le gatunków nietoperzy: nocka du�ego i podkowca 
małego.  
 
Proponowany u�ytek ekologiczny „Zbocze pod Gór� Wielk�” poło�ony na zachodnim stoku 
Góry Wielkiej w Strzemieszycach Małych. Przedmiotem ochrony jest wychodnia wapieni 
triasowych z ro�linno�ci� kserotermiczn�. Rosn� tu gatunki ro�lin chronionych cz��ciowo – 
pierwiosnka lekarska i wil�yna ciernista, a tak�e rzadkie: ole�nik górski i zaraza czerwona.  
 
Proponowany u�ytek ekologiczny „Ł�ki Ł�ka” poło�ony na zachód od Ł�ki. Przedmiotem 
ochrony s� bogate florystycznie wilgotne ł�ki ko�ne i torfowiska przej�ciowe. Rosn� tu 
nast�puj�ce gatunki ro�lin chronionych �ci�le: goryczka w�skolistna, kosaciec syberyjski, 
kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk szerokolistny, mieczyk dachówkowaty, pełnik 
europejski, zimowit jesienny. Rozwijaj� si� tu torfowiska niskie z siedmiopalecznikiem błotnym, 
wilgotne ł�ki z ostro�eniem ł�kowym i wi�zówk� błotn� i rzadk� paproci� – nasi�
rzałem 
pospolitym. Stwierdzono tu tak�e chronione �ci�le gatunki ptaków: bocian biały, g�siorek, 
kr�togłów, kruk, ortolan, pliszka �ółta, pokl�skwa, przepiórka, pustułka, skowronek polny. 
W obiekcie tym wyst�puje tak�e ró�a alpejska o górskim typie zasi�gu geograficznego. 
 
Proponowany u�ytek ekologiczny „Kamieniołom Łady” poło�ony w Z�bkowicach. Przedmiotem 
ochrony jest wychodnia wapieni triasowych z ro�linno�ci� kserotermiczn�. Stwierdzono tu 
ro�liny �ci�le chronione: dziewi�	sił bezłodygowy i kruszczyk szerokolistny. 
 
Proponowany u�ytek ekologiczny „Szałasowizna” poło�ony nad Bobrkiem w Strzemieszycach 
Wielkich. Przedmiotem ochrony s� ekosystemy bagienno-ł�kowe. Stwierdzono tu chronion� 
�ci�le goryczk� w�skolistn� oraz chronione �ci�le ptaki: czajka, kuropatwa, pliszka siwa, pliszka 
�ółta, przepiórka, skowronek polny, trznadel.  
 
Proponowany u�ytek ekologiczny „Uroczysko Rudy” poło�ony w okolicy Rud i Łaz 
Bł�dowskich. Obejmuje fragment bardzo rzadkiej d�browy �wietlistej z domieszk� grabu oraz 
podmokłe ł�ki. Stwierdzono tu 24 gatunki ro�lin chronionych i rzadkich oraz 18 gatunków 
zwierz�t. Ro�linami chronionymi �ci�le s�: bluszcz pospolity, goryczka w�skolistna, kosaciec 
syberyjski, kukułka plamista, listera jajowata, mieczyk dachówkowaty, pełnik europejski 
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i podkolan biały, a cz��ciowo: kalina koralowa, konwalia majowa, kopytnik pospolity i kruszyna 
pospolita. Spo�ród chronionych ptaków stwierdzono tu: derkacza, kr�togłowa, przepiórk�, 
skowronka polnego, szczygła i trznadla.  
 
Obszary cenne przyrodniczo o nieokre�lonym statusie ochrony 
 
Przełom Białej Przemszy poło�ony w dolinie Białej Przemszy, mi�dzy Okradzionowem 
a Krzykawk�. W jego skład wchodzi proponowany rezerwat przyrody „Skarpa w Okradziono-
wie” i proponowany u�ytek ekologiczny „W�wozy Chwalibowskie”. Rezerwat przyrody 
obejmuje wapienne wzgórze poro�ni�te przez gr�dy i �wietliste d�browy oraz murawy 
kserotermiczne. Stwierdzono tu chronionego �ci�le �niedka cienkolistnego (przypuszczalnie 
zbiegłego z hodowli) oraz rzadk� szałwi� ł�kow�. U�ytek ekologiczny wyznaczono w gł�bokich, 
zalesionych w�wozach lessowych. Wyst�puje tu chroniona �ci�le kukułka szerokolistna oraz 
rzadka zerwa kłosowa. W przełomie Białej Przemszy rosn� ponadto dalsze ro�liny chronione 
�ci�le (bluszcz pospolity, dziewi�	sił bezłodygowy, kruszczyk rdzawoczerwony, listera jajowata, 
tojad dzióbaty) oraz cz��ciowo (kalina koralowa, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita).  
 

Lasy gospodarcze o szczególnych walorach przyrodniczych - „Las Bienia” poło�ony jest mi�dzy 
Łosieniem a Z�bkowicami. Wyst�puje w nim wiele rzadkich i chronionych gatunków ro�lin, 
charakterystycznych dla lasów li�ciastych. Rosn� tu nast�puj�ce gatunki �ci�le chronione: 
buławnik czerwony, dziewi�	sił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny i orlik pospolity, 
a spo�ród chronionych cz��ciowo: kalina koralowa, konwalia majowa, kruszyna pospolita 
i pierwiosnka lekarska.  
 
Ł�ki mi�dzy Strzemieszycami a Sławkowem poło�one mi�dzy Strzemieszycami Wielkimi-
Kozibródkiem a Sławkowem-Zagródkami. Nie okre�lono formy ich ochrony. Wyst�puj� tu 
bardzo rzadkie i chronione ro�liny naczyniowe. Do chronionych �ci�le nale��: gółka 
długoostrogowa (ssp. densiflora), kosaciec syberyjski, kosatka kielichowata, kruszczyk błotny, 
kukułka szerokolistna, kukułka krwista (ssp. ochroleuca i ssp. incarnata), listera jajowata, 
mieczyk dachówkowaty, storczyk samiczy (jedyne stanowisko na Wy�ynie �l�skiej), wyblin 
jednolistny i zimowit jesienny. Spo�ród gatunków regionalnie rzadkich stwierdzono tu 
nast�puj�ce: dziewi�ciornik błotny, mieczyk drobnokwiatowy, nasi�
rzał pospolity, p�pawa 
mi�kka, sierpik barwierski, turzyca Davalla. 
 
Dolina Strumienia Bł�dowskiego – nie okre�lono granic tego obszaru. Dolina tego cieku rozci�ga 
si� od Niegowonic-D�biny do Łaz Bł�dowskich. Stwierdzono tu szereg gatunków ro�lin bardzo 
rzadkich i chronionych. �ci�le chronione s�: kruszczyk połabski, kruszczyk siny, kruszczyk 
szerokolistny, obuwik pospolity i storzan bezlistny, a bardzo rzadkimi: turzyca zgrzebłowata 
(jedyne stanowisko na Wy�ynie �l�sko-Krakowskiej), turzyca zwisła i �ywiec dziewi�ciolistny. 
 
�rodowisko przyrodnicze w rejonie oddziaływania przedsi�wzi�cia opisano szczegółowo w 
raporcie umieszczonym w zał�czniku 6. 
 
IV.12. �rodowisko społeczno-gospodarcze 
 
�rodowisko społeczno-gospodarcze w rejonie oddziaływania przedsi�wzi�cia jak równie� stan 
zdrowia ludno�ci w tym rejonie opisano szczegółowo w raporcie umieszczonym w zał�czniku 7. 
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V. ANALIZA TECHNICZNO-�RODOWISKOWA 
WARIANTÓW PRZEDSI	WZI	CIA 

 
W koksowni stopie� i zakres korzystania ze �rodowiska jest zró�nicowany i zale�y od układu 
technologicznego, wielko�ci instalacji i poziomu nowoczesno�ci zainstalowanych urz�dze�. 
Innym istotnym czynnikiem decyduj�cym o poziomie emisji jest wiek i stan techniczny 
głównych zespołów i ci�gów technologicznych, sprawno�	 zabudowanych urz�dze� 
odci�gowych, oczyszczaj�cych i hermetyzuj�cych operacje i procesy technologiczne, itp.  
Najwi�kszym 
ródłem emitowanych zanieczyszcze� s� baterie koksownicze, sk�d pochodzi 80-
90% całkowitej emisji pyłowo-gazowej z instalacji koksowniczej, gdzie znacz�cy wpływ na 
zanieczyszczenie atmosfery zwi�zany jest z realizacj� procesów i licznych operacji 
technologicznych.  
 
Specyfika procesów koksowniczych powoduje, �e bateria jest obiektem trudno poddaj�cym si� 
kontroli w zakresie emisji niezorganizowanej. Na skal� uci��liwo�ci baterii koksowniczej w 
decyduj�cy sposób wpływa du�a ilo�	 powtarzaj�cych si� operacji jednostkowych dotycz�cych 
jej obsługi i zwi�zanych z otwarciem dost�pu do wn�trza komory koksowniczej. Z uwagi na 
stosowanie ró�norodnych materiałów ceramicznych i skomplikowany układ konstrukcyjny oraz 
wyst�puj�ce w trakcie wieloletniej nieprzerwanej eksploatacji zmiany napr��e�, mog� 
wyst�powa	 problemy zwi�zane ze szczelno�ci� �cian, co wymaga stosowania odpowiednich 
rozwi�za� technicznych w zakresie konstrukcji masywu i jego uzbrojenia.  
 
V.1. Analiza wariantów technologicznych 
 
W�ród opracowanych wielu technologii chemicznej przeróbki w�gla, do chwili obecnej 
znaczenie fundamentalne, ze wzgl�du na stosowanie na skale wielkoprzemysłow� ma jedynie 
wysokotemperaturowe (10000C) odgazowanie (piroliza) w�gla wsadowego według technologii 
koksownictwa klasycznego.  
 
Polega ona na suchej destylacji w�gla w zespole komór koksowniczych stanowi�cych bateri�, 
ogrzewanych przeponowo bez dost�pu powietrza (hermetycznie zamkni�tych. Jest to aktualnie 
na �wiecie jedyny w zasadzie sposób pozyskiwania koksu, szeroko rozpowszechniony i dobrze 
rozpoznany.  
 
W wyniku koksowania w�gla metod� klasyczn� otrzymuje si� produkty o nast�puj�cym udziale 
w %wag: koks (70 – 80), smoła (2,5 – 4,5), woda pirogenetyczna (3 – 5) amoniak (do 0,4), 
benzol (do 1,3) i gaz koksowniczy (12 – 18% albo do 370 m3/tws).  
Na �wiecie znane s� rozwi�zania oparte o wykorzystanie wielko i szerokokomorowych baterii 
(B�r do 750 mm, h do 8500 mm) o du�ej koncentracji produkcji i wydajno�ci.  
 
Równie� w Polsce istnieje własny projekt tego typu baterii, o nazwie np.: BDO i przewidywanej 
produkcji do 1,5 mln t/rok, które mimo ewidentnych zalet ze wzgl�du na koszty, nie znalazł 
dotychczas praktycznego wdro�enia.  
 
Wzrastaj�cy poziom wymaga� odno�nie jako�ci koksu, konieczno�	 wykorzystania w�gli o 
gorszych parametrach, wzrost wymaga� ekologicznych oraz potrzeba obni�enia kosztów 
wytwarzania zmuszaj� do poszukiwania nowych koncepcji produkcji koksu do zastosowania 
przemysłowego w przyszło�ci.  
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Perspektywiczna mo�e okaza	 si� technologia koksowania w�gla wst�pnie podgrzanego  
w indywidualnych reaktorach koksowniczych oraz koksowanie ci�głe, które jednak jest nadal w 
fazie do�wiadczalnej.  
 
Inne metody produkcji koksu, jak np. koksowanie bez odzysku w�glopochodnych, nie wydaj� 
si� by	 metodami o znaczeniu perspektywicznym w warunkach rynku UE. Baterie tego typu 
budowane s� obecnie w USA, w Ameryce Południowej, Indiach i Australii. Z uwagi na du�� 
powierzchni� zabudowy stosowanie tej technologii w przypadku remontu lub przebudowy 
instalacji istniej�cych jest ograniczone.  
 
Rozwi�zania tego typu mo�na bra	 pod uwag� jedynie w przypadku podejmowania decyzji o 
budowie nowych mocy produkcyjnych, co w obecnej sytuacji rynkowej w koksownictwie nie 
znajduje uzasadnienia.  
 
W dokumencie referencyjnym IPPC – BAT  referencje Dokument on the Production of Iron and 
Steel z 2000r – stanowi�cym wykładni� interpretacyjn� w zakresie technik koksowania jako 
perspektywiczn� technik� okre�la si� technologi� SCS – reaktor koksowniczy – „single chaber 
system” z indywidualnym sterowaniem pracy pieca typu Jumbo , rozwi�zanie to jest jednak 
niedost�pne  na skal� komercyjn�.  
 
Dalszy wzrost wydajno�ci i obni�enie kosztów wytwarzania mog� da	 tylko komory o du�ej 
obj�to�ci i z indywidualnym systemem ogrzewania, zwane reaktorami koksowania. Wg wst�pnej 
koncepcji, reaktor taki b�dzie przerabiał 100 ton w�gla suchego na dob�, jego wymiary b�d� 
wynosi	 20,0 x 10,0 x 0,85 m, obj�to�	 u�yteczna 150 m3. Ta technologia przewiduje 
koksowanie wsadu wst�pnie podgrzanego do 180 0C – przygotowanego poza bateri�.  
 
Od ponad 10 lat prowadzone s� równie� badania nad koksowni� dwuproduktow�, tj. koksowni�, 
której produktami finalnymi b�d� koks i gaz syntetyczny (wzbogacony w wodór). Uznano 
bowiem za słuszne �cisłe powi�zanie koksowni z hut� o hybrydowym procesie produkcji �elaza 
surowego.  
 
Koks słu�y w takiej hucie do wytopu surówki w procesie wielkopiecowym, natomiast gaz (80 % 
wodoru) słu�y do bezpo�redniej redukcji rudy. Układ taki pozwala na obni�enie zu�ycia koksu 
prawie o 20 %, natomiast w�gla o 25 %. Gaz wielkopiecowy wykorzystany jest w tym układzie 
do opalania baterii. Jednak póki nowe technologie nie zostan� dopracowane, b�d� promowane na 
�wiecie dotychczasowe osi�gni�cia w konwencjonalnej technologii koksowania w�gla 
pozwalaj�cych produkowa	 koks efektywnie we wszystkich aspektach.  
 
Reasumuj�c produkcja koksu w bateriach wg klasycznej technologii koksowania jest aktualnie 
jedyn� dost�pn� i stosowan� na skal� przemysłow�, metod� jego produkcji w warunkach 
krajowych.  
 
W przypadku przebudowy istniej�cego obiektu zakres mo�liwych rozwi�za� technologicznych 
limitowany jest warunkami lokalnymi do których nale��:  

− baza surowcowa,  

− istniej�cy układ oczyszczania gazu,  
− uwarunkowania lokalizacyjne – miejsce pod inwestycj�,  
− koszty realizacji przedsi�wzi�cia,  
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− uwarunkowania socjalne – do�wiadczenie eksploatacyjne załogi.  
 
W przypadku modernizacji instalacji w Koksowni Przyja
� Sp z o.o. mo�liwe s� II warianty 
przebudowy baterii z maksymalnym wykorzystaniem istniej�cej infrastruktury:  
 
W kolejnych etapach wyboru technologii budowy baterii koksowniczej rozwa�ano dwa 
odmienne systemy: system baterii zasypowej( odtworzenie istniej�cej baterii) i system baterii 
ubijanej przystosowanie zakładu do dost�pnej bazy surowcowej (ograniczona dost�pno�	 w�gli 
koksowych). Czyli rozwi�zania baterii o ró�nym sposobie załadunku wsadu.  
 
W ramach rozwa�a� przed inwestycyjnych rozpatrywano produkcj� koksu z wykorzystaniem 
dwóch typów baterii:  
 

− Wariant I - Bateria o zdolno�ci produkcyjnej ~750 tys. Mg koksu na rok 
z napełnianiem komór wsadem ubijanym ( jak w Koksowni Radlin bateria 1 bis).  

− Wariant II - Bateria o zdolno�ci produkcyjnej ~750 tys. Mg koksu na rok, 
z zasypowym systemem napełniania komór wg rozwi�za� baterii nr 7,8,11 w ZK 
Zdzieszowice czy nr 1-5 w Koksowni Przyja
�.  

 
Obydwa sposoby realizacji inwestycji ró�ni� si� rozwi�zaniem wie�y w�glowej oraz 
umaszynowieniem w zakresie obsadzania koksu oraz rozwi�zaniami w zakresie ograniczenia 
emisji z obsadzania baterii koksowniczych.  
 
W obu przypadkach bateria pieców koksowniczych zostanie zbudowana na podbudowie 
�elbetowo-stalowej, w skład, której wchodzi: �elbetowa płyta fundamentowa, monolityczna 
�elbetowa płyta dyszowa wraz z konstrukcj� wsporcz� oraz przyczółki �elbetowe. Na 
podbudowie baterii posadowiony b�dzie masyw ceramiczny wraz z wyposa�eniem. System 
grzewczy baterii zasilany b�dzie gazem opałowym z kolektorów umieszczonych pod płyt� 
dyszow� (opalanie dolne).  
 
Spaliny z układu grzewczego b�d� ewakuowane przez dwa kanały spalinowe do czopucha i 
komina usytuowanego w tym samym miejscu jak obecny. 
 
Odbieralniki gazu i rury odci�gowe zostan� umieszczone na stronie maszynowej, Bateria 
zasilana b�dzie mieszank� w�glow� z wie�y w�glowej.  
 
W przypadku systemu ubijanego wymagane jest wykonanie dodatkowych zbiorników w�gla nad 
torowiskiem wsadnicy. W zasypowym systemie w�giel pobierany był do wozu bezpo�rednio z 
zasobników w�gla istniej�cej wie�y.  
 
Wypychany z baterii koks transportowany b�dzie na klasycznym wozie ga�niczym i kierowany 
do instlacji suchego gaszenia koksu 
 
W obu przypadkach do obsługi baterii przewidziano komplet maszyn piecowych.  
 
Zgodnie z Opracowaniem NDT dla produkcji koksu (wytyczne dla bran�y koksowniczej) 
(http://ippc.mos.gov.pl/preview/custom/Koks%2027.01.06_strona.pdf), stosuje si� dwa systemy 
technologiczne napełniania w�glem komór koksowniczych: 
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- baterie koksownicze systemu zasypowego, tj. przystosowane do grawitacyjnego 
napełniania wsadem w�glowym komór koksowniczych, 

- baterie koksownicze systemu ubijanego, tj. przystosowane do napełniania komór 
koksowniczych wsadem w�glowym ubitym. 

 
EFEKTY Nie da si� jednoznacznie okre�li	 efektów emisyjnych od systemu 

technologicznego pracy baterii koksowniczych.  
STOSOWALNO� Zasypowa i/lub ubijana technika obsadzania komór mo�e by	 stosowana 

dla nowo budowanych i modernizowanych baterii.  
 
Ró�nice w stosowanych technologiach obsadzania baterii ilustruje rysunek V.1.1.  
 
Efekty �rodowiskowe: 
 
-obydwa warianty s� porównywalne w zakresie wielko�ci emisji zorganizowanej gdy� 
niezale�nie od sposobu obsadzania ilo�	 energii do skoksowania wsadu proporcjonalna jest do 
wielko�ci produkcji. 
- zmianie ulegaj� potencjalne miejsca emisji niezorganizowanej w przypadku systemu 
zasypowego głównym 
ródłem emisji wymagaj�cych stosowania specjalnych systemów 
zabezpiecze� były otwory zasypowe, w przypadku systemu ubijnego w tej fazie procesu emisja 
mo�e wyst�powa	 po stronie maszynowej do czasu uszczelnienia drzwi piecowych. 
zastosowanie odpowiednich rozwi�za� technicznych – rama uszczelniaj�ca miedzy wsadnic� a 
komor�. 
Ponadto ograniczeniu emisji z obsadzania skutecznie zapobiegnie zastosowanie rur 
przerzutowych zainstalowanych na  wozie stropowym 

 
 
Rysunek V.1.1. Schemat technologiczny ubijanego i zasypowego systemu pracy baterii 

koksowniczych. 
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Fazy procesu produkcji koksu w baterii koksowniczej  
system zasypowy:  
I – pobór w�gla,  
II – Zasyp,  
III – Wyrównywanie wsadu,  
IV – Koksowanie,  
V – Wypychanie koksu. 
 
system ubijany: 
I – Ubijanie wsadu,  
II i III – Obsadzanie, 
IV – Koksowanie,  
V – Wypychanie koksu 
 
V.2. Analiza wariantów lokalizacyjnych 
 
Ze wzgl�du na zakres inwestycji nowe, zmodernizowane baterie nr 3 i 4 b�d� posadowione w 
miejsce starych. Jest to uzasadnione istniej�cymi powi�zaniami technologicznymi i 
energetycznymi, istniej�c� zabudow� i posiadanym terenem.  
 
Dodatkowym argumentem przemawiaj�cym za utrzymaniem takiej lokalizacji jest planowany 
remont pozostałych baterii ci�gu, co docelowo pozwoli na optymalizacj� pracy maszyn 
obsługowych i ich zamienno�	 w przypadku awarii.  
 
Budowa nowych baterii w miejsce starych, jest najlepszym z punktu widzenia ochrony 
�rodowiska rozwi�zaniem lokalizacyjnym (ochrona powierzchni ziemi – art. 101, Ustawa PO� – 
racjonalne gospodarowanie terenem).  
 
Zatem zarówno ze wzgl�dów technicznych, jak i urbanistycznych jest to optymalna lokalizacja.  
 
V.3. Wariant polegaj�cy na niepodejmowaniu przedsi�wzi�cia  
 
Baterie nr 3 i 4 s� wyeksploatowane i s� w gorszym stanie technicznym w odniesieniu do baterii 
1 i 5, które s� nowymi instalacjami, wiek baterii przekłada si� na zwi�kszone ryzyko  
niekorzystnego oddziaływania na �rodowisko.  
Wybudowanie baterii nr 5 i oddanie do eksploatacji baterii 1 po remoncie umo�liwia bez 
wywołania niekorzystnego wypadu produkcji oraz zaburze� dla sektora wydobywczego i 
odbiorczego przeprowadzenie remontu..  
Zaniechanie inwestycji ograniczyłoby mo�liwo�ci dalszej poprawy stanu �rodowiska  
i bezpiecze�stwa ekologicznego zakładów. Budowa nowych baterii pozwala na wdro�enie 
szeregu rozwi�za� poprawiaj�cych zarówno stan �rodowiska, jak i bezpiecze�stwo pracy, co 
umo�liwi realizacj� dalszych projektów modernizacyjnych.  
Dalsza eksploatacja technicznie zu�ytych obiektów (baterii) powoduje nadmierny wzrost 
kosztów remontów, zwi�ksza emisj� i nara�enie pracowników na szkodliwe czynniki �rodowiska 
pracy oraz powoduje wzrost ryzyka technicznego w zakresie awarii przemysłowych.  
Budowa nowych baterii ma te� istotny aspekt społeczny, gdy� gwarantuje utrzymanie znacznej 
ilo�ci miejsc pracy .W przypadku zatrzymania baterii 3 i 4 bez odtworzenia mocy oznaczało by 
konieczno�	 znacz�cych redukcji zatrudnienia. 
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V.4. Wariant najkorzystniejszy dla �rodowiska  
 
Analiza inwestycji pod k�tem wariantu najkorzystniejszego dla �rodowiska musi bazowa	 na 
zało�eniu, �e wariant niepodejmowania działalno�ci został odrzucony.  
W �wietle obowi�zuj�cych obecnie pogl�dów w zakresie zasad doboru technologii, za 
najkorzystniejszy wariant nale�y uzna	 rozwi�zanie zgodne z wymogami najlepszej dost�pnej 
techniki.  
W takim przypadku najkorzystniejszym rozwi�zaniem jest stosowanie rozwi�za� redukuj�cych 
powstawanie zanieczyszcze�, ograniczaj�cych zu�ycie zasobów i gwarantuj�cych ich racjonalne 
wykorzystanie.  
W tym aspekcie została opracowana analiza wykonalno�ci, w której zaproponowano szereg 
rozwi�za� technicznych i technologicznych, pozwalaj�cych na minimalizowaniu wpływu na 
�rodowisko. Opis oddziaływania na �rodowisko wybranego wariantu najkorzystniejszego dla 
�rodowiska przedstawiono w rozdziale VI. 
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VI. ODDZIAŁYWANIE NA �RODOWISKO 
ANALIZOWANYCH WARIANTÓW REALIZAJI 
PRZEDSI	WZI	CIA – WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY 
DLA �RODOWISKA 

 
W ramach modernizacji baterii nr 3 i 4 znajd� zastosowanie wszystkie znane w koksownictwie 
�wiatowym najnowsze rozwi�zania techniczne, w tym wi�kszo�	 bezpo�rednio zwi�zana z 
ograniczeniem oddziaływa� ekologicznych.  
W odniesieniu do sytuacji w kraju trzeba podkre�li	, �e tak du�ej koncentracji rozwi�za� 
hermetyzuj�cych procesy technologiczne i technicznych urz�dze� ograniczaj�cych wpływ 
działalno�ci produkcyjnej na �rodowisko nie posiadaj� pozostałe baterie funkcjonuj�ce w 
polskim przemy�le koksowniczym. Podobny zakres wyposa�enia posiada uruchomiona bateria 1 
bis w Koksowni Radlin. W porównani w ww. w projekcie baterii 3 i 4 przewidziano dalszy 
post�p w zakresie podniesienia bezpiecze�stwa �rodowiskowego instalacji.   
W celu zminimalizowania wielko�ci emisji zanieczyszcze� zastosowano szereg sprawdzonych i 
dalej doskonalonych rozwi�za� konstrukcyjno-technicznych i technologicznych, gwarantuj�cych 
wysok� skuteczno�	 i sprawno�	 ich funkcjonowania na poziomie standardów �wiatowych i 
spełniaj�cych wymogi prawne ochrony �rodowiska w Polsce – s� to:  
 
Obsadzanie komór koksowniczych  
 
Jest to operacja krótkotrwała, powtarzalna, podczas której nast�puje szybkie odgazowanie w�gla, 
z wytworzeniem nadci�nienia w komorze i wyrzutem na zewn�trz du�ej ilo�ci pyłu i gazowych 
składników w�gla. Prawie całkowit� eliminacj� emisji pyłowo-gazowej osi�gnie si� przez 
zastosowanie nast�puj�cych rozwi�za�:  
 

- zastosowanie systemu Sopreco lub hydroin�ekcji do ograniczenia emisji w czasie 
obsadzania komór,  

- wodnego doszczelnienia kró	ców pod „rur� przerzutow�” oraz zamkni�	 rur 
wzno�nych,  

- zastosowanie uszczelnienia mechanicznego podczas obsadzania,  

- synchronizacja i sterowanie prac� maszyn piecowych przez zastosowanie 
automatycznego ich pozycjonowania.  

 
Koksowanie wsadu w�glowego  
 
Podczas cyklu koksowania ma miejsce niezorganizowana emisja substancji gazowych (o 
zró�nicowanej w czasie intensywno�ci), b�d�cych składnikami surowego gazu koksowniczego i 
produktów ich dopalania. Gaz przenika przez nieszczelno�ci drzwi piecowych i osprz�tu 
stropowego oraz masywu ceramicznego z mo�liwo�ci� intensywnego utleniania si� niektórych 
składników (wodór, etylen i inne).  
Ograniczenie emisji z tego procesu zamierza si� osi�gn�	 poprzez zastosowanie nast�puj�cych 
rozwi�za� konstrukcyjnych:  

- budow� szczelnego masywu ceramicznego z materiałów o wysokiej jako�ci  
i zwi�kszonej g�sto�ci oraz o wzmocnionym uzbrojeniu bocznym baterii, 
zapewniaj�cym stabilno�	 wymurówki,  
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- zastosowanie izolacji głowic �cian grzewczych na styku z okotwiczeniem masywu 
ceramicznego co pozwoli podnie�	 temperatury w skrajnych kanałach grzewczych 
i poprawi	 gotowo�	 koksu (mniejsza emisja przy wypychaniu),  

- zbie�no�	 komór koksowniczych wynosz�ca 30 mm pozwala na złagodzenie biegu 
komory (energooszcz�dno�	) i mniejsze uszkadzanie ceramiki (deformacje-
nieszczelno�ci),  

- zastosowanie dla cz��ci głowicowej rozwi�zania jednego okna przewałowego, zwi�ksza 
wytrzymało�	 konstrukcji �ciany grzewczej podczas operacji ruchowych,  

- zabudowa w stropie baterii zamiast prostek izolacyjnych płyt izolacyjnych typu 
PROMASIL, pozwoli na obni�enie temperatury stropu o co najmniej 20oC w stosunku 
do baterii nr 5 i zmniejszenie zu�ycia ciepła (gazu koksowniczego) na skoksowanie 
wsadu w�glowego,  

- zwi�kszenie zwarto�ci i sztywno�ci �cian grzewczych poprzez mocniejsze przewi�zanie 
kształtek ceramicznych (dodatkowe wi�zania),  

- zastosowanie hydraulicznego doszczelniania zamkni�	 pokryw rur wzno�nych 
z u�yciem wody przemysłowej,  

- zabudow� hermetycznego i pojedynczego odbieralnika gazu surowego tylko po SM 
(dwukrotne zmniejszenie uszczelnianych powierzchni),  

- zainstalowanie samoczynnych zaworów wodnych oraz zapalarek z elektrycznym 
zapłonem na pochodniach gazu surowego, w celu zabezpieczenia przed nagłym 
i gwałtownym wzrostem emisji gazu surowego,  

- zastosowanie wielostopniowego doprowadzenia powietrza do spalania celem redukcji 
ilo�ci NOx w spalinach,  

- elastyczne (kombinowane) uszczelnienie poł�cze� odbieralnika gazu surowego 
z kolanami rur odci�gowych,  

- zabudow� stacjonarnej instalacji do odkurzania stropu, w celu unikni�cia wtórnego 
unosu pyłu,  

- zabudow� kanałów ewakuacyjnych gazu w wymurówce drzwi w celu szybkiej migracji 
gazów do przestrzeni podsklepieniowej komory i obni�enia ci�nienia rozpr��ania we 
wsadzie,  

- zabudow� drzwi z elastycznym uszczelnieniem no�owym i spr��ynowym ryglowaniem.  
 
Opalanie baterii koksowniczej  
 
Emisja z ogrzewania baterii wynika z energetycznego spalania oczyszczonego gazu 
koksowniczego dla potrzeb technologicznych. Zmniejszenie toksyczno�ci spalin  
a zarazem ograniczenie ładunku zanieczyszcze� osi�gnie si� poprzez zastosowanie:  
 

- odsiarczonego gazu koksowniczego do poziomu poni�ej 0,8 g SE/m3 gazu (0,5 g 
H2S/m3),  

- konstrukcyjnie nowoczesnego układu grzewczego pieca koksowniczego  
o wysokiej szczelno�ci, z zastosowaniem recyrkulacji spalin, w obr�bie ci�gów 
bli
niaczych, co nie dopu�ci do tworzenia si� ekstremalnych temperatur w okolicach 
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palników gazowych oraz wydłu�y proces spalania na cał� wysoko�	 kanałów 
grzewczych obni�aj�c ilo�ci powstaj�cych NOx,  

- komputerowego sterowania opalaniem baterii w oparciu o ci�gły monitoring 
parametrów technologicznych procesów z wykorzystaniem nadrz�dnego systemu 
sterowania w tym zastosowaniem przerwy neutralnej lub opalania impulsowego,  

- ograniczenie intensywno�ci ogrzewania baterii poprzez obni�enie �rednich temperatur 
�cian grzewczych do 12850C,  

- zabudowa kalibrowanych dysz gazowych dla gazu opałowego wykonanych ze stali gat. 
1H18N9T z usprawnionym demonta�em,  

- zastosowanie wielostopniowego doprowadzenia powietrza do spalania celem redukcji 
ilo�ci NOx w spalinach. 

 
Wypychanie koksu z komór koksowniczych  
 
Podczas wypychania koksu z komory w wyniku mechanicznego kruszenia si� koksu oraz 
gwałtownej konwekcji ogrzanego powietrza nast�puje emisja zanieczyszcze� pyłowo-gazowych. 
Wielko�	 tej emisji ograniczy si� poprzez:  

- zastosowanie wieloczynno�ciowego, jednopunktowego wozu przelotowego nowej 
generacji,  

- modernizacja istniej�cej instalacji odpylania SK baterii, pracuj�cej metod� such�, 
z zastosowaniem multicyklonów i zespołu pulsacyjnych filtrów workowych z 
zastosowaniem falowników i przyspieszonej aeracji pyłu oraz tłumika hałasu na 
kominie wyrzutowym,  

- zastosowanie filtrów o wysokiej skuteczno�ci odpylania zapewni dalsz� popraw� 
efektywno�ci ich funkcjonowania. Zwi�zki smoliste, w tym WWA  
i B-a-P kondensuj� prawie w cało�ci na rozwini�tych powierzchniowo cz�steczkach 
pyłu, a wi�c ich emisja ograniczona b�dzie proporcjonalnie do stopnia redukcji pyłów. 
St��enie pyłu koksowego za filtrami poni�ej 5 mg/m3,  

- maszyny piecowe b�d� wyposa�one w agregaty pr�dotwórcze, co pozwoli na awaryjne 
doko�czenie operacji technologicznych i ograniczenie nieplanowej emisji do powietrza.  

 
 
Chłodzenie (gaszenie) koksu  

Przewidziano zastosowanie istniej�cej instalacji suchego chłodzenia  (ISChK), która b�d� 
przystosowana dla potrzeb zmodernizowanych baterii.  
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VII. UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU REALIZACJI 
PRZEDSI	WZI	CIA W ASPEKCIE WPŁYWU 
NA �RODOWISKO 

 
Budowa nowych baterii i modernizacja wybranych w�złów technologicznych z 
przystosowaniem do potrzeb niniejszej inwestycji, zapewni trwałe, perspektywiczne wieloletnie 
funkcjonowanie koksowni, jako nowoczesnej i w pełni zgodnej ze standardami najlepszej 
dost�pnej techniki instalacji do produkcji koksu. Pozwoli tak�e na utrzymanie stanowisk pracy i 
rozwój zaplecza usługowego.  
 
Przedstawione wcze�niej uwagi dotycz�ce mo�liwych wariantów realizacji inwestycji i 
dotycz�ce oddziaływania na �rodowisko wybranego wariantu przedsi�wzi�cia ilustruj�, �e:  
 

- przyj�te rozwi�zanie lokalizacyjne jest optymalne i wykorzystuje w sposób najlepszy 
istniej�c� infrastruktur� techniczn�, a w szczególno�ci instalacje i urz�dzenia 
ochronne,  

- zapewnia racjonaln� gospodark� terenem,  
- zwi�ksza elastyczno�	 w zakresie wykorzystania istniej�cej w kraju bazy 

surowcowej, 
 
oraz, �e przyj�te rozwi�zania technologiczne w zakresie wymaga� NDT:  
 

- spełnia wymogi stawiane najlepszej dost�pnej technice, zarówno w zakresie 
projektowania jak te� organizacji procesu produkcyjnego, oszcz�dno�ci materiałów i 
surowców, wysokiego poziomu wykorzystania wszystkich produktów procesu,  

- zastosowane rozwi�zania techniczne wbudowane w proces jak te� typu „ko�ca rury” 
zapewniaj� osi�gni�cie wymaganego przepisami i zaleceniami poziomu emisji.  

 
W zakresie uci��liwo�ci �rodowiskowej, podj�t� decyzj� o wyborze technologii uzasadniaj� 
nast�puj�ce fakty:  
 

- w wyniku realizacji inwestycji nie ulega rozszerzeniu zakres korzystania ze 
�rodowiska, gdy� znacznie wzrasta standard ekologiczny, nawet przy wi�kszej 
produkcji (emisja pyłu znacz�co mniejsza ni� w stanie obecnym),  

- budowa i eksploatacja baterii nie spowoduje zwi�kszenia nara�enia zdrowia i �ycia 
ludzi oraz nie pogorszy warunków ekologicznych w obszarach szczególnie 
chronionych, nie pogorszy te� walorów krajobrazowych. W istotny sposób wpłynie 
na popraw� warunków sanitarnych w s�siedztwie zakładu i pozytywnie wpłynie na 
faun� i flor� otaczaj�cych zakład ekosystemów, przyczyni si� do zmniejszenia 
zagro�e� dla dóbr kultury materialnej,  

- nowe baterie koksownicze nie stworz� ryzyka w zakresie uci��liwo�ci odpadów, 
promieniowania elektromagnetycznego i jonizuj�cego, a skala zagro�e� zwi�zanych 
z emisj� ciepła dotyczy rejonu zakładu,  

- gospodarka wodna nie stwarza istotnych zagro�e� �rodowiska wodnego, gdy� cało�	 
zwi�zanych z procesem koksowania �cieków zostaje poddana oczyszczaniu a jako�	 
odprowadzanych �cieków b�dzie zgodna z obowi�zuj�cymi standardami,  
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- inwestycja nie wpłynie na pogorszenie warunków akustycznych w �rodowisku, 
projektowana inwestycja znajduje si� na terenie przemysłowym w znacznym 
oddaleniu od granicy terenów podlegaj�cych ochronie akustycznej.  

 
Podniesienie skuteczno�ci urz�dze� ochrony �rodowiska, wprowadzenie nowoczesnych i 
nowych rozwi�za� technicznych (system sopreco) i organizacyjnych powoduje, �e w kategoriach 
globalnych powi�za� mi�dzy komponentami �rodowiska, funkcjonowaniem ekosystemów, itp. 
nale�y oczekiwa	 pozytywnych efektów zwi�zanych ze zmniejszeniem antropopresji.  
 
Niniejsze przedsi�wzi�cie wpłynie stabilizuj�co na gospodark� regionu, co w perspektywie 
spowoduje podniesienie ogólnego poziomu ochrony �rodowiska w wyniku rozbudowy 
infrastruktury w gminie.  
 
Poprzez zachowanie miejsc pracy inwestycja pozytywnie wpłynie na �rodowisko społeczne w 
regionie o wysokim stopniu zagro�enia bezrobociem strukturalnym.  
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VIII. WPŁYW REALIZOWANEGO PRZEDSI	WZI	CIA 
NA �RODOWISKO 

 
VIII.1. Oddziaływania wynikaj�ce z istnienia przedsi�wzi�cia 
 
Specyfika produkcji koksu i w�glopochodnych oraz zastosowane rozwi�zania techniczne 
minimalizuj�ce wpływ na �rodowisko powoduj�, �e główne uci��liwo�ci planowanego 
przedsi�wzi�cia b�d� zwi�zane z emisj� zanieczyszcze� do powietrza, z poborem wód, 
oczyszczaniem i odprowadzaniem �cieków, z wytwarzaniem i utylizacja odpadów, a 
w mniejszym stopniu - z oddziaływaniem na klimat akustyczny i �rodowisko gruntowo-wodne, z 
emisj� promieniowania elektromagnetycznego, z zagro�eniami zdrowia pracowników i 
okolicznych mieszka�ców, z zakłóceniem funkcjonowanie ekosystemów, ze zmianami klimatu i 
oddziaływaniem transgranicznym. 
 
Charakter i zakres oddziaływania wynikaj�cy z emisji zanieczyszcze� do powietrza, zwi�zany z 
gospodark� wodno-�ciekow�, z gospodark� odpadami, emisj� hałasu i potencjaln� awari� 
przemysłow� oraz potencjalny wpływ planowanego przedsi�wzi�cia na �rodowisko gruntowo-
wodne, �rodowisko przyrodnicze i klimat oraz zagadnienia oddziaływania w przypadku 
powa�nej awarii przemysłowej i oddziaływania transgranicznego omówiono w kolejnych 
podrozdziałach.  
 
Tabela VIII.1.1. Lista potencjalnych znacz�cych oddziaływa� planowanego przedsi�wzi�cia 

na �rodowisko. 
 

Lp. KATEGORIA KONCEPCJA 
BUDOWA/ 

LIKWIDACJA 
EKSPLOATACJA 

1 Lokalizacja 
zgodna z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

nie dotyczy 
zgodna z planem 
zagospodarowania 
przestrzennego 

2 
Zastosowana 
technologia 

zastosowano dost�pne 
rozwi�zania 
ograniczaj�ce 
uci��liwo�	 
dla �rodowiska, 
spełniaj�ce kryteria 
NDT 

planuje si� 
wykorzystanie 
sprawdzonych metod 
budowy i materiałów 
o odpowiedniej jako�ci, 
planuje si� ograniczenie 
ryzyka zagro�e� 

pozwala na istotne 
ograniczenie 
uci��liwo�ci �rodowiska 
z wykorzystaniem 
rozwi�za� o charakterze 
NDT 

3 
Ryzyko powa�nej 
awarii przemysłowej 

zaplanowano 
zabezpieczenia układu 
gazowego piecowni, 
zakład posiada 
wdro�one procedury 
systemowe 
w ww. zakresie  

ograniczony charakter, 
wynikaj�cy 
z prowadzenia prac 
budowlanych 
w s�siedztwie 
pracuj�cych baterii 5 i 3-
4; mo�liwo�	 lokalnych 
zagro�e� w fazie prac 
rozbiórkowych 
i monta�owych 

wyst�puj� zagro�enia 
wybuchowe i po�arowe 
oraz zagro�enia 
zwi�zane z awari� 
gazow�, wymagany 
stały nadzór i remonty; 
mo�liwo�ci wycieków 
przy awarii systemu 
ruroci�gów i zbiorników 
magazynowych. 
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Lp. KATEGORIA KONCEPCJA 
BUDOWA/ 

LIKWIDACJA 
EKSPLOATACJA 

4 
Gospodarka odpadami 
i produktami 
ubocznymi procesu 

przewidziano pełne 
zagospodarowanie 
produktów ubocznych, 
zwi�zanych 
bezpo�rednio 
z produkcj� koksu i 

nale�y zagospodarowa	 
powstaj�cy gruz 
budowlany i stalowy 
oraz zagospodarowa	 
w sposób bezpieczny 
elementy 
demontowanych 
instalacji 
w�glopochodnych  

bezodpadowa; produkty 
uboczne podlegaj� 
wykorzystaniu, odpady 
remontowe i zwi�zane 
z eksploatacj� urz�dze� 
s� zagospodarowane 
zgodnie z opracowanym 
systemem gospodarki 
odpadami 

6 
Gospodarka wodno-
�ciekowa 

brak istotnych zmian w 
gospodarce 
wodo�ciekowej 
(ograniczenie ilo�ci 
wód procesowych- 
likwidacja jednego 
odbieralnika) 

nie stwarza zagro�enia 
dla �rodowiska, prac 
prowadzone b�d� na 
terenie, posiadaj�cym 
pełn� infrastruktur� 
w zakresie gospodarki 
wodnej. Wyklucza to 
odprowadzanie �cieków 
do ziemi w trakcie 
budowy.  

oczyszczanie �cieków 
w zmodernizowanej 
zakładowej oczyszczalni 
�cieków, pozwoli 
ograniczy	 negatywny 
wpływ na odbiornik 

7 
Wpływ na szat� 
ro�linn�, lasy i uprawy 
rolne 

Bez istotnych zmian, 
oddziaływanie ma 
charakter po�redni, 
prognozowany poziom 
st��e�, nie wskazuje 
na ryzyko uszkodze� 
istotnych 
ekosystemach. 

brak istotnych zagro�e�  

bez zmian, 
oddziaływanie po�rednie 
w wyniku depozycji 
zanieczyszcze�, 
zanieczyszczenia 
organiczne podlegaj� 
fotoutlenianiu 
i biodegradacji. 
W rejonie zakładu strefa 
o ograniczonej 
przydatno�ci 
do produkcji rolnej.  

8 
Oddziaływanie hałasu 
na �rodowisko 

w granicach zakładu w granicach zakładu w granicach zakładu 

9 
Oddziaływanie 
promieniowania 
elektromagnetycznego 

w granicach zakładu w granicach zakładu w granicach zakładu 

10 
Oddziaływanie 
na zdrowie załogi 
i mieszka�ców 

minimalizacja 
nara�enia na czynniki 
szkodliwe 
w �rodowisku pracy 
oraz czynniki 
kancerogenne  

nara�enie pracowników 
na czynniki szkodliwe 
zwi�zane z procesem 
budowlanym 

nara�enie na czynniki 
�rodowiska pracy 
i emisje, 
minimalizowane dzi�ki 
zastosowanym 
rozwi�zaniom NDT 

11 
Wpływ 
na zanieczyszczenie 
powietrza 

zmniejszenie emisji 
niezorganizowanej 
poprawa szczelno�ci 
masywu ceramicznego, 
pełna kontrola procesu, 

emisja zanieczyszcze� w 
fazie suszenia masywu 
ceramicznego 
i rozruchu, emisja pyłów 
i gazów przy demonta�u 

emisja zanieczyszcze� 
spełnia kryteria NDT; 
mo�liwo�	 ograniczenia 
emisji z istniej�cych 
instalacji, na drodze 
zimnych remontów  
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VIII.1.1. Oddziaływanie na poszczególne elementy �rodowiska zdrowie ludzi 
oraz walory krajobrazowe 

 
Funkcjonowanie Koksowni Przyja
� po modernizacji baterii koksowniczych 3 i 4 powodowa	 
b�dzie szereg oddziaływa� o charakterze lokalnym takich, jak: emisja niezorganizowana, emisja 
ciepła, hałas, zagro�enia stanowiskowe dla zatrudnionych. Wyst�pi� te� oddziaływania w 
wi�kszej skali, do jakich nale�y zaliczy	 emisj� z komina opalania baterii, której zasi�g w 
zale�no�ci od warunków meteorologicznych mo�e si�ga	 kilku kilometrów. Emisja 
zanieczyszcze� zaliczanych do gazów szklarniowych pochodz�cych ze spalania paliw sprzyja 
wyst�powaniu negatywnych efektów klimatycznych w skali makro. Jest to jednak problem 
zwi�zany z wszystkimi procesami spalania i niezale�nie od technologii przetwarzania ju� sam 
fakt wydobywania w�gla niesie w sobie zagro�enia tego typu. Mo�na stwierdzi	, �e ka�de 
uszlachetnianie w�gla sprzyja ograniczeniu negatywnych skutków jego stosowania w 
�rodowisku. 
Charakter przedsi�wzi�cia powoduje ograniczenie ryzyka wzrostu skali i zasi�gu uci��liwo�ci. 
Modernizacja instalacji przyczyni si� do zmniejszenia ryzyka awaryjnych uwolnie� i emisji 
niezorganizowanej, co w efekcie winno ograniczy	 ekspozycj� ludzi i pozostałych elementów 
�rodowiska na oddziaływanie emisji.  
 
Nie ulegnie zmianie funkcja obiektu oraz zasadnicze elementy architektoniczne. W wyniku 
modernizacji podniesiony zostanie standard architektoniczny obiektu, co nie zmieni jednak 
istniej�cych walorów krajobrazowych typowych dla terenów przemysłowych.  
 
Z przedstawiony poni�ej analiz skali i zasi�gu uci��liwo�ci emisji do powietrza wynika, �e 
realizacja inwestycji przyczyni si� do ograniczenia st��e� wielu substancji, co pozytywnie 
wpłynie na zdrowie ludzi i stan �rodowiska. 
 
VIII.1.2. Zagro�enia dla innych u�ytkowników �rodowiska oraz skutki 

dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze oddziaływania 
 
Funkcjonowanie baterii stwarza okre�lone zagro�enia dla innych u�ytkowników �rodowiska, w 
szczególno�ci z powodu emisji zanieczyszcze� powietrza, które powoduj� uci��liwo�ci 
w obr�bie terenów bezpo�rednio przylegaj�cych do zakładu; ogranicza mo�liwo�	 pełnego 
korzystania z walorów przyrodniczych terenu; mo�liwo�ci gospodarowania i inwestowania 
w obr�bie terenów przylegaj�cych do zakładów 

Z uwagi na likwidacj� strefy ochronnej i propozycje ustanowienia strefy ograniczonego 
u�ytkowania dla Huty z uwagi na akustyk�, ograniczenia w korzystaniu z terenu wynika	 b�d� 
jednoznacznie z zapisów planu zagospodarowania i decyzji o ww. strefie. 

Planowana inwestycja nie spowoduje dodatkowych uci��liwo�ci w tym zakresie. Przeciwnie 
prognozuje si� zmniejszenie skali uci��liwo�ci w wyniku zwi�kszenia szczelno�ci masywu 
ceramicznego. 

Obecni istotn� uci��liwo�	, zwłaszcza dla mieszka�ców s�siaduj�cych z zakładem obiektów, 
stwarza emisja substancji o niskim progu wyczuwalno�ci zapachowej, co powoduje okre�lone 
negatywne reakcje. 
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Ciekłe produkty koksowania przewo�one transportem kolejowym czy drogowym stwarzaj� w 
obr�bie tras komunikacyjnych powa�n� awari� przemysłow� podobnie, jak układy przesyłowe 
gazu opałowego przeznaczonego do sprzeda�y. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, �e nie wyst�pi konieczno�	 zmian w zakresie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.  

Produkcja koksu posiada jednak szereg pozytywnych efektów ekologicznych, do jakich nale�y 
sam produkt - koks. Koks oprócz zastosowa� przemysłowych, pełni istotn� role 
w funkcjonowaniu gospodarki komunalnej, gdzie znajduje zastosowanie w lokalnych 
kotłowniach, przyczyniaj�c si� do istotnego zmniejszenia emisji zanieczyszcze� powietrza. 

 
VIII.1.3. Oddziaływania wynikaj�ce z wykorzystania zasobów �rodowiska 
 
Z prac� modernizowanych baterii nr 3 i 4 zwi�zane b�dzie stałe zapotrzebowanie na w�giel 
kamienny, co wi��e si� ze zubo�eniem zasobów w�gla proporcjonalnie do jego zu�ycia. 
Poniewa� nie ulega zamianie nominalna zdolno�	 produkcyjna, realizacja zadania nie wpłynie na 
istniej�ce szacunki w zakresie oceny wykorzystania zasobów nieodnawialnych. 
 
Stosowanie procesu koksowania pozwala w sposób racjonalny i najbardziej uzasadniony 
ekonomicznie wykorzysta	 nieodnawialne zasoby w�gli koksuj�cych. Budowa nowych baterii w 
powi�zaniu z istniej�ca tendencja du�ego zainteresowania przetwarzaniem gazu koksowniczego 
mo�e przyczyni	 si� do powstania nowych mo�liwo�ci w zakresie produkcji nowych surowców 
chemii w�glowej w ramach rozwoju instalacji. (Istniej� graniczne progi przetwarzania w�gla 
okre�laj�ce racjonalno�	 tego typu inwestycji). 
 
Praca modernizowanych baterii i obiektów towarzysz�cych zwi�zana jest z utrzymaniem a 
docelowo zmniejszeniem zu�ycia wody (jeden odbieralnik), nie wyst�puje zagro�enie dla 
u�ytkowych zasobów wód.  
 
VIII.2. Oddziaływanie wynikaj�ce z emisji 
 
VIII.2.1. Skutki oddziaływania instalacji na uprawy rolne i lasy 
 

Koksownia Przyja
� nie graniczy bezpo�rednio z terenami intensywnej produkcji rolnej. 

Obecnie nie tocz� si� post�powania w sprawach naruszenia lub szkód w uprawach 
powodowanych przez zakład.  

Z bada� prowadzonych w IPIS PAN wynika, �e uszkodzenia ro�lin mog� by	 powodowane 
oddziaływaniem zwi�zków organicznych odparowanych ze smoły w�glowej w zakresie 
temperatur 373 – 520 K. Co oznacza bezpo�rednie nara�enie tylko w rejonach bezpo�rednio 
s�siaduj�cych z instalacj� (szybka kondensacja par i depozycja w obr�bie instalacji). 

Emisja siarki i tlenków azotu mog�cych powodowa	 uszkodzenia ro�lin z uwagi na wysoko�	 
kominów powoduje st��enia ni�sze ni� progi szkodliwo�ci okre�lone normami dla kryterium 
ochrony ro�lin. 

Natomiast wielopier�cieniowe w�glowodory aromatyczne (WWA) nie powoduj� ostrych 
objawów uszkodze�. Zostaj� one zaadsorbowane w cz��ciach nadziemnych. 
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Modernizacja obu baterii z uwagi na wysoki poziom szczelno�ci i zastosowanie urz�dze� 
ochrony, powietrza wpłynie na ograniczenie uci��liwo�ci dla upraw rolnych. 
 
VIII.2.2. Oddziaływanie w zakresie wytwarzania i unieszkodliwiania �cieków  
 
W poni�szej tabeli przedstawiono wybrane wska
niki zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych 
odprowadzanych do rzeki Bobrek (warto�ci �rednie z warto�ci pomierzonych w roku 2010). 

Tabela VIII.2.1. Wybrane wska�niki zanieczyszcze� w �ciekach oczyszczonych 
odprowadzanych do rzeki Bobrek  

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia 
Dopuszczalne* st��enie 
zanieczyszcze� w �ciekach 
oczyszczonych [mg/l] 

St��enia zanieczyszcze� w 
�ciekach oczyszczonych w 
roku 2010 [mg/l] 

1 Temperatura [oC] 35 20 
2 odczyn  [pH] 6,5÷8,5 7, 1 
3 Zawiesina 70 10,7 
4 ChZT 250 136,0 
5 BZT5 25 4,64 
6 OWO 30 24,0 
7 Fenole lotne 0,1 0,03 
8 Azot amonowy 10 3,7 
9 Azot ogólny 30 22,2 

10 Fosfor ogólny 3 0,12 
11 Cyjanki wolne 0,1 0,06 
12 Cyjanki zwi�zane 5,0 0,11 
13 Rodanki 10 1,12 
14 Chlorki 3 500 1 240,0 
15 Siarczany 1 000 923,0 

16 
Lotne w�glowodory 
aromatyczne - BTX 

no Poni�ej 0,001 

17 W�glowodory ropopochodne 15 no 
�ródło: Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. 

* Wska
nik wg pozwolenia zintegrowanego 

no – nie oznaczono 

 
�cieki z Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. odpowiadaj� parametrom okre�lonym w pozwoleniu 
zintegrowanym. Wymagania te przedstawiono w powy�szej tabeli. Pozostałe parametry, jak w 
Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale�y 
spełni	 przy wprowadzaniu �cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla �rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z pó
n. zmianami). Wska
niki 
okre�lone w Zał�czniku nr 3 do ww. rozporz�dzenia nie b�d� przekracza	 dopuszczalnych 
warto�ci dopuszczonych w Tabelach I i II. 
Realizacja analizowanej inwestycji nie zmieni oddziaływania Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. na 
wody powierzchniowe – parametry �cieków oczyszczonych nie przekrocz� dopuszczalnych 
wska
ników okre�lonych w pozwoleniu zintegrowanym. 
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VIII.2.3. Oddziaływanie na warunki klimatyczne 
 
Wpływ modernizowanego obiektu na klimat lokalny 
 
Szacowanie wpływu pojedynczego obiektu przemysłowego na klimat jest zagadnieniem 
trudnym, szczególnie w sytuacji, gdy obiekt ten nie jest jedynym, który mo�e oddziaływa	 na 
warunki klimatyczne okolic. W zwi�zku z tym oszacowano wspólny wpływ zespołu miejskiego 
wschodniej cz��ci D�browy Górniczej, zakładów przemysłowych jego okolicy na klimat lokalny 
tych obszarów. 
 
Silne uprzemysłowienie i zabudowa miejska tego obszaru powoduje, �e od wielu lat 
wykształcaj� si� tutaj specyficzne cechy klimatyczne charakterystyczne dla obszarów 
przemysłowych. Trwałe przekształcenie �rodowiska naturalnego powoduje, �e do�	 znacznej 
modyfikacji mog� ulega	 podstawowe charakterystyki klimatyczne tego obszaru. Jednym z 
wa�niejszych elementów klimatycznych, które wskutek tych działa� uległo przekształceniu jest 
promieniowanie słoneczne. Szacuje si�, bowiem i� w wyniku zanieczyszcze� pyłowych 
powietrza dopływ bezpo�redniego promieniowania słonecznego ulega osłabieniu w zakresie 
całego widma do około 8%. 
 
Jednocze�nie obserwuje si� wyra
ne przegrzanie obszarów miejskich i przemysłowych w 
porównaniu z terenami otaczaj�cymi wyra�aj�ce si� wyst�powaniem "miejskiej wyspy ciepła" 
o �rednim nat��eniu około 0.5 – 0,8 °C w skali roku (w ekstremalnych przypadkach temperatury 
minimalnej i przy ładnej, słonecznej i bezwietrznej pogodzie ró�nice te mog� dochodzi	 do 3°C). 
Struktura wyspy ciepła ma oczywi�cie charakter wielokomórkowy, a najwi�ksze jej nat��enie 
notuje si� w okolicach najbardziej uprzemysłowionych i zurbanizowanych (centrum D�browy 
Górniczej, centrum Huty ArcellorMittal Oddział w D�browie Górniczej, teren Koksowni).  
 
Innym elementem meteorologicznym w sposób znacz�cy zmieniaj�cym si� pod wpływem 
post�puj�cej degradacji �rodowiska przyrodniczego Aglomeracji Górno�l�skiej a wi�c i 
uprzemysłowionych obszarów okolic D�browy Górniczej jest opad atmosferyczny. 
Przeprowadzone, co prawda badania nie wykazały istotnego zwi�zku statystycznego pomi�dzy 
post�puj�c� antropogenizacj� regionu, a wzrostem sum rocznych opadów atmosferycznych, 
jednak zwi�zek taki obserwowano ju� w przypadku porównania tego czynnika z liczb� dni z 
opadem małym (�1,0 mm/dob�) i du�ym (>20 mm/dob�). W badanym rejonie mo�e 
wyst�powa	 zwi�kszona (w stosunku do otoczenia) liczba dni z opadem małym tłumaczona jest 
wyst�powaniem zwi�kszonej ilo�ci lokalnej emisji pyłu do atmosfery, przyspieszeniem 
kondensacji pary wodnej i wyst�powaniem opadów rosz�cych zamiast zamglenia i mgły. Mo�na 
domniemywa	, �e w okolicach Koksowni Przyja
� mo�e wyst�powa	 tak�e lokalnie zwi�kszona 
liczba dni z opadem du�ym o charakterze burzowym, szczególnie w okolicach du�ych emitorów 
ciepła sztucznego dowodzi zwi�kszenia procesów konwekcyjnych nad nagrzanym terenem. 
Zjawisko to jest szczególnie dobrze na wschodzie wschód od na terenach Pustyni Bł�dowskiej.  
 
Warunki anemologiczne województwa determinowane s� przede wszystkim czynnikami 
ogólnocyrkulacyjnymi (przewa�aj�ce kierunki wiatru z sektora NW w ciepłej, a z sektora SW w 
chłodnej porze roku) i wymuszonym przepływem powietrza przez Bram� Morawsk� w około 
30% okresu. Struktura wiatru nad Aglomeracj� Górno�l�sk�  jest dodatkowo modyfikowana 
czynnikami lokalnymi. Z teorii klimatu warstwy granicznej wynika, �e struktura wiatru nad 
obszarami zabudowanymi jest silnie zmieniona. W pierwszym przybli�eniu mówi si� o 
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zmniejszeniu �redniej pr�dko�ci wiatru spowodowanej znacznym tarciem mechanicznym. W 
warunkach zespołów miejsko - przemysłowych �rednie osłabienie pr�dko�ci wiatru dochodzi do 
40% pr�dko�ci pierwotnej. Inn� modyfikacj� struktury wiatru jest zwi�kszenie jego 
porywisto�ci, wyst�powanie lokalnych zwielokrotnie� pr�dko�ci w kanionie ulic miasta 
spowodowanych tzw. efektem tunelowym. Zjawisko to jest szczególnie dobrze zaznacza si� na 
terenie du�ych osiedli mieszkaniowych o zabudowie równoległej (nowe osiedla w okolicach 
Huty ). 
Do innych efektów anemologicznych wywołanych urbanizacj� nale�y wyst�powanie latem przy 
ładnej pogodzie tzw. bryzy miejskiej. Bryza miejska jest to cyrkulacja powietrza skierowana 
dołem od terenów niezurbanizowanych ku centrum miast a spowodowana ró�nicami 
termicznymi pomi�dzy centrum miasta (wyspa ciepła) a terenami wiejskimi. 
 
Rola Koksowni Przyja�� w kształtowaniu si� warunków klimatycznych otoczenia 
 
Poza wpływem synergicznym Koksowni, Huty Arcellor Mittal Oddział w D�browie Górniczej, 
zespołu miejskiego i innych zakładów przemysłowych okolicy mog� by	 obserwowane 
modyfikacje zwi�zane tylko z obiektem Koksowni. Przedstawiona poni�ej analiza wpływu 
charakteryzuje najmniej korzystne warunki oddziaływania baterii koksowniczych na klimat 
lokalny. Modernizacja baterii koksowni, a przede wszystkim zmniejszenie emisji ciepła z 
powodu mniejszej produkcji i lepszej izolacyjno�ci  powoduje, �e przewidywane skutki 
klimatyczne b�d� mniejsze od przedstawionych poni�ej. 
Głównym czynnikiem wpływaj�cym na modyfikacj� klimatu  jest wpływ emisji ciepła 
wywołany  procesem koksowniczym.  
Przeprowadzona dla potrzeb poprzedniej rozbudowy analiza wpływu baterii koksowniczych na 
klimat lokalny wykazała, �e emisja ciepła przy zwi�kszonej zawarto�ci pary wodnej mogła 
powodowa	 zwi�kszon� chwiejno�	 atmosfery w okolicach Koksowni, co szczególnie w ciepłe 
porze roku co mogło mie	 konsekwencje w zwi�kszonej liczbie dni z opadem � 20 mm a  w 
zakresie warunków termicznych nieznacznie zwi�kszy	 lokaln� wysp� ciepła. Jak oceniono jej 
zasi�g powinien ogranicza	 si� do obszaru Koksowni a nat��enie nie powinno przekracza	 
�rednio rocznie 10C.  
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Rysunek VIII.2.1. Szacowany sodarem pionowym i sodarem dopplerowskim u�redniony 

dobowy przebieg gł�boko�ci warstwy mieszania dla sezonów i roku 
reprezentatywny dla okolic Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. 
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Szacowana za pomoc� sodaru a nast�pnie okre�lana modelowo gł�boko�	 warstwy mieszania 
wyst�puj�ca w badanych okolicach waha si� w przedziale 250 - 600 m (około 60%) wszystkich 
wyznaczonych przypadków, przy czym 35% przypada na wysoko�	 250 - 400 m. Wynika st�d, 
�e w du�ej cz��ci przypadków produkty emisji koksowni trafiaj� do warstwy mieszania 
wpływaj�c na jako�	 �rodowiska w najbli�szym otoczeniu obiektu. Jednak rodzaj emisji 
zanieczyszcze� nie powinien powodowa	 wi�kszych skutków klimatycznych. 
Mo�na zatem zało�y	, �e jej bezpo�redni udział w modyfikacji klimatu miejscowego jest 
nieznaczny i ogranicza si� do terenu samego zakładu przemysłowego. 
 
Ocena oddziaływania modernizacji baterii koksowniczych na ponadregionalne warunki 
aerosanitarne 
 
Górna ró�a wiatru 
W przypadku emisji przemysłowej o decyduj�cych kierunkach transportu smugi zanieczyszcze� 
decyduje nie wektor wiatru na powierzchni gruntu lecz ten obserwowany na efektywnej 
wysoko�ci emitora. Cho	 współczesne modele dyspersji zanieczyszcze� pozwalaj� na 
szacowanie rozkładu wiatru na wysoko�ci emisji jednak wykorzystuj� one zale�no�ci 
empiryczne a za dane wej�ciowe przyjmuj� wiatr na wysoko�ci wiatromierza. W niniejszej 
pracy zaproponowano wykorzystanie tzw. górnej ró�y wiatru.  
Z uwagi na fakt, �e efektywna wysoko�	 emitorów Koksowni si�ga około 150 m nad poziomem 
gruntu [n.p.gr.] dla tego poziomu wyznaczono ró�� wiatru zakładaj�c, �e dominuj�ce kierunki 
wiatru b�d� oddziaływały na kierunek transportu zanieczyszcze�. Ró�� t� opracowano na 
podstawie prognoz historycznych kierunku i pr�dko�ci uzyskanych z numerycznej prognozy 
pogody modelu DWD COSMO LM z poziomu 15 i 200 m n.p.gr. oraz danych naziemnych.  
Na rysunkach VIII.2.2. i VIII.2.3. przedstawiono graficznie rozkład kierunków i pr�dko�ci 
wiatru z okresu 2006-2010.  
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Rysunek VIII.2.2. Ró�a kierunku wiatru na wysoko�ci 150 m n.p.gr. dla okolic D�browy 

Górniczej  
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Rysunek VIII.2.3. Ró�a pr�dko�ci wiatru na wysoko�ci 150 m n.p.gr. dla okolic 

D�browy Górniczej.  
 

Analiza przedstawionych wy�ej wyników potwierdza przedstawion� w rozdziale dotycz�cym 
ogólnej charakterystyki klimatu okolic Koksowni Przyja
� tez�, �e warunki anemologiczne s� 
silanie uzale�nione od dwóch czynników: ogólnocyrkulacyjnego i topografii terenu.  
Zdecydowanie najwi�ksze pr�dko�ci wiatru obserwowane s� z kierunku WSW (12,3%), SSE 
(11,2%), N (10,8%) i W (9,3%) co ł�cznie stanowi �rednio 43,6% udziału.  
Je�li natomiast chodzi o pr�dko�	 wiatru to jest ona prawie równomiernie rozło�ona dla 
wszystkich sektorów, przy czym najwi�ksze pr�dko�ci wiatru obserwowane s� z kierunku W 
(5,1 m/s), a najni�sze z kierunku WNW (2,7 m/s).  
 
Próba analizy zasi�gu smugi z emitorów Koksowni Przyja�� w ró�nych warunkach 
cyrkulacyjnych  
 
Przy ocenie oddziaływania emitora na otaczaj�ce go �rodowisko istotne s� zarówno parametry 
samej emisji takie jak jej wielko�	, rodzaj emitowanych zanieczyszcze�, wysoko�	 emitora, 
pr�dko�	 i temperatura gazów wylotowych, jak i charakterystyki �rodowiska, w którym 
nast�puje dyspersja i depozycja emitowanych zanieczyszcze�. Te charakterystyki obejmuj� 
zarówno ukształtowanie powierzchni wokół emitora, jak i warunki klimatyczne, zwłaszcza 
dotycz�ce głównych kierunków rozprzestrzeniania si� zanieczyszcze�. Zaprezentowana 
metodyka oceny jest poł�czeniem modelowania transportu zanieczyszcze� uwzgl�dniaj�cego 
ukształtowanie terenu oraz wysoko�	 emitora z podej�ciem klimatologicznym, opieraj�cym si� o 
cz�sto�	 wyst�powania ró�nych typów cyrkulacji atmosfery.  
W modelowaniu dyspersji zanieczyszcze� wykorzystano model HYSPLIT_4 (HYbrid Single-
Particle Lagrangian Integrated Trajectory). Jest to model pozwalaj�cy na obliczenia zło�onych 
dyspersyjnych i depozycyjnych sytuacji u�ywaj�c przybli�enia obłoku lub cz�stki. Jego zalet� 
jest mo�liwo�	 przeprowadzenia oblicze� przy wykorzystaniu ł�czy internetowych 
(http://www.arl.noaa.gov/ready). Obliczenia modelowe wykonano przy u�yciu historycznych 
danych meteorologicznych GDAS (Global Data Assimilation System).  
Charakterystyczn� dla obszaru Polski sytuacj� cyrkulacyjn� okre�lono na podstawie klasyfikacji 
typów cyrkulacji Lity�skiego. Jest to liczbowa klasyfikacja oparta o warto�ci współczynników 
cyrkulacji równole�nikowej i południkowej w obszarze 40o - 65o N i 0o - 35o E oraz o warto�	 
ci�nienia w Warszawie. Na tej podstawie utworzono po 8 klas zale�nych od kierunku spływu (N, 
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NE, E, SE, S, SW, W, NW) dla sytuacji antycyklonalnej (a), cyklonalnej (c) i zerowej (0) oraz 3 
klasy (a, c, 0) dla sytuacji z zerow� (0) warto�ci� obu współczynników cyrkulacji strefowej, co 
daje razem 27 klas (tabela VIII.2.2.).  
 

Tabela VIII.2.2.  Typy cyrkulacji atmosfery według Lity�skiego. 

Nr Symbol Opis typu Nr Symbol Opis typu 

1. Nc północny cyklonalny 14.  S0  południowy zerowy  

2. N0 północny zerowy 15.  Sa  południowy antycyklonalny  

3. Na północny antycyklonalny 16.  SWc  
południowo-zachodni 

cyklonalny  

4. NEc 
północno-wschodni 

cyklonalny 
17.  SW0  południowo-zachodni zerowy 

5. NE0 północno-wschodni zerowy 18.  SWa  
południowo-zachodni 

antycyklonalny  

6. NEa 
północno-wschodni 

antycyklonalny 
19.  Wc  zachodni cyklonalny  

7. Ec wschodni cyklonalny 20.  W0 zachodni zerowy  

8. E0 wschodni zerowy 21.  Wa  zachodni antycyklonalny  

9. Ea wschodni antycyklonalny 22.  NWc  
północno-zachodni 

cyklonalny  

10. SEc 
południowo-wschodni 

cyklonalny 
23.  NW0 północno-zachodni zerowy  

11. SE0 
południowo-wschodni 

zerowy 
24.  NWa  

północno-zachodni 
antycyklonalny  

12. SEa 
południowo-wschodni 

antycyklonalny 
25.  0c 

zerowy cyklonalny (centrum 
ni�u)  

13. Sc południowy cyklonalny 26.  00 zerowy siodłowy  

   27.  0a  
zerowy antycyklonalny 

(centrum wy�u)  

 
Ocen� oddziaływania Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. na warunki aerosanitarne przeprowadzono w 
oparciu o dane z okresu 2005 – 2010, osobno dla sezonu ciepłego (IV-IX) i sezonu grzewczego 
(X-III). Cz�stotliwo�ci wyst�powania poszczególnych typów klasyfikacji Lity�skiego w obu 
okresach przedstawiono w tabeli VIII.2.3. Dla obu sezonów oznaczono 12 typów cyrkulacji 
atmosfery najcz��ciej kształtuj�cych warunki anemologiczne na obszarze Polskim. W zimie 
stanowi� one 57,1% a w lecie 58% wszystkich obserwowanych sytuacji. Zazwyczaj sytuacje z 
okre�lonym typem cyrkulacji trwaj� przez kilka dni. Szczególnie długotrwałe utrzymywanie si� 
okre�lonego typu cyrkulacji obserwowano w zimie w przypadku typów SW0, SWA i SWC. 
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Obliczenia modelowe wykonano dla centralnego dnia okresów z danym typem cyrkulacji. 
Przyj�to wysoko�	 emisji pomi�dzy 120 m a 150 m, uwzgl�dniaj�c niewielkie wyniesienie 
smugi, emisj� równ� jednostce masy (dalej oznaczana jako j.e.m.), emitowan� równomiernie w 
ci�gu doby, szybko�	 suchej depozycji 0,1 cm/s, brak mokrej depozycji. Wyniki przedstawiono 
na rysunkach VIII.2.4.-VIII.2.27. Dla ka�dego dnia obliczeniowego zaprezentowano u�redniony 
dobowo w warstwie 0-100 m rozkład st��e� (na lewo) oraz rozkład wysoko�ci emitowanych 
cz�stek (na prawo). Maksymalne warto�ci u�rednianych pionowo w przypowierzchniowej 100 m 
warstwie �rednich dobowych st��e� zanieczyszcze� dla wybranych typów cyrkulacji 
przedstawiono w tabeli VIII.2.4. 
 
Tabela VIII.2.3. Cz�stotliwo�ci wyst�powania typów cyrkulacji Lity�skiego w sezonie 

ciepłym (IV-IX) i grzewczym (X-III) 2005-2010. 
Typ cyrkulacji 000 N00 NE0 0E0 SE0 S00 SW0 0W0 NW0 

Liczno�	 27 26 21 34 16 29 34 40 44 
Cz�sto�	 [%] 2,5 2,4 1,9 3,1 1,5 2,6 3,1 3,6 4,0 
Typ cyrkulacji 00A N0A NEA 0EA SEA S0A SWA 0WA NWA 

Liczno�	 63 55 69 73 29 55 45 44 43 
Cz�sto�	 [%] 5,7 5,0 6,3 6,6 2,6 5,0 4,1 4,0 3,9 
Typ cyrkulacji 00C N0C NEC 0EC SEC S0C SWC 0WC NWC 

Liczno�	 29 48 41 37 19 42 45 36 54 

IV-IX 

Cz�sto�	 [%] 2,6 4,4 3,7 3,4 1,7 3,8 4,1 3,3 4,9 
Typ cyrkulacji 000 N00 NE0 0E0 SE0 S00 SW0 0W0 NW0 

Liczno�	 28 34 28 34 22 24 53 31 39 
Cz�sto�	 [%] 2,6 3,1 2,6 3,1 2,0 2,2 4,8 2,8 3,6 
Typ cyrkulacji 00A N0A NEA 0EA SEA S0A SWA 0WA NWA 

Liczno�	 40 46 46 57 37 42 54 25 32 
Cz�sto�	 [%] 3,7 4,2 4,2 5,2 3,4 3,8 4,9 2,3 2,9 
Typ cyrkulacji 00C N0C NEC 0EC SEC S0C SWC 0WC NWC 

Liczno�	 38 51 29 37 30 56 62 46 72 

X-III 

Cz�sto�	 [%] 3,5 4,7 2,7 3,4 2,7 5,1 5,7 4,2 6,6 
 
Tabela VIII.2.4. Maksymalne warto�ci �rednich dobowych st��e� emitowanych 

zanieczyszcze�, obliczone przy emisji jednostki masy (1 j.e.m.) w ci�gu 24 
godz. u�redniane w warstwie 0-100 m.  

Typ cyrkulacji 000 N00 NE0 0E0 SE0 S00 SW0 0W0 NW0 
10-12 j.e.m./m3         4,2 
Typ cyrkulacji 00A N0A NEA 0EA SEA S0A SWA 0WA NWA 
10-12 j.e.m./m3 16,0 12,0 7,5 5,2  10,0 27,0 5,1 6,1 
Typ cyrkulacji 00C N0C NEC 0EC SEC S0C SWC 0WC NWC 

IV-IX 

10-12 j.e.m./m3  5,1    5,1 4,4  4,3 
Typ cyrkulacji 000 N00 NE0 0E0 SE0 S00 SW0 0W0 NW0 
10-12 j.e.m./m3       6,5   
Typ cyrkulacji 00A N0A NEA 0EA SEA S0A SWA 0WA NWA 
10-12 j.e.m./m3 3,3 6,1 7,0 6,4  3,4 5,0   
Typ cyrkulacji 00C N0C NEC 0EC SEC S0C SWC 0WC NWC 

X-III 

10-12 j.e.m./m3  7,4    2,0 7,1 7,5 4,9 
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Rysunek VIII.2.4. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NWC. 

 

Rysunek VIII.2.5. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego 00A. 

 

Rysunek VIII.2.6. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego 0EA. 
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Rysunek VIII.2.7. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego 0WA. 

 

Rysunek VIII.2.8. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego N0A. 

 

Rysunek VIII.2.9. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NEA. 
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Rysunek VIII.2.10. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NW0. 

 

Rysunek VIII.2.11. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego NWA. 

 

Rysunek VIII.2.12. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego S0A. 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 144 

 

Rysunek VIII.2.13. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego N0C. 

 

Rysunek VIII.2.14. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego SWA. 

 

Rysunek VIII.2.15. Sezon ciepły, typ cyrkulacji Lity�skiego SWC. 
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Rysunek VIII.2.16. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego S0A. 

 

Rysunek VIII.2.17. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego 00A. 

 

Rysunek VIII.2.18. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego 0EA. 
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Rysunek VIII.2.19. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego 0WC. 

 

Rysunek VIII.2.20. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego N0A. 

 

Rysunek VIII.2.21. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego N0C. 
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Rysunek VIII.2.22. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego NEA. 

 

Rysunek VIII.2.23. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego NWC. 

 

Rysunek VIII.2.24. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego S0C. 
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Rysunek VIII.2.25. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego SW0. 

 

Rysunek VIII.2.26. Sezon grzewczy, typ cyrkulacji Lity�skiego SWA. 

 

Rysunek VIII.2.27. Sezon grzewczy, Typ cyrkulacji Lity�skiego SWC. 

 
Interpretacja rysunków zasi�gu smugi na przykładzie – typ cyrkulacji Lity�skiego S0A – sezon 
grzewczy. 
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Reprezentantem takiego typu cyrkulacji jest sytuacja z dnia 14.01.2006 r. Rysunek przedstawia 
najbardziej prawdopodobny zasi�g smugi i koncentracji zanieczyszcze� emitowanych z 
Koksowni Przyja
�  w warstwie od 0 do 100 m dla danego typu cyrkulacji:  
 

 koncentracja > 10-12 j.e.m./m3 
 koncentracja > 10-13 j.e.m./m3 
 koncentracja > 10-14 j.e.m./m3 
 koncentracja > 10-15 j.e.m./m3 

 
 
Rysunek przedstawia najbardziej prawdopodobny tor cz�stek zanieczyszcze� oraz ich pionowy 
zasi�g przy danym typie cyrkulacji. Czerwona przerywana linia stanowi przekrój toru 
(trajektorii), dla której na rysunku poni�ej przedstawiono najbardziej prawdopodobny pionowy 
zasi�g smugi:  
 

 udział cz�stek zanieczyszcze� w warstwie od 0 do 1000 m npgr 
 udział cz�stek zanieczyszcze� w warstwie od 1000 – 2000 m npgr 
 udział cz�stek zanieczyszcze� w warstwie 2000 – 3000 m npgr. 

 
W obu sezonach najbardziej niekorzystnymi typami cyrkulacji dla emitorów Koksowni Przyja
� 
s� typy antycyklonalne. Szczególnie wysokie st��enia zanieczyszcze� w warstwie  
przypowierzchniowej obserwuje si� lokalnie, w bliskiej odległo�ci od emitorów w sezonie 
letnim. Ma to zwi�zek z du�� intensywno�ci� pionowego mieszania w dzie� w ciepłej porze 
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roku. Szczególnie wysokie lokalne st��enia zwi�zane z emisj� z Koksowni Przyja
� miały 
miejsce dla  typu ze spływem z południowego zachodu SWA (4,1% w sezonie ciepłym – rys. 
3k). W jego obecno�ci obserwuje si� rozprzestrzenianie si� emitowanych zanieczyszcze� na 
obszarze �l�ska i Małopolski. Wynik ten jest zgodny z obserwowan� tendencj� wyst�powania 
sytuacji smogowych na �l�sku i w Małopolsce przy tym typie cyrkulacji. Wysokie st��enia w 
obu sezonach obserwuje si� wszystkich typów zwi�zanych ze spływem z kierunku SW. Przy 
takim spływie emisja z Koksowni wpływa	 b�dzie głównie na jako�	 powietrza w Polsce, a przy 
typie po�rednim i cyklonalnym równie� na Białorusi. Obecno�	 wysokich ła�cuchów górskich 
jest zapewne przyczyn� obserwowania wysokich st��e� w sytuacji antycyklonalnej ze spływem 
z północy N0A (5,0% w sezonie ciepłym rys.3e i 4,2% w sezonie grzewczym – rys.4e ). 
Obserwuje si� skr�t wiatru z północnego na zachodni i silne oddziaływanie emitora w 
województwach �l�skim, małopolskim i podkarpackim, wzmacniane przez nisk� wysoko�	 
smugi cz�stek. Wpływ emitorów na jako�	 powietrza w Czechach b�dzie wyst�pował głównie 
dla typów cyrkulacji NEA i 0EA (12.9% w sezonie ciepłym - rys. 3c i 3 f i 9,4% w sezonie 
grzewczym – rys. 4c, 4g), daj�c stosunkowo niski wkład w pole imisji w lecie i stosunkowo 
wysoki wkład w pole imisji w zimie. Przy typach cyklonalnych NWC, NOC i OWC w zimie 
oraz NWC i SOC w lecie emisja z Koksowni Przyja
� jest z du�� pr�dko�ci� przenoszona na 
wschód docieraj�c po 24 h nawet do centralnych obszarów Rosji. W tych przypadkach mamy do 
czynienia ze stosunkowo niewielk� imisj� zarówno w pobli�u emitorów, jak i wzdłu� osi smugi.  
 
Zanieczyszczenie �wietlne 
Klimat obszarów miejskich i obszarów uprzemysłowionych mo�na traktowa	 jako system 
wzajemnie powi�zanych procesów, prowadz�cych do niezamierzonych modyfikacji 
klimatycznych. Post�p urbanizacji nie zawsze oznacza popraw� warunków �ycia ludno�ci.   
dotykaj� mieszka�ców miast, szczególnie w du�ych aglomeracjach. Ch�	 poprawy warunków 
bytowych ludno�ci bardzo cz�sto prowadzi do ogromnego, a cz�sto katastrofalnego wpływu na 
�rodowisko. Innymi słowy to co ma prowadzi	 do ochrony populacji ludzkiej prowadzi do jego 
degradacji stwarzaj�c nowe nieznane dotychczas problemy.  
 
Szkodliwo�	 niektórych rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest ju� znana od 
dawna (np. promieniowanie rentgenowskie), inne poznano stosunkowo niedawno 
(promieniowanie mikrofalowe) b�d
 te� dopiero jest przedmiotem bada� (fale radiowe, UV). 
Istnieje jednak zakres promieniowania elektromagnetycznego, którego szkodliwo�	 jest prawie 
niezauwa�ana. Jest to �wiatło widzialne, w zakresie od podczerwieni do ultrafioletu. Ten rodzaj 
zanieczyszczenia �rodowiska nosi nazw� zanieczyszczenia �wietlnego (ang. light pollution).  
 
W literaturze przez termin zanieczyszczenie �wietlne �rodowiska rozumie si� wprowadzenie do 
naturalnego nocnego �rodowiska sztucznych 
ródeł �wiatła. W epoce przedindustrialnej, kiedy 
za 
ródło sztucznego �wiatła słu�ył ogie� uzyskiwany poprzez spalanie substancji chemicznych 
pochodzenia zarówno organicznego jak i nieorganicznego zanieczyszczenie �rodowiska 
sztucznym �wiatłem miało charakter wybitnie lokalny. Problem ten zacz�ł narasta	 wraz z 
rozwojem cywilizacji technicznej gdy ilo�	 i moc sztucznych 
ródeł �wiatła zacz�ła wzrasta	.  
 
W znaczeniu interdyscyplinarnym zanieczyszczenie �wietlne jest rozumiane zatem jako cało�	 
niekorzystnych zjawisk zwi�zanych z wykorzystaniem przez człowieka sztucznego o�wietlenia. 
W ramach zanieczyszczenia �wietlnego wyró�nia si� najcz��ciej nast�puj�ce trzy główne 
szkodliwe zjawiska: ol�nienie (ang. glare) – oddziaływanie zbyt silnego bezpo�redniego �wiatła 
na zmysł wzroku ludzi i zwierz�t, o�lepienie/za�wiecanie (ang. trespass) – o�wietlenie terenu 



Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych 
nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu 

napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 151 

s�siedniego do intencjonalnie o�wietlanego (dotyczy to zwłaszcza za�wiecania okien budynków 
mieszkalnych s�siaduj�cych z terenem o�wietlanym lub te� za�wiecania pobliskich terenów 
chronionych) oraz po�wiat� niebiesk� (ang: sky glow) – �wiecenie nocnego nieba wskutek 
rozpraszania sztucznego �wiatła w atmosferze. Ostatnie poj�cie jest cz�sto uto�samiane z 
astronomicznym zanieczyszczeniem �wietlnym, podczas gdy dwa pierwsze uto�samia si� z 
ekologicznym zanieczyszczeniem �wietlnym. Takie uto�samienie nie jest �cisłe, zarówno w 
pierwszym, jak i w drugim przypadku. Do drugiej kategorii zalicza si� równie� takie zjawiska, 
jak nadmierne o�wietlenie (ang. over-illumination), nadmierne skupianie 
ródeł �wiatła (ang. 
light cluttering), czy trwonienie energii �wietlnej. Z drugiej strony, cz�sto przez po�wiat� 
niebiesk� (ang. sky glow) rozumie si� ogół zjawisk składaj�cych si� na �wiecenie nocnego nieba 
�wiatłem rozproszonym – równie� tych naturalnych. W takim wypadku czynnik sztuczny 
nazywany jest sztuczn� po�wiat� niebiesk� 
(ang. artificial sky glow) i wła�nie to poj�cie najcz��ciej uto�samiane jest w literaturze z 
zanieczyszczeniem �wietlnym. W tym znaczeniu termin zanieczyszczenie �wietlne, jest u�ywany 
w niniejszym opracowaniu.  
 
Oczywistym jest, �e zanieczyszczenie �wietlne zale�y od wielu czynników mi�dzy innymi 
warunków meteorologicznych, orografii, warunków klimatycznych. W pracy Dworak i in. 
[2010] zostały przedstawione w formie wykresu czynniki wpływaj�ce na wielko�	 
zanieczyszczenia �wietlnego. Został on zaprezentowany poni�ej. Nale�y tutaj zaznaczy	, �e 
przytoczone dane pochodz� z eksperymentów wykonanych dla aglomeracji krakowskiej, ale z 
du�ym prawdopodobie�stwem mo�na zało�y	, �e b�d� podobnie wygl�dały dla innego regionu.  
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Rysunek VIII.2.28. Udział ró�nych �ródeł w powstawaniu sztucznej po�wiaty słonecznej 

(100% = 1000 jednostek) – skala na osi pionowej jest logarytmiczna. 
 
Z przytoczonego wy�ej wykresu wynika, �e najwi�kszy udział w powstawaniu sztucznej 
po�wiaty niebieskiej maj� aerozole, nast�pnie zachmurzenie, pokrywa �nie�na i pyły 
zawieszone. W pracy Cinzano i in. [2001] został zaprezentowany pierwszy atlas 
zanieczyszczenia �wietlnego stworzony na podstawie danych satelitarnych. Otrzymane wyniki 
pozwalaj� zauwa�y	, �e najwi�ksze zanieczyszczenie �wietlne w Europie wyst�puje w pasie: 
wschodnia Anglia–Benelux–południowe Niemcy–północne Czechy-Górny �l�sk, oraz 
(oddzielnie) północne Włochy. Poni�ej pokazano mapy ilustruj�ce to zjawisko.  
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Rysunek VIII.2.29. Zanieczyszczenie �wietlne w Europie. 

 
Rysunek VIII.2.30. Zanieczyszczenie �wietlne w Polsce. 
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Obszary na mapie (rys. 6) mo�emy podzieli	 na 
- obszar czerwony (za�wietlenie >9) 
- obszar pomara�czowy (za�wietlenie 3-9) 
- obszar �ółty (za�wietlenie 1-3) 
- obszar zielony (za�wietlenie 0,33-1) 
- obszar niebieski (za�wietlenie 0,11-0,33) 
- obszar czarny (za�wietlenie <0,11) 
Zasi�g wizualny w tych obszarach w przybli�eniu wynosi:  
- obszar czerwony: +3,5 do +4,0 mag. 
- obszar pomara�czowy: +4,0 do +4,5 mag. 
- obszar �ółty: +4,5 do +5,0 mag. 
- obszar zielony: +5,0 do +5,5 mag. 
- obszar niebieski: +5,5 do +6,0 mag. 
- obszar czarny: poni�ej 6 mag.  
 
Po przyj�ciu poprawki wynikaj�cej z rozwoju przemysłowego Polski map� t� mo�na traktowa	 
jako w miar� dobrze szacuj�c� stan zanieczyszczenia �wiatłem atmosfery nad Polsk�.  
 
Planowana inwestycja ma by	 ulokowana jest 5 km na wschód od centrum D�browy Górniczej, 
co jak wida	 z przytoczonej wy�ej mapie sugeruje warto�	 zanieczyszczenia �wietlnego na tym 
terenie na poziomie 20 [mag/arcsec2]1. Warto zauwa�y	, �e skala mag jest skal� logarytmiczn� i 
odwrotn�, tzn. czym warto�	 mag mniejsza tym zanieczyszczenie �wietlne jest wi�ksze. Zatem 
na obszarze planowanej inwestycji ju� wyst�puje sztuczna po�wiata niebieska. Przyjmuj�c 
zało�enie, �e planowana inwestycja stanowi około 10% (szacowanie z nadmiarem) 
dotychczasowej zurbanizowanej powierzchni i b�dzie emitowała do atmosfery �rednio mniej 
wi�cej tyle samo szkodliwego promieniowania co dotychczasowa powierzchnia u�ytkowana 
przemysłowo to mo�na oceni	, �e na wskutek zrealizowania inwestycji sztuczna po�wiata 
niebieska wzro�nie o około |0,04139| mag/arcsec2, czyli praktycznie o warto�	 niezauwa�aln�, 
praktycznie niemierzaln�, mieszcz�c� si� w przedziale warto�ci dla tak zurbanizowanych 
terenów. Je�li chodzi o ol�nienie i za�wiecenie, czyli o zjawiska powstałe poprzez u�ywanie 
sztucznego o�wietlenia i przez niektóre 
ródła literaturowe uznawane równie� za rodzaj 
zanieczyszczenia �wietlnego �rodowiska, to mo�na je ograniczy	 do granicy strefy ju� 
zurbanizowanej poprzez odpowiednie rozmieszczenie 
ródeł �wiatła i/lub zastosowanie 
odpowiednich osłon na punkty �wietlne. Nale�y zauwa�y	, �e planowana inwestycja jest 
oddalona od wi�kszych skupisk ludno�ci i jej wpływ na populacj� ludzk� b�dzie minimalny w 
kategoriach zanieczyszczenia �wietlnego nawet przy wyst�pieniu splotu niesprzyjaj�cych 
warunków klimatyczno-meteorologicznych tzn. zima, du�e niskie zachmurzenie i du�a 
zawarto�	 aerozoli w atmosferze.  
 
Podsumowanie i wnioski 
Ka�da rozbudowa obiektu przemysłowego stanowi ingerencj� człowieka w �rodowisko 
naturalne. Szczególnie du�e znaczenie ekologiczne maj� te obiekty, które poprzez emisj� do 
atmosfery zanieczyszcze� s� potencjalnym 
ródłem modyfikacji �rodowiska. Baterie 
koksownicze, które s� podstaw� funkcjonowania koksowni s� z kolei jednym z najbardziej 
istotnych i widocznych elementów wyposa�enia tego typu obiektów emituj�cych dodatkowo 

                                                 
1 przelicznik 3,2·10

-6
 cd/m

2
=26,33 mag/arcsec

2 
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znaczne ilo�ci ciepła  uwalnianego do powietrza co powodowa	 zauwa�alne zmiany klimatu 
miejscowego.  
Jak wy�ej zauwa�ono zmiany te dotycz� głównie stosunków termicznych i opadowych.  
Ocena wielko�ci takich zmian jest jednak niezwykle trudna do jednoznacznego okre�lenia. 
Stosowane modele matematyczne wymagaj� wielu parametrów wej�ciowych, a wyniki 
modelowania trudne s� najcz��ciej do jednoznacznej interpretacji,  Z kolei modele mniej 
wymagaj�ce powoduj� zbytnie uproszczenie post�powania. Pewn� drog� jest wykorzystanie obu 
tych metod do oszacowania ewentualnych zmian klimatu, Tak� drog� post�powania 
zastosowano w niniejszej ekspertyzie. Dane uzyskanie drog� modelowania porównano z 
nielicznymi pomiarami z tego zakresu.  
Przeprowadzona analiza pozwoliła na oszacowanie wielko�ci zmian tych elementów 
meteorologicznych jak przedstawiono w tabeli VIII.2.5.  
 
Tabela VIII.2.5. Szacowanie przewidywanych skutków zmian elementów 

meteorologicznych w wyniku wybudowania modernizacji baterii 
koksowniczych Koksowni Przyja��.  

Element 
meteorologiczny 

Modyfikacja warunków 
klimatycznych 
spowodowana 

modernizacj� w stosunku 
do sytuacji gdyby nie było 

w ogóle obiektu 
przemysłowego 

Modyfikacja warunków 
klimatycznych 
spowodowana 

modernizacj� w 
stosunku do sytuacji 
przed modernizacj� 

baterii 

Zmiana 
warunków 

klimatycznych 
makroregionu 

liczba dni z opadem 
>20 mm 

zwi�kszenie o około 5 dni 
w roku 

zmniejszenie o 1 dzie� brak 

suma opadów 
atmosferycznych 

bez zmian bez zmian bez zmian 

temperatura 
powietrza 

wzrost o  około 1.0ºC 
spadek o około 0.5 ºC 

ni� przed modernizacj� 
brak 

Stabilno�	 
atmosfery w 
warstwie granicznej 
(gł�boko�	 
mieszania) 

wzrost chwiejno�ci, 
Cz�sto�	 wyst�powania 
klas  (Pasquille) ABC 

wi�ksza sumarycznie o 5 % 

Cz�sto�	 wyst�powania 
klas chwiejnych 
(Pasquille) ABC 

mniejsza sumarycznie o 
2 % ni� przed 
modernizacj� 

brak 

Zanieczyszczenie 
�wietlne 

nieznaczne nieznaczne brak 

 
Analiza cz�sto�ci wyst�powania okre�lonych typów cyrkulacji atmosfery pozwoliła na 
wyodr�bnienie tych sytuacji przy których potencjalny wpływ emisji zanieczyszcze� z Koksowni 
b�dzie miał najwi�kszy wkład w pole imisji obszarów s�siednich. Zilustrowano to tak�e analiz� 
trajektorii wprzód wyznaczonych dla takich zdarze�. Spo�ród takich  sytuacji nale�y szczególnie 
zwróci	 uwag� na te, przy których transport zanieczyszcze� z Koksowni mo�e oddziaływa	 na 
terytorium Republiki Czeskiej. Cz�sto�	 wyst�powania takich typów cyrkulacji okre�la si� na 
około 13,3% w sezonie ciepłym i 9,9% w sezonie grzewczym. Symulacja koncentracji 
zanieczyszcze� w wyniku takich sytuacji doprowadziła jednak do wniosku, �e Koksownia 
Przyja
� ta b�dzie oddziaływała na pole imisji w Czechach w sposób nieznaczny.  
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VIII.3. Oddziaływanie na zabytki (w szczególno�ci obj�te rejestrem lub 

ewidencj�) i krajobraz kulturowy 
 
Na terenie obj�tym planowanym przedsi�wzi�ciem nie wyst�puj� obiekty o wysokiej warto�ci 
kulturowej i obiekty podlegaj�ce ochronie. Koksownia Przyja
� wybudowana była w latach 
osiemdziesi�tych XX wieku, na terenach rolniczych, zatem ani wcze�niej ani obecnie jej obiekty 
nie podlegaj� ochronie konserwatorskiej.  
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W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajduj� si� poni�ej wymienione obszary 
i obiekty kulturowe chronione. 
 
Na terenie D�browy Górniczej znajduj� si� nast�puj�ce obiekty zabytkowe wpisane do rejestru 
zabytków województwa �l�skiego:  
 
- ko�ciół parafialny p.w. �w. Antoniego, 
- kaplica p.w. �w. Katarzyny, 
- kaplica p.w. NMP Wspomo�ycielki, 
- bazylika p.w. Matki Boskiej Anielskiej, 
- Pałac Kultury Zagł�bia. 
 
Na terenie Sławkowa – miasta s�siaduj�cego od południa z obszarem oddziaływania 
projektowanej inwestycji – do rejestru zabytków województwa �l�skiego wpisano: 
 
- �redniowieczny układ urbanistyczny Rynku z przyległymi do niego uliczkami, w granicach 

linii obwałowa�,  
- ko�ciół parafialny p.w. Podwy�szenia Krzy�a �wi�tego i �w. Mikołaja, budowany od 

trzeciej 	wierci XIII wieku, wyposa�ony w stylu barokowym i rokokowym z XVIII-XX 
wieku, wraz z plebani� z połowy XVIII wieku oraz ogrodzeniem z bram� i stacjami drogi 
krzy�owej, 

- kaplic� p.w. �w. Jakuba przy ul. �w. Jakuba, z połowy XIX wraz z ogrodzeniem, 
- cmentarz rzymsko-katolicki z XIX wieku wraz z kaplic� cmentarn� p.w. �w. Marka 

z pocz�tku XIX i ogrodzeniem z kostnicami,  
- ruiny zamku biskupów krakowskich przy zbiegu ulic Browarnej i Staropocztowej, z drugiej 

połowy XIII wieku,  
- dom drewniany przy ul. Kili�skiego 2, z ko�ca XVIII wieku, 
- dom przy ul. Ko�cielnej 11, z XVIII, XIX-XX wieku, 
- dom drewniany przy ul. Kozłowskiej 2, z pierwszej połowy XIX wieku, 
- dom drewniany przy ul. Kozłowskiej 32, z 1843 r.,  
- dom drewniany przy ul. Kwartowskiej 17, z drugiej połowy XIX wieku, 
- dom drewniany przy ul. Mały Rynek 9, z pierwszej połowy XIX,  
- drewniana karczma przy ul. Rynek 2 (sławkowska Austeria), z 1771 r.,  
- dom przy ul. Rynek 9, z przełomu XVIII/XIX,  
- dom drewniany przy ul. Rynek 22, z 1857 r.,  
- dom przy ul. Rynek 29, z 1878 r.,  
- dom drewniany przy ul. Siewierskiej 20, z pierwszej połowy XIX wieku, 
- dom drewniany przy ul. �wi�toja�skiej 5, z 1873 r., nr rej.: A-1264/81 z 23.09.1981  
- dom drewniany przy ul. �wi�toja�skiej 7, z 1841 r.,  
- dom drewniany przy ul. Zamkowej 5, z 1860 r.,  
- dom Lamus przy ul. Zamkowej 9, z XVI-XVIII wieku,  
- zabudowania dawnej walcowni przy ul. Walcowni 16-18, z lat 1825-26, w tym: walcownia 

(obecnie wytwórnia wód gazowanych), magazyn (obecnie dom mieszkalny), dom 
mieszkalny, urz�dzenia hydrotechniczne,  

- zespół młyna wodnego przy ul. W�skiej 7, z połowy XIX wieku, w którego skład wchodzi: 
młyn wodny z budynkiem gospodarczym, dom mieszkalny, budynek gospodarczy, 
kapliczka �w. Jana i urz�dzenia hydrotechniczne. 
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Na terenie gminy Łazy, s�siaduj�cej od północy z obszarem oddziaływania projektowanej 
inwestycji, znajduj� si� nast�puj�cy obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa 
�l�skiego: 
 
- ko�ciół p.w. Nawiedzenia NMP w Chruszczobrodzie, z XVIII-XX wieku,  
- dom drewniany przy ul. Szkolnej 7 w Chruszczobrodzie, z XIX wieku,  
- dwór w Ci�gowicach, z pocz�tku XIX wieku,  
- ko�ciół parafialny p.w. �w. Franciszka w Niegowonicach, z pocz�tku XIX wieku,  
- pałac w Wysokiej przy ul. Ko�ciuszki 12, z 1825 r. 
 
Planowane przedsi�wzi�cie nie zmieni charakteru oddziaływania całego Zakładu na obiekty 
architektury znajduj�ce si� w obszarze oddziaływania inwestycji.  
 
Ze wzgl�du na poło�enie ww. terenów i usytuowanie instalacji na terenie Koksowni, realizacja 
planowanej inwestycji, nie spowoduje nara�enia obiektów o wysokiej warto�ci kulturowej 
i obiektów podlegaj�cych ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr 
kultury. 
 
Ponadto, analizy wpływu emisji z koksowni na substancj� budowlan� (dane historyczne z bada� 
wykonanych w 1991 roku w rejonie Zdzieszowic), nie wykazały istotnych zagro�e� zwi�zanych 
ze zwi�kszeniem korozyjno�ci atmosfery wynikaj�cej z emisji zanieczyszcze� gazowych ani 
wra�liwo�ci obiektów budowlanych na emitowane z instalacji koksowniczej zanieczyszczenia. 
 
VIII.4. Wpływ na stan jako�ci powietrza w rejonie oddziaływania 

zakładu 
 
Instalacje do produkcji koksu stanowi� potencjalnie istotne 
ródło zanieczyszczenia powietrza. 
Wynika to zarówno z charakteru procesu – wysokotemperaturowy, wymagaj�cy bezpo�redniego 
spalania du�ych ilo�ci gazu opałowego – jak te� ze specyfiki technicznej instalacji, 
charakteryzuj�cej s� obecno�ci� du�ej ilo�ci 
ródeł emisji, w tym 
ródeł emisji 
niezorganizowanej, zwi�zanej z otworami technologicznymi baterii koksowniczej (du�a 
powierzchnia uszczelnie� stanowi�ca potencjalne 
ródło emisji surowego gazu koksowniczego). 
Przetwarzanie w�gla w baterii pieców koksowniczych wymaga szeregu cyklicznych operacji, 
zwi�zanych z otwarciem komór pieca koksowniczego i emisj� zanieczyszcze� do powietrza. 
 
Procesy technologiczne zachodz�ce w komorze koksowniczej oraz operacje wypychania koksu 
powoduj�, z czasem, uszkodzenia masywu ceramicznego. Z upływem czasu mo�e wyst�powa	 
proces odkształcania si� �cian i deformacje drzwi piecowych, uszkodzenia osprz�tu i kotwienia 
pieców. Wszystkie te czynniki sprzyjaj� emisji niezorganizowanej do atmosfery lub s� powodem 
przebi	 gazu surowego do kanałów grzewczych baterii. 
 
Na przestrzeni dziesi�cioleci wprowadzano kolejne generacje pieców koksowniczych, 
podstawowym celem modernizacji było zapewnienie optymalnych warunków koksowania 
w�gla, przy jednoczesnym ograniczeniu uci��liwo�ci dla �rodowiska i zmniejszeniu zagro�enia 
dla ludzi obsługuj�cych instalacj�. 
 
Mimo znacz�cego post�pu technologicznego w koksownictwie, emisja pyłów i gazów w du�ej 
mierze uzale�niona jest od sposobu sprawowania kontroli procesowej. Instalacje koksownicze 
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z uwagi na intensywn� eksploatacj� posiadaj� ograniczon� �ywotno�	. Poziom emisji dla starych 
baterii w du�ej mierze uzale�niony jest histori� eksploatacji – jako�ci� wykonania masywu 
ceramicznego, równomierno�ci� pracy, poziomem i jako�ci� remontów bie��cych.  
 
Koksownia Przyja
� Sp. z o.o. jest najmłodszym zakładem koksowniczym w kraju. Mimo 
zastosowania w trakcie jego budowy szeregu nowoczesnych rozwi�za� technologicznych, 
z uwagi na wzrastaj�ce zaostrzenia w zakresie norm jako�ci �rodowiska (powietrza), wymagana 
jest gruntowna modernizacja instalacji i urz�dze� odpowiedzialnych za minimalizacj� emisji 
zanieczyszcze� powietrza. W latach 2010-2011 zmodernizowano bateri� koksownicz� nr 1. 
Planowane przedsi�wzi�cie – modernizacja baterii koksowniczych nr 3 i 4 – jest kontynuacj� 
tych działa�. 
 
W rozdziale VIII.4 przedstawiono analiz� skutków planowanej modernizacji w zakresie emisji 
substancji zanieczyszczaj�cych do atmosfery oraz ocen� skali zagro�enia jako�ci powietrza i 
zasi�gu jej oddziaływania. 
 
Analiz� przeprowadzono dla dwóch wariantów pracy całego zakładu tj.: obecnego układu 
technologicznego Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. – pi�ciu baterii koksowniczych nr 1-5, w tym 
czterech z suchym chłodzeniem koksu – baterie nr 1-4 (bateria nr 1 zmodernizowana) i jednej z 
mokrym chłodzeniem koksu – bateria nr 5, wraz z utylizacj� gazu nadmiarowego z instalacji 
suchego chłodzenia koksu w elektrociepłowni, ze zmodernizowan� instalacj� w�glopochodnych 
oraz przewidywanym do budowy blokiem energetycznym 65 MWe (stan istniej�cy) i układu 
technologicznego po modernizacji baterii koksowniczych nr 3 i 4 (stan projektowany).  
 
Stan istniej�cy uwzgl�dniony w analizie odpowiada tzw. stanowi istniej�cemu po modernizacji 
baterii nr 1 w dokumentacji „Materiały do zmiany Pozwolenia Zintegrowanego dla Koksowni 
Przyja
� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej po modernizacji baterii nr 1”. Instytut Podstaw 
In�ynierii �rodowiska PAN, Zabrze, listopad 2011 r. 
 
VIII.4.1. Charakterystyka emisji zanieczyszcze� do powietrza w procesie 

koksowania w�gla 
 
Główne 
ródło emisji zanieczyszcze� do powietrza, w ka�dej koksowni, stanowi� baterie 
koksownicze. Specyfika procesu koksowania powoduje, �e bateria koksownicza jest trudnym do 
pełnej kontroli 
ródłem emisji. W procesie wyst�puje ci�gła emisja z komina opalania baterii 
oraz emisje cykliczne z operacji wypychania koksu i obsadzania komór baterii. W trakcie 
procesu koksowania przez nieszczelno�ci drzwi piecowych, otwory stropowe wyst�puje 
niezorganizowana emisja pyłowo-gazowa. Cykliczny i najcz��ciej niezorganizowany charakter 
maj� emisje zwi�zane z transportem koksu do chłodzenia oraz emisje ze zrzutni koksu. 
 
W zale�no�ci od stosowanej technologii chłodzenia koksu, instalacje te s� 
ródłem znacz�cej 
emisji pyłów (suche chłodzenie) lub emisji: pary, WWA, tlenku w�gla, fenoli, amoniaku, 
siarkowodoru, cyjanowodoru, dwutlenku siarki i innych substancji zawartych w wodach 
stosowanych przy mokrym gaszeniu koksu. 
 
Dodatkowymi 
ródłami emisji niezorganizowanej, zwi�zanymi bezpo�rednio z eksploatacj� 
baterii, s� operacje zwi�zane z przygotowaniem mieszanki wsadowej i logistyka produktów 
koksowania. 
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Na skal� uci��liwo�ci baterii koksowniczej w decyduj�cy sposób wpływa du�a ilo�	 
powtarzaj�cych si� operacji jednostkowych zwi�zanych z obsług� poszczególnych pieców. 
 
Emisja substancji do powietrza mo�e wyst�powa	 z nast�puj�cych 
ródeł: 
 
� Baterie koksownicze – emisja wyst�puje przez cały cykl koksowania w�gla, intensywno�	 

jej wzrasta w okresie obsadzania komór w�glem oraz w okresie wypychania koksu. 
� Kominy opalania baterii, odprowadzanie spalin – emisja ze spalania gazu koksowniczego 

stosowanego do opalania baterii – emisja ma charakter ci�gły i ulega niewielkim zmianom 
wynikaj�cym głównie z jako�ci gazu koksowniczego. 

� Wie�a gaszenia (chłodzenie koksu metod� mokr�) – emisja okresowa pary wodnej, pyłu 
oraz uwalnianych w trakcie gaszenia substancji chemicznych. 

� Instalacja suchego chłodzenia koksu – emisja okresowa pyłu oraz substancji chemicznych 
zawartych w obiegowym gazie chłodz�cym. 

� Sortownia koksu – zorganizowana lub niezorganizowana emisja pyłu (koksik). 
� W�glownia – zorganizowana lub niezorganizowana emisja pyłu (pył w�glowy). 
� Odmra�alnia wagonów, do obsługi w�glowni w okresie zimowym – emisja pochodz�ca ze 

spalania gazu koksowniczego stosowanego do odmra�ania w�gla. 
� Pochodnie gazu – u�ytkowane w sytuacjach nadmiaru gazu koksowniczego – emisja ze 

spalania gazu koksowniczego. 
� W�glopochodne składaj�ce si� z szeregu zespołów technologicznych, b�d�cych 

potencjalnym 
ródłem emisji niezorganizowanej. 
� Piec rurowy do podgrzewania oleju płuczkowego w benzolowni na oddziale 

w�glopochodnych – emisja ze spalania gazu koksowniczego. 
 
Instalacjom technologicznym w koksowniach towarzysz� cz�sto instalacje energetycznego 
spalania gazu koksowniczego – kotłownie, elektrociepłownie – wytwarzaj�ce par� 
technologiczn�, ciepł� wod� u�ytkow�, pr�d elektryczny. 
 
Emisja z kominów opalania baterii, wie�y gaszenia, komina fabryki kwasu siarkowego, komina 
pieca rurowego oraz kominów wyrzutni gazów za instalacjami odpylania w�złów 
technologicznych, zwi�zanych z przygotowaniem w�gla, wypychaniem, suchym chłodzeniem 
i sortowaniem koksu to emisja zorganizowana. Emisja z pozostałych 
ródeł technologicznych 
ma charakter niezorganizowany. Jej 
ródłem s� nieszczelno�ci urz�dze�, przecieki, 
odpowietrzenia lub awaryjne zrzuty z zaworów i zamkni�	 hydraulicznych, nie w pełni 
hermetyczny masyw ceramiczny baterii koksowniczych. 
 
W kraju do ocen wielko�ci emisji, głównie niezorganizowanej, stosowane s� wska
niki 
opracowane przez Instytut Podstaw In�ynierii �rodowiska PAN w Zabrzu, w ramach projektu 
celowego pt. „Opracowanie metodyki bilansowania wielko�ci emisji pyłu i gazów z terenu 
koksowni dla potrzeb ustalania opłat za wprowadzanie zanieczyszcze� do powietrza” (lata 1993-
94). Wska
niki te były modyfikowane w oparciu o pomiary emisji metod� przewodu umownego 
(dla baterii koksowniczej) w ramach pracy IPI� PAN pt. „Opracowanie wska
ników emisji 
zanieczyszcze� powietrza dla procesów koksowania w�gla”, wykonanej w 1996 roku na zlecenie 
MO�ZNiL.  
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Niezale�nie od wyników ww. prac badawczych, w ka�dym przypadku emisj� z koksowni 
traktowa	 nale�y indywidualnie uwzgl�dniaj�c fakt, �e oszacowanie jest obarczone bł�dem 
metody.  
 
VIII.4.2. Charakterystyka �ródeł i wielko�ci emisji zanieczyszcze� do powietrza 

w Koksowni Przyja�� Sp. z o.o.  
 
Uwzgl�dniaj�c obecnie obowi�zuj�ce normy jako�ci powietrza i poziomy odniesienia 
w bilansowaniu emisji zanieczyszcze� emitowanych do atmosfery z Koksowni Przyja
� Sp. 
z o.o., w stanie istniej�cym i projektowanym nale�y uwzgl�dni	 nast�puj�ce substancje: 
 
1) Pył całkowity i zawieszony PM10 – składowisko w�gla, w�glownia, opalanie baterii, 

obsadzanie komór, koksowanie w�gla, wypychanie koksu, suche i mokre chłodzenie 
koksu, pochodnie, w�glopochodne (piec rurowy), sortownia koksu, odmra�alnia wagonów, 
kotłownia wodno-parowa, elektrociepłownia, elektrownia. 

2) Dwutlenek siarki – opalanie baterii, obsadzanie komór, koksowanie w�gla, wypychanie 
koksu, suche i mokre chłodzenie koksu, pochodnie, w�glopochodne (piec rurowy), 
odmra�alnia wagonów, kotłownia wodno-parowa, elektrociepłownia, elektrownia. 

3) Dwutlenek azotu – opalanie baterii, obsadzanie komór, koksowanie w�gla, pochodnie, 
w�glopochodne (piec rurowy), odmra�alnia wagonów, kotłownia wodno-parowa, 
elektrociepłownia, elektrownia. 

4) Tlenek w�gla – opalanie baterii, obsadzanie komór, koksowanie w�gla, wypychanie koksu, 
suche i mokre chłodzenie koksu, pochodnie, w�glopochodne (piec rurowy), odmra�alnia 
wagonów, kotłownia wodno-parowa, elektrociepłownia, elektrownia. 

5) Benzen – obsadzanie komór, koksowanie w�gla, w�glopochodne, oczyszczalnia �cieków. 
6) Pirydyna – koksowanie w�gla.  
7) Dwusiarczek w�gla – koksowanie w�gla. 
8) Amoniak – obsadzanie komór, koksowanie w�gla, mokre chłodzenie koksu, 

w�glopochodne, oczyszczalnia �cieków. 
9) Cyjanowodór – koksowanie w�gla, mokre chłodzenie koksu, w�glopochodne, 

oczyszczalnia �cieków. 
10) Fenol – koksowanie w�gla, mokre chłodzenie koksu, w�glopochodne, oczyszczalnia 

�cieków. 
11) Siarkowodór – obsadzanie komór, koksowanie w�gla, mokre chłodzenie koksu, 

w�glopochodne. 
12) W�glowodory alifatyczne (bez metanu) – obsadzanie komór, koksowanie w�gla. 
13) Metan – obsadzanie komór, koksowanie w�gla. 
14) Substancje smołowe – obsadzanie komór, koksowanie w�gla, wypychanie koksu, suche 

i mokre chłodzenie koksu. 
15) Benzo(a)piren – obsadzanie komór, koksowanie w�gla, wypychanie koksu, suche i mokre 

chłodzenie koksu. 
16) Ksylen – obsadzanie komór, koksowanie w�gla, w�glopochodne. 
17) Toluen – obsadzanie komór, koksowanie w�gla, w�glopochodne. 
 
W Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. w stanie istniej�cym zinwentaryzowano 25 
ródeł 
zorganizowanych oraz 16 
ródeł niezorganizowanych (w tym dwie pochodnie, z których jedna – 
emitor E-25 – pracuje jedynie w sytuacji awaryjnej) instalacji do produkcji koksu 
i w�glopochodnych podczas jej normalnej pracy, natomiast w stanie projektowanym – 26 
ródeł 
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zorganizowanych oraz 16 
ródeł niezorganizowanych. Ponadto w obu stanach pracy koksowni 
zinwentaryzowano 5 
ródeł instalacji energetycznego spalania paliw.  
 
Wielko�ci emisji z poszczególnych 
ródeł okre�lono dla nominalnych mocy produkcyjnych 
istniej�cych i modernizowanych baterii koksowniczych. Przyj�ty w analizie bilans produkcji 
koksu i zu�ycia gazu koksowniczego podano poni�ej w tabeli VIII.4.1. 
 
Wielko�ci emisji zorganizowanej oszacowano na podstawie pomiarów prowadzonych na 
instalacji a emisji niezorganizowanej na podstawie zu�ycia suchego wsadu w�glowego 
i wska
ników emisji, uwzgl�dnianych wcze�niej dla koksowni. Dla 
ródeł modernizowanych 
baterii nr 3 i 4 emisj� oszacowano na podstawie zało�e� projektowych.  
 
W tabelach VIII.4.2 i VIII.4.3 – odpowiednio dla stanu projektowanego i istniej�cego – 
zestawiono wielko�ci emisji z poszczególnych 
ródeł i emitorów instalacji do produkcji koksu 
i w�glopochodnych w Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. wraz z charakterystyk� fizycznych 
i termodynamicznych warunków emisji. W tabeli VIII.4.4 zestawiono wielko�ci emisji z 
poszczególnych 
ródeł instalacji energetycznego spalania paliw (stan istniej�cy jest równowa�ny 
ze stanem projektowanym). 
 
Dla instalacji do produkcji koksu i w�glopochodnych wielko�ci emisji zanieczyszcze� pyłowo-
gazowych (tabele VIII.4.2 i VIII.4.3) podano jako strumie� masowy: w Mg/rok, kg/h i g/s oraz 
jako wska
nik: w g/m3 gazu – dla 
ródeł spalaj�cych gaz koksowniczy lub w g/Mg wsadu 
w�glowego suchego – dla pozostałych emitorów (wielko�ci wsadu suchego i ilo�ci spalanego 
gazu koksowniczego podano w tabeli VIII.4.1).  
 
Dla 
ródeł energetycznego spalania gazu koksowniczego (kotłownia wodno-parowa w obiekcie 
705, elektrociepłownia oraz planowana elektrownia) wielko�ci emisji zanieczyszcze� pyłowo-
gazowych (tabela VIII.4.4) podano jako strumie� masowy: w Mg/rok, kg/h i g/s oraz jako 
st��enia emisyjne w mg/Nm3 w suchych spalinach w warunkach normalnych przy 3% 
zawarto�ci tlenu (kolumna 15). Podano tak�e wielko�ci emisji w g/m3 odniesione do ilo�ci 
spalanego gazu (kolumna 14).  
 
Lokalizacj� emitorów Koksowni Przyja
� Sp. z o.o. przedstawiono na rysunku VIII.4.1. 
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Tabela VIII.4.1. Bilans produkcji koksu i zu�ycia gazu koksowniczego dla Koksowni 
Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej w stanie istniej�cym po 
modernizacji baterii nr 1 – zało�enia do oszacowania wielko�ci emisji 
z instalacji oraz oceny oddziaływania na zanieczyszczenie powietrza. 

 
A) Zestawienie produkcyjne Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. przyj�te jako podstawa oceny 
 

Produkcja i zu�ycie w�gla Stan istniej�cy Stan projektowany 

Bateria nr 1   

1 Koks ogółema) [tys. Mg] 742,7 742,7 

2 Koks suchy [tys. Mg] 739,0 739,0 

3 Wsad w�glowy (wilgo	 9%) [tys. Mg] 1058,2 1058,2 

4 Wsad w�glowy suchy [tys. Mg] 963,0 963,0 

5 Gaz koksowniczy [mln Nm3] 339,95 339,95 

Bateria nr 2   

1 Koks ogółema) [tys. Mg] 730,6 730,6 

2 Koks suchy [tys. Mg] 727,0 727,0 

3 Wsad w�glowy (wilgo	 9%) [tys. Mg] 1041,8 1041,8 

4 Wsad w�glowy suchy [tys. Mg] 948,0 948,0 

5 Gaz koksowniczy [mln Nm3] 334,65 334,65 

Bateria nr 3   

1 Koks ogółema) [tys. Mg] 730,6 626,7 

2 Koks suchy [tys. Mg] 727,0 623,6 

3 Wsad w�glowy (wilgo	 9%) [tys. Mg] 1041,8 911,7c) 

4 Wsad w�glowy suchy [tys. Mg] 948,0 820,5 

5 Gaz koksowniczy [mln Nm3] 334,65 291,3 

Bateria nr 4   

1 Koks ogółema) [tys. Mg] 730,6 626,7 

2 Koks suchy [tys. Mg] 727,0 623,6 

3 Wsad w�glowy (wilgo	 9%) [tys. Mg] 1041,8 911,7c) 

4 Wsad w�glowy suchy [tys. Mg] 948,0 820,5 

5 Gaz koksowniczy [mln Nm3] 334,65 291,3 

Bateria nr 5   

1 Koks ogółemb) [tys. Mg] 744,1 744,1 

2 Koks suchy [tys. Mg] 702,0 702,0 

3 Wsad w�glowy (wilgo	 9%) [tys. Mg] 1006,0 1006,0 

4 Wsad w�glowy suchy [tys. Mg] 915,0 915,0 
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Produkcja i zu�ycie w�gla Stan istniej�cy Stan projektowany 

5 Gaz koksowniczy [mln Nm3] 323,0 323,0 

RAZEM   

1 Koks ogółem [tys. Mg] 3678,6 3470,8 

2 Koks suchy [tys. Mg] 3622,0 3415,2 

3 Wsad w�glowy ogółem [tys. Mg] 5189,6 4929,4 

4 Wsad w�glowy suchy [tys. Mg] 4722,0 4467 

5 Gaz koksowniczy [mln Nm3] 1666,9 1580,2 

 a) wilgo	 0,5%, 
b) wilgo	 6%, 
c) wilgo	 10%. 

 
B) Bilans gazu koksowniczego opałowego 
 

 Wyszczególnienie Stan istniej�cy  Stan projektowany 

1 Produkcja [mln Nm3] 1833,6a) 1738,1a) 

2 Zbyt [mln Nm3] 412,15 361,65 

3 Zu�ycie własne [mln Nm3] 1421,45 1376,45 

 w tym: [mln Nm3/rok] [tys. Nm3/h] [mln Nm3/rok] [tys. Nm3/h] 

 Bateria nr 1 172,2 19,66 172,2 19,66 

 Bateria nr 2 169,5 19,35 169,5 19,35 

 Bateria nr 3 169,5 19,35 147,0 16,78 

 Bateria nr 4 169,5 19,35 147,0 16,78 

 Bateria nr 5 163,6 18,68 163,6 18,68 

 Odmra�alnia wagonów 3,0 4,00b) 3,0 4,00b) 

 Odpustnica  24,0 3,00 24,0 3,00 

 Kotłownia wodno-parowa 32,8 5,51b) 
1,39c) 32,8 

5,51b) 
1,39c) 

 Elektrociepłownia 133,1 15,19d) 133,1 15,19d) 

 Elektrownia 65 MWe 
(projektowana) 

350,4 40,00 350,4 40,00 

 Piec rurowy 30,7 3,50 30,7 3,50 

 Inne (m.in. KRAiC) 3,15 - 3,15 - 

4 Zu�ycie własne [%] 77,52 79,12 

 a) uwzgl�dniono dodatek gazu poreakcyjnego z instalacji KRAiC do gazu opałowego, 
b) sezon grzewczy, 
c) sezon letni, 
d) oraz 20 tys. Nm3/h gazu nadmiarowego z ISChK baterii nr 1-4. 
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Tabela VIII.4.2. Charakterystyka emitorów i zestawienie emisji zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze �ródeł Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. 
w D�browie Górniczej – INSTALACJA DO PRODUKCJI KOKSU I W	GLOPOCHODNYCH – Stan projektowany. 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 363,102 41,45 11,513889 2,11a) 
Dwutlenek siarki 181,551 20,725 5,756944 1,05a) 
Tlenek w�gla 580,9632 66,32 18,422222 3,37a) 
Pył 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 

1 E-1 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 1, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 7,3 493 8760 

Pył zawieszony PM10 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 
Dwutlenek azotu 357,408 40,8 11,333333 2,11a) 
Dwutlenek siarki 178,704 20,4 5,666667 1,05a) 
Tlenek w�gla 1787,04 204,0 56,666667 10,5a) 
Pył 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 

2 E-2 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 2, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 7,2 493 8760 

Pył zawieszony PM10 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 
Dwutlenek azotu 246,156 28,1 7,805556 1,67a) 
Dwutlenek siarki 155,052 17,7 4,916667 1,05a) 
Tlenek w�gla 495,816 56,6 15,722222 3,37a) 
Pył 18,5712 2,12 0,588889 0,13a) 

3 E-3 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 3, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 6,2 493 8760 

Pył zawieszony PM10 18,5712 2,12 0,588889 0,13a) 
Dwutlenek azotu 246,156 28,1 7,805556 1,67a) 
Dwutlenek siarki 155,052 17,7 4,916667 1,05a) 
Tlenek w�gla 495,816 56,6 15,722222 3,37a) 
Pył 18,5712 2,12 0,588889 0,13a) 

4 E-4 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 4, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 6,2 493 8760 

Pył zawieszony PM10 18,5712 2,12 0,588889 0,13a) 
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Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 344,706 39,35 10,930556 2,11a) 
Dwutlenek siarki 172,353 19,675 5,465278 1,05a) 
Tlenek w�gla 551,5296 62,96 17,488889 3,37a) 
Pył 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 

5 E-5 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 5, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 3,4 8,4 493 8760 

Pył zawieszony PM10 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,11 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 773,21 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,37 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,64 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0016 

6 E-5a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 1,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 0,98 
Dwutlenek siarki 6,4824 0,74 0,205556 3,39 
Tlenek w�gla 94,608 10,8 3,0 49,51 
Pył 8,76 1,0 0,277778 4,58 
Pył zawieszony PM10 5,694 0,65 0,180556 2,98 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0005 

7 E-5b 

Załadunek koksu 
do ISChK nr 1, 
baterie nr 1 i nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 8,7 298 8760 

Substancje smołowe 0,0394 0,0045 0,00125 0,021 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,11 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 773,21 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,37 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,64 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0016 

8 E-5c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 1,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 0,98 
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Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,63 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,81 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0017 

9 E-6a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 1,0 
Dwutlenek siarki 9,9864 1,14 0,316667 5,23 
Tlenek w�gla 540,93 61,75 17,152778 283,06 
Pył 19,71 2,25 0,625 10,31 
Pył zawieszony PM10 12,8115 1,463 0,40625 6,7 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0005 

10 E-6b 

Rozładunek koksu 
z ISChK nr 1, 
baterie nr 1 i nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,3 303 8760 

Substancje smołowe 0,0832 0,0095 0,002639 0,044 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,63 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,81 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0017 

11 E-6c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 1,0 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 34,16 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 907,5 
Pył 15,768 1,8 0,5 38,44 
Pył zawieszony PM10 10,2492 1,17 0,325 24,98 
Benzo(a)piren 0,0016 0,00018 0,00005 0,0038 

12 E-7a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 3,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,9461 0,108 0,03 2,31 
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Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek siarki 6,4824 0,74 0,205556 3,95 
Tlenek w�gla 94,608 10,8 3,0 57,65 
Pył 8,76 1,0 0,277778 5,34 
Pył zawieszony PM10 5,694 0,65 0,180556 3,47 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0006 

13 E-7b 

Załadunek koksu 
do ISChK nr 2, 
baterie nr 3 i nr 4, 
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 8,7 298 8760 

Substancje smołowe 0,0394 0,0045 0,00125 0,024 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 34,16 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 907,5 
Pył 15,768 1,8 0,5 38,44 
Pył zawieszony PM10 10,2492 1,17 0,325 24,98 
Benzo(a)piren 0,0016 0,00018 0,00005 0,0038 

14 E-7c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 3,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,9461 0,108 0,03 2,31 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 34,16 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 907,5 
Pył 15,768 1,8 0,5 38,44 
Pył zawieszony PM10 10,2492 1,17 0,325 24,98 
Benzo(a)piren 0,0016 0,00018 0,00005 0,0038 

15 E-8a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 4,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,9461 0,108 0,03 2,31 
Dwutlenek siarki 9,9864 1,14 0,316667 6,09 
Tlenek w�gla 540,93 61,75 17,152778 329,63 
Pył 19,71 2,25 0,625 12,01 
Pył zawieszony PM10 12,8115 1,463 0,40625 7,81 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0006 

16 E-8b 

Rozładunek koksu 
z ISChK nr 2, 
baterie nr 3 i nr 4, 
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,3 303 8760 

Substancje smołowe 0,0832 0,0095 0,002639 0,051 
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Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 34,16 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 907,5 
Pył 15,768 1,8 0,5 38,44 
Pył zawieszony PM10 10,2492 1,17 0,325 24,98 
Benzo(a)piren 0,0016 0,00018 0,00005 0,0038 

17 E-8c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 4,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,9461 0,108 0,03 2,31 
Dwutlenek siarki 15,067 1,72 0,477778 16,5 
Tlenek w�gla 86,987 9,93 2,758333 95,1 
Pył 12,264 1,4 0,388889 13,4 
Pył zawieszony PM10 7,972 0,91 0,252778 8,7 
Benzo(a)piren 0,00073 0,00008 0,000023 0,0008 

18 E-9 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 5,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

33 2,0 11,0 388 8760 

Substancje smołowe 0,4575 0,0522 0,014507 0,5 
Dwutlenek siarki 4,392 0,5014 0,139269 4,8 
Tlenek w�gla 526,125 60,06 16,683314 575,0 
Pył 61,32 7,0 1,944444 67,0 
Pył zawieszony PM10 6,132 0,7 0,194444 6,7 
Benzo(a)piren 0,00034 0,00004 0,000011 0,00037 
Substancje smołowe 1,9764 0,2256 0,062671 2,16 
Amoniak 8,418 0,9610 0,266933 9,2 
Siarkowodór 7,32 0,8356 0,232116 8,0 
Cyjanowodór 0,366 0,0418 0,011606 0,4 

19 E-7 

Chłodzenie koksu, 
wie�a ga�nicza 
baterii nr 5,  
komin 
(zorganizowana) 

Wypełnie-
nie komór-

kowe 
z kurtyn� 

wodn� 

40 8,3b) 5,0 383 8760 

Fenol 0,1098 0,0125 0,003482 0,12 
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Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 32,412 3,7 1,027778 1,05a) 
Dwutlenek siarki 32,412 3,7 1,027778 1,05a) 
Tlenek w�gla 64,824 7,4 2,055556 2,11a) 
Pył 1,2965 0,148 0,041111 0,042a) 

20 E-10 

Podgrzewanie oleju 
płuczkowego,  
benzolownia, 
piec rurowy,  
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 35 1,2 9,8 473 8760 

Pył zawieszony PM10 1,2965 0,148 0,041111 0,042a) 

Pył 35,04 4,0 1,111111 9,2 

21 E-11 

Sortowanie 
i transport koksu 
z baterii nr 1-4, 
sortownia, komin 
instalacji odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 
odpylacz 
elektro-

statyczny 

60 3,2 14,8 293 8760 

Pył zawieszony PM10 26,28 3,0 0,833333 6,9 

Pył 35,04 4,0 1,111111 9,2 

22 E-11a 

Sortowanie 
i transport koksu 
z baterii nr 1-4, 
sortownia, komin 
instalacji odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 
odpylacz 
elektro-

statyczny 

60 3,2 14,8 293 8760 

Pył zawieszony PM10 26,28 3,0 0,833333 6,9 

Pył 35,04 4,0 1,111111 9,2 

23 E-11b 

Sortowanie 
i transport koksu 
z baterii nr 1-4, 
sortownia drobna,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 
odpylacz 
elektro-

statyczny 

60 3,2 14,8 293 8760 

Pył zawieszony PM10 26,28 3,0 0,833333 6,9 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 170 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Pył 11,7 3,0 0,833333 2,62 

24 E-14a 

Przygotowanie 
wsadu, w�glownia,  
młyny nr 1-3,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

2 stopniowy 
układ 

cyklonów 
21 0,8 11,9 293 3900 

Pył zawieszony PM10 8,19 2,1 0,583333 1,83 

Pył 11,7 3,0 0,833333 2,62 

25 E-14b 

Przygotowanie 
wsadu, w�glownia,  
młyny nr 4-6,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

2 stopniowy 
układ 

cyklonów 
21 0,8 11,9 293 3900 

Pył zawieszony PM10 8,19 2,1 0,583333 1,83 

Pył 1,716 0,44 0,122222 0,38 

26 E-14c 

Przygotowanie 
wsadu, w�glownia,  
odpylanie młynów 
i zasypów,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Filtr 
workowy 

27 0,75 0e) 293 3900 

Pył zawieszony PM10 1,2012 0,308 0,085556 0,27 

Dwutlenek azotu 71,04 8,88 2,466667 2,96a) 
Dwutlenek siarki 25,2 3,15 0,875 1,05a) 
Tlenek w�gla 15,12 1,89 0,525 0,63a) 
Pył 1,008 0,126 0,035 0,042a) 

27 E-17 

Spalanie 
nadmiarowego gazu 
koksowniczego, 
pochodnia 
(niezorganizowana) 

- 80 0,6 57,8 923 8000 

Pył zawieszony PM10 1,008 0,126 0,035 0,042a) 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 171 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,0135 0,0015 0,000428 0,014 
Dwutlenek siarki 0,0006 0,00007 0,000019 0,0006 
Tlenek w�gla 0,0433 0,0049 0,001373 0,045 
Pył 0,7704 0,0879 0,024429 0,8 
Pył zawieszony PM10 0,2311 0,0264 0,007328 0,24 
Benzo(a)piren 0,00004 0,000005 0,000001 0,00004 
Substancje smołowe 0,027 0,0031 0,000856 0,028 
Amoniak 0,0022 0,00025 0,00007 0,0023 
Siarkowodór 0,0021 0,00024 0,000067 0,0022 
Benzen 0,0053 0,00061 0,000168 0,0055 
Ksylen 0,0012 0,00014 0,000038 0,0012 
Toluen 0,0043 0,0005 0,000136 0,0045 
W�glowodory alifatyczne 0,2812 0,0321 0,008917 0,292 

28 E-18a 
Obsadzanie komór, 
bateria nr 1  
(niezorganizowana) 

Hydro-
in�ekcja 

19c) - - 393 8760 

Metan 0,0395 0,0045 0,001253 0,041 
Dwutlenek azotu 0,0085 0,001 0,00027 0,009 
Tlenek w�gla 0,0569 0,0065 0,001804 0,06 
Pył 0,3602 0,0411 0,011422 0,38 
Pył zawieszony PM10 0,1081 0,0123 0,003428 0,114 
Benzo(a)piren 0,00004 0,000005 0,000001 0,00004 
Substancje smołowe 0,0228 0,0026 0,000723 0,024 
Benzen 0,0057 0,00065 0,000181 0,006 
Toluen 0,0014 0,00016 0,000044 0,0015 
W�glowodory alifatyczne 0,0142 0,0016 0,00045 0,015 

29 E-18b 
Obsadzanie komór, 
bateria nr 2  
(niezorganizowana) 

Hydro-
in�ekcja 

19c) - - 393 8760 

Metan 0,1185 0,0135 0,003758 0,125 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 172 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,0722 0,0082 0,002289 0,088 
Dwutlenek siarki 0,0033 0,00038 0,000105 0,004 
Tlenek w�gla 0,2297 0,0262 0,007284 0,28 
Pył 4,1025 0,4683 0,130089 5,0 
Pył zawieszony PM10 1,2308 0,1405 0,039028 1,5 
Benzo(a)piren 0,00016 0,00002 0,000005 0,0002 
Substancje smołowe 0,1477 0,0169 0,004684 0,18 
Amoniak 0,0115 0,0013 0,000365 0,014 
Siarkowodór 0,0115 0,0013 0,000365 0,014 
Benzen 0,0279 0,0032 0,000885 0,034 
Ksylen 0,0066 0,00075 0,000209 0,008 
Toluen 0,023 0,0026 0,000729 0,028 
W�glowodory alifatyczne 1,5015 0,1714 0,047612 1,83 

30 E-18c 
Obsadzanie komór, 
bateria nr 3  
(niezorganizowana) 

System 
SOPRECO 

lub 
hydroin�e-

kcja 

19c) - - 393 8760 

Metan 0,2133 0,0243 0,006764 0,26 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 173 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,0722 0,0082 0,002289 0,088 
Dwutlenek siarki 0,0033 0,00038 0,000105 0,004 
Tlenek w�gla 0,2297 0,0262 0,007284 0,28 
Pył 4,1025 0,4683 0,130089 5,0 
Pył zawieszony PM10 1,2308 0,1405 0,039028 1,5 
Benzo(a)piren 0,00016 0,00002 0,000005 0,0002 
Substancje smołowe 0,1477 0,0169 0,004684 0,18 
Amoniak 0,0115 0,0013 0,000365 0,014 
Siarkowodór 0,0115 0,0013 0,000365 0,014 
Benzen 0,0279 0,0032 0,000885 0,034 
Ksylen 0,0066 0,00075 0,000209 0,008 
Toluen 0,023 0,0026 0,000729 0,028 
W�glowodory alifatyczne 1,5015 0,1714 0,047612 1,83 

31 E-18d 
Obsadzanie komór, 
bateria nr 4  
(niezorganizowana) 

System 
SOPRECO 

lub 
hydroin�e-

kcja 

19c) - - 393 8760 

Metan 0,2133 0,0243 0,006764 0,26 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 174 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,0128 0,0015 0,000406 0,014 
Dwutlenek siarki 0,0005 0,00006 0,000016 0,0006 
Tlenek w�gla 0,0412 0,0047 0,001306 0,045 
Pył 0,732 0,0836 0,023212 0,8 
Pył zawieszony PM10 0,2196 0,0251 0,006963 0,24 
Benzo(a)piren 0,00004 0,000005 0,000001 0,00004 
Substancje smołowe 0,0256 0,0029 0,000812 0,028 
Amoniak 0,0021 0,00024 0,000067 0,0023 
Siarkowodór 0,002 0,00023 0,000063 0,0022 
Benzen 0,005 0,00057 0,000159 0,0055 
Ksylen 0,0011 0,00013 0,000035 0,0012 
Toluen 0,0041 0,00047 0,00013 0,0045 
W�glowodory alifatyczne 0,2672 0,0305 0,008473 0,292 

32 E-18e 
Obsadzanie komór, 
bateria nr 5  
(niezorganizowana) 

Hydro-
in�ekcja 

19c) - - 393 8760 

Metan 0,0375 0,0043 0,001189 0,041 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 175 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,8282 0,0945 0,026262 0,86 
Dwutlenek siarki 0,8956 0,1022 0,028399 0,93 
Tlenek w�gla 2,0319 0,232 0,064431 2,11 
Benzo(a)piren 0,00082 0,00009 0,000026 0,00085 
Substancje smołowe 0,4719 0,0539 0,014964 0,49 
Amoniak 0,3467 0,0396 0,010994 0,36 
Siarkowodór 0,1348 0,0154 0,004274 0,14 
Cyjanowodór 0,053 0,0061 0,001681 0,055 
Dwusiarczek w�gla 0,0626 0,0071 0,001985 0,065 
Pirydyna 0,2119 0,0242 0,006719 0,22 
Benzen 0,6452 0,0737 0,020459 0,67 
Ksylen 0,0289 0,0033 0,000916 0,03 
Toluen 0,0096 0,0011 0,000304 0,01 
Fenol 0,077 0,0088 0,002442 0,08 
W�glowodory alifatyczne 0,963 0,1099 0,030537 1,0 

33 E-19a 
Koksowanie w�gla, 
bateria nr 1 
(niezorganizowana) 

- 17c) - - 313 8760 

Metan 0,8378 0,0956 0,026566 0,87 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 176 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 2,0477 0,2338 0,064932 2,16 
Dwutlenek siarki 2,3131 0,2641 0,073348 2,44 
Tlenek w�gla 3,9437 0,4502 0,125054 4,16 
Pył 0,6826 0,0779 0,021645 0,72 
Pył zawieszony PM10 0,2048 0,0234 0,006494 0,216 
Benzo(a)piren 0,00085 0,0001 0,000027 0,0009 
Substancje smołowe 1,64 0,1872 0,052004 1,73 
Amoniak 0,8532 0,0974 0,027055 0,9 
Siarkowodór 0,1991 0,0227 0,006313 0,21 
Cyjanowodór 0,1706 0,0195 0,00541 0,18 
Dwusiarczek w�gla 0,1043 0,0119 0,003307 0,11 
Pirydyna 0,2086 0,0238 0,006615 0,22 
Benzen 0,948 0,1082 0,030061 1,0 
Ksylen 0,0948 0,0108 0,003006 0,1 
Toluen 0,237 0,0271 0,007515 0,25 
Fenol 0,256 0,0292 0,008118 0,27 
W�glowodory alifatyczne 2,7492 0,3138 0,087177 2,9 

34 E-19b 
Koksowanie w�gla, 
bateria nr 2 
(niezorganizowana) 

- 17c) - - 313 8760 

Metan 19,0548 2,1752 0,604224 20,1 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 177 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,7056 0,0805 0,022374 0,86 
Dwutlenek siarki 0,7631 0,0871 0,024198 0,93 
Tlenek w�gla 1,7313 0,197637 0,054899 2,11 
Benzo(a)piren 0,0007 0,00008 0,000022 0,00085 
Substancje smołowe 0,402 0,0459 0,012747 0,49 
Amoniak 0,2954 0,0337 0,009367 0,36 
Siarkowodór 0,1149 0,0131 0,003643 0,14 
Cyjanowodór 0,0451 0,0051 0,00143 0,055 
Dwusiarczek w�gla 0,0533 0,0061 0,00169 0,065 
Pirydyna 0,1805 0,0206 0,005724 0,22 
Benzen 0,5497 0,0628 0,017431 0,67 
Ksylen 0,0246 0,0028 0,00078 0,03 
Toluen 0,0082 0,0009 0,00026 0,01 
Fenol 0,0656 0,0075 0,00208 0,08 
W�glowodory alifatyczne 0,8205 0,0937 0,026018 1,0 

35 E-19c 
Koksowanie w�gla, 
bateria nr 3 
(niezorganizowana) 

- 17c) - - 313 8760 

Metan 0,7138 0,0815 0,022634 0,87 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 178 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,7056 0,0805 0,022374 0,86 
Dwutlenek siarki 0,7631 0,0871 0,024198 0,93 
Tlenek w�gla 1,7313 0,197637 0,054899 2,11 
Benzo(a)piren 0,0007 0,00008 0,000022 0,00085 
Substancje smołowe 0,402 0,0459 0,012747 0,49 
Amoniak 0,2954 0,0337 0,009367 0,36 
Siarkowodór 0,1149 0,0131 0,003643 0,14 
Cyjanowodór 0,0451 0,0051 0,00143 0,055 
Dwusiarczek w�gla 0,0533 0,0061 0,00169 0,065 
Pirydyna 0,1805 0,0206 0,005724 0,22 
Benzen 0,5497 0,0628 0,017431 0,67 
Ksylen 0,0246 0,0028 0,00078 0,03 
Toluen 0,0082 0,0009 0,00026 0,01 
Fenol 0,0656 0,0075 0,00208 0,08 
W�glowodory alifatyczne 0,8205 0,0937 0,026018 1,0 

36 E-19d 
Koksowanie w�gla, 
bateria nr 4 
(niezorganizowana) 

- 17c) - - 313 8760 

Metan 0,7138 0,0815 0,022634 0,87 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 179 

 

Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 
Lp. 

Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 0,7869 0,0898 0,024952 0,86 
Dwutlenek siarki 0,851 0,0971 0,026985 0,93 
Tlenek w�gla 1,9307 0,2204 0,061222 2,11 
Benzo(a)piren 0,00078 0,00009 0,000025 0,00085 
Substancje smołowe 0,4484 0,0512 0,014219 0,49 
Amoniak 0,3294 0,0376 0,010445 0,36 
Siarkowodór 0,1281 0,0146 0,004062 0,14 
Cyjanowodór 0,0503 0,0057 0,001595 0,055 
Dwusiarczek w�gla 0,0595 0,0068 0,001887 0,065 
Pirydyna 0,2013 0,023 0,006383 0,22 
Benzen 0,6131 0,07 0,019441 0,67 
Ksylen 0,0275 0,0031 0,000872 0,03 
Toluen 0,0092 0,0011 0,000292 0,01 
Fenol 0,0732 0,0084 0,002321 0,08 
W�glowodory alifatyczne 0,915 0,1045 0,029014 1,0 

37 E-19e 
Koksowanie w�gla, 
bateria nr 5 
(niezorganizowana) 

- 17c) - - 313 8760 

Metan 0,7961 0,0909 0,025244 0,87 
Dwutlenek azotu 2,55 3,4 0,944444 0,85a) 
Dwutlenek siarki 3,15 4,2 1,166667 1,05a) 
Tlenek w�gla 1,89 2,52 0,7 0,63a) 
Pył 0,126 0,168 0,046667 0,042a) 

38 E-20 

Odmra�alnia 
wagonów, 
spalanie gazu 
koksowniczego 
(niezorganizowana) 

- 10c) - - 323 
750 

sezon 
zimowy 

Pył zawieszony PM10 0,126 0,168 0,046667 0,042a) 

39 E-21 
Składowisko w�gla, 
magazynowanie 

- 10c) - - 282 8760 Pył 11,16 1,274 0,353881 10d) 
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obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 180 

Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 
Lp. 

Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
i transport, 
(niezorganizowana) Pył zawieszony PM10 0,558 0,0637 0,017694 0,5d) 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 
Rodzaj zanieczyszczenia 

[Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Amoniak 1,6081 0,1836 0,050993 0,36 
Siarkowodór 0,2234 0,0255 0,007084 0,05 
Cyjanowodór 0,1921 0,0219 0,006091 0,043 
Benzen 0,4467 0,051 0,014165 0,1 
Ksylen 0,0893 0,0102 0,002832 0,02 
Toluen 0,0893 0,0102 0,002832 0,02 

40 E-22 

Wydział przerobu 
w�glopochodnych, 
magazynowanie, 
transport ruroci�gami 
(niezorganizowana) 

- 10c) - - 282 8760 

Fenol 0,4914 0,0561 0,015582 0,11 
Amoniak 0,0893 0,0102 0,002832 0,02 
Cyjanowodór 0,0045 0,00051 0,000143 0,001 
Benzen 0,0045 0,00051 0,000143 0,001 

41 E-23 
Oczyszczalnia 
�cieków 
(niezorganizowana) 

- 5c) - - 282 8760 

Fenol 0,0447 0,0051 0,001417 0,01 

Dwutlenek azotu - 103,6 28,777778 2,96a) 

Dwutlenek siarki - 36,75 10,208333 1,05a) 

Tlenek w�gla - 22,05 6,125 0,63a) 

Pył - 1,47 0,408333 0,04a) 

42 E-25 

Spalanie 
nadmiarowego gazu 
koksowniczego, 
pochodnia rezerwowa 
o wydajno�ci  
do 35 tys. m3/h, 
praca w przypadku 
awarii 
(niezorganizowana) 

- 35 0,6 - - - 

Pył zawieszony PM10 - 1,47 0,408333 0,04a) 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 181 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 1668,783 373,58 
Dwutlenek siarki 1073,592 240,339 
Tlenek w�gla 8867,556 1985,126 
Pył 514,262 115,125 
Pył zawieszony PM10 349,798 78,307 
Benzo(a)piren 0,01868 0,0042 
Substancje smołowe 12,091 2,707 
Amoniak 12,263 2,745 
Siarkowodór 8,262 1,85 
Cyjanowodór 0,927 0,207 
Dwusiarczek w�gla 0,333 0,075 
Pirydyna 0,983 0,22 
Benzen 3,829 0,857 
Ksylen 0,305 0,068 
Toluen 0,417 0,093 
Fenol 1,183 0,265 
W�glowodory alifatyczne 9,834 2,201 

 
EMISJA ROCZNA [Mg/rok]  

 
ZE �RÓDEŁ INSTALACJI 

DO PRODUKCJI KOKSU I W	GLOPOCHODNYCH 
W KOKSOWNI PRZYJA�� SP. Z O.O.  

W D�BROWIE GÓRNICZEJ 
 

Metan 22,738 

  

5,09 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 182 

 

Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 
Lp. 

Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 78,843 17,65 
Dwutlenek siarki 33,944 7,599 
Tlenek w�gla 28,98 6,488 
Pył 23,044 5,159 
Pył zawieszony PM10 3,909 0,875 
Benzo(a)piren 0,00429 0,00096 
Substancje smołowe 3,735 0,836 
Amoniak 3,845 0,861 
Siarkowodór 0,942 0,211 
Cyjanowodór 0,561 0,126 
Dwusiarczek w�gla 0,333 0,075 
Pirydyna 0,983 0,22 
Benzen 3,829 0,857 
Ksylen 0,305 0,068 
Toluen 0,417 0,093 
Fenol 1,074 0,24 
W�glowodory alifatyczne 9,834 2,201 

 
W TYM: 

 
EMISJA NIEZORGANIZOWANA [Mg/rok] 

 
ZE �RÓDEŁ INSTALACJI 

DO PRODUKCJI KOKSU I W	GLOPOCHODNYCH 
W KOKSOWNI PRZYJA�� SP. Z O.O.  

W D�BROWIE GÓRNICZEJ 
 

Metan 22,738 

  

5,09 
 
Obja�nienia: 
* emisja w g/Mg suchego wsadu w�glowego, 
a) emisja w g/m3 spalanego gazu koksowniczego, 
b) �rednica zast�pcza, 
c) efektywna wysoko�	 emisji, 
d) emisja w g/Mg w�gla magazynowanego w ci�gu roku na składowisku, 
e) emitor zadaszony. 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 183 

 
Tabela VIII.4.3. Charakterystyka emitorów i zestawienie emisji zanieczyszcze� pyłowo-gazowych ze �ródeł Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. 

w D�browie Górniczej – INSTALACJA DO PRODUKCJI KOKSU I W	GLOPOCHODNYCH – Stan istniej�cy. 
 

Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 
Lp. 

Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 363,102 41,45 11,513889 2,11a) 
Dwutlenek siarki 181,551 20,725 5,756944 1,05a) 
Tlenek w�gla 580,9632 66,32 18,422222 3,37a) 
Pył 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 

1 E-1 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 1, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 7,3 493 8760 

Pył zawieszony PM10 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 
Dwutlenek azotu 357,408 40,8 11,333333 2,11a) 
Dwutlenek siarki 178,704 20,4 5,666667 1,05a) 
Tlenek w�gla 1787,04 204,0 56,666667 10,5a) 
Pył 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 

2 E-2 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 2, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 7,2 493 8760 

Pył zawieszony PM10 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 
Dwutlenek azotu 357,408 40,8 11,333333 2,11a) 
Dwutlenek siarki 178,704 20,4 5,666667 1,05a) 
Tlenek w�gla 1787,04 204,0 56,666667 10,5a) 
Pył 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 

3 E-3 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 3, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 7,2 493 8760 

Pył zawieszony PM10 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 
Dwutlenek azotu 357,408 40,8 11,333333 2,11a) 
Dwutlenek siarki 178,704 20,4 5,666667 1,05a) 
Tlenek w�gla 1787,04 204,0 56,666667 10,5a) 
Pył 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 

4 E-4 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 4, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 4,0 7,2 493 8760 

Pył zawieszony PM10 53,6112 6,12 1,7 0,32a) 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 184 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek azotu 344,706 39,35 10,930556 2,11a) 
Dwutlenek siarki 172,353 19,675 5,465278 1,05a) 
Tlenek w�gla 551,5296 62,96 17,488889 3,37a) 
Pył 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 

5 E-5 

Opalanie baterii 
koksowniczej, 
bateria nr 5, 
komin spalin 
(zorganizowana) 

- 120 3,4 8,4 493 8760 

Pył zawieszony PM10 21,9 2,5 0,694444 0,13a) 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,11 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 773,21 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,37 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,64 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0016 

6 E-5a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 1,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 0,98 
Dwutlenek siarki 6,4824 0,74 0,205556 3,39 
Tlenek w�gla 94,608 10,8 3,0 49,51 
Pył 8,76 1,0 0,277778 4,58 
Pył zawieszony PM10 5,694 0,65 0,180556 2,98 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0005 

7 E-5b 

Załadunek koksu 
do ISChK nr 1, 
baterie nr 1 i nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 8,7 298 8760 

Substancje smołowe 0,0394 0,0045 0,00125 0,021 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,11 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 773,21 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,37 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,64 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0016 

8 E-5c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 1,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 0,98 



 Raport o �rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi�wzi�cia pt.: ”Przebudowa i rozbudowa baterii koksowniczych nr 3 i 4 wraz z przynale�nymi do nich w�złami technologicznymi i 
obiektami pomocniczymi” przy zastosowaniu systemu napełniania baterii wsadem ubijanym  na terenie Koksowni Przyja�� Sp. z o.o. w D�browie Górniczej 

 Praca nr C2-143/2011/NP-I� 185 

 
Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,63 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,81 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0017 

9 E-6a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 1,0 
Dwutlenek siarki 9,9864 1,14 0,316667 5,23 
Tlenek w�gla 540,93 61,75 17,152778 283,06 
Pył 19,71 2,25 0,625 10,31 
Pył zawieszony PM10 12,8115 1,463 0,40625 6,7 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0005 

10 E-6b 

Rozładunek koksu 
z ISChK nr 1, 
baterie nr 1 i nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,3 303 8760 

Substancje smołowe 0,0832 0,0095 0,002639 0,044 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 7,884 0,9 0,25 16,63 
Pył zawieszony PM10 5,1246 0,585 0,1625 10,81 
Benzo(a)piren 0,0008 0,00009 0,000025 0,0017 

11 E-6c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 2,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,473 0,054 0,015 1,0 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 15,768 1,8 0,5 33,27 
Pył zawieszony PM10 10,2492 1,17 0,325 21,62 
Benzo(a)piren 0,0016 0,00018 0,00005 0,0033 

12 E-7a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 3,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,9461 0,108 0,03 2,0 
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Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek siarki 6,4824 0,74 0,205556 3,42 
Tlenek w�gla 94,608 10,8 3,0 49,9 
Pył 8,76 1,0 0,277778 4,62 
Pył zawieszony PM10 5,694 0,65 0,180556 3,0 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0005 

13 E-7b 

Załadunek koksu 
do ISChK nr 2, 
baterie nr 3 i nr 4, 
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 8,7 298 8760 

Substancje smołowe 0,0394 0,0045 0,00125 0,021 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 15,768 1,8 0,5 33,27 
Pył zawieszony PM10 10,2492 1,17 0,325 21,62 
Benzo(a)piren 0,0016 0,00018 0,00005 0,0033 

14 E-7c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 3,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 0,9461 0,108 0,03 2,0 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 19,71 2,25 0,625 41,58 
Pył zawieszony PM10 12,8115 1,463 0,40625 27,03 
Benzo(a)piren 0,0019 0,00022 0,000061 0,0041 

15 E-8a 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 4,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 1,1826 0,135 0,0375 2,49 
Dwutlenek siarki 9,9864 1,14 0,316667 5,27 
Tlenek w�gla 540,93 61,75 17,152778 285,3 
Pył 19,71 2,25 0,625 10,4 
Pył zawieszony PM10 12,8115 1,463 0,40625 6,76 
Benzo(a)piren 0,001 0,00011 0,000031 0,0005 

16 E-8b 

Rozładunek koksu 
z ISChK nr 2, 
baterie nr 3 i nr 4, 
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,3 303 8760 

Substancje smołowe 0,0832 0,0095 0,002639 0,044 
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Charakterystyka emitora Wielko�� emisji 

Lp. 
Symbol 
emitora 

�ródło emisji,  
nazwa obiektu  
(rodzaj emisji) 

Urz�dzenia 
ochrony 

powietrza h [m] d [m] vg [m/s] tg [K] 

Czas 
pracy 

[h/rok] 

Rodzaj 
zanieczyszczenia [Mg/rok] [kg/h] [g/s] [g/Mg w.s.]* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Dwutlenek siarki 14,016 1,6 0,444444 29,57 
Tlenek w�gla 372,3 42,5 11,805556 785,44 
Pył 19,71 2,25 0,625 41,58 
Pył zawieszony PM10 12,8115 1,463 0,40625 27,03 
Benzo(a)piren 0,0019 0,00022 0,000061 0,0041 

17 E-8c 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 4,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Odpylnik 
statyczny, 

filtr 
workowy 

22 2,0 9,0 308 8760 

Substancje smołowe 1,1826 0,135 0,0375 2,49 
Dwutlenek siarki 15,067 1,72 0,477778 16,5 
Tlenek w�gla 86,987 9,93 2,758333 95,1 
Pył 12,264 1,4 0,388889 13,4 
Pył zawieszony PM10 7,972 0,91 0,252778 8,7 
Benzo(a)piren 0,00073 0,00008 0,000023 0,0008 

18 E-9 

Wypychanie koksu, 
bateria nr 5,  
komin instalacji 
odpylania 
(zorganizowana) 

Bateria 
cyklonów, 

filtr 
workowy 

33 2,0 11,0 388 8760 

Substancje smołowe 0,4575 0,0522 0,014507 0,5 
Dwutlenek siarki 4,392 0,5014 0,139269 4,8 
Tlenek w�gla 526,125 60,06 16,683314 575,0 
Pył 61,32 7,0 1,944444 67,0 
Pył zawieszony PM10 6,132 0,7 0,194444 6,7 
Benzo(a)piren 0,00034 0,00004 0,000011 0,00037 
Substancje smołowe 1,9764 0,2256 0,062671 2,16 
Amoniak 8,418 0,9610 0,266933 9,2 
Siarkowodór 7,32 0,8356 0,232116 8,0 
Cyjanowodór 0,366 0,0418 0,011606 0,4 

19 E-7 

Chłodzenie koksu, 
wie�a ga�nicza 
baterii nr 5,  
komin 
(zorganizowana) 

Wypełnie-
nie komór-

kowe 
z kurtyn� 

wodn� 

40 8,3b) 5,0 383 8760 

Fenol 0,1098 0,0125 0,003482 0,12 
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