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Splošna navodila o izpolnjevanju obrazca BAT zaključka 
 
Zaključki o BAT so bili izdani kot izvedbeni sklep komisije z dne 28. Februar 2012 (2012/135/EU) in 
objavljeni v Evropskem uradnem listu L70 dne 8.3.2012 in so dosegljivi na spletni strani ARSO 

http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/zakljucki-o-nrt. 
 

Določeni BAT zaključki niso najbolj tehnično prevedeni. V primeru nerazumevanja oziroma nejasnosti 

prevedenega zaključka svetujemo, da preberete tudi angleško verzijo BAT zaključka, ki je dosegljiva 

na spletni strani 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0135&from=EN. Kot primer 

je zeleno obarvan zaključek BAT13, ter podan tudi angleški zapis. Tudi posamezni izrazi niso enaki 

tistim, ki jih uporablja slovenska zakonodaja, npr. izraz »monitoring« se v BAT zaključkih pojavlja kot 

»spremljanje«. 

 

Zaključki o BAT za proizvodnjo železa in jekla se sestojijo iz uvodnega dela (poglavja: področje 

uporabe, splošne ugotovitve in opredelitev pojmov) in oštevilčenih zaključkov o BAT (od 1 do 95). 

Zaključki o BAT izhajajo iz devetega poglavja referenčnega dokumenta za proizvodnjo železa in jekla 

(IS BREF for Iron and Steel Production, 2013).  

 

V navedenem BREFU so opisane naslednje naprave: 

- naprave za sintranje,  

- naprave za peletiranje,  

- koksarne,  

- proizvodnja železa v plavžih,  

- proizvodnja jekla v kisikovih konverterjih in  

- proizvodnja jekla v elektroobločnih pečeh.  

 

Procesi in tehnike, ki so skupni vsem navedenim napravam, so opisane v poglavju 2. Iz navedenega 

poglavja izhajajo splošni zaključki o BAT (od BAT 1 do BAT 18).  

 

Proizvodnja jekla v elektroobločnih pečeh je opisana v 8. poglavju BREF-a. Iz navedenega poglavja 

izhajajo zaključki o BAT, ki urejajo proizvodnjo jekla v elektoobločnih pečeh (od BAT 87 do BAT 95). 

 

V teh navodilih so navedeni samo tisti zaključki o BAT, ki se nanašajo na naprave oz. vrsto 

proizvodnje jekla v Republiki Sloveniji. 

 

Skladnost vaše naprave z zaključki za proizvodnjo železa in jekla prikažete tako, da skladnost 

prikažete na posebnem dokumentu v katerem navedete zaporedno številko BAT zaključka in pod njim 

svojo opredelitev z upoštevanjem teh navodil: 

 
Primer:  BAT 1: 

Opredelitev upravljavca: 

 

BAT 2: 

Opredelitev upravljavca: 

 

Pri opisih in opredeljevanju do posameznih zaključkov o BAT uporabite imena tehnoloških enot in 

oznak (N), ter oznake izpustov in iztokov, kot so določena v okoljevarstvenem dovoljenju (v 

nadaljevanju: OVD). Za izkazovanje doseganja ravni emisij (mejnih vrednosti) navedite za kateri izpust 

(Z) ali iztok (V) veljajo BAT vrednosti ter se opredelite ali je skladen z BAT vrednostjo, ter za snovi, ki 

jih že merite (na osnovi okoljevarstvenega dovoljenja) navedite št. poročila obratovalnega monitoringa 

iz katerega je razvidna izmerjena vrednost. Opis posamezne uporabljene tehnike naj bo vsaj tako 

natančen kot je le ta opisan v referenčnem dokumentu. 

 



4 

 

Pri izkazovanju izpolnjenosti zahtev posameznega BAT zaključka (poleg opisa tehnike) navedite tudi 

št. poglavja (oz. podpoglavja) iz Referenčnega dokumenta za proizvodnjo železa in jekla (IS; BREF-

2013, Iron and Steel Production) v katerem je BAT zahteva opisana. Običajno bo to podpoglavje iz 

poglavja 4: Tehnike, ki so najbolj primerne za določitev BAT (Techiques to consider in the 

determination of BAT). 

V nadaljevanju so navodila za opredelitev do posameznih zaključkov o BAT obarvana rumeno. 

ZAKLJUČKI O BAT 

1.1 Splošni zaključki o BAT  

Običajno se uporabljajo zaključki o BAT iz tega oddelka, razen če je navedeno drugače. 

Najboljša razpoložljiva tehnologija za posamezen postopek v oddelkih 1.2 do 1.7 velja poleg splošne 

najboljše razpoložljive tehnologije, navedene v tem razdelku. 

1.1.1 Sistemi ravnanja z okoljem  

BAT 1.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena izvajanju in upoštevanju sistema ravnanja z okoljem, 

kar vključuje vse naslednje značilnosti: 

I. zaveze vodstva, vključno z višjim vodstvom; 

II. opredelitev okoljske politike, ki vključuje stalne izboljšave obrata, ki jih zagotavlja vodstvo; 

III. načrtovanje in priprava nujnih postopkov in ciljev v povezavi s finančnim načrtovanjem in 

naložbami; 

IV. izvajanje postopkov, pri katerih je posebna pozornost namenjena: 

i. strukturi in odgovornosti, 

ii. usposabljanju, ozaveščanju in usposobljenosti, 

iii. komunikaciji, 

iv. vključevanju zaposlenih, 

v. dokumentaciji, 

vi. učinkovitemu upravljanju procesa, 

vii. programom vzdrževanja, 

viii. pripravljenosti in ukrepanju v nujnih primerih, 

ix. zagotavljanju skladnosti z okoljsko zakonodajo; 

 

V. preverjanje učinkovitosti in sprejemanje popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost 

namenjena: 

i. spremljanju in merjenju (glej tudi referenčni dokument o splošnih načelih spremljanja), 

ii. popravnim in preventivnim ukrepom, 

iii. vodenju evidenc, 

iv. neodvisni (kadar je to izvedljivo) notranji in zunanji reviziji, da se določi, ali je sistem 

ravnanja z okoljem skladen z načrtovano ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje; 
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VI. pregled sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti in učinkovitosti, ki 

ga izvaja višje vodstvo; 

VII. spremljanje razvoja čistejših tehnologij; 

VIII. upoštevanje okoljskih vplivov morebitne razgradnje obrata v fazi načrtovanja nove naprave in v 

njegovi celotni obratovalni dobi; 

IX. redna uporaba sektorskih primerjalnih analiz. 

 

Ustreznost  

Področje uporabe (npr. raven podrobnosti) in vrsta sistema ravnanja z okoljem (npr. standardizirani in 

nestandardizirani sistem) bosta običajno povezana z vrsto, obsegom in zapletenostjo obrata ter vrsto 

njegovih morebitnih vplivov na okolje. 

 
Navodilo 1: Navedite, kateri standarniziran ali nestandarniziran sistem ravnanja z okoljem 

imate, ter potrdite, da ga izvajate in upoštevate. Priložite kopijo certifikata. V 
primeru nestandardiziranega sistema ravnanja z okoljem se opredelite do vseh 
navedenih značilnosti.  

 
BAT 1: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

1.1.2 Gospodarjenje z energijo  

BAT 2.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju porabe toplotne energije s kombinacijo 

naslednjih tehnologij: 

I. izboljšani in optimizirani sistemi za doseganje nemotene in stabilne predelave ter delovanja v 

skladu z določenimi točkami parametrov postopka z naslednjimi metodami: 

i. optimizacija upravljanja procesa, vključno s samodejnimi računalniško podprtimi 

nadzornimi sistemi; 

ii. sodobni, gravimetrijski sistemi za dovajanje trdnega goriva; 

iii. predgrevanje v čim večjem obsegu ob upoštevanju obstoječe konfiguracije procesa; 

II. izkoriščanje odvečne toplote iz postopkov, zlasti z območij hlajenja; 

III. optimizirano gospodarjenje s paro in toploto; 

IV. čim večja v proces vključena ponovna uporaba zaznavne toplote. 

V zvezi z gospodarjenjem z energijo glej referenčni dokument BAT o energetski učinkovitosti (ENE). 

Opis najboljše razpoložljive tehnologije I.i  

Naslednji elementi so pomembni za integrirane jeklarne, da se izboljša splošna energetska 

učinkovitost: 

- optimizacija porabe energije, 
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- spletno spremljanje najpomembnejših pretokov energije in procesov zgorevanja na kraju 

samem, vključno s spremljanjem celotnega sežiga plinov, da se preprečijo izgube energije, s 

čimer se omogoči takojšnje vzdrževanje in doseganje nemotenega proizvodnega procesa, 

- poročanje o orodjih za preverjanje povprečne porabe energije pri posameznem procesu in 

analiza teh orodij, 

- določanje specifičnih ravni porabe energije za ustrezne procese in njihova dolgoročna 

primerjava, 

- izvajanje energetskih pregledov, kot je opredeljeno v referenčnem dokumentu BAT o 

energetski učinkovitosti, npr. za določitev stroškovno učinkovitih možnosti za varčevanje z 

energijo. 

V proces vključene tehnologije, ki se uporabljajo za izboljšanje energetske učinkovitosti pri proizvodnji 

jekla z boljšim izkoriščanjem toplote, vključujejo: 

- sočasno proizvodnjo toplote in električne energije z izkoriščanjem odpadne toplote s toplotnimi 

izmenjevalniki in distribucijo v druge dele jeklarne ali v omrežje za daljinsko ogrevanje; 

- namestitev parnih kotlov ali drugih primernih sistemov v velike peči za ponovno segrevanje 

(peči lahko pokrijejo del potreb po pari); 

- predgrevanje zraka za sežig v pečeh in drugih sistemih za sežig, da se prihrani gorivo, pri 

čemer se upoštevajo škodljivi vplivi, tj. povečanje količine dušikovih oksidov v odpadnih plinih; 

- izolacijo cevi za paro in cevi za toplo vodo; 

- izkoriščanje toplote iz izdelkov, npr. sintra; 

- uporabo toplotnih črpalk in solarnih plošč, kadar je treba jeklo ohladiti; 

- uporabo kotlov za dimne pline v pečeh z visokimi temperaturami; 

- izhlapevanje kisika in kompresorsko hlajenje za izmenjavo energije z uporabo standardnih 

toplotnih izmenjevalnikov; 

- uporabo najboljših rekuperacijskih turbin za pretvarjanje kinetične energije plina, proizvedene 

v plavžu, v električno energijo. 

Ustreznost najboljših razpoložljivih tehnologij II do IV  

Sočasna proizvodnja toplote in električne energije se uporablja pri vseh železarnah in jeklarnah v 

bližini mestnih območij z ustrezno rabo toplote. Specifična poraba energije je odvisna od obsega 

procesa, kakovosti izdelka in vrste obrata (obseg vakuumske obdelave v kisikovem konverterju, 

temperatura kaljenja, debelina izdelkov itd.). 

 
Navodilo 2: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate v 

vaši napravi. Če se določena tehnologija nanaša na posamezno tehnološko enoto, 
navedite njen naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja. Opišite izbrano 
tehnologijo in pri opisu upoštevajte njeno ustreznost. Pri opisu BAT zahteve 
upoštevajte tudi BAT o energetski učinkovitosti (ENE). Pri navedbi št. poglavja iz 
brefa- o energetski učinkovitosti pred št. poglavja navedite tudi kratico ENE, npr. 
ENE 4.3.2. 

 
BAT 2: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
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BAT 3.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju porabe primarne porabe energije z 

optimizacijo pretokov energije in optimizirano uporabo odvedenih procesnih plinov, kot so koksarniški 

plin, plavžni plin in plin iz kisikovega konverterja. 

Opis  

V proces vključene tehnologije, ki se uporabljajo za izboljšanje energetske učinkovitosti v integrirani 

jeklarni, tako da se optimizira uporaba procesnega plina, vključujejo: 

- uporabo plinohramov za vse pline, ki so stranski proizvodi, ali drugih ustreznih sistemov za 

naprave za kratkoročno shranjevanje in vzdrževanje tlaka; 

- povečanje tlaka v plinskem omrežju, če so pri sežiganju prisotne izgube energije, da se 

uporabi več procesnih plinov, posledica česar je večji izkoristek; 

-  obogatitev plinov s procesnimi plini in različne kalorične vrednosti za različne potrošnike; 

-  segrevanje peči s procesnim plinom; 

-  uporabo računalniško nadzorovanega sistema za nadzor kalorične vrednosti; 

- beleženje in uporabo temperatur koksa in dimnih plinov; 

- ustrezen obseg zmogljivosti obratov za pridobivanje energije za procesne pline, zlasti ob 

upoštevanju spremenljivosti procesnih plinov. 
 
Navodilo 3: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate v 

vaši napravi. Če se določena tehnologija nanaša na posamezno tehnološko enoto, 
navedite njen naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja.  

 
BAT 3: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, ki ste jih uporabili pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

 

BAT 4.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena uporabi razžvepljenega presežnega koksarniškega 

plina, iz katerega je bil odstranjen prah, plavžnega plina, iz katerega je bil odstranjen prah, in plina iz 

kisikovega konverterja (skupaj ali ločeno) v kotlih ali obratih za sočasno proizvodnjo toplote in 

električne energije za proizvajanje pare, električne energije in/ali toplote z uporabo presežne odpadne 

toplote za notranja in zunanja omrežja za ogrevanje, če tako zahteva tretja oseba. 

 
Ustreznost 
Za nadzor sodelovanja tretje osebe in dogovora z njo ni nujno pristojen upravljavec, zato morda to 
področje ni zajeto v področje uporabe dovoljenja.Navodilo 4:  Navedite katera od zgoraj 

navedene tehnike se uporablja v vaši napravi. Če se določena tehnologija nanaša 
na posamezno tehnološko enoto, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz 
okoljevarstvenega dovoljenja. Opišite izbrano tehnologijo in pri opisu upoštevajte 
njeno ustreznost. 

 
BAT 4: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
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BAT 5.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju porabe električne energije z eno od 

naslednjih tehnologij ali njune kombinacije: 

I. sistemi gospodarjenja z energijo, 

II. oprema za mletje, črpanje, prezračevanje in prenos ter druga električna oprema z visoko 

energetsko učinkovitostjo. 

Ustreznost  

Frekvenčno reguliranih črpalk ni mogoče uporabljati, če je zanesljivost črpalk bistvena za 

zagotavljanje varnosti procesa. 

 
Navodilo 5: Navedite katero od zgoraj navedenih tehnologij uporabljate. Opišite izbrano 

tehnologijo in pri opisu upoštevajte njeno ustreznost. 
 
BAT 5: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

1.1.3 Ravnanje z materiali  

BAT 6.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena optimiziranju upravljanja in nadzora notranjih 

pretokov materialov, da se preprečita onesnaževanje in poslabšanje stanja, zagotovi ustrezna 

kakovost vhodnega materiala, omogočita ponovna uporaba in recikliranje ter izboljšata učinkovitost 

procesa in optimizacija izkoristka kovine. 

Opis  

Ustrezno skladiščenje vhodnih materialov in ostankov iz proizvodnje ter ustrezno ravnanje z njimi 

lahko pripomoreta k zmanjšanju emisij prahu v zraku iz skladišč in transportnih trakov, vključno s 

pretovornimi mesti, in k preprečevanju onesnaženja prsti, podzemne vode in odtekajoče vode (glej tudi 

BAT 11). 

Uporaba primernega upravljanja integriranih jeklarn in ostankov, vključno z odpadki, iz drugih obratov 

in oddelkov omogoča najboljšo možno notranjo in/ali zunanjo uporabo surovin (glej tudi BAT 8, BAT 9 

in BAT 10). 

Upravljanje materialov vključuje nadzorovano odstranjevanje majhnih delov skupne količine ostankov 

iz integriranih jeklarn, ki jih ni mogoče gospodarno uporabiti. 

 
Navodilo 6: Opišite ravnanje z materiali (surovine, odpadno železo, itd.): vhod materialov, 

skladiščenje, notranjih tokov v proizvodnji (transportne poti, uporaba žerjavov, 
transportnih tokov, itd.). Iz opisa mora biti razvidno izpolnjevanje BAT zahteve. Če 
je v določeno ravnanje z materiali vključena posamezna tehnološka enota, navedite 
njen naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja. Shema 1 kaže v katerem 
dokumentu opišete posamezni material (Načrt ravnanja z odpadki, Načrt 
gospodarjenja z odpadki ali v dokumentu, ki izkazuje skladnost z BAT-i (predloga 
BAT). 
 



9 

 

Predložite Načrt ravnanja z odpadki: V primeru, ko gre za material, ki je odpadek 
namenjen predelavi v vaši napravi, se ravnanje z njim opiše v Načrtu ravnanja z 
odpadki. V Načrtu ravnanja z odpadki mora biti jasno razvidno, kako so izpolnjene 
vse BAT zahteve, ki se nanašajo na odpadke namenjene predelavi v vaši napravi 
ter mora biti narejen v skladu s 40. členom in v povezavi s 38., 10., 11., in 19. 
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15). 
 
 
Predložite Načrt gospodarjenja z odpadki, ki mora biti narejen v skladu s 27. 
členom in v povezavi s 9., 10., 18., 19. in 43. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list 
RS, št. 37/15). V Načrtu ravnanja z odpadki mora biti jasno razvidno, kako so 
izpolnjene vse BAT zahteve (vključno z BAT 8, BAT 9 in BAT 10), ki se nanašajo na 
odpadke, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v jeklarni.  

 
Shema 1: Dokument, v katerem se opiše ravnaje z materiali, glede na vrsto in kraj 

nastanka materiala 

 
 
BAT 6: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

 

BAT 7.  

Da se dosežejo nizke ravni emisij pri ustreznih onesnaževalih, je najboljša razpoložljiva tehnologija 

namenjena izbiri ustreznih lastnosti odpadkov in drugih surovin. Kar zadeva odpadke, je najboljša 

razpoložljiva tehnologija namenjena izvajanju ustreznega pregleda za odkrivanje vidnih 

onesnaževalcev, ki lahko vsebujejo težke kovine, zlasti živo srebro, ali lahko povzročijo nastanek 

polikloriranih dibenzodioksinov/furanov (PCDD/F) in polikloriranih bifenilov (PCB). 

Za izboljšanje uporabe odpadkov se lahko uporabi ena od naslednjih tehnologij ali njihova 

kombinacija: 

- podroben opis meril sprejemljivosti, prilagojenih profilu proizvodnje na naročilnicah za 

odpadke; 

- dobro poznavanje sestave odpadkov, ki se doseže z natančnim spremljanjem izvora 

odpadkov; v izjemnih primerih se lahko preskus taljenja uporabi pri opredelitvi lastnosti 

sestave odpadkov; 
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- ustrezne naprave za sprejem odpadkov in preverjanje dostav; 

- postopki za izločitev odpadkov, ki niso primerni za uporabo v zadevnem obratu; 

- skladiščenje odpadkov ob upoštevanju različnih meril (npr. velikost, zlitine, stopnja čistosti); 

skladiščenje odpadkov, pri katerih bi lahko prišlo do izpusta onesnaževalcev v zemljo na 

neprepustnih površinah s sistemom za odvodnjavanje in zbiranje vode; postavitev strehe, s 

katero se lahko zmanjša potreba po uporabi takšnega sistema; 

- združevanje odpadkov za različne mešanice, pri čemer se upošteva poznavanje sestave, da 

se uporabijo najprimernejši odpadki za razred jekla, ki se proizvaja (to je v nekaterih primerih 

bistveno, da se prepreči prisotnost neželenih elementov ali da se izkoristijo elementi zlitine, ki 

so prisotni v odpadkih in potrebni za razred jekla, ki se proizvaja); 

- takojšnje vračanje vseh notranje proizvedenih odpadkov na odpade za recikliranje; 

- načrt delovanja in upravljanja; 

- razvrščanje odpadkov, da se zmanjša tveganje za vključitev nevarnih onesnaževalcev ali 

onesnaževalcev, ki vsebujejo barvne kovine, zlasti polikloriranih bifenilov (PCB) in olja ali 

maščobe. Ta postopek običajno izvede dobavitelj odpadkov, upravljavec pa iz varnostnih 

razlogov pregleda vse odpadke v zapečatenih zabojnikih. Tako je istočasno mogoče preveriti 

(če je to izvedljivo) prisotnost onesnaževalcev. Morda je treba izvesti oceno majhnih količin 

plastike (npr. sestavnih delov, prevlečenih s plastiko); 

- nadzor radioaktivnosti v skladu z okvirom priporočil strokovne skupine Ekonomske komisije 

Združenih narodov za Evropo (UNECE); 

- izvajanje obveznega odstranjevanja sestavnih delov, ki vsebujejo živo srebro, iz izrabljenih 

vozil ter odpadne električne in elektronske opreme (OEEO) z napravami za predelavo 

odpadkov se lahko izboljša na naslednja načina: 

- zahtevanje odsotnosti živega srebra v kupoprodajnih pogodbah za odpadke; 

- zavrnitev odpadkov, ki vsebujejo vidne elektronske komponente in sestave. 

 

Ustreznost  

Za nadzor izbire in razvrščanja odpadkov ni nujno v celoti pristojen upravljavec. 

 
Navodilo 7: Navedite katero od zgoraj navedenih tehnologij uporabljate pri izbiri surovin 

vključno z odpadnim železom. Opišite izbrano tehnologijo. Predložite dokumente, 
ki urejajo določeno tehnologijo (npr. dokument o vhodni kontroli odpadnega 
železa, zahteve kvalitete odpadnega železa do dobaviteljev, itd.)  
 
Predložite Načrt ravnanja z odpadki kot je navedeno v Navodilu BAT 6. 

 
BAT 7: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
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1.1.4 Ravnanje s procesnimi ostanki, kot so stranski proizvodi in odpadki 

BAT 8.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija za trdne ostanke je namenjena uporabi integriranih in operativnih 

tehnologij za zmanjšanje odpadkov z notranjo uporabo ali z uporabo specializiranih procesov 

recikliranja (notranje ali zunanje). 

Opis  

Tehnologije recikliranja ostankov, ki vsebujejo veliko železa, vključujejo specializirane tehnologije 

recikliranja, kot je jaškovna peč OxyCup®, proces DK, procese za zmanjšanje taljenja ali 

peletiranje/briketiranje s hladno vezavo in tehnologije za ostanke iz proizvodnje iz oddelkov 9.2 do 9.7. 

Ustreznost  

Ker lahko navedene procese izvaja tretja oseba, za nadzor samega recikliranja ni nujno pristojen 

upravljavec železarne in jeklarne, zato morda to področje ni zajeto v področje uporabe zadevnega 

dovoljenja. 

 
Navodilo 8: Opišite katere tehnologije za zmanjšanje odpadkov uporabljate v vaši napravi ter 

pri tem upoštevajte njeno ustreznost. Če je v določeno tehnologijo vključena 
posamezna tehnološka enota, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz 
okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Predložite Načrt gospodarjenja z odpadki kot je navedeno v Navodilu BAT 6. 

 
BAT 8: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

 

BAT 9.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena povečanju zunanje uporabe ali recikliranja na 

področju trdnih ostankov, ki jih ni mogoče uporabljati ali reciklirati v skladu z najboljšo razpoložljivo 

tehnologijo 8, kadar je to mogoče in v skladu z uredbami o odpadkih. Najboljša razpoložljiva 

tehnologija je namenjena nadzorovanemu ravnanju z ostanki, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih 

reciklirati. 
 
Navodilo 9: Opišite kako izpolnjujete zahtevo BAT 9. Navedite katere vrste odpadkov (in 

njihove količine) se po oddaji uporabijo ali reciklirajo. V kolikor je v izpolnjevanje te 
zahteve vključena posamezna tehnološka enota, navedite njen naziv in oznako (Nx) 
iz okoljevarstvenega dovoljenja.  
 
Predložite Načrt gospodarjenja z odpadki kot je navedeno v Navodilu BAT 6. 

 
 
 
BAT 9: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
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BAT 10.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena uporabi najboljših operativnih praks in praks 

vzdrževanja za zbiranje, skladiščenje in prevoz vseh trdnih ostankov ter ravnanje z njimi ter za pokritje 

pretovornih mest, da se preprečijo emisije v zrak in vodo. 
 
Navodilo 10: Opišite kako izpolnjujete zahtevo BAT 10. V kolikor so v izpolnjevanje te zahteve 

vključene posamezne tehnološke enote, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz 
okoljevarstvenega dovoljenja.  
 
Predložite Načrt gospodarjenja z odpadki kot je navedeno v Navodilu BAT 6. 

 
 
BAT 10: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

 

1.1.5 Razpršene emisije prahu iz skladiščenja in prevoza surovin in (pol)izdelkov ter 
ravnanja z njimi  

BAT 11.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena preprečevanju ali zmanjšanju razpršenih emisij prahu 

iz skladiščenja in prevoza materialov ter ravnanja z njimi z eno od spodaj navedenih tehnologij ali 

njihovo kombinacijo. 

Če se uporabijo te tehnologije za zmanjševanje emisij, je najboljša razpoložljiva tehnologija 

namenjena optimiziranju učinkovitosti zajetja in naknadnega čiščenja z ustreznimi tehnologijami, na 

primer s tehnologijami, navedenimi spodaj. Pri tem ima prednost zbiranje emisij prahu najbližje viru. 

I. Splošne tehnologije vključujejo: 

- vzpostavitev s tem povezanega akcijskega načrta o razpršenih emisijah prahu v okviru 

sistema ravnanja z okoljem v jeklarni; 

- upoštevanje začasnega prenehanja izvajanja nekaterih dejavnosti, ki so opredeljene kot vir 

PM10, ki povzroči visok zunanji odčitek; za to je potrebno zadostno število nadzornih naprav za 

PM10 z ustrezno možnostjo spremljanja smeri in moči vetra, da se lahko trigonometrično 

izmerijo in določijo glavni viri drobnega prahu. 

II. Tehnologije za preprečevanje izpusta prahu med ravnanjem s surovinami v razsutem stanju in 

njihovim prevozom vključujejo: 

- postavitev daljših kupov materiala v smeri prevladujočega vetra; 

- nameščanje zaščitnih ograj proti vetru ali uporabo naravnih elementov za zagotavljanje 

zavetja; 

- nadziranje vsebnosti vlage v dostavljenem materialu; 

- namenjanje posebne pozornosti postopkom, da se prepreči nepotrebno premikanje materialov 

in njihova daljša nezaščitenost; 

- ustrezno zadrževanje materiala na transportnih trakovih, v napravah za razkladanje itd.; 

- uporabo pršenja vode za odstranjevanje prahu z dodatki, kot je lateks, kadar je to primerno; 

Navodilo: upravljavec naj v primeru pršenja navede vir vode, vodno bilanco, kako 
preprečuje nastajanje odpadne vode – v smislu da pri pršenju uporablja minimalne 
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količine vode, potrebne za preprečitev prašenja. Kaj se z odpadnimi vodami dogaja v 
primeru padavin 

- stroge standarde za vzdrževanje opreme; 

- visoke standarde za različna opravila, zlasti za čiščenje in škropljenje cest; 

- uporabo premične ali nepremične opreme za sesanje; 

- odstranjevanje ali odvajanje prahu ter uporabo čistilne naprave z vrečastim filtrom za 

zmanjšanje vpliva virov, ki povzročajo večje količine prahu; 

- uporabo vozil za pometanje cest z manj emisijami za izvajanje rednega čiščenja cest s trdo 

površino. 

 

III. Tehnologije za dejavnosti dostave, skladiščenja in predelave materialov vključujejo: 

- uporabo popolnoma zaprtih naprav za razkladanje v zgradbi, opremljeni s sistemi za 

prezračevanje s filtri za prašne materiale, ali naprave za razkladanje, opremljene z zaščito 

pred prahom, in omrežja za razkladanje s sistemom za odvajanje prahu in čistilnim sistemom 

za prah; 

- omejevanje višine pada na največ 0,5 m, če je to mogoče; 

- uporabo pršenja vode (pri tem je zaželena uporaba reciklirane vode) za odstranjevanje prahu; 

Navodilo: upravljavec naj v primeru pršenja navede vir vode, vodno bilanco, kako 
preprečuje nastajanje odpadne vode – v smislu da pri pršenju uporablja minimalne 
količine vode, potrebne za preprečitev prašenja. Kaj se z odpadnimi vodami dogaja v 
primeru padavin 

- nameščanje skladiščnih posod s filtri za nadzor prahu, kadar je to potrebno; 

- uporabo popolnoma zaprtih naprav za predelavo iz skladiščnih posod; 

- po potrebi skladiščenje odpadkov v pokritih prostorih s trdo površino, da se zmanjša tveganje 

za onesnaženje tal (uporaba dostave v zadnjem trenutku, da je treba zagotoviti čim manj 

prostora, s čimer se zmanjša tudi količina emisij); 

- zmanjšanje motenj v zvezi z zalogami; 

- omejitev višine in nadzorovanje splošne oblike zalog; 

- skladiščenje zalog v zgradbi ali plovilu namesto na prostem, če je obseg skladiščenja temu 

primeren; 

- postavljanje zaščitnih ograj proti vetru z naravnimi elementi, nasipi zemlje ali sajenjem visoke 

trave in zimzelenih dreves na odprtih površinah za zajemanje in absorpcijo prahu brez 

dolgoročne škode; 

- vodno setev v zvezi z odlagališči odpadkov in rudniškimi jalovišči; 

- izvajanje ukrepov za okolju prijazna območja, tako da se neuporabljene površine prekrijejo z 

zemljo ter se posadijo trava, grmovje in druge rastline, ki prekrijejo tla; 

- vlaženje površine s trajnimi snovmi, ki vežejo prah; 

Navodilo: upravljavec naj v primeru pršenja navede vir vode, vodno bilanco, kako 
preprečuje nastajanje odpadne vode – v smislu da pri pršenju uporablja minimalne 
količine vode, potrebne za preprečitev prašenja. Kaj se z odpadnimi vodami dogaja v 
primeru padavin 

- prekrivanje površine s ponjavami ali nanašanje premazov (npr. iz lateksa) na zaloge; 

- uporabo podpornih zidov pri skladiščenju, da se zmanjša izpostavljena površina; 
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- po potrebi bi lahko ukrepi vključevali uporabo neprepustnih površin iz betona in sistema 

odvajanja. 

IV. Če se gorivo in surovine dostavijo po morju in so lahko izpusti prahu pomembni, nekatere 

tehnologije vključujejo: 

- možnost, da upravljavci uporabljajo samorazkladalna plovila ali zaprte naprave za 

neprekinjeno razkladanje. V nasprotnem primeru je treba čim bolj zmanjšati količino prahu, ki 

ga povzročajo naprave za razkladanje ladij z grabilniki, tako da se zagotovi ustrezna vsebnost 

vlage dostavljenega materiala, da se čim bolj zmanjša višina pada in da se zagotovi pršenje 

vode ali meglica, ki nastane zaradi drobnega pršenja vode, na prednjem delu naprave za 

razkladanje ladij; 

- preprečevanje uporabe morske vode pri pršenju kovin ali talin, ker lahko to povzroči oviranje 

elektrostatičnih filtrov naprav za sintranje z natrijevim kloridom. Dodaten vnos klora v surovine 

lahko povzroči povečanje emisij (npr. polikloriranih dibenzodioksinov/furanov (PCDD/F)) in 

ovira recirkulacijo prahu iz filtra; 

- skladiščenje ogljika v prahu, apnenca in kalcijevega karbida v zapečatenih silosih in njihov 

pnevmatski transport ali skladiščenje in prenašanje v zapečatenih vrečah. 

V. Tehnologije razkladanja vlakov ali tovornjakov vključujejo: 

- uporabo namenske in običajno zasnovane zaprte opreme za razkladanje, če je to potrebno 

zaradi nastajanja emisij prahu. 

VI. Pri materialih, ki so zelo občutljivi na prepih in lahko povzročijo močno prašenje, nekatere 

tehnologije vključujejo: 

- uporabo pretovornih mest, vibracijskih sit, drobilcev, naprav za razkladanje ipd., ki so lahko v 

celoti zaprti in so povezani z napravo z vrečastim filtrom; 

- uporabo centralnih in lokalnih sistemov za sesanje namesto izpiranja za odstranitev 

razsipanega materiala, ker so učinki omejeni na eno sredstvo in je reciklaža razsipanega 

materiala enostavnejša. 

VII. Tehnologije ravnanja z žlindro in njene predelave vključujejo: 

- zagotavljanje, da ostanejo zaloge granulirane žlindre vlažne za ravnanje z žlindro in njeno 

predelavo, ker lahko osušena plavžna žlindra in jeklena žlindra povzročata prašenje; 

- uporabo zaprte opreme za drobljenje žlindre z učinkovitim izločanjem in vrečastimi filtri za 

zmanjšanje emisij prahu. 

VIII. Tehnologije za ravnanje z odpadki vključujejo: 

- zagotavljanje skladiščenja odpadkov v pokritem prostoru in/ali na betonskih tleh, da se 

zmanjša dvigovanje prahu, ki ga povzroča premikanje vozil. 

IX. Tehnologije, ki jih je treba upoštevati med prevozom materiala, vključujejo: 

- zmanjšanje števila dostopnih točk z javnih cest; 

- uporabo opreme za čiščenje koles, da se prepreči prenašanje blata in prahu na javne ceste; 

- uporabo trdnih površin do prometnih cest (beton ali asfalt), da se zmanjša nastajanje oblakov 

prahu med prevozom materialov in čiščenjem cest; 

- omejitev prevoza vozil na posebej določenih poteh z ograjami, jarki ali nasipi iz reciklirane 

žlindre; 

-  vlaženje prašnih cest s pršenjem vode, npr. pri postopkih ravnanja z žlindro; 

- zagotavljanje, da transportna vozila niso prekomerno natovorjena, da se prepreči razsipanje; 
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- zagotavljanje, da imajo transportna vozila ponjavo, da je material, ki se prevaža, pokrit; 

- zmanjšanje števila prevozov; 

- uporabo zaprtih ali ograjenih transportnih trakov; 

- uporabo cevnih transportnih trakov, kjer je to mogoče, da se zmanjšajo izgube materiala 

zaradi sprememb smeri v obratu, ki jih običajno povzroča pretovarjanje materialov z enega 

traku na drugega; 

- tehnologije dobre prakse za prenašanje staljenih kovin in ravnanje z livarskim loncem; 

- odstranjevanje prahu s pretovornih mest transportnih trakov. 

 
Navodilo 11: Navedite katero od zgoraj navedenih tehnologij uporabljate pri preprečevanju ali 

zmanjšanju razpršenih emisij prahu iz skladiščenja in prevoza materialov ter 
ravnanja z njimi. Uporabljene tehnologije opišite. V kolikor je v izpolnjevanje BAT 
zahteve vključena posamezna tehnološka enota, navedite njen naziv in oznako 
(Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

 
BAT 11: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

1.1.6 Ravnanje z vodo in odpadno vodo  
OPOMBA: Gospodarjenje z vodo in  

BAT 12. 

Najboljša razpoložljiva tehnologija za ravnanje z odpadno vodo je namenjena preprečevanju, zbiranju 

in ločevanju vrst odpadne vode, povečanju obsega notranjega recikliranja in uporabi ustreznega 

ravnanja za vsak končni tok. To vključuje tehnologije, pri katerih se na primer uporabljajo lovilci olj, 

filtracija ali sedimentacija. V tem okviru se lahko naslednje tehnologije uporabljajo, kadar so izpolnjeni 

naslednji predpogoji: 

- preprečevanje uporabe pitne vode za proizvodne linije; 

- povečanje števila in/ali zmogljivosti sistemov kroženja vode pri gradnji novih naprav ali 

posodobitvi/prenovi obstoječih naprav; 

- centraliziranje distribucije dohodne sladke vode; 

- uporaba padajoče vode, dokler posamezni parametri ne dosežejo svojih zakonsko ali tehnično 

določenih omejitev; 

Predlog: Namesto izraza »padajoča voda« uporabite izraz » zaporedna uporaba vode v 

različnih postopkih« 

- uporaba vode v drugih napravah, če je vpliv prisoten samo pri posameznih parametrih vode in 

je nadaljnja uporaba mogoča; 

- zagotavljanje, da je prečiščena odpadna voda ločena od neprečiščene; ta ukrep omogoča 

uporabo odpadne vode na različne načine in s sprejemljivimi stroški; 

- uporaba deževnice, kadar je to mogoče. 
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Ustreznost  

Ravnanje z vodo v integrirani jeklarni bo omejeno, zlasti z razpoložljivostjo in kakovostjo sladke vode 

ter lokalnimi zakonskimi zahtevami. V obstoječih napravah lahko trenutna konfiguracija vodnih tokov 

omejuje ustreznost. 
 
Navodilo 12: Opišite kako zagotavljate gospodarno rabo vode z namenom preprečevanja, 

zbiranja in ločevanja vrst odpadne vode. Pri opisu se opredelite, kako so 
izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ki zagotavljajo izpolnjevanje te BAT zahteve, pri 
čemer se opredlite tudi do ustreznosti posameznega zgoraj navedenega pogoja. 
V opis naj bodo vključene vode za direktno, indirektno hlajenje, voda v pralnikih 
odpadnih plinov itd. V kolikor je v izpolnjevanje BAT zahteve vključena 
posamezna tehnološka enota, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz 
okoljevarstvenega dovoljenja. 

 
Opomba: Povezava na poglavje 2.4 (na str. 47 so navede BAT tehnologije) 
 
BAT 12: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

 

1.1.7 Spremljanje (Monitoring) 

BAT 13.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena izmeri ali oceni vseh ustreznih parametrov, ki so 

potrebni za upravljanje procesov iz kontrolnih sob z uporabo sodobnih in računalniško podprtih 

sistemov, da se postopki stalno prilagajajo in optimizirajo prek spleta, da se zagotovi stabilna in 

nemotena predelava, s čimer se povečujeta energetska učinkovitost in izkoristek ter izboljšujejo 

prakse vzdrževanja. 
Angleška verzija: 
13. BAT is to measure or assess all relevant parameters necessary to steer the processes from 

control rooms by means of modern computer-based systems in order to adjust continuously and to 

optimise the processes online, to ensure stable and smooth processing, thus increasing energy 

efficiency and maximising the yield and improving maintenance practices. 
 
Navodilo 13: Opišite kako izpolnjujete zgoraj navedeno BAT tehnologijo. Navedite vse 

procesne parametre, ki jih kontrolirate ter s katerimi vodite in optimizirate 
proizvodne procese iz kontrolne sobe. V kolikor je v izpolnjevanje BAT zahteve 
vključena posamezna tehnološka enota, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz 
okoljevarstvenega dovoljenja. 

 
BAT 13: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

BAT 14.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena merjenju odvodnih emisij onesnaževalcev iz glavnih 

virov emisij iz vseh procesov, ki so vključeni v oddelke 1.2 do 1.7, vedno, kadar so ravni emisij, 
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povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, navedene in vključene v proces plinskih elektrarn 

v železarnah in jeklarnah. 

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena uporabi neprekinjenih meritev vsaj za: 

- primarne emisije prahu, dušikovih oksidov (NOX) in žveplovega dioksida (SO2) iz sintrnih 

trakov; 

- emisije dušikovih oksidov (NOX) in žveplovega dioksida (SO2) iz induracijskih trakov naprav 

za peletiranje; 

- emisije prahu iz livarn s plavžem; 

- sekundarne emisije prahu iz kisikovih konverterjev; 

- emisije dušikovih oksidov (NOX) iz elektrarn; 

- emisije prahu iz elektroobločnih peči. 

 

Pri drugih emisijah je najboljša razpoložljiva tehnologija namenjena upoštevanju uporabe 

neprekinjenega spremljanja emisij glede na masni pretok in značilnosti emisij. 
 
Navodilo 14: Navedite na katerih izpustih izvajate trajne meritve, navedite obseg meritev 

(katere parametre merite) in navedite katere tehnološke enote (naziv in oznako 
(Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja) so vezane na te izpuste.  

 
BAT 14: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

 

BAT 15.  

Pri ustreznih virih emisij, ki niso vključeni v najboljši razpoložljivi tehnologiji 14, je najboljša 

razpoložljiva tehnologija namenjena rednemu in sekvenčnemu merjenju emisij onesnaževalcev iz vseh 

procesov, navedenih v oddelkih 1.2 do 1.7, procesov plinskih elektrarn v okviru železarn in jeklarn ter 

tudi vseh ustreznih sestavin/onesnaževalcev procesnega plina. To vključuje sekvenčno spremljanje 

procesnih plinov, odvodnih emisij, polikloriranih dibenzodioksinov/furanov (PCDD/F) in spremljanje 

izpusta odpadne vode, izključuje pa razpršene emisije (glej najboljšo razpoložljivo tehnologijo BAT 

16). 

Opis (ustrezen za najboljši razpoložljivi tehnologiji 14 in 15)  

S spremljanjem procesnih plinov se zagotavljajo informacije o sestavi procesnih plinov in posrednih 

emisijah iz sežiga procesnih plinov, kot so emisije prahu, težkih kovin in SOx. 

Odvodne emisije se lahko merijo z rednimi ali občasnimi meritvami pri ustreznih razporejenih virih 

emisij v dovolj dolgem obdobju, da so pridobljene vrednosti emisij reprezentativne. 

Za spremljanje izpusta odpadne vode obstajajo zelo različni standardizirani postopki za vzorčenje ter 

analiziranje vode in odpadne vode, vključno z: 

- naključnim vzorcem, ki se nanaša na posamezen vzorec toka odpadne vode; 

-  sestavljenim vzorcem, ki se nanaša na vzorec, ki se neprekinjeno jemlje v danem obdobju, ali 

na vzorec, ki ga sestavlja več vzorcev, ki se jemljejo neprekinjeno ali sekvenčno v danem 

obdobju in mešajo; 
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- kvalificiranim naključnim vzorcem, ki se nanaša na vzorec, sestavljen iz najmanj petih 

naključnih vzorcev, ki se jemljejo v največ dvournem obdobju v intervalih, ki niso krajši od 

dveh minut, in mešajo. 

Spremljanje je treba izvajati v skladu z ustreznimi standardi EN ali ISO. Če standardi EN ali ISO niso 

na voljo, je treba uporabiti nacionalne ali druge mednarodne standarde, s katerimi se z znanstvenega 

vidika zagotovijo enako kakovostni podatki. 
 
Navodilo 15: Opredelite se do občasnih meritev emisij snovi v zrak in snovi in toplote v vode, 

ter pri tem: 
 

- Navedite na katerih iztokih/odtokih izvajate meritve emisij snovi in toplote v vode, 
navedite obseg meritev (katere parametre merite) in navedite katere tehnološke 
enote (naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja) so vezane na te 
iztoke. Podajte podatke o metodi meritev, pogostosti meritev… 
 

- Priložite Predlog obratovalnega monitoringa in vrednotenja za emisije snovi v 
zrak, v katerem se med ostalim še posebej opredelite glede: 
o nabora parametrov skladno z 18. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki 

lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/2015, 

v nadaljevanju IED Uredba) (Upoštevati predpisane ravni emisij  v zaključku BAT in 

upoštevati emisijo vseh snovi, ki imajo določene mejne vrednosti v Uredbi o emisiji 

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 

61/09 in 50/13, v nadaljevanju uredba zrak)); 

o metod vzorčenja in merjenja; 

o načina določanja povprečne vrednosti koncentracije iz 20. člena uredbe zrak; 

o pogostosti občasnih meritev in številu posameznih meritev v okviru občasnih meritev  

o časa vzorčenja in načina vzorčenja med izvajanjem posamezne meritve v okviru 

občasne meritve,(npr. občasne meritve živega srebra, naključno vzorčenje vsaj štiri 

ure); 

o programa umerjanja merilnih naprav za trajne meritve in rednih letnih testiranj 

merilne opreme; 

o skupne povprečne učinkovitosti zajemanja prahu pri elektroobločnih pečeh (vključno 

s predgrevanjem odpadkov, polnjenjem, taljenjem, izpuščanjem, pečjo z lonci in 

sekundarno metalurško obdelavo) – glej BAT 88. 
 
Predlog obratovalnega monitoringa in vrednotenja za emisije snovi v zrak mora 
vključevati tudi zahteve BAT 16, BAT 88 in BAT 89. 

 
 
BAT 15: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

BAT 16.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena določanju zaporedja velikosti razpršenih emisij iz 

ustreznih virov s spodaj navedenimi metodami. Kadar koli je to mogoče, se namesto posrednih metod 

ali ocen, ki temeljijo na izračunih s faktorji emisij, uporabijo metode neposrednega merjenja. 

-  Metode neposrednega merjenja, kadar se emisije merijo pri samem viru. V tem primeru se 

lahko izmerijo ali določijo koncentracije in masni tokovi. 

- Metode posrednega merjenja, kadar se emisije določijo na določeni razdalji od vira; 

neposredno merjenje koncentracij in masnih tokov ni mogoče. 

- Izračun s faktorji emisij. 
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Opis  

Neposredno in kvazineposredno merjenje  

Primeri neposrednega merjenja so merjenja v vetrovnikih z napami ali drugimi metodami, kot je 

merjenje kvazi emisij na strehi industrijskega obrata. V tem primeru se izmerita hitrost vetra in 

površina prezračevalnika na strešni obrobi ter izračuna pretok. Presek ravnine merjenja 

prezračevalnika na strešni obrobi je razdeljen na enake dele površine (mrežno merjenje). 

Posredno merjenje  

Primeri posrednega merjenja vključujejo uporabo sledilnih plinov, metode reverznega disperznega 

modeliranja (RDM) in metodo masne bilance, pri čemer se uporablja metoda za zaznavanje in 

določanje svetlobe (LIDAR). 

Izračun emisij s faktorji emisij  

Smernice, pri katerih se uporabljajo faktorji emisij za oceno razpršenih emisij prahu iz skladiščenja 

razsutih materialov in ravnanja z njimi ter za odstranjevanje prahu s cest zaradi prometnih tokov, so 

vključene v: 

- VDI 3790, del 3, 

- US EPA AP 42. 

 
Navodilo 16: Opredelite se do razpršenih (nezajetih) emisij ter jih ocenite. Navedite 

tehnološke enote (naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja) in 
tehnološke procese pri katerih se najpogosteje pojavljajo in opišite metodo 
določanja (ocenjevanja) razpršenih emisij. Opredelitev razpršenih emisij naj bo 
podprta s priloženimi dokazili (merjenje oz. izračun) pooblaščenega izvajalca 
obratovalnega monitoringa. 

   

 Predložite Predlog obratovalnega monitoringa in vrednotenja za emisije snovi v 
zrak kot je navedeno v Navodilu 15 (za zahtevo BAT 15). 
 

BAT 16: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

1.1.8 Razgradnja  

BAT 17.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena preprečevanju onesnaževanja pri razgradnji z 

uporabo potrebnih tehnologij, kot je navedeno v nadaljevanju. 

Upoštevanje zasnove za razgradnjo izrabljenih naprav: 

I. upoštevanje okoljskega vpliva morebitne razgradnje obrata v fazi načrtovanja nove naprave, ker 

je vnaprej načrtovana razgradnja enostavnejša, čistejša in cenejša; 

II. razgradnja vključuje okoljska tveganja za onesnaženje zemlje (in podzemne vode) in povzroča 

nastanek velikih količin trdnih odpadkov; preventivne tehnologije se uporabljajo za posamezen 

postopek, pri čemer pa se na splošno upošteva naslednje: 

i. izogibanje podzemnim strukturam; 

ii. vključevanje značilnosti, ki olajšajo razgradnjo; 
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iii. izbiranje površinskih oblog, ki jih je preprosto dekontaminirati; 

iv. uporaba konfiguracije opreme, s katero se zmanjša količina ujetih kemikalij in olajša 

prodiranje ali čiščenje; 

v. načrtovanje prilagodljivih, zaprtih enot, ki omogočajo postopno zapiranje; 

vi. uporaba biološko razgradljivih materialov, primernih za recikliranje, kadar je to 

mogoče. 

 
Navodilo 17: Predložite načrt za primer razgradnje (zaprtja in odstranitve) vaše naprave. 

Navedite katere od zgoraj naštetih predvidenih tehnik ste pri tem upoštevali. 
 
BAT 17: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

1.1.9 Hrup  

BAT 18.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju hrupa iz ustreznih virov v procesih 

proizvodnje železa in jekla, tako da se glede na lokalne razmere uporabi vsaj ena od tehnologij, 

navedenih v nadaljevanju: 

- izvajanje strategije za zmanjšanje hrupa; 

- zaprtje hrupnih dejavnosti/enot; 

- vibracijska izolacija dejavnosti/enot; 

- notranje in zunanje obloge iz materiala, ki blaži udarce; 

- zvočno izolirane zgradbe, da se zagotovi zaščita pred hrupnimi dejavnostmi, pri katerih se 

uporablja oprema za predelavo materialov; 

- postavitev sten za zaščito pred hrupom, npr. gradnja stavb ali postavitev naravnih ovir, kot so 

drevesa in grmovje, med zavarovano površino in hrupno dejavnostjo; 

- izhodni dušilci zvoka na izpušnih ceveh; 

- izolacija vodov in končnih puhal, ki so nameščeni v zvočno izoliranih zgradbah; 

- zapiranje vrat in oken pokritih površin. 
 
Navodilo 18: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate. Če 

se določena tehnologija nanaša na posamezno tehnološko enoto, navedite njen 
naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja. Navedite vse tehnološke 
postopke, ki imajo vpliv na hrup oziroma navedite vire hrupa. Kratko opišite, 
izbrano tehnologijo za zmanjševanje emisij hrupa. 

 
BAT 18: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
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1.2 Zaključki o BAT za naprave za sintranje  

1.3 Zaključki o BAT za naprave za peletiranje  

1.4 Zaključki o BAT za koksarne  

1.5 Zaključki o BAT za plavže  

1.6 Zaključki o BAT za proizvodnjo jekla v kisikovih konverterjih in litje  

1.7 Zaključki o BAT za proizvodnjo jekla v elektroobločnih pečeh in litje  

Zaključki o BAT iz tega oddelka se lahko uporabljajo za celotno proizvodnjo jekla v elektroobločnih 

pečeh in litje, razen če je navedeno drugače. 

Emisije v zrak  

BAT 87.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija za proces v elektroobločni peči je namenjena preprečevanju emisij 

živega srebra z izogibanjem uporabe surovin in pomožnih surovin, ki vsebujejo živo srebro (glej 

najboljši razpoložljivi tehnologiji 6 in 7) v največji možni meri. 
 
Navodilo 87: Navedite katere izmed tehnologij iz BAT 6 in BAT 7 uporabljate za zagotavljanje 

čim manjših emisij živega srebra iz procesa v elektroobločni peči. 
 
BAT 87: opredelitev upravljavca 
 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

BAT 88.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija za primarno in sekundarno odstranjevanje prahu pri elektroobločnih 

pečeh (vključno s predgrevanjem odpadkov, polnjenjem, taljenjem, izpuščanjem, pečjo z lonci in 

sekundarno metalurško obdelavo) je namenjena doseganju učinkovitega odvajanja iz vseh virov emisij 

z eno od spodaj navedenih tehnologij in naknadnim odstranjevanjem prahu z vrečastim filtrom: 

I. kombinacija neposrednega odvajanja odpadnega plina (4. ali 2. odprtina) in sistema nap; 

II. neposredno odvajanje plina in sistemi kapelice; 

III. neposredno odvajanje plina in popolna evakuacija stavbe (pri elektroobločnih pečeh z majhno 

zmogljivostjo za enako učinkovitost odvajanja ni potrebno neposredno odvajanje plina). 

Skupna povprečna učinkovitost zajemanja, ki ustreza najboljši razpoložljivi tehnologiji, je > 98 % 

Najboljši razpoložljivi tehnologiji ustrezajoča raven emisij za prah je < 5 mg/Nm
3
, določena kot 

povprečna dnevna vrednost. 

Najboljši razpoložljivi tehnologiji ustrezajoča raven emisij za živo srebro je < 0,05 mg/Nm
3
, določena 

kot povprečje v obdobju vzorčenja (občasne meritve, naključno vzorčenje vsaj štiri ure). 
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Navodilo 88: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate in 

jih natančno opišite. Če se določena tehnologija nanaša na posamezno 
tehnološko enoto, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega 
dovoljenja. Pri tem: 

- Navedite kako zagotavljate zajemanje odpadnih plinov in predložite dokaze 
(dokumente) o tem, da je skupna učinkovitost zajemanja >98%. Skupno 
učinkovitost zajemanja ovrednoti pooblaščenec oz. izvajalec obratovalnega 
monitoringa ali projektant/izvajalec tehnik zajemanja in čiščenja. V kolikor ocena 
skupne učinkovitosti zajemanja izkazuje, da je le-ta nižja od 98%, navedite vse 
dodatne ukrepe, s katerimi boste zagotovili predpisano skupno učinkovitost 
zajemanja. 

- Se opredelite do emisij prahu. Navedite poročilo o obratovalnem monitoringu 
emisij snovi v zrak (št., datum in kdo je izdelal poročilo), ki izkazuje doseganje 
BAT vrednosti. 

- Se opredelite do emisij živega srebra. Navedite poročilo o obratovalnem 
monitoringu emisij snovi v zrak (št., datum in kdo je izdelal poročilo), ki izkazuje 
doseganje BAT vrednosti. 

 
Predložite Predlog obratovalnega monitoringa in vrednotenja za emisije snovi v 
zrak kot je navedeno v Navodilu 15 (za zahtevo BAT 15). 

 
BAT 88: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

BAT 89.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija za primarno in sekundarno odstranjevanje prahu pri elektroobločnih 

pečeh (vključno z predgrevanjem odpadkov, polnjenjem, taljenjem, izpuščanjem, pečjo z lonci in 

sekundarno metalurško obdelavo) je namenjena preprečevanju in zmanjšanju emisij polikloriranih 

dibenzodioksinov/furanov (PCDD/F) in polikloriranih bifenilov (PCB) z izogibanjem uporabe surovin, ki 

vsebujejo PCDD/F in PCB ali njihove predhodne sestavine (glej najboljši razpoložljivi tehnologiji 6 in 

7), ter uporabi ene od naslednjih tehnologij ali njihove kombinacije v povezavi z ustreznim sistemom 

odstranjevanja prahu: 

I. ustrezno naknadno zgorevanje; 

II.  ustrezno hitro ohlajanje; 

III. vpihovanje ustreznih adsorpcijskih snovi v odvod pred odstranjevanjem prahu. 

Najboljši razpoložljivi tehnologiji ustrezajoča raven emisij za poliklorirane dibenzodioksine/furane 

(PCDD/F) je < 0,1 ng I-TEQ/Nm
3
, določena na podlagi 6- do 8-urnega naključnega vzorčenja pod 

ustaljenimi pogoji. V nekaterih primerih se lahko najboljši razpoložljivi tehnologiji ustrezajoča raven 

emisij doseže le s primarnimi ukrepi. 

Ustreznost najboljše razpoložljive tehnologije I  

V obstoječih napravah je treba pri oceni ustreznosti upoštevati okoliščine, kot je prostor, ki je na voljo, 

sistem odvodov odpadnega plina itd. 
 

Navodilo 89: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate in 
jih natančno opišite. Če se določena tehnologija nanaša na posamezno 
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tehnološko enoto, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega 
dovoljenja. Pri tem: 

- Se opredelite do emisij za poliklorirane dibenzodioksine/furane (PCDD/F). 
Navedite poročilo o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak (št., datum in 
kdo je izdelal poročilo), ki izkazuje doseganje BAT vrednosti. 

- Predložite Predlog obratovalnega monitoringa in vrednotenja za emisije snovi v 
zrak kot je navedeno v Navodilu 15 (za zahtevo BAT 15). 

 
BAT 89: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

BAT 90.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija za predelavo žlindre na kraju samem je namenjena zmanjšanju 

emisij prahu z eno od naslednjih tehnologij ali njihovo kombinacijo: 

I. učinkovito odvajanje iz drobilca žlindre in naprav za presejanje z naknadnim čiščenjem odpadnih 

plinov, če je to ustrezno; 

II. prevoz nepredelane žlindre z nakladalniki z žlico; 

III. odvajanje ali vlaženje pretovornih mest transportnega traku za material v kosih; 

IV. škropljenje deponij žlindre; 

V. uporaba vodne meglice pri nalaganju žlindre v kosih. 

V primeru uporabe najboljše razpoložljive tehnologije I je najboljši razpoložljivi tehnologiji ustrezajoča 

raven emisije za prah < 10–20 mg/Nm
3
, določena kot povprečje v obdobju vzorčenja (občasne 

meritve, naključno vzorčenje vsaj pol ure). 

 
Navodilo 90: Navedite kako ravnate z žlindro, navedite katero izmed naštetih tehnologij ali 

njihovo kombinacijo uporabljate in jih natančno opišite. upravljavec naj v primeru 
pršenja/škropljenja navede vir vode, vodno bilanco, kako preprečuje nastajanje 
odpadne vode – v smislu da pri pršenju uporablja minimalne količine vode, 
potrebne za preprečitev prašenja. Kaj se z odpadnimi vodami dogaja v primeru 
padavin 

 
BAT 90: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 
 

Voda in odpadne vode  

BAT 91.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju porabe vode pri procesu v elektroobločni 

peči s čim pogostejšo uporabo sistemov za vodno hlajenje zaprtega tipa za hlajenje opreme peči, 

razen če se uporabljajo pretočni sistemi za hlajenje. 
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Navodilo 91: Navedite kako zagotavljate nizko porabo vode v procesu v elektroobločni peči ter 
opišite način hlajenja. 

 
BAT 91: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

BAT 92.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju izpusta odpadne vode neprekinjenega 

litja v čim večji meri z uporabo kombinacije naslednjih tehnologij: 

I. odstranjevanje trdnih snovi s flokulacijo, sedimentacijo in/ali filtriranjem; 

II. odstranjevanje olja v posnemovalnih rezervoarjih ali drugih enako učinkovitih napravah; 

III. recirkulacija hladilne vode in vode za ustvarjanje vakuuma v največji možni meri. 

Najboljši razpoložljivi tehnologiji ustrezajoče ravni emisij za odpadno vodo iz naprav za neprekinjeno 

litje na podlagi kvalificiranega naključnega vzorca ali 24-urnega sestavljenega vzorca so: 

— neraztopljene trdne snovi < 20 mg/l. 

— železo < 5 mg/l. 

— cink < 2 mg/l. 

— nikelj < 0,5 mg/l. 

— krom skupaj < 0,5 mg/l. 

— ogljikovodiki skupaj < 5 mg/l. 
 
Navodilo 92: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate in 

jih natančno opišite. Če se določena tehnologija nanaša na posamezno 
tehnološko enoto, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega 
dovoljenja. Pri tem se za iztok iz kontinuirnega (neprekinjenega) litja opredelite do 
vseh zgoraj navedenih parametrov. 

 
BAT 92: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
 

Ostanki iz proizvodnje  

BAT 93.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena preprečevanju nastajanja odpadkov z eno od 

naslednjih tehnologij ali njihovo kombinacijo: 

I. ustrezno zbiranje in shranjevanje za lažjo posebno obdelavo; 

II. izraba in recikliranje ognjevarnih materialov iz različnih procesov na kraju samem ter njihova 

notranja uporaba tj. za nadomestitev dolomita, magnezita in apna; 

III. uporaba filtrskega prahu za zunanjo izrabo barvnih kovin, kot je cink, v industriji barvnih kovin, če 

je potrebno, po obogatitvi filtrskega prahu z recirkulacijo v elektroobločni peči; 
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IV. ločevanje škaje iz neprekinjenega litja v procesu čiščenja vode in izraba z naknadnim 

recikliranjem, npr. v sintru/plavžu ali cementni industriji; 

V. zunanja uporaba ognjevarnih materialov in žlindre iz procesa v elektroobločni peči kot sekundarne 

surovine, kadar to dopuščajo pogoji na trgu. 

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena nadzorovanemu upravljanju ostankov pri procesu v 

elektroobločni peči, ki se jim ni mogoče izogniti ali jih reciklirati. 

Ustreznost  

Zunanja uporaba ali recikliranje ostankov pri proizvodnji, kot je navedeno pri najboljših razpoložljivih 

tehnologijah III–V, je odvisno od sodelovanja tretje osebe in dogovora z njo, pri čemer za nadzor tega 

področja morda ni pristojen upravljavec, zato morda ni zajeto v področje uporabe dovoljenja. 
 
Navodilo 93: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate in 

jih natančno opišite. Če se določena tehnologija nanaša na posamezno 
tehnološko enoto, navedite njen naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega 
dovoljenja. 

 
BAT 93: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

Energija  

BAT 94.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju porabe energije z neprekinjenim litjem 

trakov, podobnih mreži, kadar to upravičujeta kakovost in ponudba razredov proizvedenega jekla. 

Opis  

Litje trakov, podobnih mreži, pomeni neprekinjeno litje jekla v trakove, tanjše od 15 mm. Proces litja se 

kombinira z neposrednim vročim valjanjem, hlajenjem in zvijanjem trakov brez vmesnega ponovnega 

ogrevanja peči, ki se uporablja pri konvencionalnih tehnologijah litja, npr. pri neprekinjenem litju slabov 

ali tankih slabov. Litje trakov je torej tehnologija za proizvodnjo ploskih trakov jekla različnih širin, 

tanjših od 2 mm. 

Ustreznost  

Ustreznost je odvisna od razredov proizvedenega jekla (npr. težkih plošč s tem procesom ni mogoče 

proizvajati) in od portfelja izdelkov (ponudbe) posamezne jeklarne. V obstoječih napravah je lahko 

ustreznost omejena zaradi postavitve in prostora, ki je na voljo, saj je npr. za prenovo z vgradnjo 

naprave za litje trakov potreben prostor dolžine približno 100 m. 

 
Navodilo 94: Opredelite se do zahteve v zvezi z energetsko učinkovitostjo »near net shape 

strip casting«, ki je zgoraj opisan. 
 
BAT 94: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  
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Hrup  

BAT 95.  

Najboljša razpoložljiva tehnologija je namenjena zmanjšanju emisij hrupa iz naprav in procesov v 

elektroobločni peči, pri katerih nastaja veliko hrupa, s kombinacijo naslednjih gradbenih in operativnih 

tehnologij, odvisnih od krajevnih pogojev, in ob njihovem upoštevanju (poleg uporabe tehnologij, 

navedenih v najboljši razpoložljivi tehnologiji 18): 

I. gradnja stavbe za elektroobločno peč tako, da absorbira hrup mehanskih udarcev, ki nastanejo pri 

delovanju peči; 

II. gradnja in namestitev žerjavov za transport polnilnih košar na način, da se preprečijo mehanski 

udarci; 

III. posebna uporaba akustične izolacije notranjega dela zidov in streh, da se preprečijo emisije hrupa 

v zraku stavbe z elektroobločno pečjo; 

IV. ločitev peči in zunanjega zidu, da se zmanjša širjenje hrupa po stenah stavbe elektroobločne peči; 

V. namestitev procesov, pri katerih nastaja veliko hrupa (tj. elektroobločna peč in enote za 

razogljičenje), v glavni stavbi. 
 
Navodilo 95: Navedite, katero izmed naštetih tehnologij ali njihovo kombinacijo uporabljate. Če 

se določena tehnologija nanaša na posamezno tehnološko enoto, navedite njen 
naziv in oznako (Nx) iz okoljevarstvenega dovoljenja. Navedite vse tehnološke 
postopke, ki imajo vpliv na hrup oziroma navedite vire hrupa. Kratko opišite, 
izbrano tehnologijo za zmanjševanje emisij hrupa.  

 
BAT 95: opredelitev upravljavca 
 
Št. poglavja BREF-a, upoštevane pri opisu skladnosti z zahtevo BAT 
 
Opis:  

 

 

(
1
) V nekaterih primerih se namesto kemijske potrebe po kisiku izmeri skupni organski ogljik (da se 

prepreči uporaba HgCl2 v analizi kemijske potrebe po kisiku). Povezavo med kemijsko potrebo po 

kisiku in skupnim organskim ogljikom je treba natančneje opredeliti za vsako napravo za sintranje 

posebej. Razmerje med kemijsko potrebo po kisiku in skupnim organskim ogljikom lahko niha približno 

med dve in štiri. 

(
2
) V nekaterih primerih se namesto kemijske potrebe po kisiku izmeri skupni organski ogljik (da se 

prepreči uporaba HgCl2 v analizi kemijske potrebe po kisiku). Povezavo med kemijsko potrebo po 

kisiku in skupnim organskim ogljikom je treba natančneje opredeliti za vsako napravo za peletiranje 

ločeno. Razmerje med kemijsko potrebo po kisiku in skupnim organskim ogljikom lahko niha približno 

med dve in štiri. 

(
3
) Spodnja meja razpona je bila določena na podlagi učinkovitosti določene naprave v realnih 

obratovalnih pogojih z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki dosega najboljšo okoljsko učinkovitost. 

(
4
) Ta raven se določi na podlagi neizokinetične Mohrhauerjeve metode (nekdanji VDI 2303). 

(
5
) Ta raven se določi na podlagi izokinetične metode vzorčenja v skladu z VDI 2066. 

(
6
) V nekaterih primerih se namesto kemijske potrebe po kisiku izmeri skupni organski ogljik (da se 

prepreči uporaba HgCl2 v analizi kemijske potrebe po kisiku). Povezavo med kemijsko potrebo po 

kisiku in skupnim organskim ogljikom je treba natančneje opredeliti za vsako koksarno posebej. 

Razmerje med kemijsko potrebo po kisiku in skupnim organskim ogljikom lahko niha približno med dve 

in štiri. 
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(
7
) Ta raven se določi na podlagi standarda DIN 38405 D 27 ali katerega koli drugega nacionalnega ali 

mednarodnega standarda, s katerim se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni podatki. 

(
8
) Ta raven se določa na podlagi standarda DIN 38405 D 13-2 ali katerega koli drugega nacionalnega 

ali mednarodnega standarda, s katerim se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni 

podatki. 

(
9
) Ta raven se določa na podlagi standarda DIN 38405 D 13-2 ali katerega koli drugega nacionalnega 

ali mednarodnega standarda, s katerim se zagotovijo z znanstvenega vidika enako kakovostni 

podatki. 

 

 

 


