
 

PRILOGA 3 

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode iz objektov in naprav za proizvodnjo 
koksa iz črnega premoga. 

Parameter odpadne vode Izražen 
kot 

Enota Mejne vrednosti za 
iztok v vode 

Mejne vrednosti za 
iztok v kanalizacijo 

I. SPLOŠNI PARAMETRI     

1. Temperatura  oC 30 35 

2. pH  pH 6,5–9 6,5–9,5 

3. Neraztopljene snovi  mg/l 80 150 

II. BIOLOŠKI PARAMETRI     

6. Strupenost za vodne bolhe  SD  3  

III. ANORGANSKI PARAMETRI     

Vsota amonijevega dušika, nitritnega in 
nitratnega dušika 

N g/t 9 (b) 9 (b) 

Celotni dušik N g/t 12 (b) 12 (b) 

30. Cianid–prosti* (emisijski faktor) CN g/t 0,03 (b) 0,03 (b) 

33. Celotni fosfor P mg/l 2 - 

36. Sulfid S g/t 0,03 (b) 0,03 (b) 

IV. ORGANSKI PARAMETRI     

38. Kemijska potreba po kisiku – KPK 
(učinek čiščenja) 

 % 90 (a) 90 (a) 

38. Biokemijska potreba po kisiku – BPK5 O2 g/t 9 (b) 9 (b) 

42. Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki-
BTX*  

    

(emisijski faktor)  g/t 0,03 (b) 0,03 (b) 

Policiklični aromatski ogljikovodiki-PAO* 
(emisijski faktor) 

 g/t 0,015 (b) 0,015 (b) 

46. Fenoli* (emisijski faktor) C6H5OH g/t 0,15 (b) 0,15 (b) 

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri posameznih 
parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz uredbe. 

a) Namesto mejne vrednosti je določen učinek čiščenja odpadnih voda. Učinek čiščenja je 
določen kot razmerje med koncentracijo KPK na iztoku odpadne vode iz vira 



 

onesnaževanja in koncentracijo KPK odpadne vode na vtoku v čistilno napravo znotraj 
vira onesnaževanja. Učinek čiščenja se določa na podlagi rezultatov analize 
reprezentativnega vzorca odpadne vode za čas vzorčenja 2 ur in v merilnem obdobju 24 
ur ne sme biti manjši od 90%. 

b) Mejna vrednost emisijskega faktorja parametra v odpadni vodi je določena kot razmerje 
med količino parametra v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v obdobju dveh 
ur, in količino koksa, ki bi bila proizvedena pri največji zmogljivosti naprav v enakem 
obdobju iz premoga z vsebnostjo vode 10 masnih odstotkov. 

Pri proizvodnji koksa iz premoga z drugo vsebnostjo vode, kot je določena v 
prejšnjem odstavku, je največja zmogljivost naprave zmogljivost, ki jo doseže ta naprava pri 
proizvodnji koksa iz premoga z vsebnostjo vode 10 masnih odstotkov. 


