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Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ podľa zákona
o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ podľa zákona o IPKZ žiadame:
- o vydanie povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Duslo IV. etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č.
310/Pn/76 zo dňa 11.3.1976) realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“
- o doplnenie nového pomocného materiálu: Motorová nafta (z dôvodu uvedenia nového zariadenia
Dieselgenerátor, poz. č. 81-1601-10 do prevádzky).
- o udelenie súhlasov a povolení uvedených v Zozname súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci
zmeny integrovaného povolenia žiada.
Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.
Typ žiadosti: zmena povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ podľa zákona o IPKZ
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
v oblasti ochrany ovzdušia
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov: udelenie
súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
vrátane ich zmien:
V rámci projektu je navrhovaný aj náhradný zdroj el.energie s odhadovaným počtom
prevádzkových hodín max. do 200 h/rok, ktorý bude zabezpečený pomocou dieselgenerátora poz.
č. 81-1601-10. Tento dieselgenerátor je zaradený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.,
príloha č.1 do kategórie 1.1 s MTP ≥ 0,3 MW a je považovaný za stredný zdroj znečisťovania
ovzdušia. Jeho výfukové plyny obsahujúce NOx a CO spadajú do 3. skupiny, 4. a 5. podskupiny
znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár.
Podľa prílohy č.4, kapitola IV. článok 5.2 Emisné limity je v Podmienkach platnosti EL
nasledovné: Pre zariadenie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500
h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Pri stavebných a búracích prácach, kedy bude vznikať v menšej miere aj prašné prostredie, budú v
primeranom rozsahu aplikované technické požiadavky a podmienky prevádzkovania v zmysle
prílohy č. 3, kapitola II., bod 1. Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
v oblasti ochrany ovzdušia
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín
v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby
v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 8 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vydanie vyjadrenia k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
v oblasti odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva – k projektovej dokumentácii
v stavebnom konaní
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v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia
povolenie stavby –
podľa § 3 odst. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
na uskutočnenie zmeny stavby „Duslo IV. etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/76 zo dňa
11.3.1976) realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“
A)
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Obchodné meno: Duslo, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Štatutárny zástupca a jeho funkcia:
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva
Ing. Zbynĕk Průša – podpredseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
Ing. Kvetoslava Trenčianska – člen predstavenstva
Ing. Roman Protuš – člen predstavenstva
Mgr. Pavel Hanus, MBA – člen predstavenstva
Ing. Jan Stoklasa – člen predstavenstva
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia
predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú
spoločne.
Splnomocnená kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako – vedúci OŽPaOZ
tel. 031/775 4328
fax: 031/775 3021
E-mail: jozef.mako@duslo.sk
IČO: 35 826 487
B)
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky: Čpavok 2
Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370210707
Povoľovaná priemyselná činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
č. 1 zákona o IPKZ –
4.2 a) Výroba anorganických chemických látok, ktorými sú plyny, a to amoniak, chlór alebo
chlorovodík, fluór alebo flurovodík, oxidy uhlíka, zlúčeniny síry, oxidy dusíka, vodík, oxid siričitý,
karbonylchlorid-fosgén.
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Číslo platného integrovaného povolenia:
Rozhodnutie č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22.10.2007 zmenené a doplnené
rozhodnutiami č.:
7042-31475/2009/Raf/370210707/Z2 zo dňa 02.10.2009
1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15.10.2009
597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17.01.2011
597-3735/2011/Šim/370210707/Z3 zo dňa 08.02.2011( oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č.
597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17.01.2011 )
6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01.08.2012
3594-26605/2012/Máň, Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24.09.2012
6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08.11.2012
4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25.07.2014
131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03.02.2015
3540-13345/2015/Máň, Rum/370210707/Z9 zo dňa 13.05.2015
Adresa prevádzky:
Duslo, a.s.
Úsek výroby anorganika
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Spôsob prevádzkovania: MOFO činidlo na PÚM - stála výroba
Zmeny, ktoré vzniknú v prevádzke realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie
čpavku“:
Stručný popis lokality prevádzky:
Stavba bude realizovaná v oplotenom areáli Duslo, a.s., Šaľa.
Parcelné čísla pozemkov:
Umiestnenie stavby –
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/1, 6040/189 - katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č. 841
v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.
Stručný popis prevádzky:
Názov stavby: Obnova zariadení na skladovanie čpavku
Charakter stavby: trvalá
Investor stavby: Duslo, a.s., Šaľa
Spracovateľ projektovej dokumentácie: CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06
Bratislava
Základné údaje o stavbe
Navrhovaná stavba nepodlieha povinnému hodnoteniu vplyvov na životné prostredie v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa nemení charakter ani kapacita
existujúceho Skladu čpavku:
- nízkotlaký nízkoteplotný zásobník, poz. č. 81-2001: objem 15 000 t
- 4 guľové zásobníky, poz. č. 81-2020-01 až 81-2020-04: objem 4x500 t.
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Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia
Skladu čpavku. Jedná sa o modernizáciu existujúcich skladovacích zariadení čpavku, ktoré sú
zastarané a opotrebované.
Realizáciou tejto stavby je osadenie obnovených a nových technologických zariadení, ako aj
zrušenie niektorých zariadení na Sklade čpavku; pripojenie Skladu čpavku na prívodné potrubie
čpavku z pripravovanej novej výrobnej jednotky Čpavok 4; skvalitnenie režimu ako aj nezávislosť
prevádzkovania skladu na energetických zdrojoch v prípade výpadku elektrickej energie
vybudovaním samostatného zdroja elektrickej energie, tlakového vzduchu a chladiacej vody.
Na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia Skladu
čpavku je potrebné nahradiť zastarané a opotrebované technologické zariadenia s nadväznosťou na
prístroje MaR a elektrickú výzbroj prevádzky.
Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ budú zrušené nasledovné
technologické zariadenia:
- medzichladič amoniaku 81-2004
- kondenzátor amoniaku 81-2105
- ohrievač amoniaku 81-2107
- čerpadlo kondenzátu 81-1111.
Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa vymenia nasledovné existujúce
zariadenia:
- piestový kompresor 81-1007
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1101/02
- zásobník kondenzátu 81-2014
- transformátor T4.
Počas realizácie stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa osadia tieto nové zariadenia:
- kompresor tlakového vzduchu 81-1008
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1103/04
- čerpadlá kondenzátu 81-1111 A,B
- dieselgenerátor 81-1601-10
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2030
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2031
- ohrievače amoniaku 81-2107 A,B
- filter surovej vody 81-5001
- kladkostroj 81-5002
- transformátor T5.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Stavba „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ je členená na tieto prevádzkové súbory a
stavebné objekty:
Prevádzkové súbory/Prevádzkové jednotky:
PS 8102 Komprimácia, chladenie a ohrev čpavku
PJ 8102.1 Prevádzkové zariadenie
PJ 8102.2 Meranie a regulácia
PJ 8102.3 Motorická inštalácia
PJ 8102.4 Prevádzkové potrubie
PJ 8102.5 Statické posúdenie potrubných mostov
Stavebné objekty:
SO 31-05/1 Sklad čpavku – Nové základy.
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PJ 8102.1 Prevádzkové zariadenie
Popis modifikácie
V súčasnosti je kvapalný amoniak privádzaný z výrobne čpavku, kde na B.L. skladu je redukovaný
z 2,5 MPa(g) na tlak 0,750 MPa(g), pri teplote cca 20 °C do vrchnej časti guľových zásobníkov 812020/01/02/03/04. Každý zo štyroch guľových zásobníkov má skladovaciu kapacitu 500 ton
čpavku. Množstvo privádzaného čpavku je maximálne 55 ton hod., čo je 1320 ton za deň. V
guľových zásobníkoch, ktoré sú v prevádzke, sa udržuje také množstvo čpavku, aby bola
zabezpečená skladovacia rezerva čpavku aj v prípade výpadku elektrickej energie. Hodnota
signalizácie minimálnej hladiny v guľových zásobníkoch je stanovená na 3,1 m, čomu odpovedá
cca 100-120 ton kvapalného čpavku.
Prebytok čpavku sa prepúšťa zo spodku guľových zásobníkov do uvoľňovacej nádrže 81-2002 po
redukcii tlaku na regulačnom ventile LV-8102 obvodu LICA-H,L-8102 na úroveň 0,350 MPa(g).
Tlak v guľových zásobníkoch sa udržuje odpúšťaním plynného čpavku z vrchnej časti zásobníkov
81-2020/01/02/03/04 cez regulačný ventil PV-8113 obvodu PICA-H-8113, ktorý zníži úroveň
tlaku v guľových zásobníkoch na max. úroveň 0,84 MPa(g), do kondenzátora čpavku 81-2106.
Pary odvádzané z kondenzátora majú uvoľnený tlak regulačným ventilom PV-8110 obvodu PIC8110 na úroveň 0,35 MPa(g) a sú odvádzané potrubnou vetvou, ktorá sa spájajú s parami z
výstupného potrubia nízkotlakových kompresorov 81-1001/02/03 a ktorá je vedená do uvoľňovacej
nádrže čpavku 81-2002.
Kvapalný amoniak z uvoľňovacej nádrže je odvádzaný zo spodku aparátu cez regulačný ventil
PICZAHLL 8102, kde sa zníži tlak na 2,5 kPa (g) a vstupuje zhora do nízkoteplotného zásobníka
81-2001, ktorý pracuje v diskontinuálnom režime. Do tejto trasy je privedený aj kvapalný amoniak
z kondenzátora amoniaku 81-2106. Do strednej časti uvoľňovacej nádrže vstupuje taktiež odlúčený
kvapalný amoniak z odlučovačov chladičov inertov I° a II° 81-2103 a 81-2104 a zo zberača
amoniaku 81-2003.
Kvapalný amoniak po uvoľnení tlaku v nízkoteplotnom zásobníku 81-2001 má teplotu -33°C.
Nízkoteplotný zásobník tvorí hlavnú skladovaciu kapacitu skladu amoniaku s kapacitou 15 000 t
amoniaku. Zásobník je stojatá valcovitá nádrž s klenutou strechou, vybavená izoláciou a
duplikátorom. V priestore duplikátora je udržiavaná dusíková atmosféra. Napriek dobrej chladovej
izolácii dochádza k prívodu tepla do zásobníka, čo spôsobuje odparovanie časti amoniaku. Okrem
toho sa z kvapalného amoniaku pri plnení uvoľňujú inertné plyny a plynný amoniak. Aby sa
napriek tomu v nízkoteplotnom zásobníku udržiaval požadovaný pretlak 2,5 kPa, sú plyny z
nízkoteplotného zásobníka odsávané nízkotlakovými skrutkovými kompresormi 81-1001/02/03.
Na saciu stranu nízkotlakových kompresorov je ešte privedený aj plynný amoniak z deliaceho
zariadenia odplynov zo syntézy čpavku COLD-BOX.AMOS v množstve max. 200 kg/hod. V
nízkotlakových kompresoroch je plynný amoniak stláčaný na tlak 350 kPa(g), pričom sa ohreje na
teplotu 60-70 °C. Časť tepla je odvádzaná pri chladení mazacieho olejového okruhu.
Skomprimovaná zmes vstupuje do uvoľňovacej nádrže zhora a je vedená pod hladinu kvapaliny
výšky 0,75 m, kde sa ochladí na -5°C. Kvapalný amoniak sa zadrží v uvoľňovacej nádrži. Plynná
fáza je z nádrže nasávaná vysokotlakovými skrutkovými kompresormi 81-1004/05/06, v ktorých sa
plynná zmes skomprimuje na max. tlak 1,5 - 1,7 MPa(g), pričom je zohriata na 65-100°C. Zohriata
plynná zmes je vedená do kondenzátorov amoniaku 81-2101/02, ktoré sú zapojené paralelne a
pracujú podľa potreby. V kondenzátoroch sa plyn ochladí cirkulačnou vodou na 40°C.
Skondenzovaný amoniak z kondenzátorov 81-2101/02 je odvádzaný do zberača amoniaku 812003. Pary, odvedený z kondenzátorov 81-2101/02 sa spolu s plynom, uvoľneným v zberači
amoniaku 81-2003 vedie do ohrievača inertov 81-2108, kde sa horúci amoniak ochladí na 18-36°C.
V zberači amoniaku 81-2003 je udržovaná konštantná hladina. Prebytok amoniaku je prepúšťaný
cez regulačný ventil LV8103 obvodu LIC 8103 pri redukcií tlaku na 0,350 kPa(g) a ochladení na 5 °C do uvoľňovacej nádrže 81-2002. Časť amoniaku zo zberača amoniaku 81-2003 je vedená do
chladiča inertov I° 81-2103 cez ventil LIC 8106, za ktorým sa zredukuje jeho tlak na 350 kPa(g) a
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ochladí sa na -5°C. Regulačným ventilom LV-8106 obvodu LIC 8106 sa udržuje konštantná
hladina amoniaku v medzirúrkovom priestore chladiča inertov I° 81-2103. Do rúrok chladiča
vstupuje ochladený plyn z ohrievača inertov.
V chladiči inertov I° sa tento plyn ochladí na 0°C a je odvádzaný do odlučovača chladiča inertov,
kde sa odlúči kvapalný amoniak. V odlučovači chladiča inertov I° je udržiavaná konštantná hladina
regulačným ventilom LV-8107 obvodu LIC 8107, za ktorým je tlak amoniaku zredukovaný na tlak
350 kPa(g) a ochladí sa na -5°C. Amoniak je ďalej odvádzaný do uvoľňovacej nádrže 81-2002.
Uvoľnený plynný amoniak z medzirúrkového priestoru chladiča inertov I° vstupuje zvrchu do
uvoľňujúcej nádrže 81-2002.
Neskondenzovaný plyn z odlučovača chladiča inertov I° vstupuje do rúrok chladiča inertov II° 812104, kde sa chladí na teplom -28°C. Kvapalná fáza sa odlúči v odlučovači chladiča inertov II°,
odkiaľ je cez kondenzačný hrniec odvádzaná do uvoľňovacej nádrže 81- 2002. Plynná fáza z
odlučovača chladiča inertov II° o teplote -13°C prechádza ohrievačom inertov 81-2108, kde sa
ohreje na 20 °C a po redukcii tlaku regulačným ventilom PV-8100, obvodu PIC 8111 na max. tlak
1,5-1,7 MPa(g) je odvádzaná do amoniakovej pračky.
Chladenie v chladiči inertov II° je zabezpečené kvapalným amoniakom, ktorý je do
medzirúrkového priestoru privádzaný z trasy amoniaku vedenej z uvoľňovacej nádrže do
nízkoteplotného zásobníka. V medzirúrkovej časti chladiča inertov II° 81-2104 sa udržuje
konštantná hladina regulačným ventilom LV-8108 obvodu LIC 8108. Uvoľnený plynný amoniak z
tohto priestoru, ktorý má teplotu -33°C, sa pripája k výstupu plynov z nízkoteplotného zásobníka a
vstupuje do nasávacieho potrubia nízkotlakových skrutkových kompresorov 81-1001/02/03.
Kvapalný amoniak zo spodnej častí nízkoteplotného zásobníka je privádzaný k sacím hrdlám
prečerpávacích čerpadiel 81-1101/02, ktoré pri max. tlaku 1,1 MPa(g) amoniak dopravujú cez
rúrky kondenzátora (81-2106), kde sa amoniak plynmi z guľových zásobníkov ohreje z -33°C na 27°C a vstupuje do ohrievača amoniaku 81-2107, kde sa ohreje na teplotu 5°C vodnou parou o
pretlaku 400 kPa. Prietok pary do ohrievača 81-2107 je regulovaný regulačným ventilom TV-8106
obvodu TIC-8106 v závislosti od výstupnej teploty amoniaku. Ohriaty amoniak postupuje ďalej do
guľových zásobníkov, alebo na plniace miesta železničných cisterien.
Umiestnenie zariadení
Nové obnovené zariadenia – záložný kompresor 81-1007, prečerpávacie čerpadlá 81-1101/02
a zásobník kondenzátu 81-2014 - sa budú nachádzať na pozíciách existujúcich zariadení.
Ohrievač amoniaku 81-2107 bude nahradený dvojicou nových rúrkových ohrievačov amoniaku 812107 A,B, ktoré budú umiestené vedľa seba v priestore pozície existujúceho ohrievača. Čerpadlá
kondenzátu 81-1111 A,B nahradia existujúce čerpadlo 81-1111 a budú umiestnené v záchytnej
betónovej vani vedľa zásobníka kondenzátu 81-2014 vo výmenníkovej stanici SO 31-05.
Nové zariadenia budú umiestnené nasledovne:
- kompresor tlakového vzduchu 81-1008 bude umiestnený v strojovni kompresorov vedľa
záložného kompresora 81-1007 spolu so vzdušníkom 81-2031 a príslušenstvom kompresora
- čerpadlá 81-1103/04 sa budú nachádzať hneď vedľa existujúcich čerpadiel 81-1101/02 a sania
budú mať napojené na spoločné potrubie
- dieselgenerátor 81-1601-10 bude umiestnený vo vonkajšom prostredí vedľa strojovne
kompresorov na východnej strane objektu 31-05
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2030 bude umiestnený pri stĺpe č.19 potrubného mosta „152“
- filter surovej vody 81-5001 sa bude spoločne s kladkostrojom nachádzať pri stĺpe č.6 potrubného
mosta „162“.
Popis technologického zariadenia
Úlohou skladu čpavku je skladovanie amoniaku a jeho dodávka jednotlivým odberateľom –
výrobniam podniku, resp. jeho plnenie do železničných cisterien, sudov, kontajnerov alebo fliaš.
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Do skladu je možné dodávať amoniak i zo železničných cisterien. Do skladu amoniaku je v malom
množstve (max 5t/deň) privádzaný aj kvapalný amoniak z výrobne DFA, ktorý získajú pri
spracovaní odplynov.
Z prevádzky Čpavok 4 bude amoniak čerpaný novou potrubnou vetvou DN 150 v množstve 1600
ton/deň, čo predstavuje 66,666 kg/hod, za podmienky na B.L. prevádzky Čpavok 4, tlak 300,0 až
500,0 kPa (g) a teplote -33 až -30,0 °C, do skladu čpavku, do nízkoteplotného zásobníka NH3 812001, ktorý bude pracovať v kontinuálnom režime. Čpavok z prevádzky Čpavok 4 bude zároveň
dopravovaný na sania prečerpávacích čerpadiel 81-1101/02/03/04. Regulácia a rozdeľovanie
prietoku do jednotlivých vetiev bude zabezpečené príslušnými regulačnými a uzatváracími
armatúrami. Na zabezpečenie bezporuchovej kontinuálnej prevádzky bude potrebné pridať dve
rezervné prečerpávacie čerpadlá 81-1103 a 81-1104 rovnakého výkonu ako existujúce čerpadlá.
Navrhnuté sú vertikálne čerpadlá s chladením elektromotora cirkulačným rozvodom na výtlakoch
čerpadiel, ktoré je zaústené do potrubia smerujúceho do nízkoteplotného zásobníka 81-2001.
Inštalácia čerpadiel bude postupná za súčasnej prevádzky dvoch existujúcich čerpadiel. Po
inštalácii prvého rezervného čerpadla 81-1103 bude nasledovať osadenie druhého rezervného
čerpadla 81-1104. V čase, keď tieto čerpadlá budú schopné prevádzky, bude sa môcť začať s
demontážou prvého existujúceho čerpadla 81-1101, následne sa uskutoční montáž nového čerpadla
na upravenom základe. Po tejto výmene bude demontované druhé existujúce čerpadlo 81-1102
a bude inštalované nové. Prívodná potrubná vetva bude napojená do potrubnej vetvy 300AL-8104,
na ktorú sú v súčasnosti napojené sania prečerpávacích čerpadiel 81-1101 a 81-1102, do ktorej
budú doplnené nové čerpadlá 81-1103 a 81-1104.
V rozsahu plánovanej obnovy zariadení budú inštalované dva ohrievače amoniaku 81-2107 A,B
s rovnakým výkonom ako je výkon existujúceho. Na rozdiel od existujúceho ohrievača budú oba
nové ohrievače trubkovej konštrukcie s U trubkami, horizontálneho typu. Zapojenie výmenníkov
bude také, že jeden ohrievač bude prevádzkový, kým druhý bude ako 100% rezerva zapojená
paralelne. Inštalácia bude vykonaná za súčasnej prevádzky existujúcich zariadení prevádzky. Tomu
budú musieť zodpovedať nutné bezpečnostné opatrenia.
Nové ohrievače amoniaku 81-2107 A,B budú inštalované na voľnom priestranstve pri potrubnom
moste na spádovanej ploche existujúceho skladu čpavku. Ohrievače budú uložené vedľa seba,
kotvené na nových základoch. Pred inštaláciou bude potrebné existujúci ohrievač demontovať.
Kondenzát z ohrievačov bude odvádzaný do zásobníka kondenzátov 81-2014.
V rozsahu plánovanej obnovy zariadení budú inštalované dve nové čerpadlá kondenzátu 81-1111
A,B s rovnakým výkonom ako je výkon existujúceho. Čerpadlá budú umiestnené v záchytnej
betónovej vani vedľa zásobníka kondenzátu 81-2014 vo výmenníkovej stanici SO 31-05. Sania
čerpadiel budú napojené na výstupné hrdlá na dne nádrže. Výtlak čerpadiel bude napojený na
existujúce potrubie výtlaku, ktoré je privedené do zberného potrubia kondenzátu.
Na zabezpečenie prevádzkyschopnosti Skladu čpavku v prípade výpadku elektrickej energie
v celopodnikovej sieti bude v rámci stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ realizovaná
inštalácia nových zariadení, ktoré umožnia samostatnú a nezávislú prevádzku pri havarijných
stavoch.
Pri výpadku podnikovej elektrickej siete bude záložný zdroj na jednom z čerpadiel na čerpacom
objekte na Váhu zabezpečovať havarijné zásobovanie podniku surovou vážskou vodou. Potrebná
voda na chladenie zariadení na sklade čpavku bude privedená novou odbočkou z prívodu surovej
vody. Na tejto odbočke bude umiestnený aj dvojitý filter 81-5001. Filter pozostáva z dvoch
filtračných nádob v paralelnom usporiadaní. Každá nádoba obsahuje odplynenie, odkalenie
a filtračný kôš. Dvojitý filter je vybavený manuálnou trojcestnou armatúrou na zmenu smeru toku
počas čistenia koša filtračného koša jednej nádoby. Vnútro telesa je potiahnuté epoxidom.
Filtračný kôš v telese filtra je možné čistiť a vymieňať bez potreby demontáže filtra z potrubného
systému pomocou ručného kladkostroja 81-5002.
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Počas výpadku elektrickej energie nebude dostupný ani stlačený MaR vzduch. Na zabezpečenie
MaR vzduchu počas havarijného chodu skladu čpavku bude osadený nový vzdušník 81-2030
(V=2m3, p=550 kPa(g)) aj s novým vzduchovým kompresorom 81-1008 poháňaným z náhradného
zdroja elektrickej energie 81-1601-10.
Nový kompresor 81-1008 na dotlačenie vzduchu do vzdušníka a nová sušička vzduchu s filtrom
bude umiestnený v strojovni kompresorov SO 31-05, potrubie výstupu z kompresora bude
napojené na existujúce rozvodné potrubie 50AII-8101 na Sklade čpavku. Nový vzdušník 81-2030
bude inštalovaný pri stĺpe č.19 potrubného mosta „152“. Takýto objem vzduchu postačuje na
prevádzkovanie všetkých regulačných ventilov na Sklade čpavku počas výskytu havarijnej situácie.
Zo vzdušníka budú potrubia napojené do existujúcej trasy tlakového vzduchu 50AII-8101.
Z dôvodu zabezpečenia trvalej pohotovosti havarijných zariadení je potrebné nahradenie
zastaraného dvojstupňového piestového kompresora SABROE TSMC 180 81-1007 za efektívnejší
jednostupňový skrutkový kompresor s menšou náročnosťou na servisné práce a s možnosťou
poškodenia podstatne menšieho počtu rotačných dielcov. Namiesto zastaraného kompresora bude
osadený nový jednostupňový skrutkový kompresor s frekvenčným meničom (záložný kompresor)
s elektrickým motorovým pohonom 400 V. Nový kompresor bude inštalovaný po demontáži
existujúceho kompresora na mieste jestvujúceho zariadenia po úpravách existujúceho základu
kompresora.
Existujúce zariadenia tzv. malého chladiaceho okruhu, medzistupňový chladič 81-2004
a kondenzátor NH3 81-2105, pracujúcich v havarijnom režime sú v súčasnosti svojim vekom
zastarané, ich nečinnosťou dochádza k zastaraniu jednotlivých častí a k častým poruchám
netesnostiam, jednak na rozvode chladiacej vode a taktiež rozvode plynného čpavku. Toto
zariadenie bude v rámci stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ zrušené a budú využité
existujúce kontinuálne prevádzkované a udržiavané zariadenia skladu čpavku.
Zriadenie generátora elektrickej energie 81-1601-10, ktorý bude zabezpečovať chod záložného
kompresora NH3, chod kompresora tlakového vzduchu, napájanie záložného zdroja pre riadiaci
a blokačný systém skladu čpavku, napájanie havarijného osvetlenia so samostatným rozvádzačom
v elektrorozvodni.
Dieselgenerátor 81-1601-10 bude umiestnený vo vonkajšom prostredí vedľa strojovne
kompresorov na východnej strane objektu 31-05. Svojim záložným výkonom 500 kVA/400 kW
umožní bezpečné napájanie všetkých zariadení pracujúcich v havarijnom režime. Dieselgenerátor
81-1601-10 (3x230/400V 50Hz 500kVA, In = 720A) bude zapínaný ručne, obsluhou. Bude
napájať určené technológie (kompresory), náhradné núdzové osvetlenie a zdroj UPS.
Generátor bude osadený na železobetónovom základe a bude protihlukovo chránený odhlučnenou
kapotou.
PJ 8102.2 Meranie a regulácia
Všeobecný popis MaR
Systém riadenia technologických procesov rieši pripojenie existujúcich a nových snímačov
a akčných členov do jestvujúceho riadiaceho systému Centum VP a bezpečnostného systému
ProSafe RS. Oba systémy sú výrobkom fy. YOKOGAWA. Riadiaci systém CENTUM VP je
umiestnený v rozvodni riadiaceho systému objektu 31-05 a v rozvodni riadiaceho systému objektu
31-06. Bezpečný systém ProSafe je v rozvodni 31-05. Existujúce meracie a regulačné obvody
u ktorých bude vymenená prístrojová technika zostanú pripojené na pôvodných v/v riadiaceho
systému. Nové meracie prístroje a akčné orgány budú pripojené na voľné v/v existujúcich kariet
v rozvádzačoch DT12 a DT102 v rozvodni riadiaceho systému v objekte 31-05 a v rozvádzači
DT14 v rozvodni riadiaceho systému v objekte 31-06. Uzatváracie a blokovacie ventily budú
pripojené do bezpečného systému v rozvádzači DT102.
Snímače a akčné členy budú v prevedení do zóny nebezpečenstva výbuchu, zóna 2. Uzatváracie
a regulačné ventily sú s pneumatickými pohonmi.
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Predmetom dokumentácie je:
- dodávka a montáž prístrojovej techniky v rozsahu zoznamu zariadení
- pripojenie snímačov a akčných orgánov do riadiaceho a bezpečnostného systému
- úprava vizualizácie a užívateľského programového vybavenia, doplnenie DI karty do RS
- doplnenie rozvádzačov o bezpečnostné bariéry a prvky potrebné pre pripojenie nových meracích
a regulačných prístrojov
- dodávka miestnych tlakomerov a teplomerov.
Napájací rozvod, rozvodné sústavy:
3NPE ~50Hz, 400/230V
/ TN-S
1NPE ~50Hz, 230V
/ TN-S
2 – 24V DC
/ PELV
PJ 8102.3 Motorická inštalácia
NN rozvádzače
Doplnenie technologických zariadení a príslušných elektrických inštalácií:
Rozvodňa 6R2 (VN/NN) je stavebne existujúci priestor, s priľahlou miestnosťou pre transformátor
(trafostanica objektu 31-05), s jestvujúcou uzemňovacou sústavou.
Pre novo inštalované zariadenia je potrebné navrhnúť nové inštalácie.
Doplní sa nový transformátor VN/NN (T5) pre napájanie nového NN rozvádzača (RM5).
Z RM5 budú napájané nové čerpadlá:
M81-1103 (400V/65kW)
M81-1104 (400V/65kW)
Vymení sa transformátor VN/NN (T4) pre napájanie existujúceho NN rozvádzača (RM4).
RM4 sa v potrebnom rozsahu prezbrojí.
Z RM4 budú napájané nové (menia sa) čerpadlá:
M81-1101 (400V/65kW)
M81-1102 (400V/65kW)
Rozvádzače RM4 a RM5 bude možné prepojiť
Dopĺňajú sa nové čerpadlá kondenzátu:
M81-1111A (400V/3kW)
M81-1111B (400V/3kW)
Dopĺňa sa záložný zdroj (diesel-generátor) pre vytvorenie samostatnej rozvodnej sústavy (3x230/400V
50Hz), pre napájanie UPS, havarijného osvetlenia a kompresorov:
M81-1007 (400V/200kW), alternatívne napájanie priamo zo siete alebo cez menič frekvencie
M81-1008 (400V/11kW), napájanie zo siete a s vlastným meničom frekvencie
Uzemnenie:
Existujúce uzemnenie pre ochranné pospájanie je vyhovujúce, ako spoločné pre siete VN a NN a využije
sa, doplní sa pre pripojenie nových zariadení.
Náhradné zdroje, ich účel a spôsob zapojenia:
Ako náhradný zdroj pri výpadku napájania je navrhnutý diesel – generátor (3x230/400V 50Hz 500kVA,
In = 720A). Bude zapínaný ručne, obsluhou. Bude napájať určené technológie (kompresory 1007 a 1008),
náhradné núdzové osvetlenie a zdroj UPS.
Náhradné núdzové osvetlenie
Pre osvetlenie určených vnútorných a vonkajších pracovných miest sa doplní sústava svietidiel, ktoré budú
napájané po výpadku z náhradného zdroja (diesel-generátora).
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Rozvodná sústava:
3+PEN 230/400V, 50Hz, TN-C-S
Meranie spotreby elektrickej energie:
Na strane VN, v existujúcich kobkách.
Na strane NN, informatívne, pomocou „analyzátora“ siete, na vstupe NN rozvádzačov RM4, RM5.
Všeobecný popis:
V jestvujúcej rozvodni VN/NN 6R2 sa nachádza rozvádzač RM4, slúži pre napájanie technológie,
prívod má z transformátora T4. Transformátor T4 sa vymieňa za nový, s výkonom 1000kVA.
V rozvodni 6R2 sa osadí nový NN rozvádzač RM5, prívod bude z nového transformátora T5.
V rozvodni 6R2 sa osadí nový NN rozvádzač R-DG, prívod bude z nového, záložného diesel-generátora
(DG). DG bude osadený vonku pri objekte 31-05. Pre odľahčenie diesel-generátora, pri rozbehu
kompresorov (M81-1007, M81-1008) sa použijú statické meniče frekvencie.
Z rozvádzačov RM4 a RM5 budú napájané technologické zariadenia v riadnom režime.
Existujúci rozvádzač RM4 sa prezbrojí pre vývody čerpadiel M81-1101 a M81-1102 nakoľko tieto sa
vymieňajú.
V prívodných poliach RM4 a RM5 budú pripojené príslušné transformátory T4 a T5, na dverách budú
osadené aj ochranné relé pre kontrolu teploty príslušného transformátora.
Riešenie pre RM5 je odvodené z existujúcej koncepcie obvodov (vývodov) v RM4
Pri výpadku siete obsluha zapne náhradný zdroj (diesel-generátor), rozvádzač R-DG sa pripojí na jeho
výstup a bude slúžiť výhradne pre napájanie záložných kompresorov M81-1007, M81-1008, záložný
zdroj UPS a náhradné núdzové osvetlenie (NNO). NNO sa doplní vo vnútorných a vonkajších priestoroch.
VN rozvádzače
Projektová dokumentácia rieši:
Prezbrojenie jestvujúcej VN rozvodne (6R2)
Rozvodňa 6R2 (VN/NN) je stavebne existujúci priestor, s priľahlou miestnosťou pre transformátor
(trafostanica objektu 31-05), s jestvujúcou uzemňovacou sústavou.
Pre vývod na nový transformátor (T5) sa ku jestvujúcemu poľu 6R2/A08 doplní nové VN pole 6R2/A09
(ABB UniGear ZS1). Nie sú potrebné stavebné úpravy, iba rám pre vyrovnanie nerovnosti podlahy,
prestupy káblov sa využijú existujúce.
Úprava jestvujúcej trafostanice objektu 31-05 (VN/NN, TS31-05), nový transformátor T5 a výmena
transformátora T4
Doplní sa transformátor, T5 - 1000 kVA a výmena existujúceho transformátor T4 – 800 kVA za nový
s výkonom 1000 kVA.
Transformátory budú v prevedení suché, ABB DTE1000, 6,0/0,40 kV 1000kVA, v prevedení IP21 (IP23).
Pre napájanie transformátora T4 sa využije existujúce vývodové pole VN rozvádzača (6R2/A08).
Pre napájanie transformátora T5 sa doplní nové vývodové pole VN rozvádzača (6R2/A09).
Príslušné stavebné úpravy trafostanice musia byť realizované bez vypnutia prevádzky, transformátor T4
sa ponechá v chode, až pokým sa neosadí a nepripojí nový transformátor T5, potom sa transformátor T4
vymení.
Výmena existujúcich káblových VN prípojok objektu 31-05 (6kV)
Existujúce káblové VN prípojky sú dve, z VN rozvodne 6R1 v objekte 42-20 do VN rozvodne 6R2,
vymenia sa.
Káble viesť po existujúcich vonkajších káblových trasách (mostoch) a pri objekte 31-05 z mosta
smerom dole, káble viesť v novom káblovom priestore, v zemi (káblový priestor s horným prístupom).
Vstup do objektu cez existujúce tvárnicové trasy. Dĺžka jednotlivej prípojky je cca 800m.
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Rozvodná sústava:
3+PE 50Hz, 6,0/0,69kV, IT
Stupeň zabezpečenia dodávky elektrickej energie:
Dodávka elektrickej energie bude zabezpečená podľa STN 34 1610 čl. 16107
- v stupni č.2
Všeobecný popis:
Prezbrojenie jestvujúcej VN rozvodne, nové pole 6R2/A09
Rozvodňa 6R2 (VN/NN) je stavebne existujúci priestor, s priľahlou miestnosťou pre transformátor
(trafostanica objektu 31-05), s jestvujúcou uzemňovacou sústavou.
Pre vývod na nový transformátor (T5) sa ku jestvujúcemu poľu 6R2/A08 doplní nové VN pole 6R2/A09
(ABB UniGear ZS1). Nie sú potrebné stavebné úpravy, iba rám pre vyrovnanie nerovnosti podlahy,
prestupy káblov sa využijú existujúce.
Úprava jestvujúcej trafostanice objektu 31-05 (VN/NN, TS31-05), nový transformátor T5 a výmena
transformátora T4
Doplní sa transformátor, T5 - 1000 kVA a výmena existujúceho transformátor T4 – 800 kVA za nový
s výkonom 1000 kVA.
Transformátory budú v prevedení suché, ABB DTE1000, 6,0/0,40 kV 1000kVA, v prevedení IP21 (IP23).
Pre napájanie transformátora T4 sa využije existujúce vývodové pole VN rozvádzača (6R2/A08).
Pre napájanie transformátora T5 sa doplní nové vývodové pole VN rozvádzača (6R2/A09).
Príslušné stavebné úpravy trafostanice musia byť realizované bez vypnutia prevádzky.
Výmena existujúcich káblových VN prípojok objektu 31-05 (6kV)
Existujúce káblové VN prípojky sú dve, z VN rozvodne 6R1 v objekte 42-20 do VN rozvodne 6R2,
vymenia sa.
Káble viesť po existujúcich vonkajších káblových trasách (mostoch) a pri objekte 31-05 z mosta smerom
dole, káble viesť v novom káblovom priestore, v zemi (káblový priestor s horným prístupom). Vstup do
objektu cezexistujúce tvárnicové trasy. Dĺžka jednotlivej prípojky je cca 800m.
Uzemnenie
Existujúce uzemnenie pre ochranné pospájanie je vyhovujúce, ako spoločné pre siete VN a NN a využije
sa, doplní sa pre pripojenie nových zariadení.
PJ 8102.4 Prevádzkové potrubie
Na realizáciu nových potrubných rozvodov sú potrebné tieto úpravy existujúcich rozvodov
technológie a nové napojenia médií nových zariadení pre havarijné stavy:
1) doplnenie nových potrubných vetiev
- potrubie 150AL-8147 napojené na potrubie kvapalného čpavku z výrobne Čpavku 4
- potrubie 150AL-8148 na napojenie do existujúceho potrubia 300AL-8104 sania prečerpávacích
čerpadiel
- potrubie 150AL-8149 na napojenie do existujúceho potrubia 300AL-8103
- prepojenie potrubí 150AL-8147 a 150AL-8113 potrubím 150AL-81401
- potrubie 150AL-81402 obtoku kondenzátora NH3 81-2106
-cirkulačné potrubia 150AL-81403 a 150AL-81404 chladenia motorov na výtlakoch
prečerpávacích čerpadiel na napojenie do existujúceho
- potrubia 100AL-8136
- potrubie 100AL-81405 na napojenie do existujúceho potrubia 100AL-8136
2) napojenie 200AL-8150 a 200AL-8151 potrubia sania nových čerpadiel 81-1103 a 81-1104
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3) napojenie 150AL-8152 a 150AL-8153 potrubia výtlaku nových čerpadiel 81-1103 a 81-1104 do
existujúceho potrubia pri kondenzátore NH3 81-2106
4) nové potrubie 150AL-8146 z ohrievača 81-2107 B na expedíciu s realizáciou prepojov na
odbočky z potrubia 150AL-8113
5) výmena armatúry TCV8106 na potrubnej vetve 200SLS-8101
6) výmena regulačného ventilu PV8113 , ktorým sa udržiava tlak v guľových zásobníkoch
odpúšťaním plynného čpavku z vrchnej časti guľových zásobníkov 81-2020/01/02/03/04
7) výmena armatúry PV8111 na potrubnej vetve 50IN-8103
8) nové potrubie 40CA-81401 napojené na zásobník kondenzátu 81-2014 a napojenie sánia
a výtlaku nových čerpadiel 81-1111 A,B
9) potrubia napojenia médií nových zariadení pre havarijné stavy.
Návrh riešenia
Potrubie 150AL-8147 bude napojené pri dvojici stĺpov č.1 potrubného mosta 161 na potrubie
čpavku privedeného z novej výrobne Čpavku 4. Potrubná vetva bude na potrubnom moste 161 pri
dvojici stĺpov č.2 osadená prietokomerom FIQ81001 a blokovacou armatúrou HZV8108. Potrubie
bude ešte pred prietokomerom prepojené potrubím 150AL-81401 s potrubnou vetvou 150AL8113. Prístup k armatúram bude pomocou upravenej existujúcej obslužnej plošiny.
Potrubie 150AL-8147 sa pred napojením na sacie potrubie prečerpávacích čerpadiel 811101/02/03/04 rozdelí na dve samostatné vetvy. Jedna vetva150AL-8148 bude napojená do vetvy
300AL-8104, ktorá je sacím potrubím existujúcich čerpadiel 81-1101 a 81-1102 a tiež pre dvojicu
nových čerpadiel 81-1103 a 81-1104. Potrubie bude osadené diaľkovou uzatváracou armatúrov
HZV81002.
Druhá vetva 150AL-8149, bude napojená do potrubnej vetvy 150AL-8102, za regulačným
ventilom PCV8102. Potrubie bude osadené diaľkovou uzatváracou armatúrou HV81003. Potrubná
vetva 150AL-8102 sa následne pripája do vetvy 300AL-8103 vedúcej do NT zásobníka NH3 812001. Napojenie potrubia z Čpavku 4 musí byť v takom mieste, ktoré umožní nepretržité
fungovanie zásobnej nádrže. Miesto napojenia je vyznačené na schéme v.č. G1.4-01. Dopojenie
potrubia 150AL-8149 bude v mieste pripojenia vetvy 50AL-8110. Po uzavretí armatúry PCV8102,
AL162 a AL167 a vyčistení potrubia sa odbočka DN50 potrubia 50AL-8110 od armatúry AL167
odpojí z vetvy 300AL8103. Na jej miesto sa vyhotoví odbočka 300/150 pre pripojenie novej vetvy
150AL-8149, do ktorej sa dopojí odpojené potrubie 50AL-8110. Počas realizácie bude plnenie
zásobníka 81-2001 cez obtok 100AL-8102.
Umiestnenie nového potrubia po jestvujúcich mostoch bude riešené spolu s inými potrubiami,
ktoré sa budú v rámci úpravy mostov pre potrubia napojenia Výrobne čpavku 4 realizovať.
Na potrubí 300AL-8104 z NT zásobníka čpavku 81-2001 do sania existujúcich prečerpávacích 811101 a 81-1102 bude potrebné pre napojenie nových čerpadiel 81-1103 a 81-1104 a napojenie
nového potrubia 150AL-8148 z výroby Čpavok 4 upraviť a predĺžiť existujúcu trasu 300AL-8104.
Medzi odbočkami potrubí sania čerpadiel 81-1101 a 81-1103 bude osadená diaľková uzatváracia
armatúra HZV81001.
Nové čerpadlá budú umiestnené vedľa existujúcich, napojenie a funkčnosť výtlaku nových
čerpadiel bude riešená obdobne ako u existujúcich čerpadiel. Jednotlivé potrubia sánia
prečerpávacích čerpadiel 81-1101/02/03/04 budú osadené armatúrami v rovnakej skladbe ako sú
existujúce potrubia. Na všetkých potrubiach budú namontované nové filtre a spínače zahltenia
čerpadiel. Existujúce sania sa rovnako ako výtlaky upravia podľa sacích a výtlačných hrdiel
nových čerpadiel.
Vo výtlakoch všetkých čerpadiel budú osadené diaľkovo ovládané uzatváracie regulačné armatúry
namiesto existujúcich ručných.
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Spoločné potrubie výtlakov 150AL-8152 a 150AL-8153 nových čerpadiel 81-1103 a 81-1104 bude
napojené do nového obtokového potrubia 150AL-81402 kondenzátora NH3 81-2106.
Cirkulačné potrubia 150AL-81403 a 150AL-81404 chladenia motorov na výtlakoch
prečerpávacích čerpadiel 81-1101/02/03/04 budú napojené do existujúceho potrubia 100AL-8136
napojeného do NT zásobníka čpavku 81-2001.
Potrubie 100AL-81405 výtlakov nových čerpadiel 81-1103 a 81-1104 bude napojené do
existujúceho potrubia 100AL-8136 napojeného do NT zásobníka čpavku 81-2001. Pred miestom
napojenia na potrubie bude potrebné do potrubia osadiť uzatváraciu armatúru AL222.
Na
kondenzátore NH3 81-2106 bude realizované obtokové potrubie 150AL-81402. Za
kondenzátorom bude v potrubnej vetve 150AL-8107 osadený prietokomer FIQ81106, následne sa
vetva za prietokomerom rozdelí na dve samostatné vetvy, ktoré budú napojené na ohrievače NH3
81-2107 A,B. Výstupné potrubie z ohrievača NH3 81-2107 A bude napojené na existujúce
potrubie 150AL-8113 a výstupné potrubie z ohrievača NH3 81-2107 B bude napojené na nové
potrubie 150AL-8146 na expedíciu. Na novom potrubí budú realizované prepojovacie odbočky na
odbočky potrubnej vetvy 150AL-8113. Nová potrubná vetva od ohrievača NH3 81-2107 B umožní
nezávislú rezervnú dopravu čpavku na expedíciu.
Výmena armatúry TCV8106 na potrubnej vetve 200SLS-8101 si nebude vyžadovať úpravy na
potrubí, keďže stavebná dĺžka novej armatúry bude rovnaká.
Výmena armatúry PV8113 si nebude vyžadovať úpravy na potrubí, keďže stavebná dĺžka novej
armatúry bude rovnaká.
Výmena armatúry PV8111 na potrubnej vetve 50IN-8103 si nebude vyžadovať úpravy na potrubí,
keďže stavebná dĺžka novej armatúry bude rovnaká.
Potrubie 40AL-8115 zo zrušeného medzistupňového chladiča 81-2004 bude potrebné demontovať
a zaslepiť pred ventilom LCV8105. Rovnako bude potrebné demontovať všetky potrubia
zrušených zariadení - medzistupňového chladiča 81-2004, kondenzátora NH3 81-2105 a
existujúceho kompresora NH3 81-1007.
Kondenzát z ohrievačov čpavku 81-2107 A,B bude privedený cez odvádzače kondenzátu novým
spoločným potrubím 40CA-81401 do nového zásobníka kondenzátu 81-2014. Potrubie bude
vedené po ľavej strane potrubných mostov č. 161 a 162 do výmenníkovej stanice, kde bude
napojené na nový zásobník kondenzátu 81-2014. V prívodnom potrubí bude osadený trojcestný
ventil QZV8102, ktorý v prípade zvýšenia koncentrácie čpavku nad maximálnu hodnotu
presmeruje kondenzát do chemickej kanalizácie. Pred zásobníkom kondenzátu bude v potrubí
osadený analyzátor QI8102, pracujúci na princípe merania vodivosti. Napojenie sania nových
čerpadiel 81-1111 A,B bude zo spodnej časti nádrže. Výtlaky čerpadiel budú napojené na spoločné
existujúce potrubie 560CA(K2), ktorým je kondenzát privedený do zberného potrubia kondenzátu.
V zásobníku bude osadený nový hladinový spínač, od ktorého signálu bude riadený chod čerpadiel.
Od signalizácie maximálnej hladiny v nádrži bude riadený trojcestný ventil, ktorý v prípade
poruchy čerpadiel presmeruje tok kondenzátu do chemickej kanalizácie.
Sacie potrubie nového záložného kompresora NH3 81-1007 bude napojené odbočkou
z existujúceho potrubia 150AG-8102 úpravou existujúceho potrubia. Výtlak kompresora 100AG81401 bude napojený odbočkou na existujúce potrubie 200AG-8117, vedené po potrubnom moste
163. Potrubia sania a výtlaku kompresora 81-1007 budú osadené pred kompresorom uzatváracími
armatúrami.
Potrubie výtlaku záložného kompresora tlakového vzduchu 81-1008 sa napojí za vzdušníkom 812031 na existujúce rozvodné potrubie tlakového vzduchu 50AII-8101 pri dvojici stĺpov č.6
potrubného mosta 163.
Nový vzdušník 81-2030 sa napojí na rozvodné potrubie tlakového vzduchu 50AII-8101 pri dvojici
stĺpov č.19 potrubného mosta 152. V rozvodnom potrubí 50AII-8101 bude v smere k dvojici stĺpov
č.20 za odbočkou k vzdušníku osadený spätný ventil.
Havarijné zásobovanie Skladu čpavku bude surovou vážskou vodou. Potrebná voda na chladenie
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zariadení na Sklade čpavku bude privedená novou odbočkou 300WS-81401 z prívodu surovej
vody. Odbočka vstupnej vody bude realizovaná PE potrubím vedeným v zemi. V mieste križovania
bude potrubie vedené nad terénom. Na tejto odbočke bude umiestnený aj dvojitý filter 81-5001.
Filtračný kôš v telese filtra je možné čistiť a vymieňať bez potreby demontáže filtra z potrubného
systému pomocou ručného kladkostroja 81-5002.
Zo vstupného oceľového potrubia 300WS-81402 chladiacej vody za filtrom 81-5001 budú
realizované odbočky kondenzátorov NH3 81-2101 81-2102 potrubnými vetvami 200WS-81402 a
200WS-81403, ktoré sa napoja na existujúce potrubia. Rovnako bude realizovaná odbočka 50WS81404 chladiacej vody záložného kompresora NH3. Všetky prívodné potrubia jednotlivých
zariadení budú osadené uzatváracími armatúrami a budú izolované s parným doprovodom.
Potrubia výstupnej chladiacej vody budú realizované v rovnakom usporiadaní armatúr ako potrubia
vstupnej vody. Potrubia nebudú izolované.
Všetky opísané nové napojenia a zmeny prepojenia potrubí budú realizované na potrubných
mostoch alebo pri zariadeniach Skladu čpavku, v ktorom sa bude realizovať predmetná stavba.
PS 8102.5 Statické posúdenie potrubných mostov
Most 160
Statický výpočet rieši posúdenie existujúceho potrubného mosta 160 na zvýšené zaťaženia.
Zvýšené zaťaženia tvoria nové potrubia, ktoré sa priložia už k existujúcim.
Most je vyrobený z bežných komerčných valcovaných profilov z ocele triedy S 235.
Most 160 tvoria tri kyvné stojky a jedna pevná stojka. Polia sú vytvorené z nosníkov I160
s tiahlami z tyčí priemeru 25 mm. Priečniky vytvára dvojica profilov U120 chrbtom k sebe vo
vzdialenosti 200 mm. Rozpon polí mosta je 9 m, výška mosta je 5,8 m.
Konštrukcia mosta bola zaťažená a posúdená v súlade s platnou normou. Prierezy mosta ako aj
most ako celok vyhovujú požiadavkám normy.
Most 161
Statický výpočet rieši posúdenie existujúceho potrubného mosta 161 na zvýšené zaťaženia.
Zvýšené zaťaženia tvoria nové potrubia, ktoré sa priložia už k existujúcim.
Most je vyrobený z bežných komerčných valcovaných profilov z ocele triedy S 235.
Most 161 tvoria štyri stĺpy. Polia sú vytvorené z nosníkov HEB200. Priečniky nad stĺpmi tvoria
prierezy HEB200, priečniky v poliach sú tvorené prierezmi IPN 200. Rozpätia polí sú 4,0m, 9,0 m
a 6,6 m. Šírka stĺpov a mosta je 2,0 m. Výška mosta je 4,68 m.
Konštrukcia mosta bola zaťažená a posúdená v súlade s platnou normou. Prierezy mosta ako aj
most ako celok vyhovujú požiadavkám normy.
Most 162
Statický výpočet rieši posúdenie existujúceho potrubného mosta 162 na zvýšené zaťaženia.
Zvýšené zaťaženia tvoria nové potrubia, ktoré sa priložia už k existujúcim.
Most je vyrobený z bežných komerčných valcovaných profilov z ocele triedy S 235.
Most 162 tvorí sedem stĺpov. Polia sú vytvorené z nosníkov HEB200. Priečniky nad stĺpmi tvoria
prierezy HEB200, priečniky v poliach sú tvorené prierezmi IPN 200. Rozpätia polí sú 6,0 m, 2,0
m, 6,5 m, 2*4,25 m a 2,0 m. Šírka stĺpov a mosta je 2,0 m. Výška mosta je 4,68 m.
Konštrukcia mosta bola zaťažená a posúdená v súlade s platnou normou. Prierezy mosta ako aj
most ako celok vyhovujú požiadavkám normy.
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Most 163
Statický výpočet rieši posúdenie existujúceho potrubného mosta 163 na zvýšené zaťaženia.
Zvýšené zaťaženia tvoria nové potrubia, ktoré sa priložia už k existujúcim.
Most je vyrobený z bežných komerčných valcovaných profilov z ocele triedy S 235.
Most 163 tvorí šesť stĺpov. Polia sú vytvorené z nosníkov HEB200. Priečniky nad stĺpmi tvoria
prierezy HEB200, priečniky v poliach sú tvorené prierezmi IPN 200. Rozpätia polí sú 2,0 m a 4*
6,0 m. Šírka stĺpov a mosta je 2,0 m. Výška mosta je 4,68 m.
Konštrukcia mosta bola zaťažená a posúdená v súlade s platnou normou. Prierezy mosta ako aj
most ako celok vyhovujú požiadavkám normy.
SO 31-05/1 Sklad čpavku – nové základy
Stavebno-konštrukčné riešenie
Existujúci stav, búracie práce:
V rámci stavebnej časti budú vybúrané nasledovné základy existujúcich pozičných čísiel aparátov:
Základ 81-2105 a 81-2004, základy 81-1007 a 81-1601-10 (v miestnosti kompresorov), 81-2107.
Tieto základy budú v exteriéri úplne odstránené, v interiéri odstránené po úroveň podlahy a povrch
bude vyspravený.
Pre inštaláciu nového transformátora T5 sa navrhuje zrealizovať nasledovné búracie práce:
- odstránenie schodov rampy na západnej strane miestnosti trafostanice
- vybúranie západnej steny pre umožnenie rozšírenia miestnosti pre inštaláciu ďalšieho
transformátora
- vybúranie otvoru pre nové vráta rozmeru 2000x2100mm
- vyrezanie nových rýh v betónovej podlahe pre osadenie novej dvojice koľajníc pre nové trafo
- vyrezanie spevnenej plochy pre nové základové pásy oboch rámp
- podmurovanie dvojice existujúcich nosných trámov pod transformátormi pre zvýšenie
priťažiteľnosti novým transformátorom
- vyrezanie nových rýh v betónovej podlahe pre osadenie novej dvojice koľajníc pre nové trafo.
Nový stav:
Pre nové zariadenia budú sčasti využité existujúce betónové základy, sčasti budú vybetónované
nové.
V rámci stavebnej časti budú vybúrané nasledovné základy existujúcich pozičných čísiel aparátov:
Základ 81-2105 a 81-2004, základy 81-1007 a 81-1601-10 (v miestnosti kompresorov), 81-2107.
Tieto základy budú v exteriéri úplne odstránené, v interiéri odstránené po úroveň podlahy a povrch
bude vyspravený. Použitý betón pre základy a žb. dosky C35/45 XC4(SK)- XD2- XF3- XA3Cl0,40-Dmax16-S3, Výstuž B500B.
Riešenie dopravy a napojenie na dopravný systém
Riešenie dopravy a napojenie na existujúci dopravný systém sa realizáciou stavby nemení.
C)
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke
používajú alebo vyrábajú
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok:
V rámci projektu je navrhovaný náhradný zdroj el.energie s odhadovaným počtom prevádzkových
hodín max. do 200 h/rok, ktorý bude zabezpečený pomocou dieselgenerátora poz. č. 81-1601-10.
Ako palivo pre dieselgenerátor sa bude používať: Motorová nafta
Z tohto dôvodu požadujeme doplniť Motorovú naftu do zoznamu pomocných materiálov.
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Názov
Motorová nafta

CAS
Opis, vlastnosti, použitie
68334-30-5 Chemické zloženie:
zmes kvapalných uhľovodíkov
Vlastnosti z hľadiska vplyvu na ŽP a zdravie ľudí:
akútna toxicita: škodlivá pri vdýchnutí
podráždenie kože: dráždi kožu
toxicita (opakovaná expozícia): môže spôsobiť
poškodenie orgánov (krv, pľúca) pri dlhšej alebo
opakovanej expozícii
Fyzikálne a chemické vlastnosti:
vzhľad: kvapalina
zápach: benzínový
Použitie: palivo pre dieselgenerátor
Manipulácia:
Skladovanie – v dobre vetranom priestore, oddelene od
oxidačných činidiel.

Ďalšie údaje sú uvedené v prílohe č. 9.
Zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných
hmôt):
Napäťová sústava - Základné údaje o zdroji resp. o zdrojoch
viď. kapitola B
D)
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách
a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných
účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí
Zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia:
Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania:
Pripravovanú stavbu na Sklade čpavku je nutné hodnotiť z hľadiska Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č.410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov:
Podľa prílohy č.1 Kategorizácia stacionárnych zdrojov spadá do kategórie 4. Chemický priemysel
a podkategória 4.27 Výroba amoniaku.
Podľa prílohy č.2 Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické
požiadavky a podmienky prevádzkovania patrí čpavok (amoniak) medzi znečisťujúce látky vo
forme plynov a pár ako plynné anorganické látky, amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako
NH3 do 3. skupiny a 3. podskupiny.
Podľa prílohy č.1 patrí Výroba amoniaku medzi veľké zdroje znečisťovania.
Podľa prílohy č.3 Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia v bode I sú stanovené
všeobecné emisné limity pre 3. skupinu znečisťujúcich látok - anorganické plyny a pre 3.
podskupinu existujúcich zariadení – 300 g/h, resp. 30 mg/ m3.
Podľa prílohy č.7 Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia, časti D. Chemický priemysel
a bodu 5. Výroba amoniaku platí emisný limit:
0,2 kg/t vyrobeného NH3 (amoniaku)
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Novobudované bezupchávkové čerpadlá (81-1101 až 1104), ohrievače (81-2107 A/B) a záložný
kompresor (81-1007), potrubný systém a armatúry sú zariadením tesným v dôsledku toho sú i
emisie pár zanedbateľné a zďaleka nedosahujú povolený emisný limit.
V rámci projektu je navrhovaný aj náhradný zdroj el.energie s odhadovaným počtom
prevádzkových hodín max. do 200 h/rok, ktorý bude zabezpečený pomocou dieselgenerátora poz.
č. 81-1601-10. Tento dieselgenerátor je zaradený podľa Vyhlášky MŽP SRč. 410/2012 Z.z.,
príloha č.1 do kategórie 1.1 s MTP ≥ 0,3 MW a je považovaný za stredný zdroj znečisťovania
ovzdušia. Jeho výfukové plyny obsahujúce NOx a CO spadajú do 3. skupiny, 4. a 5. podskupiny
znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár.
Podľa prílohy č.4, kapitola IV. článok 5.2 Emisné limity je v Podmienkach platnosti EL
nasledovné: Pre zariadenie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500
h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Pri stavebných a búracích prácach, kedy bude vznikať v menšej miere aj prašné prostredie, budú v
primeranom rozsahu aplikované technické požiadavky a podmienky prevádzkovania v zmysle
prílohy č. 3, kapitola II., bod 1. Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania:
Odpadovou vodou pri novobudovaných zariadeniach je chladiaca voda z kondenzátorov čpavku
81-2101 a 81-2102 a zo záložného kompresoru 81-1007. Táto oteplená odpadová voda vzniká zo
surovej chladiacej vody vážskej len v prípade výpadku elektrickej energie a to v množstve 450
m3/h, ktorá je odvádzaná na ČOV.
Vplyv na povrchové a podzemné vody:
Táto stavba rieši manipuláciu s čpavkom, kde môžu vznikať emisie anorganických plynov
(čpavku) pri prečerpávaní, komprimovaní a ohrievaní v ohrievačoch, čiže v uzavretom systéme
a preto je ochrana podzemných a povrchových vôd pri manipulácii s čpavkom bezpredmetná.
Ohrievacím médiom je para, ktorá sa vracia späť vo forme kondenzátu do uzavretého systému.
Nové zariadenia sú umiestnené na úrovni ± 0,0 m existujúcej Strojovne kompresorov a na blízkej
vonkajšej betónovej ploche.
Ako náhradný zdroj elektrickej energie bude dieselgenerátor 81-1601-10, ktorý je okapotovanou
centrálou, kde sa nachádza aj integrovaná nádrž na motorovú naftu o objeme 932 l so záchytnou
vaňou.
Zoznam produkovaných odpadov:
Odpady vznikajúce pri realizácii stavby:
Katalógové
číslo

15 02 02

17 01 06

17 01 07

Názov odpadu
Filtračné materiály vrátane olejových
filtrov inak nešpecifikovaných,handry
na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými
látkami
Zmesi alebo oddelené zložky betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, a
keramiky obsahujúce nebezpečné
látky (NL)
Zmesi alebo oddelené zložky betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, a

Množstvo Kategória
(t)
odpadu

Spôsob zhodnotenia/
zneškodnenia

0,01

N

Spaľovňa DUSLO, a.s.

1,00

N

Skládka vyhovujúceho
typu

O

Skládka vyhovujúceho
typu
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17 02 03
17 04 05

17 04 09

17 04 11

17 05 06

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

9,5

Plasty
Železo a oceľ

0,05

O

18,5

O

3,5

N

6,9

O

8,0

O

Kovový odpad kontaminovaný NL

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

Výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05

Spaľovňa DUSLO, a.s.
Odovzdať na
recykláciu ext.
zmluvnej spoločnosti
EISEN
Odovzdať na
recykláciu ext.
zmluvnej spoločnosti
EISEN
Odovzdať na
recykláciu ext.
zmluvnej spoločnosti
EISEN
Skládka vyhovujúceho
typu / zásyp

Odpady vznikajúce pri prevádzkovaní stavby:
Katalógové
číslo
13 02 06

Názov odpadu

Množstvo Kategória
(t)
odpadu

Syntetické, motorové, prevodové
a mazacie oleje

328,7 l /23roky

N

Spôsob zhodnotenia/
zneškodnenia
Zhodnotenie
oprávnenou
organizáciou

Pri trvalej prevádzke nových čerpadiel, ohrievačov, kompresorov, armatúr a potrubného systému
nebudú vznikať žiadne tuhé odpady.
Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.):
Stavba si nevyžaduje riešenie ochrany proti zdrojom hluku.
Umelé osvetlenie pracovného priestoru je existujúce a je riešené s ohľadom na požiadavky
bezpečného prístupu k technologickému zariadeniu za zníženej viditeľnosti a s ohľadom na
požiadavky technológie súvisiace s miestnou kontrolou procesu a v súlade s STN 36 0450, STN 36
0451 a NV SR 269/2006.
E)
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste
Bez zmeny.
F)
Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na
predchádzanie emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií
Bez zmeny.
G)
Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku
odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke
Bez zmeny.
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H)
Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení
na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia
Bez zmeny.
I)
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Príloha č. 11: Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
J)
Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na
hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich
prípadných následkov
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov –
pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu:
Stavba „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ v Duslo, a.s., Šaľa nemá žiaden dopad na
priorizáciu rizika podľa postupov DOWs 7 a ani HAZOP štúdie prezentovaných v pôvodných
hodnoteniach rizika pre príslušný skladový objekt.
Príslušná obnova sa netýka zariadení a komponentov, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska posúdenia
rizika ZPH a pre ktoré boli aj spracované stromy porúch a stromy udalostí v zmysle postupov pre
hodnotenie rizika podľa pôvodného zákona č. 261/2002 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky a preto
nie je ani potrebná aktualizácia týchto stromov porúch a stromov udalostí podľa nového zákona č.
128/2015 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky.
Pretože pre príslušné zariadenia a komponenty dotknuté realizáciou stavby „Obnova zariadení na
skladovanie čpavku“
neboli spracované žiadne kvantifikačné zhodnotenia ich potenciálneho
príspevku v vzniku a k rozvoju ZPH v pôvodných hodnotiacich dokumentoch a takáto potreba
nevyplýva ani z nových zhodnotení rizika spojených s týmto skladovým objektom; nie je ani
potrebná kvantifikácia rizika a zhodnotenie následkov pre najhorší reprezentatívny havarijný
scenár spojený s týmito zariadeniami a komponentmi.
V Sklade čpavku boli identifikované a zhodnotené z hľadiska požiadaviek na hodnotenie rizika
ZPH len havarijné scenáre na samotných vysokotlakých zásobníkoch čpavku, NT zásobníka,
uvoľňovačke čpavku a havarijné scenáre spojené s plnením čpavku do železničných cisterien.
Žiadne ďalšie havarijné scenáre na tomto skladovom objekte a jeho zariadeniach už nemajú
potenciál prerásť do ZPH s dosahmi mimo areál podniku.
Z vyššie uvádzaných dôvodov nie je potrebné realizovať opravy, ani zmeny v aktualizovanej
„Bezpečnostnej správe podniku Duslo, a.s., Šaľa“ ani v dokumentácii „Hodnotenie rizík závažnej
priemyselnej havárie – Riziková analýza pre sklad čpavku“, pokiaľ sa v príslušnom skladovom
objekte nebudú realizovať také zmeny, ktoré sa budú týkať a budú mať dopady na hodnotenie
zariadení uvádzaných v predchádzajúcom bode.
Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia:
Z dôvodu realizácie stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ bude vydaná zmena
integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude povolenie na uskutočnenie tejto stavby.
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K)
Opis spôsobu ukončenia činnosti prevádzky a opatrení na vylúčenie rizík prípadného
znečisťovania životného prostredia alebo ohrozenia zdravia ľudí pochádzajúceho
z prevádzky po ukončení jej činnosti a opatrení na prinavrátenie miesta prevádzky do
uspokojivého stavu
Bez zmeny.
L)
Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia
Prevádzkovateľ:
Duslo, a.s., Šaľa
Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Názov prevádzky: Čpavok 2
Názov stavby: Obnova zariadení na skladovanie čpavku
Umiestnenie stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/1, 6040/189 - katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely sú zapísané v liste vlastníctva č. 841
v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Katastrálne územie: Močenok
Meno, priezvisko ( názov ) a adresa ( sídlo ) projektanta:
Ing. František Horváth
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Ing. Dušan Zich
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Ing. Michal Pivoňka
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Ing. Marián Jablonský
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Ing. Dušan Balažovjech
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Ing. Ivan Zakov
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Ing. Viera Srnánková
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Ing. Ján Kandráč, Csc.
CHEMPROCES, spol. s r.o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava
Základné údaje o stavbe:
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
Stavba „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ je členená na tieto prevádzkové súbory a
stavebné objekty:
Prevádzkové súbory/Prevádzkové jednotky:
PS 8102 Komprimácia, chladenie a ohrev čpavku
PJ 8102.1 Prevádzkové zariadenie
PJ 8102.2 Meranie a regulácia
PJ 8102.3 Motorická inštalácia
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PJ 8102.4 Prevádzkové potrubie
PJ 8102.5 Statické posúdenie potrubných mostov
Stavebné objekty:
SO 31-05/1 Sklad čpavku – Nové základy.
Popis stavby
Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa nemení charakter ani kapacita
existujúceho Skladu čpavku:
- nízkotlaký nízkoteplotný zásobník, poz. č. 81-2001: objem 15 000 t
- 4 guľové zásobníky, poz. č. 81-2020-01 až 81-2020-04: objem 4x500 t.
Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia
Skladu čpavku. Jedná sa o modernizáciu existujúcich skladovacích zariadení čpavku, ktoré sú
zastarané a opotrebované.
Realizáciou tejto stavby je osadenie obnovených a nových technologických zariadení, ako aj
zrušenie niektorých zariadení na Sklade čpavku; pripojenie Skladu čpavku na prívodné potrubie
čpavku z pripravovanej novej výrobnej jednotky Čpavok 4; skvalitnenie režimu ako aj nezávislosť
prevádzkovania skladu na energetických zdrojoch v prípade výpadku elektrickej energie
vybudovaním samostatného zdroja elektrickej energie, tlakového vzduchu a chladiacej vody.
Na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia Skladu
čpavku je potrebné nahradiť zastarané a opotrebované technologické zariadenia s nadväznosťou na
prístroje MaR a elektrickú výzbroj prevádzky.
Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ budú zrušené nasledovné
technologické zariadenia:
- medzichladič amoniaku 81-2004
- kondenzátor amoniaku 81-2105
- ohrievač amoniaku 81-2107
- čerpadlo kondenzátu 81-1111.
Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa vymenia nasledovné existujúce
zariadenia:
- piestový kompresor 81-1007
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1101/02
- zásobník kondenzátu 81-2014
- transformátor T4.
Počas realizácie stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa osadia tieto nové zariadenia:
- kompresor tlakového vzduchu 81-1008
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1103/04
- čerpadlá kondenzátu 81-1111 A,B
- dieselgenerátor 81-1601-10
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2030
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2031
- ohrievače amoniaku 81-2107 A,B
- filter surovej vody 81-5001
- kladkostroj 81-5002
- transformátor T5.
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Ochrana ovzdušia:
Pripravovanú stavbu na Sklade čpavku je nutné hodnotiť z hľadiska Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č.410/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov:
Podľa prílohy č.1 Kategorizácia stacionárnych zdrojov spadá do kategórie 4. Chemický priemysel
a podkategória 4.27 Výroba amoniaku.
Podľa prílohy č.2 Zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa ustanovujú emisné limity, technické
požiadavky a podmienky prevádzkovania patrí čpavok (amoniak) medzi znečisťujúce látky vo
forme plynov a pár ako plynné anorganické látky, amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako
NH3 do 3. skupiny a 3. podskupiny.
Podľa prílohy č.1 patrí Výroba amoniaku medzi veľké zdroje znečisťovania.
Podľa prílohy č.3 Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia v bode I sú stanovené
všeobecné emisné limity pre 3. skupinu znečisťujúcich látok - anorganické plyny a pre 3.
podskupinu existujúcich zariadení – 300 g/h, resp. 30 mg/ m3.
Podľa prílohy č.7 Špecifické požiadavky pre technologické zariadenia, časti D. Chemický priemysel
a bodu 5. Výroba amoniaku platí emisný limit:
0,2 kg/t vyrobeného NH3 (amoniaku)
Novobudované bezupchávkové čerpadlá (81-1101 až 1104), ohrievače (81-2107 A/B) a záložný
kompresor (81-1007), potrubný systém a armatúry sú zariadením tesným v dôsledku toho sú i
emisie pár zanedbateľné a zďaleka nedosahujú povolený emisný limit.
V rámci projektu je navrhovaný aj náhradný zdroj el.energie s odhadovaným počtom
prevádzkových hodín max. do 200 h/rok, ktorý bude zabezpečený pomocou dieselgenerátora poz.
č. 81-1601-10. Tento dieselgenerátor je zaradený podľa Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.,
príloha č.1 do kategórie 1.1 s MTP ≥ 0,3 MW a je považovaný za stredný zdroj znečisťovania
ovzdušia. Jeho výfukové plyny obsahujúce NOx a CO spadajú do 3. skupiny, 4. a 5. podskupiny
znečisťujúcich látok vo forme plynov a pár.
Podľa prílohy č.4, kapitola IV. článok 5.2 Emisné limity je v Podmienkach platnosti EL
nasledovné: Pre zariadenie používané výlučne na núdzovú prevádzku, ak je v prevádzke < 500
h/rok, sa emisné limity neuplatňujú.
Pri stavebných a búracích prácach, kedy bude vznikať v menšej miere aj prašné prostredie, budú v
primeranom rozsahu aplikované technické požiadavky a podmienky prevádzkovania v zmysle
prílohy č. 3, kapitola II., bod 1. Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania:
Odpadovou vodou pri novobudovaných zariadeniach je chladiaca voda z kondenzátorov čpavku
81-2101 a 81-2102 a zo záložného kompresoru 81-1007. Táto oteplená odpadová voda vzniká zo
surovej chladiacej vody vážskej len v prípade výpadku elektrickej energie a to v množstve 450
m3/h, ktorá je odvádzaná na ČOV.
Vplyv na povrchové a podzemné vody:
Táto stavba rieši len manipuláciu s čpavkom, kde môžu vznikať emisie anorganických plynov
(čpavku) pri prečerpávaní, komprimovaní a ohrievaní v ohrievačoch, čiže v uzavretom systéme
a preto je ochrana podzemných a povrchových vôd pri manipulácii s čpavkom bezpredmetná.
Ohrievacím médiom je para, ktorá sa vracia späť vo forme kondenzátu do uzavretého systému.
Nové zariadenia sú umiestnené na úrovni ± 0,0 m existujúcej Strojovne kompresorov a na blízkej
vonkajšej betónovej ploche.
Ako náhradný zdroj elektrickej energie bude dieselgenerátor 81-1601-10, ktorý je okapotovanou
centrálou, kde sa nachádza aj integrovaná nádrž na motorovú naftu o objeme 932 l so záchytnou
vaňou.

Strana 23 / 28
Zoznam produkovaných odpadov:
Odpady vznikajúce pri realizácii stavby:
Katalógové
číslo

15 02 02

17 01 06

Názov odpadu
Filtračné materiály vrátane olejových
filtrov inak nešpecifikovaných,handry
na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými
látkami
Zmesi alebo oddelené zložky betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, a
keramiky obsahujúce nebezpečné
látky (NL)

17 01 07

Zmesi alebo oddelené zložky betónu,
tehál, obkladačiek, dlaždíc, a
keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

17 02 03
17 04 05

Plasty
Železo a oceľ

17 04 09

17 04 11

17 05 06

Množstvo Kategória
(t)
odpadu

0,01

N

Spaľovňa DUSLO, a.s.

1,00

N

Skládka vyhovujúceho
typu

9,5

O

Skládka vyhovujúceho
typu

0,05

O

18,5

O

3,5

N

6,9

O

8,0

O

Kovový odpad kontaminovaný NL

Káble iné ako uvedené v 17 04 10

Výkopová zemina iná ako uvedená
v 17 05 05

Spôsob zhodnotenia/
zneškodnenia

Spaľovňa DUSLO, a.s.
Odovzdať na
recykláciu ext.
zmluvnej spoločnosti
EISEN
Odovzdať na
recykláciu ext.
zmluvnej spoločnosti
EISEN
Odovzdať na
recykláciu ext.
zmluvnej spoločnosti
EISEN
Skládka vyhovujúceho
typu / zásyp

Odpady vznikajúce pri prevádzkovaní stavby:
Katalógové
číslo
13 02 06

Názov odpadu

Množstvo Kategória
(t)
odpadu

Syntetické, motorové, prevodové
a mazacie oleje

328,7 l /23roky

N

Spôsob zhodnotenia/
zneškodnenia
Zhodnotenie
oprávnenou
organizáciou

Pri trvalej prevádzke nových čerpadiel, ohrievačov, kompresorov, armatúr a potrubného systému
nebudú vznikať žiadne tuhé odpady.
Prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.):
Stavba si nevyžaduje riešenie ochrany proti zdrojom hluku.
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Umelé osvetlenie pracovného priestoru je existujúce a je riešené s ohľadom na požiadavky
bezpečného prístupu k technologickému zariadeniu za zníženej viditeľnosti a s ohľadom na
požiadavky technológie súvisiace s miestnou kontrolou procesu a v súlade s STN 36 0450, STN 36
0451 a NV SR 269/2006.
Ochrana prírody a krajiny:
Výstavbou nebudú dotknuté žiadne chránené objekty ani porasty. Výstavba nemá žiadny vplyv na
existujúce ochranné pásma Duslo, a.s.
Výstavba bude prebiehať len za minimálne potrebnej odstávky existujúcej prevádzky Skladu
čpavku – výstavbou sa ochranné pásma nemenia a pri výstavbe sa uvažuje s použitím
bezpečnostných opatrení.
Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“:
- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Duslo IV. etapa“ (kolaudačné
rozhodnutie č. 310/Pn/76 zo dňa 11.3.1976) realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie
čpavku“
- doplnenie nového pomocného materiálu: Motorová nafta (z dôvodu uvedenia nového zariadenia
Dieselgenerátor, poz. č. 81-1601-10 do prevádzky).
M)
Návrh podmienok povolenia
Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy
v prevádzke:
Bez zmeny
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník:
viď. kapitola I
Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov:
viď. kapitola J
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke:
Skúšobná prevádzka sa nevykoná.
Komplexnými skúškami sa uvedie zmontovaná dodávka do chodu a dodávateľ preukáže, že
dodávka nemá skryté chyby a je spôsobilá na uvedenie do trvalej prevádzky. V rámci
komplexného vyskúšania zariadení sa preukazuje hlavne:
- istota chodu technologických zariadení
- bezpečnosť prevádzky
- funkčná spoľahlivosť
- ľahkosť, plynulosť a prístupnosť ovládania strojov a zariadení
- preverenie funkcie prístrojov MaR.
Pred zahájením komplexných skúšok - okolie stavby (miesto umiestnenia nových technologických
zariadení) musí byť vyčistené a bude potrebné splniť tieto podmienky :
- kontrola dokumentácie a protokolov o individuálnych a tesnostných skúškach,
- kontrola zariadenia ako celku z hľadiska projektového, konštrukčného, výrobného, montážneho a
stavebného (spolu s napojením SRTP a ovládaním)
- uvedenie rozvodov energií do prevádzky a prevzatie montáže všetkých subdodávateľov
- prevzatie jednotlivých zariadení
- doba trvania je stanovená na 72 hodín.
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Po úspešnom vykonaní 72 hodinových skúšok na novom technologickom zariadení sa potvrdí
funkčnosť diela.
Súčasťou prípravy na komplexné vyskúšanie sú tieto skúšky :
Stavebná skúška (skúška po montáži) potvrdzujúca, že :
- stroje, zariadenia, elektročasť a prístroje SRTP sú správne namontované podľa PD a inštrukcií
výrobcu
- potrubné rozvody boli úspešne podrobené tlakovej a tesnostnej skúške
- elektrické káble a káble MaR sú odskúšané
- k dispozícii je kompletná sprievodná technická dokumentácia vrátane potrebných osvedčení a
certifikátov
Individuálne preskúšanie potvrdzujúce, že zariadenie je kompletné a jeho montáž riadne ukončená
Funkčné skúšky jednotlivých technologických zariadení a prístrojov potvrdzujúce, že mechanický
stav zariadenia overený za chodu umožňuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Funkčná skúška sa vykoná s prevádzkovým médiom a má trvať dostatočne dlhú dobu, počas ktorej
je možné zistiť mechanický stav zariadenia za chodu a dosiahnuté parametre. Po úspešných
funkčných skúškach by malo nasledovať komplexné vyskúšanie.
Nevyhnutným predpokladom pre realizáciu komplexných skúšok je odborná pripravenosť
personálu obsluhy technologického zariadenia. Tento personál musí byť preukázateľne
oboznámený s predpismi pre obsluhu strojov a zariadení.
Komplexné skúšky sa uskutočnia s médiom – čpavok, para, chladiaca voda a tlakový vzduch.
Komplexné vyskúšanie nových prístrojov a projektovaných obvodov SRTP ako aj zariadení PRS
sa vykoná súčasne s komplexným skúšaním nových strojno-technologických zariadení.
Po realizácii stavby bude podaná žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia do trvalej
prevádzky.
N)
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý
orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv
Prevádzkovateľ, vlastník pozemku:
Duslo, a.s., Šaľa
Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako, vedúci OŽPaOZ
Telefónny kontakt:
031/775 4328
Adresy účastníkov konania:
Obec:
Močenok
Adresa:
Obecný úrad
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok
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Adresy dotknutých orgánov:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné
hospodárstve
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

prostredie – štátna správa v odpadovom

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody
a krajiny
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

O)
Prehlásenie:
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.
Podpísaný:
(zástupca organizácie)

Dátum: 10.02.2016

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci OŽPaOZ
Pečiatka alebo pečať
podniku:
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P)
Prílohová časť
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 07.01.2016,
číslo dožiadania: el-253/2016/T
Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako

1

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Celková situácia stavby: Obnova zariadení na skladovanie čpavku
Strojná dispozícia 1 – existujúci stav
Strojná dispozícia 2 – nový stav
Generel Dusla, a.s., Šaľa (s vyznačením realizácie stavby: Obnova zariadení
na skladovanie čpavku)

3/A
3/B
3/C
4

Výpis z katastra nehnuteľností – k.ú. Močenok
Výpis z listu vlastníctva č. 841 – čiastočný
Kópia katastrálnej mapy – k.ú. Močenok
Strojnotechnologická schéma
Technická charakteristika zariadení
Karta bezpečnostných údajov: Motorová nafta
Plán organizácie výstavby pre stavbu: Obnova zariadení na skladovanie
čpavku
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Ďalšie prílohy
Žiadosť o stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Duslo IV.
etapa“ (kolaudačné rozhodnutie č. 310/Pn/76 zo dňa 11.3.1976) realizáciou
stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“
Rozhodnutie o udelení povolenia na uvedenie prevádzkovo-ucelených
objektov stavby „Duslo IV.etapa“ do trvalej prevádzky č. 310/Pn/76 zo dňa
11.3.1976
Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. 2200000/6350 zo dňa
10.12.2015
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., č. 6520/4/2015 zo dňa
16.12.2015
Odborné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Nitre č. ORHZ-NR1-1106/2015 zo dňa 08.12.2015
Záväzné stanovisko obce podľa § 120 a § 140b stavebného zákona č.
362/2015/SÚ/2597 zo dňa 08.12.2015
Záväzné stanovisko obce k PD „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“
podľa § 4 ods. 3 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. – č. 2612/2015 zo dňa
10.12.2015
Stanovisko Okresného úradu Šaľa – odbor krízového riadenia k PD „Obnova
zariadení na skladovanie čpavku“ č. OU-SA-OKR-2015/007388-2 zo dňa
9.12.2015
Stanovisko MŽP SR č. 2978/2016-3.4/ml zo dňa 01.02.2016
Projekt: Obnova zariadení na skladovanie čpavku
Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii

2

údaje
utajované
a dôverné

5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18

19

20
21
22
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závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov – 5. vydanie
Rozhodnutie – súhlas k 5. Vydaniu Bezpečnostnej správy č. OU-SA-OSZP2015/001228-14 zo dňa 14.04.2015
Prehlásenie k bezpečnostnej správe – z dôvodu realizácie stavby: Obnova
zariadení na skladovanie čpavku
Zoznam použitých skratiek a značiek

v el. forme

23
24
25

*

Príloha č. 22 ( v el. forme ) –
Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5. vydanie:
V elektronickej forme bola prílohou č. 20 k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku
„Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“ podľa zákona o IPKZ zo dňa 22.04.2015, ktorá bola zaslaná
SIŽP v liste č. OŽPaOZ/2001/2015 zo dňa 22.04.2015.

