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Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku „Irganox“ podľa zákona o Integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia
V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Irganox“ podľa zákona o IPKZ žiadame:
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Výroba kvapalného antioxidantu
CG – Irganox L 57“ (kolaudačné rozhodnutie č. V/97/11987-Ga, V/97/13681-Ga zo dňa
11.8.1997) realizáciou stavby „Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“
- 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 „Irganox“ podľa zákona o IPKZ
Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
v oblasti ovzdušia
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
vybudovaním stavby „Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“
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:
súhlas na uskutočnenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 8 zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov:
vyjadrenie 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
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 „Výroba kvapalného antioxidantu CG – Irganox L 57“ (kolaudačné
rozhodnutie č. V/97/11987-Ga, V/97/13681-Ga zo dňa 11.8.1997) realizáciou stavby
„Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“.
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
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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: Irganox
Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370211305
Povoľovaná priemyselná činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe
č. 1 zákona o IPKZ –
4.1.d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny,
amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty
Číslo platného integrovaného povolenia:
Rozhodnutie č. 1393/OIPK/569/06-Gá/370211305 zo dňa 24.04.2006 zmenené a doplnené
rozhodnutiami:
č. 2911-16324/2009/Poj,Goc/370211305/Z1-SP zo dňa 18.05.2009
č. 806-16378/2009/Poj/370211305/Z2-SP zo dňa 21.05.2009
č. 7038-31490/2009/Raf/370211305/Z3 zo dňa 02.10.2009
č. 8413-34564/2009/Poj/370211305/Z4 zo dňa 27.10.2009
č. 6666-31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP zo dňa 25.10.2010
č. 248-13646/2011/Poj/370211305/Z6 zo dňa 06.05.2011
č. 6764-21115/2011/Goc/370211305 zo dňa 20.07.2011 ( oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č.
6666-31428/2010/Poj/370211305/Z5-SP zo dňa 25.10.2010
č. 5908-29812/2011/Goc/370211305/Z8 zo dňa 20.10.2011
č. 5725-32004/2011/Goc/370211305/Z7 zo dňa 10.11.2011
č. 4530-16142/2012/Goc/370211305/Z9 zo dňa 07.06.2012
č. 6410-21370/2012/Šim/370211305/Z10 zo dňa 01.08.2012
č. 6566-29343/2012/Goc/370211305/Z11 zo dňa 17.10.2012
č. 765-10629/2014/Sza, Jak/370211305/Z12-SP zo dňa 03.04.2014
č. 732-2245/2015/jur/370211305/Z13-SkP zo dňa 27.01.2015
č. 3487-13333/2015/Rum/370211305/Z14 zo dňa 13.05.2015
Adresa prevádzky: Duslo, a.s.
prevádzka Irganox
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
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Spôsob prevádzkovania: stála výroba
Zmeny, ktoré vzniknú v prevádzke realizáciou stavby „Modernizácia MLT okruhu výrobne
Irganoxov“:
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 6040/1,6040/9 - katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/1, 6040/9 sú zapísané v liste
vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.
Stručný popis prevádzky:
Názov stavby: Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov
Charakter stavby: trvalá (priemyselná stavba - zmena na technologickom zariadení)
Investor stavby: Duslo, a.s., Šaľa
Spracovateľ projektovej dokumentácie: EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Základné údaje o stavbe:
V zmysle vyjadrenia OÚ Šaľa-odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP2016/006738-2 zo dňa 27.09.2016 (príloha č. 15) nie je stavba „Modernizácia MLT okruhu
výrobne Irganoxov“ predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Účel stavby:
Cieľom pripravovaného projektového zámeru v prevádzke „Irganox“ je pokrytie rastúcej potreby
teplonosného média, ktoré sa vo výrobnom procese používa na ohrev určených aparátov (reaktory,
kotle). Ako teplonosné médium sa používa Marlotherm LH a Marlotherm SH, ktoré sú v pomere 1
: 1. Marlotherm pracuje v uzatvorenom cirkulačnom okruhu zdroj tepla (MLT kotolňa) –
odoberatelia tepla (reaktory, kotle).
Pôvodný marlothermový kotol má tepelný výkon 1600kW.
Nový navrhovaný marlothermový kotol bude mať výkon 3000 kW.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Prevádzkové súbory: PS 015 Kotolňa Marlothermu
Stavebné objekty: SO 015 Kotolňa Marlothermu
E.1 SO 015.01 Oceľové konštrukcie a súvisiace stavebné úpravy
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je demontáž existujúcej kotolne Marlothermu,
vlastný návrh a inštalácia novej kotolne, ktorá pozostáva z nových strojnotechnologických
zariadení obdobných ako sú tie pôvodné, ale s vyšším výkonom.
Na tejto plošine budú umiestnené nasledovné zariadenia :
•
Marlothermový kotol s výkonom 3000 kW (poz.č. E 301)
•
Plynový horák na spaľovanie zemného plynu (poz.č. B 301)
•
Cirkulačné čerpadlá marlothermu (poz.č. P 301 A, B)
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•
Expanzomat (poz.č. H 301)
Odvod spalín z kotla bude cez nový 3-vrstvový nerezový komín (poz.č. D 301), ktorý bude
inštalovaný na susednú stenu objektu.
Návrh riešenia
Realizáciou stavby sa nezmení spôsob doplňovania MLT cirkulačného okruhu. Zo zásobníka H23
bude Marlotherm prečerpávaný pomocou procesného cirkulačného čerpadla P11 do kotlového
marlothermového okruhu až kým nebude naplnený po stanovenú hladinu v expanzomate H301.
Potom sa prečerpávanie zastaví a uzatvorí sa ventil na doplňovacom potrubí marlothermového
okruhu. Uvedú sa do činnosti cirkulačné čerpadlá poz.č. P301 A, B a spustí sa kotol Marlothermu
poz.č. E301.
Nový marlothermový kotol je navrhnutý kotol od fy. REGIOMAT typ 3000/40 o výkone 3000 kW
s horákom WEISHAUPT s automatickou reguláciou príkonu typ G 30/2-A. Hlavné rozmery kotla
sú : priemer D=2,26m , dĺžka L=4,66m , objem V= 2487 l. Hmotnosť prázdneho kotla je cca.7900
kg, hmotnosť plného kotla je cca. 10500kg.
Cirkuláciu teplonosného média bude zabezpečovať dvojica odstredivých horizontálnych čerpadiel
Allweiler typ NTVH, dopravované množstvo Q=130 m3/hod., dopravná výška h=45 m kv.st.,
motor Pn=18 kW. Čerpadlá budú uložené na spoločnom oceľovom základovom ráme, celková
hmotnosť je cca. 1000 kg.
Expanzná nádoba H301 sa využije existujúca. Hlavné rozmery sú : priemer D=1,2m , výška 2,63m
a objem V=2500l. Hmotnosť prázdnej nádoby je cca. 800 kg, hmotnosť plného expanzomatu je
cca. 3000kg.
Pri stene v priestore kotolne bude v cirkulačnom okruhu Marlothermu zaradená prepojka medzi
výstupom a spiatočkou MLT so zabudovaným riadeným obtokovým ventilom, ktorý bude pri
nábehu naplno otvorený do spiatočky cirkulačného okruhu a umožní nábeh kotla aj bez zapojenia
technologických zariadení odoberajúcich teplo z Marlothermu.
Odvod spalín z kotla bude cez nový 3-vrstvový nerezový komín (poz.č. D 301), ktorý bude
inštalovaný na susednú stenu objektu. Pre meranie emisií je potrebné mať prístup k odbernému
miestu na komíne. Tento prístup zabezpečí obslužná plošina 1,0x1,0m s rebríkom. Použije sa
existujúca plošina, ktorá sa demontuje a po inštalácii nového komína sa opätovne namontuje na
novú pozíciu.
Technicko-konštrukčné riešenie
Výrobný objekt 34-45 je priemyselná viacpodlažná budova s pôdorysnými rozmermi 116,64 x
27,64m. Rozdelená je na výrobnú a nevýrobnú časť. Výrobná časť je vysoká 22,8m a nevýrobná
časť 13,8m. Obe časti sú oddelené požiarnou stenou.
Na streche nevýrobnej časti je na nivelete +14,7m v rade stĺpov C2-C3/D2-D3 na samostatnej
oceľovej konštrukcii inštalovaná kotolňa Marlothermu.
Hlavný nosný systém tvoria železobetónové stĺpy 400/600 a 400/900, priečle, stužidlové trámy
a stužidlové steny. Priečle na rozpon 9,0m a 6,0m sú typové , rovnako tak aj stužidlové trámy.
Stropnú konštrukciu tvoria panely SPIROLL hrúbky 300mm a železobetónová membrána hrúbky
30mm.
Nová navrhovaná kotolňa bude mať pôdorysné rozmery 8,0 x 5,0m , výška prestrešenia bude
cca.5,8m.
Strešnú konštrukciu, na ktorej je umiestnená Marlothermová kotolňa, tvoria stropné panely
ukladané na väzníky, ktoré sú uložené na stĺpy skeletu. Podľa tvaru väzníka a doby realizácie
stavby usudzujeme, že ide o väzník ťažkého priemyselného skeletu, ktorý bol navrhovaný pre
priemyselné objekty rozponov 6,0 a 9,0 m – v priečnom smere 6,0 m. Ide o nosník s konzolami, na
ktoré boli uložené strešné panely. Priestor medzi čelami panelov bol zmonolitnený a previazaný
s väzníkom výstužou presahujúcou z väzníka. Takto vznikol nosník s konzolami kde obdĺžniková
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časť prierezu má rozmer 30/95 cm. Ťažký priemyselný skelet bol navrhnutý v dvoch úrovniach
zaťaženia – 1000 kg/m2 a 2000 kg/m2.
Zaťaženie technológiou: spolu cca. 20,0 t.
Zaťaženie od oceľovej konštrukcie: cca. 12,5 t.
Zaťaženie od záchytnej nádrže (pod OK) : cca. 7,5 t.
Celkové zaťaženie: cca. 40,0 t.
Jeden nosník je zaťažený cca ½ zaťaženia t.j. 20 t. Pri zaťažovacej šírke nosníka 6,0 m a jeho dĺžky
9,0 m je rovnomerné zaťaženie 20 / ( 6,0 x 9,0 ) = 0,37 t/m2, čo je menej ako 1,0 t/m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je zistená únosnosť strešného väzníka, je nosná konštrukcia
navrhnutá tak, že zaťaženie je prenesené na konce strešného väzníka. Na vonkajšej strane objektu
je reakcia prenesená nad stĺp a na druhej strane tesne vedľa podpory väzníka. Takto zaťažený
väzník nie je namáhaný od nového zaťaženia na ohyb. Dôležité pre určenie únosnosti nosníka je
jeho únosnosť v šmyku v mieste uloženia.
Vzhľadom na nerovnomerné rozloženie zaťaženia pozdĺž nosníka maximálna reakcia pôsobiaca na
nosník je 22,4 t.
Strešný väzník je navrhnutý na priečnu silu minimálnej hodnoty:
R = 1,0 (zaťaženie/m2) x 6 (zaťažovacia šírka nosníka) x 4,5 (½ dĺžky nosníka) = 27,0 t
Táto hodnota je bez výpočtových koeficientov, ktoré ju ešte zväčšia.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti strešný väzník nebol posúdený, ale bola preukázaná jeho
dostatočná únosnosť pre dané zaťaženie.
Zaťaženia (zaťaženie od technológie, zaťaženie vlastnou oceľovou konštrukciou a zaťaženie od
záchytnej vane):
Plošina je navrhnutá na zaťaženie technologickým zariadením podľa strojnej dispozície. V
havarijnej nádrži je uvažované so zaťažením od 30 cm stĺpca kvapaliny ( hustota približne rovnaká
ako voda ).
Úžitkové zaťaženie plošiny je uvažované hodnotou 1,50 kN/m2.
Klimatické zaťaženia sú podľa platných noriem:
zaťaženie vetrom – I. vetrová oblasť
zaťaženie snehom – 1. zóna
Oceľovú konštrukciu tvorí rošt vytvorený valcovanými nosníkmi. Hlavné dva nosníky sú uložené
na krátke oceľové stĺpy. Vzhľadom na to, že nebolo možné zistiť únosnosť väzníka existujúcej
haly, na ktorú je rošt uložený, sú stĺpy roštu uložené na kraj väzníka. Ide o vysoký prefabrikovaný
väzník, ktorý sme nezaťažovali v strede rozpätia, aby nebol zväčšený moment na väzníku. Priečna
sila pri podpore nosníka neprekračuje únosnosť nosníka v šmyku.
Nosníky roštu medzi hlavnými nosníkmi slúžia na uloženie súčastí kotolne. Medzi
technologickými zariadeniami sú vytvorené plošiny pre obsluhu a údržbu. Plošiny sú z
podlahových roštov. Prístup na plošinu je existujúcimi dverami, ktoré vedú na strechu objektu. Z
plošiny je prístup na existujúcu strechu rebríkom medzi hlavné nosníky a schodmi k ďalším
zariadeniam. Plošina je lemovaná trubkovým zábradlím s okopovým plechom.
Pod hlavnými nosníkmi je zavesená sústava nosníkov na uloženie havarijnej nádrže zvarenej z
plechu. Nádrž sa nachádza pod technologickým zariadením.
Celá plošina je prekrytá prístreškom z trapézového plechu. Stĺpy prístrešku sú privarené na hlavné
nosníky. Medzi stĺpmi je navrhnuté zvislé zavetrovanie prístrešku. Prístrešok nie je opláštený.
Poznámka : požiadavkou investora je maximálne využitie komponentov existujúcej marlothermovej
kotolne, vrátane oceľovej konštrukcie. Z toho vyplýva aj návrh využiť v maximálne možnej miere
existujúce prestrešenie plošiny. Táto požiadavka bude v stupni PD pre realizáciu stavby
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zohľadnená tak, aby sa podľa možností využil nosný rám a aj samotné prekrytie strechy ( trapézový
plech ) pri zohľadnení platných noriem a predpisov pre navrhovanie oceľových konštrukcií.
Stavebné úpravy:
- Po demontáži existujúcich zariadení, potrubí a konštrukcií kotolne je potrebné zabetónovať
vzniknuté diery po odstránených ocelových konštrukciách.
- Ďalej je potrebné vybúrať nové otvory rozmeru 400x400 mm, slúžiace pre kotvenie novej
oceľovej konštrukcie.
- Po ukotvení oceľovej konštrukcie je potrebné zvyšné časti vybúraných dier spätne zabetónovať.
- Existujúcu hydroizolačnú vrstvu strešnej konštrukciu, na ktorej je kotolňa umiestnená, je
potrebné po demontáži očistiť, odstrániť poškodené časti, napenetrovať a aplikovať novú
hydroizolačnú vrstvu vo výmere cca 160 m²
Pre odvod spalín z kotla je navrhnutý nový komín. Jedná sa o stavebnicový viacvrstvový nerezový
komín priemeru DN600, inštalovaný kotvením na susediacu stenu objektu. Stavebná výška komína
je 10,0m , horná úroveň výduchu z komína je na úrovni +26,3m ( voči úrovni podlahy na prízemí
±0,000 ). Prevýšenie nad úrovňou plochej strechy +22,8m je 3,5m.
Pre meranie emisií je vytvorený prístup k odbernému miestu na komíne, obslužná plošina
1,0x1,0m na úrovni + 5,5m od úrovne strechy. Výstup na plošinu je po rebríku s ochranným
košom. Použije sa existujúca plošinka, ktorá sa demontuje spolu so starým kotlom 1600kW a po
montáži nového kotla 3000kW sa plošinka inštaluje na novú pozíciu.
E.2 SO 015.02 Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
Projekt rieši:
- Návrh úpravy existujúceho vývodu v nn rozvádzači ROU34-45.3, pole 2, vývod 101
- Svetelnú inštaláciu prístrešku MLT kotolne
- Dispozíciu elektro zariadení a káblových rozvodov
- Bleskozvod a uzemnenie
Krytie elektrických zariadení
Elektroinštalácia je navrhnutá z prvkov, ktoré svojim krytím a prevedením zodpovedajú danému
prostrediu tak, ako to vyžadujú ustanovenia príslušných noriem STN. Výber elektrických zariadení
a elektroinštalačných prvkov sa realizoval tak, aby boli zabezpečené základné podmienky
bezpečnosti osôb, majetku a životného prostredia pri prevádzkovej spoľahlivosti a určenom
spôsobe používania elektroinštalácie a el. zariadení. Výber elektrických zariadení
a elektroinštalačných prvkov podľa vonkajších vplyvov bol urobený nielen s ohľadom na správnu
funkciu, ale aj s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti a na zaistenie bezpečnosti podľa STN 33
2000-4-41/2007/ a STN 33 2000-4-43/2004/.





G.1 PS 015.01 Prevádzkové (energetické) zariadenie
Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie je demontáž existujúcej kotolne
Marlothermu, vlastný návrh a inštalácia novej kotolne, ktorá pozostáva z nových
strojnotechnologických zariadení obdobných ako sú tie pôvodné, ale s vyšším výkonom.
Jedná sa o nasledovné nové zariadenia :
Marlothermový kotol REGIOMAT typ 3000/40 (poz.č. E 301)
- tepelný výkon Qv = 3000 kW
- menovitý tepelný príkon Qp = 3260 kW
- teplonosné médium: Marlotherm SH a Marlotherm LH (1:1), teplota 300°C
Plynový horák na spaľovanie zemného plynu (poz.č. B 301)
- pretlakový modulovaný horák Weishaupt WM-G 30/2-A ZM
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Cirkulačné čerpadlá Marlothermu (poz.č. P 301 A, B)
- dopravované množstvo : 130 m3/hod.
- dopravná výška : 45 m kv. stl.
Komín 3-vrstvový nerezový fasádny (poz.č. D 301)
- priemer DN=600
- stavebná výška komína : ~10,0m
- úroveň výduchu z komína (úroveň ±0,000m zodpovedá úrovni podlahy na prízemí) : + 26,3 m
Rozdeľovač Marlothermu (poz.č. Z 301A)
Zberač Marlothermu (poz.č. Z 301B)
Záchytná vaňa pod MLT kotolňou (poz.č. H301/1)
- objem V=6,0m3
Existujúce zariadenia, ktoré sa po revízii opätovne inštalujú v novej kotolni :
Expanzomat (poz.č. H 301)
- hlavné rozmery : objem V=2500l, priemer D=1200mm, výška H=2630mm
Obslužná plošina 1,0 x 1,0m pre meranie emisií na komíne D 301
Technologické zariadenie kotolne je a aj bude inštalované na nosnej a obslužnej technologickej
plošine, ktorá je umiestnená na streche výrobného objektu 34-45 na úrovni 14,7m.
Pôvodná technologická obslužná plošina MLT kotolne bude demontovaná a na jej mieste bude
postavená nová oceľová konštrukcia, ktorá bude zodpovedať novým zariadeniam jednak z hľadiska
ich väčších rozmerov a jednak z hľadiska ich väčšieho zaťaženia.
Súčasťou riešenia je aj záchytná vaňa pod kotolňou MLT (poz.č. H301/1), ktorá umožňuje
v prípade netesnosti prírubových spojov, resp. v prípade havarijného úniku marlothermu zo
zariadenia zachytenie unikajúcej kvapaliny.
Ďalej je súčasťou projektovej úlohy návrh a montáž technologických potrubných rozvodov
(Marlotherm, zemný plyn a dusík) v potrebnom rozsahu.




Súvisiace činnosti :
demontáž potrubných rozvodov, káblových roštov a pomocných oceľových konštrukcií v mieste
inštalácie nového kotla
motorická inštalácia a káblové trasy pre nové elektrické zariadenia.
Účel, funkcia, kapacita a hlavné technologické parametre
Účel : cieľom pripravovaného projektového zámeru vo výrobni Irganoxov je pokrytie potreby
teplonosného média, ktoré sa vo výrobnom procese používa na ohrev určených aparátov (reaktory,
destilačné kotly).
PS 015 Kotolňa MLT - marlothermový okruh je pomocný prevádzkový súbor výroby Irganoxov,
ktorý slúži na ohrev reakčnej zmesi v reaktoroch počas syntézy a zároveň aj na chladenie po
ukončení reakcie. Počas chladenia MLT prechádza cez priradené chladiče k reaktorom, kde sa
ochladzuje cirkulačnou vodou a vstupuje do reaktora. Obdobnú funkciu má pre destilačné kotle.
Ako teplonosné médium sa používa Marlotherm LH a Marlotherm SH, ktoré sú v pomere 1 : 1.
Pôvodný marlothermový kotol má tepelný výkon 1600kW.
Nový navrhovaný marlothermový kotol bude mať výkon 3000 kW.
Kapacita :
Projektovaná kapacita výrobne Irganoxov je 13 000 t / rok.
Realizáciou predmetnej investičnej akcie sa celkový výkon výrobne Irganoxov nemení.
Nový navrhovaný marlothermový kotol bude mať výkon 3000 kW. Objem kotla je 2487 l.
Celkový objem cirkulačného marlothermového okruhu je v súčasnosti cca 10 m3.
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Fond pracovnej doby :
Pri štandardnom pracovnom režime je uvažovaný FPD :
Počet dní v roku:
365 dní
Predpokladaný počet dní plánovanej odstávky :
21 dní
Pravidelné revízie (predpoklad) :
14 dní
Počet pracovných dní v roku :
330 dní
Ročný fond pracovnej doby :
330 x 24 = 7 920 hod / rok.
Popis navrhovaného riešenia
Marlothermový okruh sa člení na primárny a sekundárny okruh.
Primárny okruh – teplonosné médium Marlotherm (MLT) je vyhrievaný zemným plynom v kotly
E301. Cirkuláciu okruhu zabezpečujú čerpadlá P301A,B. MLT z výtlaku čerpadiel vstupuje do
kotla E301 kde sa ohreje a potrubným rozvodom sa vedie do výmenníkov a sekundárnych
okruhov. Z jednotlivých okruhov sa MLT vracia na sanie čerpadiel P301. Hladinu v okruhu
udržuje expanzný zásobník H301, prebytok prepadom preteká do zásobníka H23. Pri poklese
hladiny, sa doplní MLT do okruhu čerpadlom. Pokles hladiny na minimum blokuje plynovú
kotolňu E301. Chod kotolne je regulovaný lokálnym riadiacim systémom, ktorý je súčasťou
dodávky kotolne.
V riadiacom systéme prevádzky sú obvody : na vstupnom potrubí marlotermu do E301 je meraná
teplota TIR 621, na výstupe z kotla TIR 622. Prietok zemného plynu do E301 je meraný obvodom
UIQ 621. Hladina v H301 obvodom LIR621, blokáda min. hladina LZA 622. Rozdiel tlakov medzi
sacou a výtlačnou vetvou marlotermu je regulovaný obvodom PdIRC 621.
Sekundárny okruh - pre aparáty A1, R1, R1C, R1D, R201, R201B. Ku každému kotlu prislúcha
chladič, čerpadlo a trojcestný ventil. Ďalšie spotrebiče MLT sú C 101, C 202 a A 201, ktoré sú ale
bez príslušenstva (čerpadlo, chladič).
Množstvo Marlothermu z primárneho resp. sekundárneho okruhu s cirkulačným Marlothermom
zabezpečujú trojcestné ventily. Chladiče sú chladené cirkulačnou vodou. V prípade vyhrievania
okruhu sú ventily na chladiacom okruhu zatvorené a naopak.
Realizáciou stavby sa nezmení spôsob doplňovania MLT cirkulačného okruhu.
Celkový objem cirkulačného marlothermového okruhu je v súčasnosti cca. 10 m3. Ako skladový
zásobník slúži zásobník H 23 o objeme V=10m3 umiestnený na prízemí výrobne.
Do zásobníku je privedený dusík na vytvorenie inertnej atmosféry nad hladinou.
Zo zásobníka H23 bude Marlotherm prečerpávaný pomocou procesného cirkulačného čerpadla P11
do kotlového marlothermového okruhu až kým nebude naplnený po stanovenú hladinu v
expanzomate H301. Potom sa prečerpávanie zastaví a uzatvorí sa ventil na doplňovacom potrubí
marlothermového okruhu. Uvedú sa do činnosti cirkulačné čerpadlá poz.č. P301 A, B a spustí sa
kotol Marlothermu poz.č. E301.
Nový marlothermový kotol je navrhnutý kotol od fy. REGIOMAT typ 3000/40 o výkone 3000 kW
s horákom WEISHAUPT s automatickou reguláciou príkonu typ G 30/2-A.
Cirkuláciu teplonosného média bude zabezpečovať dvojica odstredivých horizontálnych čerpadiel
Allweiler typ NTVH, dopravované množstvo Q=130 m3/hod., dopravná výška h=45 m kv.st.,
motor Pn=18 kW.
Pri stene v priestore kotolne bude v cirkulačnom okruhu Marlothermu zaradená prepojka medzi
výstupom a spiatočkou MLT so zabudovaným riadeným obtokovým ventilom, ktorý bude pri
nábehu naplno otvorený do spiatočky cirkulačného okruhu a umožní nábeh kotla aj bez zapojenia
technologických zariadení odoberajúcich teplo z Marlothermu.
Na výstupe MLT z kotla je v potrubí zaradený regulátor prietoku Marlothermu, snímanie teploty
Marlothermu so stanovenou maximálnou hodnotou, regulátor teploty Marlothermu.
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Rozťažnosť teplonosného média je eliminovaná expanzomatom poz.č. H301~. V prípade kolísania
teploty a ubúdania Marlothermu z okruhu je do expanzomatu dočerpávaný Marlotherm zo
zásobníka H23.
Expanzomat (expanzná nádoba s dusíkovou atmosférou) je zabezpečovacie zariadenie
marlothermového vykurovacieho okruhu, ktoré slúži na vyrovnanie zmien objemu média pri jeho
ohriatí.
Jedná sa o jestvujúci aparát, ktorý sa po revízii stavu opätovne využije v novom zapojení. Jeho
hlavné rozmery sú :
priemer D= 1200 mm
výška H= 2630 mm
objem V= 2,5 m3
Do kotla ako aj do expanzomatu je privedený dusík z rozvodu vo výrobni, ktorý má chrániť
teplonosné médium pred degradáciou a predlžuje tak životnosť marlothermového okruhu. Plynový
- dusíkový „vankúš“ pôsobí priamo na hladinu v nádobe. Nastavením a sledovaním tlakovej
hladiny dusíka sa zároveň zvyšuje bezpečnostná úroveň obsluhy kotla. Na dusíkovom potrubí je
zaradené snímanie tlaku dusíka so stanovenou minimálnou hodnotou a poistný ventil proti
prekročeniu max. hornej hladiny tlaku dusíka.
Do spiatočky MLT je zaradený odvzdušňovač, priamo prepojený s expanzomatom.
V expanzomate bude inštalovaný snímač minimálnej hladiny, ktorý pri poklese hladiny MLT
v expanzomate pod stanovenú hodnotu odstaví kotol. Cirkulačné čerpadlo zostáva bežať.
V prípade prekročenia max. stanovenej hladiny je okruh chránený jednak prepadovým potrubím na
expanzomate a aj inštalovaním prietržnej membrány na hrdle v najvyššom bode expanzomatu.
Marlothermový okruh je zrealizovaný rozvetvením tak, že vstupné potrubia do ohrievaných
zariadení sú umiestnené čo možno najnižšie pri vstupe do technologických zariadení a spätné
potrubia umiestnené nad vyústením Marlothermu z ohrievaných aparátov. Týmto sa eliminuje v
maximálnej možnej miere zavzdušnenie vykurovacích priestorov zariadení. Obtokový ventil
umožňuje pružnú reakciu kotla na odstavenie alebo uvedenie do prevádzky technologických
zariadení a znižuje možnosť vzniku tlakových rázov na cirkulačné čerpadlá.
Zemný plyn o pretlaku 250 kPa(g) je privedený z podnikového rozvodu do kotolne. a vstupuje do
horáka plynového kotla REGIOMAT. Pred vstupom do horáka je potrubie vybavené príslušnými
armatúrami: hlavný uzáver plynu, filter, prietokomer so snímaním teploty a tlaku, regulátor
a bezpečnostný rýchlouzáver.
Súčasťou marlothermovej kotolne je aj vlastná riadiaca skriňa kotlového okruhu.
Pre odvod spalín z kotla je navrhovaný stavebnicový viacvrstvovýnerezový komín priemeru
DN600 o stavebnej výške h=10,0m. Komín bude vedený po stene výrobne v rade „C“ a ukončený
cca. 3,5m nad atikou. Výduch z komína bude na úrovni +26,3m od úrovne ±0,000, ktorá
zodpovedá úrovni prízemia výrobne.
Priemer komína a dymovodu je zvolený podľa priemeru spalinovodu na výstupe spalín z kotla DN
550. Na spalinovode bude snímaná teplota spalín. Termostat po prekročení max. hornej úrovne
odstavuje kotol.
Na komíne bude zrealizované meracie miesto pre oprávnené meranie emisií. Prístup k nemu bude
z obslužnej plošinky 1,0 x 1,0m a rebríku.
Poznámka : existujúca obslužná plošinka aj s rebríkom sa demontujú a opätovne použijú na
meracie miesto na novom komíne.
G.2 PS 015.02 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
Projekt rieši:
- Návrh úpravy existujúceho vývodu v nn rozvádzači rm1.02.3, pole 3, vývod 300
- Návrh napájania rozvádzača r300 technológie MLT kotolne
- Dispozíciu zariadení a káblové trasy.
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Technické údaje
Napäťová sústava - Základné údaje o zdroji resp. o zdrojoch
a.) 3 /NPE 400/230V, AC, 50 Hz TN-C-S – nn rozvádzač rm1.02.3, pole 3 - existujúci
 Druh prúdu : striedavý
 Druh a počet vodičov pre striedavý prúd:
fázové vodiče – L1, L2, L3
stredný vodič - N
ochranný vodič – PE

Druh rozvodných sietí v časti inštalácie
Podľa spôsobu uzemnenia sa uvažuje s druhom rozvodnej siete TN.
3 /N/PE 400/230V, AC, 50 Hz TN-S – nn rozvádzač MLT kotolne r300
 Druh prúdu : striedavý
 Druh a počet vodičov pre striedavý prúd:
fázové vodiče – L1, L2, L3
stredný vodič - N
ochranný vodič – PE

Druh rozvodných sietí v časti inštalácie
Podľa spôsobu uzemnenia sa uvažuje s druhom rozvodnej siete TN.
b.) 2 DC 24V PELV
 Druh prúdu: jednosmerný
 Druh a počet vodičov pre jednosmerný prúd: 2
Technické riešenie
Napájanie nn rozvádzača MLT kotolne r300 bude z existujúceho nn rozvádzača rm1.02.3, pole3,
vývodu QF300 inštalovaného v nn rozvodni objektu 34-45, podlažie ±0,00m.
V nn rozvádzači rm1.02.3, pole 3 budú umiestnené: istič napájania r300, istič ovládania, pomocné
relátka, svorky radové, signálky, ovládač havarijného odstavenia napájania nn rozvádzača r300.
Z nn rozvádzača rm1.02.3, pole 3 bude demontovaný existujúci vývod 300.
G.3 PS 015.03 Meranie a regulácia
Projekt rieši:
- Návrh, dozbrojenia a zapojenia v existujúcom dátovom rozvádzači RS02
- Návrh obvodových schém
- Dispozíciu zariadení a káblových rozvodov.
Technické údaje
Napäťová sústava - Základné údaje o zdroji resp. o zdrojoch
a.) 1/N/PE 230V AC, 50Hz TN-S - dátový rozvádzač RS02 - existujúci
 Druh prúdu: striedavý
 Druh a počet vodičov pre striedavý prúd:
fázový vodič – L
stredný vodič - N
ochranný vodič - PE
Podľa spôsobu uzemnenia sa uvažuje s druhom rozvodnej siete TN.
b.) 2 - 24V DC PELV - dátový rozvádzač RS02 - existujúci
 Druh prúdu: jednosmerný
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Druh a počet vodičov pre jednosmerný prúd: 2

Technické riešenie
Spôsob napájania inštalovaných zariadení MaR
Inštalované predmetné prístroje, zariadenia merania a regulácie budú napájané z existujúceho
dátového rozvádzača RS02, ktorý sa nachádza vo velíne na podlaží +9,60m.
G.4 PS 015.04 Plynoinštalácia
Stavba je zameraná na výmenu kotla na ohrev teplonosnej látky (Marlotherm) o výkone 1600 kW
za obdobný kotol o výkone 3000 kW.
Navrhovaný je marlothermový kotol REGIOMAT typ 3000 kW s horákom Weishaupt G 30/2-A
na palivo plynné – zemný plyn. Súčasťou dodávky kotla s horákom je aj plynový regulačný rad.
Jestvujúca prípojka plynu DN80-250 kPa z podnikového rozvodu do kotolne vo výrobni Irganoxov
zostáva bez zmeny.
Meracie a regulačné zariadenie zemného plynu pre marlothermový kotol je umiestnené tesne pred
vstupom potrubia ZP do horáka kotla.
Projektová dokumentácia obsahuje demontáž existujúceho zariadenia kotolne a montáž nového
technologického zariadenia kotolne, vrátane elektroinštalácie a M+R.
Medziobjektové a vnútroobjektové prepojenia:
Samotná kotolňa je umiestnená na nosnej a obslužnej technologickej oceľovej konštrukcii na
streche nevýrobnej časti objektu 34 45 (výrobňa Irganoxov) na úrovni +14,7m, v module medzi
stĺpmi D2-D3 / C2-C3. Je pod prístreškom bez bočných stien. Stena v rade C oddeľuje kotolňu od
výrobnej časti Irganoxu. Z nej je možný vstup do kotolne.
Plynoinštaláciu kotolne na Marlotherm tvorí :
- jestvujúca prípojka DN80 zemného plynu 250 kPa(g) s uzatváracími armatúrami a filtrom
- meranie množstva plynu - plynomer so snímaním tlaku, teploty a prepočítavačom množstva
- regulácia tlaku plynu 250kPa/20kPa, vrátane bezpečnostného príslušenstva
- pretlakový modulovaný plynový horák Weishaupt WM-G 30/2-A ZM.
Parametre navrhovaného kotla E301:
Označenie
Názov
Menovitý výkon
Príkon
Účinnosť
Max. prev. pretlak
Max. teplota Marlothermu
Teplotná diferencia MLT
Nominálny objem
Teplovýmenná plocha
Hmotnosť
Hlavné rozmery VxDxŠ
Množstvo plynu pri max. výkone

kW
kW
%
MPa
°C
°C
I
m2
kg
mm
m3/h

E 301
REGIOMAT 3000
3000
3260
92
0,45
+300
40
2487
118
7900
4,06x2,08x2,39
285,0

Horák zodpovedá podľa STN EN 676+A2:2008-11 (Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s
automatickým ovládaním) emisnej triede 2.
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Komín : typ, výška a priemer miesta vypúšťania ZL do ovzdušia : viacvrstvový komín, priemer
komína D=0,6 m, stavebná výška h=~10,0m, účinná výška 8,3m. Výška výduchu h=26,3 m
(úroveň výduchu od 0,000, čo zodpovedá úrovni podlahy na prízemí výrobného objektu),
Rozvod plynu:
Zemný plyn je dopravovaný existujúcou potrubnou vetvou 33-ZPL-80-TR11 z redukčnej stanice
zemného plynu po potrubných mostoch Q1, NII, NI, M4. Tlak zemného plynu je 350 kPa (abs.).
Potrubie zemného plynu DN 80 je z materiálu 11 353.1. Trasa zemného plynu vstupuje z VNR do
objektu 34-45 na podlaží + 5,4 m. Hneď po vstupe do objektu potrubie vystupuje na podlažie +
13,8, na ktorom pri stĺpoch rady č. 3 prechádza výrobnou časťou objektu 34-45 na južnú stranu.
Z nej potrubie na podlaží +13,8 m pri stĺpe č.“3C“ prestupuje cez oddeľovaciu stenu a vstupuje do
MLT kotolne. Pred vstupom do horáka je potrubie vybavené príslušnými armatúrami:
- plynový filter
- plynomer s prepočítavačom množstva plynu a so snímaním tlaku a teploty plynu
- kompenzátor
- plynový doregulačný rad (súčasť dodávky horáku kotla)
- odvzdušnenie.
Doregulačný plynový rad je vybavený sústavou uzatváracích, regulačných a bezpečnostných
armatúr ktoré zabezpečujú chod horáku v automatickom režime. Pozostáva z nasledovných
komponentov :
- plynový guľový kohút (ručný uzáver prívodu plynu)
- plynový filter (ochrana regulátora pred nečistotami)
- regulátor tlaku (znižuje tlak plynu v prípojke podľa zodpovedajúceho výkonu horáku,
zabezpečuje konštantný tlak a množstvo plynu)
- dvojitý plynový ventil (automaticky otvára a zatvára prívod plynu, medzi ventilmi sa nachádza
strážič tlaku plynu kontroly netesnosti)
- strážič min. tlaku plynu
- strážič tlaku plynu kontroly netesnosti ( kontroluje tesnosť dvojitého elektromagn. plynového
ventilu ).
Plyn STL je vedený v oceľovom potrubí z ocele P235, uloženom na konzolách pod stropom
technologických podlaží. Potrubie prechádzajúce cez stenu je uložené v oceľovej chráničke
dimenzie o rad vyššej ako je samotné plynové potrubie. Chránička presahuje stenu na každej strane
o 50mm a musí byť utesnená.
Na vstupe plynového potrubia do kotla bude umiestnený HUP – ručný guľový kohút pre prípad
havarijného ručného odstavenia plynovodu kotolne. Pred uzáverom kotla je pripojené odvetranie
DN25 a kohúty GK 1“ na uzáver odvzdušňovacieho potrubia a na odber vzorky plynu. Výfukové
potrubie musí byť vyvedené mimo objekt 1,5m nad strechu a ukončené ohybom 180.
Tlakomer a teplomer budú umiestnené na prívodnom potrubí ku kotlu a tvoria súčasť dodávky
horáku (manometer 160, rozsah 0–60kPa a teplomer s rozsahom 0-50C).
Plynové potrubie bude riešené spádovaním smerom ku kotlom so spádom 0,2%.
Potrubia budú uložené na oceľových profiloch U80, resp. L50x50x5 pomocou strmeňov príslušnej
dimenzie.
Ochranný náter :
Proti korózii bude potrubie plynu chránené žltým ochranným náterom s farebným odtieňom podľa
pretekajúcej látky v súlade s STN 13 0072.
Vetranie:
Marlothermová kotolňa je inštalovaná na streche nevýrobnej časti objektu 34 45, pod prístreškom.
Je otvorená z 3 strán a nie je teda potrebné riešiť nútené vetranie priestoru.
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Odvod spalín:
Odvod spalín z nového kotla REGIOMAT 3000 bude cez spalinovod 550mm do nerezového
komína 600mm, pretože komín musí byť odolný proti kondenzátu spalín.
Komín bude trojvrstvový 1-prieduchový DN600. Účinná výška je 8,3m , stavebná výška je 10,0m.
Výška výduchu je h=26,3 m od 0,000m, čo zodpovedá úrovni podlahy na prízemí výrobného
objektu.
Zabezpečovacie zariadenie plynových spotrebičov:
Plynovod bude mať pred vstupom do kotolne umiestnený ručný uzáver plynu pre núdzové
odstavenie prívodu plynu do kotolne – HUP (guľový kohút DN80).
Plynové potrubie musí byť v zmysle STN 07 0703,čl.72 a STN 38 6420 opatrené odvzdušňovacím
(odplynovacím) potrubím, tak aby ho bolo možné čo najrýchlejšie zbaviť bezpečným spôsobom
plynu, resp. vzduchu. Pred štartom horáku musí byť prívodné potrubie k horáku odvzdušnené.
Odvzdušnenie sa kontroluje rozborom plynu, odobratom zo vzorkovacieho kohúta.
Elektroinštalácia plynového zariadenia kotolne bude vybavená bezpečnostným STOP tlačítkom,
umiestneným pri vstupe do kotolne, ktoré v prípade nutnosti odstaví prívod elektrickej energie do
automatiky horáku.
Automatický modulovaný horák Weishaupt G30/2-A bude vybavený bezpečnostnou armatúrou s 2
magnetickými ventilmi a kontrolou netesnosti počas prevetrávania. Kontrola netesnosti pozostáva
z programového zariadenia s montážou do ovládacieho zariadenia s integrovaným strážičom tlaku.
Pokiaľ sa počas kontroly netesnosti zistí netesnosť ventilu, prepne programové zariadenie kontrolu
tesnosti bo blokády a zabráni tak uvedenie horáku do prevádzky.
Plynové zariadenie, potrubie, armatúry ako aj oceľové podperné konštrukcie budú chránené pred
nebezpečným vplyvom statickej a atmosferickej elektriny uzemnením pomocou uzemňovacieho
návarku a pásika s napojením na spoločnú uzemňovaciu sieť. Uzemnené bude aj odvzdušňovacie
potrubie.
G.5 PS 015.05 Demontáž existujúcej MLT kotolne
PS 015.05 rieši demontáž existujúcich technologických zariadení a potrubí, ktoré sú pre ďalšiu
prevádzku zbytočné a prekládky existujúcich zariadení a potrubí, ktoré prekážajú novej technológii
a novým potrubným trasám.
Komín s pôvodnými rozmermi DN400, h=8,3m (stavebná výška) sa v celom rozsahu demontuje.
Nový komín s navrhovanými rozmermi DN600, h=10,0m (stavebná výška) sa namontuje na novú
pozíciu.
Potrubia určené na demontáž sa pred začiatkom demontážnych prác farebne vyznačia za
prítomnosti projektanta, investora a vykonávateľa demontážnych prác. Demontované armatúry sa
zrepasujú a prevádzkovateľ rozhodne o ich ďalšom využití.
Charakteristika prostredia s ohľadom na vonkajšie vplyvy, ochranu zdravia pri práci a požiarnu
ochranu:
Pri demontážnych prácach musí byť výrobňa Irganoxov odstavená z prevádzky, cirkulačný okruh
MLT a trasa zemného plynu a dusíka vypustené a prefúknuté.
Koordinačné opatrenia:
PS 015.05 rieši demontáže existujúcich zariadení a potrubí MLT kotolne, ktoré sú pre ďalšiu
prevádzku zbytočné a prekládku existujúcich zariadení a potrubí, ktoré prekážajú novej technológii
a novým potrubným trasám.
Postup demontážnych prác treba naplánovať v súlade s časovým plánom výstavby investora
a s plánovanou odstávkou na výrobni Irganoxov.
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Staveniskový rozvádzač pre napojenie zariadení použitých pri demontáži a prípadné predlžovacie
prívody zabezpečí dodávateľ demontážnych prác v rozsahu osobitne dohodnutom s investorom.
Elektrické napájanie staveniskového rozvádzača pre vykonávanie demontážnych prác
technologického zariadenia a potrubí bude možné z jestvujúceho zásuvkového rozvodu, v prípade
ďalších nárokov po dohode s prevádzkovateľom predlžovacím prívodom. Projekt neuvažuje s
dodávkou, zabezpečuje si ich dodávateľ demontážnych prác.
VŠETKY ELEKTRICKÉ ZARIADENIA MUSIA BYŤ PREUKÁZATEĽNE ODPOJENÉ OD
ELEKTRICKEJ SIETE.
Pohony treba demontovať a po ich vyčistení a technickej prehliadke uložiť v sklade. Potrubné trasy
určené na likvidáciu demontovať a zlikvidovať rozpálením na 1,5 m kusy do šrotu.
Zariadenia určené k demontáži:
Zariadenia E 301, B 301, P 301A,B budú po demontovaní asanované, skontrolované
a zakonzervované. Následne budú uložené v sklade, pokiaľ prevádzkovateľ nerozhodne o ich
ďalšom využití.
Pozícia: E 301
Názov: marlothermový kotol Regiomat 1600kW
Hlavné rozmery: D=2000mm, L=3800mm
Materiál : oceľ, tepelná izolácia
Odhadovaná hmotnosť: 3850 kg
Pozícia: B 301
Názov: plynový horák Weisshaupt G 30 T/2-A
Hlavné rozmery: d x š x v – cca.1200 x 1000 x 700
Materiál : oceľ
Odhadovaná hmotnosť: cca 160 kg (bez plynových armatúr)
Pozícia: P 301 A, B
Názov: cirkulačné čerpadlá Marlothermu
Hlavné údaje: Q=110 m3/hod., h=60m kv.st., Pn=18kW
Materiál: oceľ na odliatky
Odhadovaná hmotnosť: cca 1000 kg ( vrátane rámu, bez armatúr )
Pozícia: D 301
Názov: komín viacvrstvový nerezový DN400
Hlavné rozmery: DN 400, H= 8300mm
Materiál: nerez/izolácia/nerez
Odhadovaná hmotnosť: cca 500 kg
Názov: oceľová konštrukcia MLT kotolne – nosná a obslužná plošina s prestrešením
Hlavné rozmery: d x š x h – 7600 x 4200 x 950mm,
Materiál: oceľ tr.11
Odhadovaná hmotnosť: cca 3260 kg
(v realizačnom projekte sa prehodnotí možnosť maximálneho využitia pôvodného prestrešenia
v novej oceľovej konštrukcii)
Názov: záchytná vaňa pod MLT kotolňou
Hlavné rozmery: 4 segmenty 4000 x1400 x 250mm, Vcelk=5,6m3
Materiál: oceľ tr.11
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Odhadovaná hmotnosť: cca 1130 kg
Zariadenia určené k demontáži a opätovnej montáži:
Zariadenie bude po demontovaní asanované, bude vykonaná revízia stavu, zariadenie bude podľa
potreby doplnené o potrebnú výstroj, náter, resp. izoláciu. Po montáži novej kotolne budú tieto
zariadenia opätovne inštalované na nové pozície v MLT kotolni.
Pozícia: H 301
Názov: expanzomat
Hlavné rozmery: d x h – 1200 x 2630mm, V=2.5 m3
Materiál: oceľ tr.12
Odhadovaná hmotnosť: cca 800 kg (bez izolácie)
Názov: oceľová konštrukcia pre meranie emisií – obslužná plošina s rebríkom
Hlavné rozmery: plošina 1000 x 1000, rebrík H= 5600mm
Materiál: oceľ tr.11
Odhadovaná hmotnosť: cca 275 kg
Demontáže potrubia:
Po zdemontovaní jestvujúcich potrubných trás bude nutné zamurovať prestupy pre potrubia DN125
( 2 ks) cez požiarne oddeľujúcu stenu.
Po zdemontovaní OK bude nutné zaceliť otvory v strešnej konštrukcii pre nosné stĺpiky pôvodnej
OK – 6 ks stojky TRØ108x4.
Statický výpočet:
Predmet statického výpočtu:
V rámci statického výpočtu je posúdená nová oceľová konštrukcia pre uloženie novej kotolne na
existujúcej streche objektu SO 34-45 v poli C2-C3/D2-D3.
Popis konštrukcie:
Oceľovú konštrukciu pod kotolňou tvorí rošt z valcovaných nosníkov, na ktorý sú uložené
technologické zariadenia a podlahové rošty pre obsluhu a údržbu. Nosný rošt je uložený medzi dva
hlavné nosníky na krátkych stĺpoch uložených na existujúce väzníky betónovej strechy. Pod
hlavnými nosníkmi je zavesená konštrukcia na uloženie havarijnej nádrže zvarenej z plechu.
Konštrukcia je prestrešená trapézovým plechom.
Zaťaženie:
Podlažia sú navrhnuté na zaťaženie technologickým zariadením podľa strojnej dispozície.
Užitkové zaťaženie podlaží je uvažované hodnotou 1,50 kN/m2.
V havarijnej nádrži je uvažované so zaťažením od 30 cm stĺpca vody.
Klimatické zaťaženia sú podľa platných noriem.
Záver:
Posudzovaná oceľová konštrukcia MLT kotolne vyhovuje pre uvažované zaťaženie.
Únosnosť existujúcej konštrukcie strechy výrobného objektu 34-45 v poli C2-C3/D2-D3
Strešnú konštrukciu tvoria stropné panely ukladané na väzníky, ktoré sú uložené na stĺpy skeletu.
Typ väzníka a jeho únosnosť sa nedá zistiť. Podľa tvaru väzníka a doby realizácie stavby sa
usudzuje, že ide o väzník ťažkého priemyselného skeletu, ktorý bol navrhovaný pre priemyselné
objekty rozponov 6,0 a 9,0 m – v priečnom smere 6,0 m. Ide o nosník s konzolami, na ktoré boli
uložené strešné panely. Priestor medzi čelami panelov bol zmonolitnený a previazaný s väzníkom
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výstužou presahujúcou z väzníka. Takto vznikol nosník s konzolami kde obdĺžniková časť prierezu
má rozmer 30/95 cm. Ťažký priemyselný skelet bol navrhnutý v dvoch úrovniach zaťaženia –
1000 kg/m2 a 2000 kg/m2.
Nové zaťaženie
Zaťaženie technológiou:
Marlothermový kotol
10,5 t
expanzná nádoba
5,0 t
čerpadla 2x1,0 t
2,0 t
ostatné zariadenia
2,5 t
spolu
20,0 t
oceľová konštrukcia
12,5 t
havarijná nádrž
7,5 t
celkové nové zaťaženie
40,0 t
Jeden nosník je zaťažený cca ½ zaťaženia t.j. 20 t. Pri zaťažovacej šírke nosníka 6,0 m a jeho dĺžky
9,0 m je rovnomerné zaťaženie 20 / ( 6,0 x 9,0 ) = 0,37 t/m2, čo je menej ako 1,0 t/m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je zistená únosnosť strešného väzníka, je nosná konštrukcia
navrhnutá tak, že zaťaženie je prenesené na konce strešného väzníka. Na vonkajšej strane objektu
je reakcia prenesená nad stĺp a na druhej strane tesne vedľa podpory väzníka. Takto zaťažený
väzník nie je namáhaný od nového zaťaženia na ohyb. Dôležité pre určenie únosnosti nosníka je
jeho únosnosť v šmyku v mieste uloženia.
Vzhľadom na nerovnomerné rozloženie zaťaženia pozdĺž nosníka maximálna reakcia pôsobiaca na
nosník je 22,4 t.
Strešný väzník je navrhnutý na priečnu silu minimálnej hodnoty:
R = 1,0 (zaťaženie/m2) x 6 (zaťažovacia šírka nosníka) x 4,5 (½ dĺžky nosníka) = 27,0 t
Táto hodnota je bez výpočtových koeficientov, ktoré ju ešte zväčšia.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti strešný väzník nebol posúdený, ale bola preukázaná jeho
dostatočná únosnosť pre dané zaťaženie.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pridané zaťaženie od navrhovanej Marlothermovej kotolňa
neprekročí statickú únosnosť dotknutej časti strechy objektu a neovplyvní statickú bezpečnosť
stavby.
C)
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke
používajú alebo vyrábajú
Bez zmeny.
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 emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania:
Realizáciou predmetnej stavby nevzniká nový zdroj emisií znečisťujúcich látok.
Marlothermová kotolňa (kotol E301) ako miesto vypúšťania znečisťujúcich látok je evidované
miesto vypúšťania číslo 1.6.4.
Znečisťujúce látky : TZL, SO2, NOx, CO, ƩC
Marlothermový kotol REGIOMAT typ 3000/40 (poz.č.) E 301 :
- tepelný výkon Qv = 3000 kW
- menovitý tepelný príkon Qp = 32060 kW
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- maximálna pracovná teplota média t=300°C
Kotol bude vybavený pretlakovým plynovým horákom Weishaupt, typ WM G30/2-A/ZM (poz.č.
B301).
Horák zodpovedá podľa STN EN 676+A2:2008-11 (Horáky na plynné palivá s ventilátorom a s
automatickým ovládaním) emisnej triede 2.
Typ, výška a priemer miesta vypúšťania ZL do ovzdušia : viacvrstvový komín, priemer komína
D=0,6 m, účinná výška h=8,3m. Výška výduchu je h=26,3 m (úroveň výduchu od 0,000, čo
zodpovedá úrovni podlahy na prízemí výrobného objektu),
Kategorizácia stacionárneho zdroja
V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov je vyššie popísaný zdroj zaradený nasledovne :
 podľa Prílohy č. 1 vyhlášky – Kategorizácia stacionárnych zdrojov
1.
Palivovo-energetický priemysel
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín
a stacionárnych spaľovacích motorov s nainštalovaným výkonom (v MW)  0,3  50 MW, stredný
zdroj znečisťovania ovzdušia
Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia
V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., Príloha č. 3 - Všeobecné požiadavky na zdroje
znečisťovania ovzdušia
I. Všeobecné emisné limity – tuhé znečisťujúce látky (TZL)
Podmienky platnosti EL : štandardné stavové podmienky, suchý plyn, ostatné, O2ref:podľa príloh
č.4 až 7 EL sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ustanovená hmotnostná
koncentrácia okrem TZL a TOC, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný
tok.
Emisné limity :
1. skupina : TZL
3. podskupina : pre nové zariadenia ( od 1.1. 2016 ) , pre hmotnostný tok  200 g/h platí emisný
limit TZL = 150 mg/m3
Špecifické požiadavky na spaľovacie zariadenia
V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z.z., Príloha č. 4 - Špecifické požiadavky na
spaľovacie zariadenia
IV. STACIONÁRNE SPAĽOVACIE ZARIADENIA S CELKOVÝM MTP ≥ 0,3MW OKREM
VEĽKÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ
3. Spaľovanie plynných palív okrem spaľovania v plynných turbínach a spaľovacích motoroch
3.2 EL - Zariadenia s kotlami s vydaným povolením od 1.1.2014 s výkonom nad 0,3 MW, druh
paliva ZPN, s pretlakovými horákmi s teplotou teplonosného média nad 200°C
Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
Emisný limit pre miesto vypúšťania 1.6.4 Marlothermová kotolňa :
1. Znečisťujúca látka : NOx (základná znečisťujúca látka) - emisný limit : 150 mg.m-3
2. Znečisťujúca látka : CO (základná znečisťujúca látka) - emisný limit : 50 mg.m-3
3. Znečisťujúca látka : SO2 (základná znečisťujúca látka) - emisný limit : 4. Znečisťujúca látka : TZL (základná znečisťujúca látka) - emisný limit : Odvod spalín z kotla do komína musí byť navrhnutý a zrealizovaný v zmysle Prílohy č. 9
k Vyhláške č.410/2012 Z.z. Požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
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Podrobnejšie bude návrh komína riešený v projekte pre realizáciu stavby. Návrhu budú
predchádzať záväzné podklady od dodávateľa kotla a plynového horáku – f. REGIOMAT
(stanovenie najnižšej výšky komína, resp. výduchu – ods. 4 Prílohy č.9).
Poloha výduchu bude v zmysle ods. 5.2.2.c) a 5.2.3 Prílohy č.9 minimálne 3,5m nad atikou strechy
výrobne Irganox ( t.j. +26,3m ).
Monitorovaním emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia sa zisťuje množstvo ZL, ktorú vypúšťa
stacionárny zdroj do ovzdušia, ďalej dodržiavanie EL a podmienok prevádzkovania zdroja
znečisťovania.
Po realizácii stavby v skúšobnej prevádzke prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie meraní emisií do
ovzdušia oprávnenou osobou. Na tento účel bude v telese komína pripravené meracie miesto
v súlade s požiadavkami STN EN 15259:2010 - Ochrana ovzdušia, meranie emisií zo
stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o
meraní.
Obslužná plošina s rebríkom zabezpečujúca prístup na meracie miesto pre meranie emisií
Hlavné rozmery: plošina 1000 x 1000, rebrík H= 5600mm.
Pôvodná pozícia komína D 301 (DN400) a obslužnej plošinky 1,0 x 1,0m pre meranie emisií je
naznačená na výkrese č. 34 45–475/1C-201...MLT kotolňa-Demontáž. Výstup na plošinu je možný
po rebríku.
Podrobnejšie bude návrh pre odberové miesto riešený v projekte pre realizáciu stavby.
Zdroje znečisťovania odpadových vôd:
Nebudú vznikať nové druhy odpadových vôd.
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. je potrebné vykonať skúšku tesnosti záchytnej vane
odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.
Zoznam produkovaných odpadov:
Rozdelenie látok, ktoré majú charakter odpadov, podliehajú zákonu o odpadoch a ktoré sa
vyskytnú na stavbe, resp. počas prevádzky :

Odpad vznikajúci v technologickom procese – technologický odpad

Odpad vznikajúci pri opravách, revíziách a stavebných prácach

Odpad vznikajúci pri prevádzkovaní strojov a technologického zariadenia

Odpad vznikajúci pri čistení prevádzok, manipulačných priestorov a ich okolia

Odpady určené na ďalšie hospodárske využitie – odpad zo železa, sklenený odpad, odpadový
papier.
Spôsob nakladania s odpadom :
- spálenie v spaľovni odpadov
- uloženie na skládke odpadu vyhovujúceho typu
-odovzdanie na zhodnotenie (zneškodnenie) zmluvným partnerom s oprávnením nakladať
s odpadmi.
Technologický odpad :
Pevné odpady Počas bežnej prevádzky kotolne na Marlotherm sa nepredpokladá vznik tuhého odpadu.
Kvapalné odpady Pri stavbe a montáži kotla, expanzomatu, čerpadiel a oceľovej konštrukcie plošín nevznikajú
kvapalné odpady.

Strana 19 / 29
Pri samotnom prevádzkovaní kotolne na Marlotherm môže vznikať nasledovný kvapalný odpad :
 úkapy z netesností na prírubových spojoch MLT okruhu, resp. oplachová voda ( v prípade
potreby opláchnutia zariadenia ) – budú sa zbierať v záchytnej vani (V=6m3) pod plošinou MLT
kotolne. Tento kvapalný odpad sa bude následne prečerpávať do určeného zásobníka
priemyselných odpadových vôd, kde aj v súčasnosti dochádza existujúcim spôsobom k separácii
organickej a vodnej zložky. Organická zložka sa zneškodňuje v spaľovni nebezpečných odpadov.
Vodná zložka sa čistí v ďalších stupňoch podnikovej úpravne vôd.
Odpad vznikajúci pri realizácií opráv, pri revíziách a stavebných a montážnych prácach :
Odpady vznikajúce pri realizácii stavby sú zatriedené v súlade s Vyhláškou č.365/2015 MŽP SR,
ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“.
Pri stavebných úpravách a montáži vznikajú nasledovné odpady :
 Druh odpadu 17 01 07 (O) – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06, v množstve cca. 1 m3. Zhodnotenie - stavebný odpad bude podrvený
a použitý ako prekrývkový materiál.
 Druh odpadu 17 04 05 (O) - železo a oceľ, množstve cca. 6,0 t. Železný šrot z demontáže
existujúcich OK a stg. zariadení bude odpredaný na druhotné spracovanie. Zhodnotenie – odpad
bude odovzdaný externému zmluvnému partnerovi na recykláciu (firma EISEN).
 Druh odpadu 17 04 11 (O) káble iné ako uvedené v 17 04 10, v predpokladanom množstve cca. 5 kg.
Zhodnotenie – odpad odovzdať zmluvnej externej spoločnosti EISEN na recykláciu.

 Druh odpadu 15 01 10 (N) obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované
nebezpečnými látkami – obaly so zvyškami farieb v predpokladanom množstve cca. 50 kg.
Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.
 Druh odpadu 20 03 01 ( O ) zmesový komunálny odpad, v predpokladanom množstve cca. 200
kg. Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.

Odpad vznikajúci pri prevádzkovaní strojov a technologického zariadenia :
Pri prevádzkovaní zariadení sú vznikajúce odpady zatriedené v súlade s Vyhláškou č.365/2015
MŽP SR, ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“.
Kvapalný odpad •
Druh odpadu 13 02 06 (N) - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje v odhadovanom množstve
cca. 20 kg /rok. Odpadové strojové oleje sú zhromažďované v zásobníku odpadových olejov v objekte
výroby a zhodnocované oprávnenou externou zmluvnou organizáciou.

 Druh odpadu 07 01 04 (N) - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy.
Jedná sa o oplachovú vodu, resp. úkapy v prípade netesností na prírubových spojoch MLT okruhu.
Zhromažďuje sa v záchytnej vani pod kotlom a po prečerpaní do prepravného obalu. Zhodnotenie
– v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa. Množstvo sa neodhaduje, jedná sa o výnimočné situácie.
Pevný odpad  Druh odpadu 20 03 01 (O) - zmesový komunálny odpad, v predpokladanom množstve cca. 100
kg/rok. Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.
 Druh odpadu 17 06 03 (N) - iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky - tuhé látky s obsahom NO3- a NH4+ v odhadovanom množstve cca.
10 kg /rok. Zhodnotenie – uložením odpadu na skládke vyhovujúceho typu.
 Druh odpadu 15 01 10 (N) - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo
kontaminované nebezpečnými látkami – odpadová izolácia (minerálna vlna) znečistená MLT
v odhadovanom množstve cca. 50kg /rok. Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.
S odpadmi vznikajúcimi pri prevádzke sa nakladá nasledovným spôsobom:
odpadové strojové oleje sú zhromažďované v zásobníku odpadových olejov v objekte výroby a
zhodnocované oprávnenou externou zmluvnou organizáciou
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stavebná suť a zemina znečistená škodlivinami sa zhromažďuje v kontajneri na nespáliteľný
odpad, ktorý je po naplnení odvezený a zhodnotený uložením na skládke vyhovujúceho typu
odpadová sklená a čadičová vata znečistená škodlivinami sa zhromažďuje v kontajneri na
nespáliteľný odpad, ktorý je po naplnení odvezený a zneškodnený uložením na skládke
vyhovujúceho typu
zmesový komunálny odpad sa zhromažďuje v kontajneri na spáliteľný odpad a zhodnocuje sa
v spaľovni nebezpečných odpadov.
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.
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. 7: 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:
Navrhované zmeny v rámci vybudovania stavby „Modernizácia MLT okruhu na výrobni
Irganoxov“ spojených s obnovou - modernizáciou zariadení sa netýkajú žiadneho zo zariadení
a ani komponentov, ktoré by v rámci pôvodných hodnotení rizika vstupovali do hodnotiacich
rizikových analýz.
Príslušné pomocné technologické uzly, ktorých sa týka plánovaná modernizácia, nevstupovali ani
do iných posúdení predmetnej výrobne, resp. vstupovali tam len nepriamo, z hľadiska zhodnotenia
funkcie pomocných systémov.
Zmesi MLT nachádzajúce sa v zariadeniach dotknutých predmetnou stavbou, nie je možné
posudzovať ako nebezpečné látky z hľadiska nariadenia CLP a ani z hľadiska zákona č. 128/2015
Z.z.
Je možné konštatovať, že navrhované zmeny v rámci vybudovania stavby „Modernizácia MLT
okruhu na výrobni Irganoxov“ nemajú dopad na existujúce – už realizované hodnotenia rizika
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tejto výrobne, ktoré boli vykonané podľa postupov pôvodného zákona č. 261/2002 Z.z. a nemajú
dopad na toto posúdenie a zhodnotenie rizika ani z hľadiska uplatnenia postupov §6 nového
zákona č. 128/2015 Z.z., čo je zásadné konštatovanie súvisiace s týmto dokumentom a vyjadrením
špecialistu na prevenciu ZPH.
Vecný a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového
integrovaného povolenia:
Z dôvodu realizácie stavby „Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“ bude vydaná zmena
integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude povolenie na uskutočnenie tejto stavby.
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: Irganox
Názov stavby: Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov
Umiestnenie stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/1, 6040/9- katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/1, 6040/9 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. Juraj Nemček
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Ing. Peter Šoka
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Ing. Vojtech Winter
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Ing. Jozef Guizon
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Peter Straňák
EXPRO s.r.o., PO BOX 12, 927 03 Šaľa
Ing. Ján Kandráč, CSc.
RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava
( špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií )
Ing. Marek Kandráč
RISK CONSULT, s.r.o., Račianska 72, 831 02 Bratislava
( špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií )
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Základné údaje o stavbe:
Účel stavby:
Cieľom pripravovaného projektového zámeru v prevádzke „Irganox“ je pokrytie rastúcej potreby
teplonosného média, ktoré sa vo výrobnom procese používa na ohrev určených aparátov (reaktory,
kotle). Ako teplonosné médium sa používa Marlotherm LH a Marlotherm SH, ktoré sú v pomere 1
: 1. Marlotherm pracuje v uzatvorenom cirkulačnom okruhu zdroj tepla (MLT kotolňa) –
odoberatelia tepla (reaktory, kotle).
Pôvodný marlothermový kotol má tepelný výkon 1600kW.
Nový navrhovaný marlothermový kotol bude mať výkon 3000 kW.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory:
Prevádzkové súbory: PS 015 Kotolňa Marlothermu
Stavebné objekty: SO 015 Kotolňa Marlothermu
Predmet projektovej dokumentácie:
Predmetom riešenia predkladanej projektovej dokumentácie je demontáž existujúcej kotolne
Marlothermu, vlastný návrh a inštalácia novej kotolne, ktorá pozostáva z nových
strojnotechnologických zariadení obdobných ako sú tie pôvodné, ale s vyšším výkonom.
Príprava na výstavbu
Celá stavba sa bude realizovať na streche existujúceho objektu 34-45. Pre prípravu výstavby nie sú
potrebné prípravné práce ako sú prekládky inžinierskych sietí a pod. Pri realizácii zámeru nie sú
potrebné rozsiahle stavebné úpravy (búracie práce, výkopy, základové konštrukcie ).
Popis stavby:
Hlavný výrobný objekt 34-45 je priemyselná viacpodlažná budova s pôdorysnými rozmermi
116,64 x 27,64m. Rozdelená je na výrobnú a nevýrobnú časť. Výrobná časť je vysoká 22,8m
a nevýrobná časť 13,8m. Obe časti sú oddelené požiarnou stenou.
Na streche nevýrobnej časti je na nivelete +14,7m v rade stĺpov C2-C3/D2-D3 na samostatnej
oceľovej konštrukcii inštalovaná kotolňa Marlothermu. Rozmery plošiny jestvujúcej kotolne sú 7,6
x 4,2m, je prestrešená s pultovou strechou. Výška prestrešenia je cca.4,3m. Kotolňa je z 3 strán
otvorená, takže je prirodzene vetraná. Vstup na plošinu MLT kotolne je cez požiarne dvere
800x2000 zvnútra výrobnej časti. Zo strechy vedie únikový rebrík na únikové schody z laboratória.
Hlavný nosný systém budovy tvoria železobetónové stĺpy 400/600 a 400/900. Opláštenie tvoria
stenové prefabrikovamé panely.
Strešnú konštrukciu, na ktorej je umiestnená Marlothermová kotolňa, tvoria stropné panely
ukladané na väzníky, ktoré sú uložené na stĺpy skeletu. Podľa tvaru väzníka a doby realizácie
stavby sa usudzuje, že ide o väzník ťažkého priemyselného skeletu, ktorý bol navrhovaný pre
priemyselné objekty rozponov 6,0 a 9,0 m – v priečnom smere 6,0 m. Ide o nosník s konzolami, na
ktoré boli uložené strešné panely. Priestor medzi čelami panelov bol zmonolitnený a previazaný
s väzníkom výstužou presahujúcou z väzníka. Takto vznikol nosník s konzolami, kde obdĺžniková
časť prierezu má rozmer 30/95 cm. Ťažký priemyselný skelet bol navrhnutý v dvoch úrovniach
zaťaženia – 1000 kg/m2 a 2000 kg/m2.
Vzhľadom na skutočnosť, že nie je zistená únosnosť strešného väzníka, je nosná konštrukcia
navrhnutá tak, že zaťaženie je prenesené na konce strešného väzníka. Na vonkajšej strane objektu
je reakcia prenesená nad stĺp a na druhej strane tesne vedľa podpory väzníka. Takto zaťažený
väzník nie je namáhaný od nového zaťaženia na ohyb.
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Pôvodná technologická obslužná plošina MLT kotolne bude demontovaná a na jej mieste bude
postavená nová oceľová konštrukcia, ktorá bude mať pôdorysné rozmery 8,0 x 5,0m. Kotolňa bude
prestrešená.
Nová nosná a obslužná plošina bude zodpovedať novým zariadeniam MLT kotolne z hľadiska ich
väčších rozmerov a následne aj väčšieho zaťaženia. Pôvodná konštrukcia strechy kotolne sa
v maximálne možnej miere využije, resp. prispôsobí novému dispozičnému riešeniu.
Súčasťou riešenia je aj nová záchytná vaňa pod kotolňou MLT, ktorá umožňuje v prípade
netesnosti prírubových spojov, resp. v prípade havarijného úniku Marlothermu zo zariadenia
zachytenie unikajúcej kvapaliny.
Údaje o technologickom a prevádzkovom zariadení:
Marlothermový okruh sa člení na primárny a sekundárny okruh.
Primárny okruh – Marlotherm (MLT) je vyhrievaný spaľovaním zemného plynu kotlom E301.
Cirkuláciu okruhu zabezpečujú čerpadlá P301A,B. MLT z výtlaku týchto čerpadiel vstupuje do
kotla E301, kde sa ohreje a potrubným rozvodom sa vedie do výmenníkov a sekundárnych
okruhov. Z jednotlivých okruhov sa MLT vracia na sanie čerpadiel P301. Hladinu v okruhu
udržuje expanzný zásobník H301, prebytok prepadom preteká do zásobníka H23. Pri poklese
hladiny, sa doplní MLT do okruhu čerpadlom. Pokles hladiny na minimum blokuje plynovú
kotolňu E301. Chod kotolne je regulovaný lokálnym riadiacim systémom, ktorý je súčasťou
dodávky kotolne.
Sekundárny okruh - pre aparáty A1, R1, R1C, R1D, R201, R201B. Ku každému kotlu prislúcha
chladič, čerpadlo a trojcestný ventil. Ďalšie spotrebiče MLT sú C 101, C 202 a A 201, ktoré sú ale
bez príslušenstva (čerpadlo, chladič).
Množstvo Marlothermu z primárneho resp. sekundárneho okruhu s cirkulačným Marlothermom
zabezpečujú trojcestné ventily. Chladiče sú chladené cirkulačnou vodou. V prípade vyhrievania
okruhu sú ventily na chladiacom okruhu zatvorené a naopak.
Nové strojnotechnologické zariadenia MLT kotolne :
 Marlothermový kotol REGIOMAT typ 3000/40 (poz.č. E 301)
 Plynový horák na spaľovanie zemného plynu (poz.č. B 301)
 Cirkulačné čerpadlá Marlothermu (poz.č. P 301 A, B)
 Komín 3-vrstvový nerezový fasádny (poz.č. D 301)
 Rozdeľovač Marlothermu (poz.č. Z 301A)
 Zberač Marlothermu (poz.č. Z 301B)
 Záchytná vaňa pod MLT kotolňou (poz.č. H301/1)
Existujúce zariadenia, ktoré sa po revízii opätovne inštalujú v novej kotolni :
 Expanzomat (poz.č. H 301)
 Obslužná plošina pre meranie emisií na komíne D 301
Realizáciou stavby sa nezmení spôsob doplňovania MLT cirkulačného okruhu.
Celkový objem cirkulačného marlothermového okruhu je v súčasnosti cca. 10 m3. Ako skladový
zásobník slúži zásobník H 23 o objeme V=10m3 umiestnený na prízemí výrobne.
Do zásobníka je privedený dusík na vytvorenie inertnej atmosféry nad hladinou.
Pri štarte kotolne bude Marlotherm zo zásobníka H23 prečerpávaný do kotlového
marlothermového okruhu, až kým nebude naplnený po stanovenú hladinu v expanzomate H301.
Potom sa prečerpávanie zastaví a uzatvorí sa ventil na doplňovacom potrubí marlothermového
okruhu. Uvedú sa do činnosti cirkulačné čerpadlá poz.č. P301 A, B a spustí sa kotol Marlothermu
poz.č. E301.
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Nový marlothermový kotol je navrhnutý kotol od fy. REGIOMAT typ 3000/40 o výkone 3000 kW
s horákom WEISHAUPT s automatickou reguláciou príkonu typ G 30/2-A.
Cirkuláciu teplonosného média bude zabezpečovať dvojica odstredivých horizontálnych čerpadiel
Allweiler typ NTVH, dopravované množstvo Q=130 m3/hod., dopravná výška h=45 m kv.st.,
motor Pn=18 kW.
Rozdiel tlakov medzi sacou a výtlačnou vetvou Marlothermu reguluje obvod PdIRC 621. Pri stene
v priestore kotolne bude v cirkulačnom okruhu Marlothermu zaradená prepojka medzi výstupom
a spiatočkou MLT so zabudovaným riadeným obtokovým ventilom. Ten bude pri nábehu naplno
otvorený do spiatočky cirkulačného okruhu a umožní nábeh kotla aj bez zapojenia technologických
zariadení odoberajúcich teplo z Marlothermu.
Na výstupe MLT z kotla je v potrubí zaradený regulátor prietoku Marlothermu, snímanie teploty
Marlothermu so stanovenou maximálnou hodnotou, regulátor teploty Marlothermu. Rozťažnosť
teplonosného média je eliminovaná expanzomatom poz.č. H301. V prípade kolísania teploty a
ubúdania Marlothermu z okruhu je do expanzomatu dočerpávaný Marlotherm zo zásobníka H23.
Expanzomat (expanzná nadoba s dusíkovou atmosférou) je zabezpečovacie zariadenie
marlothermového vykurovacieho okruhu, ktoré slúži na vyrovnanie zmien objemu média pri jeho
ohriatí.
Do kotla ako aj do expanzomatu je privedený dusík z rozvodu vo výrobni, ktorý má chrániť
teplonosné médium pred degradáciou a predlžuje tak životnosť marlothermového okruhu. Plynový
- dusíkový „vankúš“ pôsobí priamo na hladinu v nádobe. Nastavením a sledovaním tlakovej
hladiny dusíka sa zároveň zvyšuje bezpečnostná úroveň obsluhy kotla. Na dusíkovom potrubí je
zaradené snímanie tlaku dusíka so stanovenou minimálnou hodnotou a poistný ventil proti
prekročeniu max. hornej hladiny tlaku dusíka.
Do spiatočky MLT je zaradený odvzdušňovač, priamo prepojený s expanzomatom.
V expanzomate bude inštalovaný snímač minimálnej hladiny, ktorý pri poklese hladiny MLT
v expanzomate pod stanovenú hodnotu odstaví kotol. Cirkulačné čerpadlo zostáva bežať.
V prípade prekročenia max. stanovenej hladiny je okruh chránený jednak prepadovým potrubím na
expanzomate a aj inštalovaním prietržnej membrány na hrdle v najvyššom bode expanzomatu.
Marlothermový okruh je zrealizovaný rozvetvením tak, že vstupné potrubia do ohrievaných
zariadení sú umiestnené čo možno najnižšie pri vstupe do technologických zariadení a spätné
potrubia umiestnené nad vyústením Marlothermu z ohrievaných aparátov. Týmto sa eliminuje v
maximálnej možnej miere zavzdušnenie vykurovacích priestorov zariadení. Obtokový ventil
umožňuje pružnú reakciu kotla na odstavenie alebo uvedenie do prevádzky technologických
zariadení a znižuje možnosť vzniku tlakových rázov na cirkulačné čerpadlá.
Zemný plyn o pretlaku 250 kPa(g) je privedený z podnikového rozvodu do kotolne a vstupuje do
horáka plynového kotla REGIOMAT. Pred vstupom do horáka je potrubie vybavené príslušnými
armatúrami: hlavný uzáver plynu, kompenzátor, plynový filter, prietokomer so snímaním teploty
a tlaku, regulátor tlaku plynu pred horákom a bezpečnostný rýchlouzáver (dvojitý plynový
elektromagnetický ventil).
Súčasťou marlothermovej kotolne je aj vlastná riadiaca skriňa kotlového okruhu.
Pre odvod spalín z kotla je navrhovaný nový stavebnicový viacvrstvovýnerezový komín
priemeru DN600 o stavebnej výške h=10,0m. Účinná výška komína je 8,3m.
Komín je vedený po stene výrobne v rade „C“ a ukončený cca. 3,5m nad atikou. Výduch z komína
je na úrovni +26,3m od úrovne ±0,000, ktorá zodpovedá úrovni prízemia výrobne.
Priemer komína a dymovodu je zvolený podľa priemeru spalinovodu na výstupe spalín z kotla DN
550. Na spalinovode bude snímaná teplota spalín. Termostat po prekročení max. hornej úrovne
odstavuje kotol.
Pôvodný komín bude v celom rozsahu zdemontovaný a po inštalácii novej kotolne bude
namontovaný nový komín podľa strojnej dispozície. Na telese komína bude vytvorené meracie
miesto pre oprávnené meranie emisií. Prístup k nemu bude zabezpečený z obslužnej plošinky.
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Ochrana životného prostredia:
Zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania:
Realizáciou predmetnej stavby nevzniká nový zdroj emisií znečisťujúcich látok.
Marlothermová kotolňa (kotol E301) ako miesto vypúšťania znečisťujúcich látok je evidované
miesto vypúšťania číslo 1.6.4.
Znečisťujúce látky : TZL, SO2, NOx, CO, ƩC
Zdroje znečisťovania odpadových vôd:
Nebudú vznikať nové druhy odpadových vôd.
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. je potrebné vykonať skúšku tesnosti záchytnej vane
odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.
Zoznam produkovaných odpadov:
Odpad vznikajúci pri realizácií opráv, pri revíziách a stavebných a montážnych prácach:
Pri stavebných úpravách a montáži vznikajú nasledovné odpady :
 Druh odpadu 17 01 07 (O) – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06, v množstve cca. 1 m3. Zhodnotenie - stavebný odpad bude podrvený
a použitý ako prekrývkový materiál.
 Druh odpadu 17 04 05 (O) - železo a oceľ, množstve cca. 6,0 t. Železný šrot z demontáže
existujúcich OK a stg. zariadení bude odpredaný na druhotné spracovanie. Zhodnotenie – odpad
bude odovzdaný externému zmluvnému partnerovi na recykláciu (firma EISEN).
 Druh odpadu 17 04 11 (O) káble iné ako uvedené v 17 04 10, v predpokladanom množstve cca.
5 kg. Zhodnotenie – odpad odovzdať zmluvnej externej spoločnosti EISEN na recykláciu.
 Druh odpadu 15 01 10 (N) obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontaminované
nebezpečnými látkami – obaly so zvyškami farieb v predpokladanom množstve cca. 50 kg.
Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.
 Druh odpadu 20 03 01 ( O ) zmesový komunálny odpad, v predpokladanom množstve cca. 200
kg. Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.
Odpad vznikajúci pri prevádzkovaní strojov a technologického zariadenia:
Kvapalný odpad • Druh odpadu 13 02 06 (N) - syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje v odhadovanom
množstve cca. 20 kg /rok. Odpadové strojové oleje sú zhromažďované v zásobníku odpadových
olejov v objekte výroby a zhodnocované oprávnenou externou zmluvnou organizáciou.
 Druh odpadu 07 01 04 (N) - iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy.
Jedná sa o oplachovú vodu, resp. úkapy v prípade netesností na prírubových spojoch MLT okruhu.
Zhromažďuje sa v záchytnej vani pod kotlom a po prečerpaní do prepravného obalu. Zhodnotenie
– v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa. Množstvo sa neodhaduje, jedná sa o výnimočné situácie.
Pevný odpad  Druh odpadu 20 03 01 (O) - zmesový komunálny odpad, v predpokladanom množstve cca. 100
kg/rok. Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.
 Druh odpadu 17 06 03 (N) - iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo
obsahujúce nebezpečné látky - tuhé látky s obsahom NO3- a NH4+ v odhadovanom množstve cca.
10 kg /rok. Zhodnotenie – uložením odpadu na skládke vyhovujúceho typu.
 Druh odpadu 15 01 10 (N) - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo
kontaminované nebezpečnými látkami – odpadová izolácia (minerálna vlna) znečistená MLT
v odhadovanom množstve cca. 50kg /rok. Zhodnotenie – v Spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa.
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Ochrana prírody a krajiny:
Územie, na ktorom sa uvažuje realizácia stavby, nespadá do územia chráneného zákonom
o ochrane prírody a krajiny a teda realizáciou stavby nebudú dotknuté žiadne kategórie chránených
území.
Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Irganox“:
vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie zmeny stavby „Výroba kvapalného antioxidantu
CG – Irganox L 57“ (kolaudačné rozhodnutie č. V/97/11987-Ga, V/97/13681-Ga zo dňa
11.8.1997) realizáciou stavby „Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“
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:
Po ukončení montážnych prác budú vykonané individuálne a komplexné skúšky. Doba trvania
a podmienky ich vykonávania budú predmetom dohody medzi investorom a dodávateľom stavby.
Po ich ukončení odovzdá zhotoviteľ konečnému užívateľovi fyzický stav.
Na zariadeniach, ktoré sú považované za vyhradené technické zariadenia v zmysle Vyhlášky
MPSVaR č. 508/2009 Z.z. budú vykonané východiskové revízie.
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z. je potrebné vykonať skúšku tesnosti záchytnej vane
odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie.
Individuálne a komplexné skúšky bude vykonávať zhotoviteľ za účasti zástupcov investora na
prevzatom zariadení. Budú zahájené po zavedení predpísaných médií a energií do technologických
zariadení. Preverí sa, či je zariadenie schopné prevádzky v kvalite a množstve stanovenom PD.
Zariadenie musí pracovať v skutočných prevádzkových podmienkach, aby bolo možné odstrániť
prípadné chyby, ktoré nebolo možné identifikovať v statickom stave. Bude vykonané preverenie
spoľahlivosti zariadení a overovanie ich funkčnosti.
Po úspešnom vykonaní individuálnych a komplexných skúšok bude nasledovať konanie
s miestnym zisťovaním a po vydaní súhlasu príslušného stavebného úradu sa zariadenie uvedie do
skúšobnej prevádzky, ktorá bude trvať 12 mesiacov.
Po uplynutí skúšobnej prevádzky bude podaná žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
ktorým bude povolené užívanie stavby „Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“.
Iné zmeny v prevádzke:
V roku 2015 bola v prevádzke „Irganox“ na pozemku parcelné číslo 6040/9, k.ú. Močenok
zrealizovaná stavba „Chladiaca stanica na výrobni Irganox“. SIŽP vydala k realizácii tejto akcie
stanovisko č. 6608-26464/2015/Jak/370211305/Ohl zo dňa 16.09.2015.
Účelom stavby bola výmena systému chladiacich čpavkových kompresorov K0801A,B za blokovú
chladiacu stanicu E302. V blokovej chladiacej jednotke CBE je ako chladivo používaná nemrznúca
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zmes R404A. Chladiaci výkon po výmene je 105 kW. Bloková chladiaca jednotka slúži na
chladenie nosného média – monoetylénglykolu v prevádzke „Irganox“.
Bloková chladiaca jednotka CBE je umiestnená na podlaží ±0,00 m v miestnosti chladiacej stanice
na voľnom mieste, za dverami.
Zoznam zariadení:
Bloková chladiaca jednotka E302 – nové zariadenie
Membránová expanzná nádoba Z 302 – nové zariadenie.
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

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Adresy dotknutých orgánov:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné Hlavná 42/12 A ( sídlo úradu )
prostredie:
Hlavná 2/1 ( adresa na doručovanie
pošty )
– štátna správa ochrany ovzdušia
927 01 Šaľa
– štátna správa odpadového hospodárstva
– štátna vodná správa
– štátna správa ochrany prírody a krajiny
– štátna správa manažmentu environmentálnych rizík
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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: 21.02.2017

Vypísať meno podpisujúceho:
Pozícia v organizácii:

Ing. Jozef Mako

vedúci OŽPaOZ
Pečiatka alebo pečať
podniku:

P)
Prílohová časť
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 09.02.2017, 1
číslo dožiadania: el-3540/2017/T
Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako
2
B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Situácia stavby: Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov
3
Generel Dusla, a.s., Šaľa (s vyznačením realizácie stavby: Modernizácia MLT 4
údaje utajované
okruhu výrobne Irganoxov)
a dôverné
Výpis z katastra nehnuteľností – k.ú. Močenok
Výpis z listu vlastníctva č. 841 – čiastočný
Kópia katastrálnej mapy – k.ú. Močenok
Schéma: Marlothermová kotolňa – schéma zapojenia
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
Ďalšie prílohy
Žiadosť o stavebné povolenie na uskutočnenie zmeny stavby „Výroba
kvapalného antioxidantu CG – Irganox L 57“ (kolaudačné rozhodnutie č.
V/97/11987-Ga, V/97/13681-Ga zo dňa 11.8.1997) realizáciou stavby
„Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“
Kolaudačné rozhodnutie č. V/97/11987-Ga, V/97/13681-Ga zo dňa 11.8.1997
Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. 2200000/774 zo dňa
15.02.2017
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., č. 939/4/2017 zo dňa
15.02.2017

5/A
5/B
6
7

8/A

8/B
9
10
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Odborné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
v Nitre č. ORHZ-NR1-154-001/2017 zo dňa 16.2.2017
Záväzné stanovisko obce podľa § 120 a § 140b stavebného zákona č.
18/2017/SÚ/254 zo dňa 02.02.2017
Záväzné stanovisko obce k PD „Modernizácia MLT okruhu výrobne
Irganoxov“ podľa § 4 ods. 3 písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. – č. 272/2017 zo
dňa 03.02.2017
Stanovisko Okresného úradu Šaľa – odbor krízového riadenia k PD
„Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov“ č. OU-SA-OKR2017/001717-2 zo dňa 13.02.2017
Vyjadrenie OÚ Šaľa č. OU-SA-2016/006738-2 zo dňa 27.09.2016
Projekt: Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov
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
Rozhodnutie – súhlas k 5. Vydaniu Bezpečnostnej správy č. OU-SA-OSZP2015/001228-14 zo dňa 14.04.2015

11
12
13

14

15
16
*
17
v el. forme

**
18
v el. forme

Prehlásenie k bezpečnostnej správe – z dôvodu
Modernizácia MLT okruhu výrobne Irganoxov
Zoznam použitých skratiek a značiek

realizácie

stavby: 19
20

*
Príloha č. 17 –
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.
**
Príloha č. 18 –
Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2015/001228-14 zo dňa 14.04.2015 – súhlas k piatemu vydaniu
Bezpečnostnej správy spoločnosti Duslo, a.s., Šaľa:
Bolo prílohou č. 22 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.

