BOGE Elastmetall Slovakia a.s., Strojárenská 5, 91702 Trnava, Slovenská republika

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
SP-13/2017
Vybavuje/linka:
S. Pontešová/+421905582631
Miesto odoslania/dátum:
Trnava 13.12.2017

Vec: Žiadosť o zmenu integrovaného povolenia

V zmysle zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
zmení neskorších predpisov Vás žiadame o zmenu integrovaného povolenia
číslo: 397-33523/2017/Jur/370130216 zo dňa 31.10.2017.
Dôvodom zmeny je plánovaná inštalácia dvoch nových zariadení v miestnosti na
nanášanie adhezív II.
A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa :
- obchodné meno: BOGE Elastmetall Slovakia, a.s..
- právna forma: akciová spoločnosť
- sídlo (adresa): Strojárenská 5, 972 02 Trnava
- štatutárny zástupca a jeho funkcia: Ing. Jürgen Heinrich Bölt - predseda
predstavenstva , Ing. Martin Harbáč - prokurista
- splnomocnená kontaktná osoba: Ing. Silvia Pontešová
- IČO: 36 235 164
B) Typ žiadosti: Zmena vydaného integrovaného povolenia:
- Pre prevádzku bolo vydané integrované rozhodnutie, ktorým bolo povolené
vykonávanie činnosti v prevádzke „Nanášanie adhezív BOGE Trnava“
- Rozhodnutie číslo: 397-33523/2017/Jur/370130216 zo dňa 31.10.2017
- Údaje o spracovateľovi žiadosti: prevádzkovateľ
- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení
súvisiacich s danou prevádzkou– momentálne neprebieha žiadne konanie
C) Údaje o prevádzke a jej umiestnení:
- Nanášanie adhezív BOGE Trnava , VS 370130216
- sídlo prevádzky: Strojárenská 5, 917 02 Trnava
- povolená činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti - 6.7. Povrchová
úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
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rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava,
lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou
spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok (podľa
prílohy 1 k zákonu 39/2013 Z.z.)
projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby:
 Hodnota parametra podľa zákona 39/2013 Z.z.: 200 t/rok alebo 150 kg/hod.
 Technicky dosiahnuteľná kapacita spotreby VOC: 386 t/rok alebo 44,7 kg/hod.
 Počet pracovných dní: 360, počet prac. dní v týždni: 7, počet prac. zmien: 3, 8640
hodín
spôsob prevádzkovania: stále nanášanie adhezív na rôzne kovové prípadne plastové
výrobky (silentbloky) pre automobilový priemysel
stručný popis lokality prevádzky: Areál BOGE je situovaný v juhozápadnej časti mesta
Trnava v areáli bývalých TAZ, v blízkosti spoločnosti ZF Sachs Trnava.
Okolie
priemyselného areálu BOGE tvorí výlučne priemyselná zástavba . Lokalita je situovaná
cca 870 m od obytných objektov. Priemyselný areál je napojený miestnymi komunikáciami
na cestu I/61 a následne na privádzač a diaľnicu D1. Nadmorská výška je okolo 150 m n.m.
parcelné čísla pozemkov prevádzky: č. parciel, na ktorých je situovaná prevádzka
nanášania adhezív BOGE Trnava : 8540/25, 8540/35 v k.ú. Trnava. Celý výrobný objekt je
situovaný na parcelách, ktoré sú uvedené na LV č. 8183.
Parcely, na ktorých stojí výrobný areál sú vo vlastníctve spoločnosti BOGE.
Stručný popis povoľovanej zmeny:
 Prevádzkovateľ žiada o zmenu integrovaného povolenia v zmysle § 3ods.3 písm. a)
bod 3 zák. 39/2013 Z.z. súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny
technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si
schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu, 12) je
súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po
vykonaných zmenách
 Zmena oproti povolenému stavu pozostáva z plánovanej inštalácie dvoch
nových zariadení:
 Stroj na striekanie At dielov – na danom stroji sa budú striekať rovné rúrky
z vnútornej strany. V prvom kroku sa na diely bude nanášať základná vrstva
(Primer) a po vysušení sa na diely nanesie krycia vrstva (Cover). Po vysušení
coverovej vrstvy sa diely budú zhromažďovať v gitterboxe prípadne v inom obale.
Zariadenie bude dopojené na centrálne odsávanie, ktoré je zaústené na
dopaľovacie zariadenie. Predpokladané odsávané množstvo zo stroja je 1250
m3/hod.
Predpokladaný výkon stroja je 200mm striekanej dĺžky za 4 sekundy (nastaviteľné
podľa dĺžky dielov).
Predpokladaný termín inštalácie v Trnave KW 08-09/2018.
Stroj bude dopojený na elektrickú energiu, stlačený vzduch, odsávanie (spaľovňu).
 Valcovací automat – na danom stroji sa budú nanášať adhezíva na rovne rúrky
z vonkajšej strany. V prvom kroku sa na diely bude nanášať základná vrstva
(Primer) a po vysušení sa na diely nanesie prvá krycia vrstva (Cover) a po jej
vysušení sa na diely nanesie druhá krycia vrstva (Cover). Po vysušení coverovej
vrstvy sa diely budú zhromažďovať v gitterboxe prípadne v inom obale. Zariadenie
bude dopojené na centrálne odsávanie, ktoré je zaústené na dopaľovacie
zariadenie. Predpokladané odsávané množstvo zo stroja je 2400 m 3/hod..
Predpokladaný výkon stroja je 180mm nanášanej dĺžky za 2,5-3,0 sekundy
(nastaviteľné podľa dĺžky dielov a schopnosti nanášania adhezív na valčeky).
Predpokladaný termín inštalácie v Trnave 1Q/2018.
Stroj bude dopojený na elektrickú energiu, stlačený vzduch, odsávanie (spaľovňu).
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Uvedené nové zariadenia budú umiestnené v miestnosti na nanášanie adhezív II.
Predpokladané umiestnenie je uvedené v prílohe č. 1.
 Cca do 3 mesiacov od spustenia nového valcovacieho automatu bude starý
valcovací automat v miestnosti na nanášanie adhezív I odinštalovaný a
zošrotovaný.
Vplyv na životné prostredie: nedochádza k zmene vplyvu na životné prostredie
Cezhraničný vplyv prevádzky: prevádzka nemá cezhraničný vplyv

Účastníci konania:
1. BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.. Strojárenská 5, 917 02 Trnava
2. Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava, Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava
Dotknuté orgány:
Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP Trnava - odbor odpadov, ochrany ovzdušia, ochrany vôd
a ochrany prírody a krajiny, Kollárova 543/8, 917 01 Trnava
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbova 6, P.O.Box 1, 917 09 Trnava 9
OR Hasičského a záchranného zboru, Rybníkova 9, 917 00 Trnava
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti:
Prevádzkovateľ: BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.. Strojárenská 5, 917 02 Trnava
Názov činnosti : Nanášanie adhezív BOGE Trnava
Miesto: Areál BOGE je situovaný v juhozápadnej časti mesta Trnava v areáli bývalých TAZ,
v blízkosti spoločnosti ZF Sachs Trnava. Okolie priemyselného areálu BOGE tvorí výlučne
priemyselná zástavba. Lokalita je situovaná cca 870 m od obytných objektov. Priemyselný ar eál je
napojený miestnymi komunikáciami na cestu I/61 a následne na privádzač a diaľnicu D1.
Činnosť spoločnosti BOGE je vývoj, výroba a predaj gumových a gumokovových tlmiacich dielov
a plastových dielov. Sortiment výroby je veľmi široký, zahŕňa cca 800 druhov výrobkov vzájomne
odlišných veľkosťou, hmotnosťou, materiálom kovového, alebo plastového dielca, pogumovaním,
apod.
Dôvodom zmeny integrovaného povolenia číslo: 397-33523/2017/Jur/370130216 zo dňa
31.10.2017 je plánovaná inštalácia dvoch nových zariadení v miestnosti na nanášanie adhezív II. stroja na striekanie At dielov a valcovacieho automatu.

Prehlásenie:
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Ing. Jürgen Bölt
predseda predstavenstva

Príloha k žiadosti: Umiestnenie zariadení

Ing. Martin Harbáč
prokurista

