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Základná časť pre zverejnenie

















jún 2006
Poučenie: Skutočnosti utajované v súlade s § 17 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) uvádzame v oddelenej časti žiadosti a na samostatnom elektronickom nosiči. 

Základná časť (pre zverejnenie)


A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa  

	názov alebo obchodné meno	U. S. Steel Košice, s.r.o.
	právna forma  Spoločnosť s ručením obmedzeným
	sídlo (adresa) Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
	adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej) -
	štatutárny zástupca a jeho funkcia 

Ing. Tibor Duchonovič, Generálny manažér pre environment
	splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.)

Ing. Dušan Vitko, technický pracovník IPKZ, útvar GM pre environment, 
tel: 673 7835,  fax: 673 2295, e-mail:dvitko@sk.uss.com
	IČO 36 199 222
	kód OKEČ (NACE), NOSE-P - OKEČ 27.10, NOSE – P 104.12



B)       Typ žiadosti

	údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia)

Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
	zoznam súhlasov a povolení, o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada:
	Súhlas na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia, na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách podľa § 8 ods.2 písm.a) bod 3. zákona  č.245/2003 Z.z. o IPKZ
	Súhlas na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 8 ods.2 písm.a) bod 9. zákona č.245/2003 Z.z. o IPKZ
	údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ) -

            
	 Údaje o prevádzke a jej umiestnení 
názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP

  		názov prevádzky  - Automatizovaný merací systém VP 2 a VP 3
variabilný symbol pridelený SIŽP - 57 002 09 05
	adresa prevádzky

	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
	zemepisné súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka)

21°15´ východnej zemepisnej dĺžky, 48°43´ severnej zemepisnej šírky
	povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti

2. Výroba a spracovanie kovov
bod 2.2. Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele ( z prvotných alebo druhotných surovín ) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t za hodinu
	projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby: nepretržitá prevádzka
	porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1

Výroba surového železa  z prvotných alebo druhotných surovín  vrátane kontinuálneho liatia s  kapacitou  571 t za hodinu pre predmetnú prevádzku
	skutočná a maximálne dosahovaná kapacita: max. 13 700 t/deň
	spôsob prevádzkovania: nepretržitá 24 hod. prevádzková doba.   

	stručný popis lokality prevádzky

Areál USSK je lokalizovaný 12 km juhozápadne od Košíc v západnej Turniansko – Bodvianskej časti Košickej kotliny pri úpätí posledných výbežkov Spišsko – gemerského rudohoria. Z viacerých vodných tokov sú v tejto oblasti najvýznamnejšie rieka Hornád a potoky Ida a Sokoľanský potok. Na geologickej stavbe širšieho okolia sa zúčastňujú v západnej oblasti horniny Spišsko – gemerského rudohoria , na južnej, východnej a severnej časti neogénne sedimenty Košickej panvy a neogéne vulkanity Slanského pohoria. Košická kotlina predstavuje mladú priekopovú prepadlinu vyplnenú sedimentmi neogénu a kvartéru. 
Záujmové územie je v podstate rovinné s miernym sklonom k juhozápadu, cca 230 m na severe po 205 m na južnom ohraničení areálu. Nadmorské výšky areálu USSK sa pohybujú v rozmedzí 206 - 210 m n. m. Pôdny kryt okolia USSK je využívaný na poľnohospodársku produkciu. Lesné plochy v blízkom okolí sú len málo zastúpené, prevažujú umelé topoľovité lesy vysadené severovýchodne od areálu kombinátu ako ochranné lesy. Medzi najviac dotknuté územia z hľadiska priemyselného znečistenia patria katastrálne územia miest a obcí Bočiar, Haniska, Košice, Sokoľany a Veľká Ida. Okolo USSK je vyhlásené užšie a širšie pásmo hygienickej ochrany. V užšom pásme ležia obce Šaca,Poľov,Veľká Ida, Haniska a Hutníky. V širšom pásme sú obce Pereš, Lorinčík,Vyšný Lánec, Perín – Chým a Grajciar.
	parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov) podľa aktuálnych listov vlastníctva

164/2, 164/4
	stručný popis prevádzky

Automatizované meracie miesta pre kontinuálne monitorovanie emisií tuhých znečisťujúcich látok na komínoch za elektroodlučovačom EO25 pre odlieváreň VP 2 a za elektroodlučovačom EO34 pre odlieváreň VP 3.
AMS bude pozostávať z nasledujúcich častí:
- meranie koncentrácie TZL
- meranie prietoku plynu v komíne
- meranie teploty v komíne
- meranie tlaku v komíne
- systém pre spracovanie a vyhodnotenie dát

D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 
zoznam základných surovín -
	zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú-
zoznam medziproduktov a výrobkov -
	zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt):  nákup el. energie
	potreba vody (pitnej a technologickej) -

E)	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 
                   V prevádzke AMS VP 2 a VP 3 nevznikajú emisie do jednotlivých zložiek životného prostredia 

F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

	charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite, popis miesta a okolia prevádzky, DZ VP je situovaný v južnej časti areálu U. S. STEEL Košice spol. s r.o. v oblasti Košickej kotliny. DZ Vysoké pece je vstupným závodom prvovýroby v spracovaní železorudných surovín na tekutý kov.DZ VP je situovaný v južnej časti areálu U. S. STEEL Košice spol. s r.o. v oblasti Košickej kotliny. DZ Vysoké pece je vstupným závodom prvovýroby v spracovaní železorudných surovín na tekutý kov.klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Oblasť Košickej kotliny je vzhľadom na teplotné
pomery relatívne suchá. Priemerné úhrny zrážok sa pohybujú v rozmedzí  600  850 mm. Z hľadiska všeobecných dejov a zmien počasia košická panva a jej okolie patrí do jednotnej cirkulačnej oblasti. Podľa veterných pomerov je košická panva súčasťou východného Slovenska s výrazne prevládajúcim severným vetrom.( fúka od severu na juh, častokrát sa stáča od severu na juhozápad ) Jeho prevládajúci vplyv je podmienený znížením a zúžením Karpát. Druhý prevládajúci výskyt pripadá na južný vietor ( fúka z juhu na sever ), ktorý je v niektorých polohách stáčaný viac k juhozápadu alebo k juhovýchodu. V ročnom priemere je v oblasti Košickej kotliny cca 70 dní so silným a okolo 15 dní s búrlivým vetrom. Ročná priemerná hodnota anorganického podielu TZL v okolí skládok je 2,792 g/m2*30 dní  ( priemer zo stanovíšť č. 6,7,9,10,13,24,25,27,34,35 podľa mapy rozloženia PS ). Dosahovaná kvalita ovzdušia širšieho okolia vyhovuje zdravotnému stavu lesov. Aj keď je USSK situovaný v oblasti, ktorá podľa bývalej Vyhlášky č.112/93 Z.z. patrila do zoznamu zaťažených oblastí, rovinný charakter územia a prúdenie vetra zabezpečujú  vcelku dobré rozptylové podmienky.  
	chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

Dané územie nespadá pod chránené oblasti
	staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia


G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

                V prevádzke AMS VP 2 a VP 3 nevznikajú emisie do jednotlivých zložiek životného prostredia.

H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke 

	používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov:

v rámci prevádzkovania AMS nebudú vznikať žiadne odpady.




I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

	popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia


Zložka životného prostredia: 
Ovzdušie
Spôsob merania / odberu vzoriek
Meranie TZL bude zabezpečené analyzátormi SC600 výrobcu PCME, ktoré využívajú optický princíp merania tzv. „dynamickej opacity“. Analyzátory budú pozostávať z optického vysielača, optického prijímača (inštalované na komíne vodorovne, oproti sebe osovo súmerne) a riadiacej jednotky (v skrini na plošine). Autodiagnostika analyzátorov bude zabezpečovať kontinuálnu automatickú kontrolu nastavených parametrov. Výstupný signál reprezentuje hodnotu koncentrácie TZL v prevádzkových podmienkach. Prepočet na štandardné stavové podmienky sa realizuje v dataloggeri. Optické jednotky na komíne budú kontinuálne prefukované tlakovým vzduchom.
Objemový prietok plynu bude získavaný kontinuálnym prepočtom z priemernej rýchlosti prúdenia plynu v komínoch. Rýchlosť bude meraná viacotvorovou sondou. Tlaková diferencia bude meraná snímačom diferenčného tlaku firmy Rosemount typ 3051C-so smart elektronikou.
Zariadenie pre meranie prietoku typu ANUBAS 3 pozostáva z:
-viacotvorová sonda
-jednotka merania dP a prefuku sondy
- sušiaca jednotka prefukového vzduchu
-hlavný prefukový ventil
-riadiaca jednotka
Meranie teploty- snímač teploty Pt100 s programovateľným prevodníkom v hlavici. Je inštalovaný v návarku.
Meranie tlaku- snímač tlaku s výstupným signálom 4-20 mA v dvojvodičovom zapojení je inštalovaný vo zvislej polohe, aby sa v prípade kondenzácie plynu neusadzoval kondenzát v priestore membrány snímača. 
Vyhodnotenie, vizualizácia a archivácia dát- HW vybavenie pre zber, spracovanie a archiváciu dát pozostáva z dataloggera (v skrini na plošine komínov) a vyhodnocovacieho počítača (v miestnosti velína VP2,3).

Odberové príruby pre prístroje budú inštalované na komínoch odlievární VP2,3 tak, že pred miestom inštalácie bude dĺžka rovných úsekov 4,9 HD a za miestom inštalácie 3,2 HD pre VP 2 a pre VP 3 bude dĺžka rovných úsekov 4,4 HD pred miestom merania a 5,6 HD za miestom merania.

Pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií
V budúcnosti nepripravujeme zmenu v monitoringu popísaného vyššie. 


J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

	komplexné parametre pre najlepšiu dostupnú techniku (t.j. spotreby surovín, energií, emisie atď.) s uvedením ich zdroja -
	porovnanie parametrov povoľovanej prevádzky s parametrami najlepšej dostupnej techniky:


Sledovaný parameter 
alebo riešenie
Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín
1.1
Technologické alebo technické riešenie
Prachomer PCME typu SC600 je založený na princípe dynamickej opacity čo predstavuje v súčasnosti špičku technického merania TZL optickou metódou.
Viacotvorová sonda ANUBAS –dlhodobá bezporuchová prevádzka, zariadenie na úrovni súčasného stavu techniky


Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami
Prevádzka nespôsobuje žiadne emisie do životného prostredia.


K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 
Z hľadiska charakteru a účelu prevádzky AMS VP 2 a VP 3 nie je potrebné určovať osobitné opatrenia jej prevádzkovania.               


L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

	len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie:

Iné alternatívy automatizovaného monitorovacieho systému nie sú. Projektované AMS spĺňa všetky požiadavky platných právnych predpisov predovšetkým vyhlášky č.408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. 

M)	Návrh podmienok povolenia

	Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:


	Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami  tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytnúť im   primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.


	Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne:
	Emisný limit TZL pre odlieváreň VP 2 a odlieváreň VP 3: 100 mg/m3 podľa prílohy č.4, časť II. ods.2.2 vyhlášky č.706/2002 Z.z.
	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník: znečisťovanie nebude vznikať

Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie: odpady nebudú vznikať
Podmienky hospodárenia s energiami -
	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov - 
	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania:
Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.
	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky:

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky.
	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému:
	Pre prípad poruchy zariadení pre meranie stavových a referenčných veličín (tlak, teplota, objem, prietok) budú pre prepočty na štandardné stavové a referenčné podmienky resp. výpočty hmotnostných tokov použité náhradné hodnoty. Náhradné hodnoty budú určené kvalifikovaným rozborom počas skúšobnej prevádzky pred započatím úplných funkčných skúšok.
	V prípade prekročenia meracieho rozsahu monitorovaných emisných hodnôt budú použité ich náhradné hodnoty, ktoré zodpovedajú najvyšším očakávaným hodnotám. Náhradné hodnoty budú určené kvalifikovaným rozborom počas skúšobnej prevádzky pred započatím  funkčných skúšok. 



	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke: nie sú

                       
N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 
	1. Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
2.DZ Vysoké pece, U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mestská časť Košice - Šaca
5. Mesto Košice











PRÍLOHY

Doklad o zaplatení správneho poplatku – Príloha č. 1
Projektová dokumentácia- Príloha č.2
















O)	Prehlásenie


Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

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

		


Podpísaný:						 Dátum  :	21.06 2006                   
(zástupca organizácie)


Vypísať meno podpisujúceho :	Ing. Tibor Duchonovič

Pozícia v organizácii : 		Generálny manažér pre Environment             

            


Pečiatka alebo pečať podniku:















