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A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

1.	 Základné informácie 
1.1
Názov prevádzkovateľa 
U. S. Steel Košice, s.r.o.
1.2
Právna forma
s.r.o.
1.3
Druh žiadosti
Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona o IPKZ
Zmena integrovaného povolenia
X


Nová prevádzka podľa § 29 ods.  3  zákona o IPKZ



Nová prevádzka podľa § 29 ods.  4  zákona o IPKZ



Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ

1.4
Adresa sídla prevádzkovateľa 
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
1.5
Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)

1.6
www adresa
www.usske. sk
1.7
Štatutárny zástupca, 
funkcia v spoločnosti
Ing. Tibor Duchonovič
Generálny manažér pre environment- pre IPKZ
Ing. Ladislav Takáč – pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich
1.8
IČO
36 199 222
1.9
Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
OKEČ 27.10, NOSE-P 104.12
1.10
Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
vložka č. : 11711/V
Príloha č. 

1.11
Splnomocnená kontaktná osoba 
Ing. Dušan Králik ( t. č. 673 2904) - pre IPKZ, 
Ing. Igor Bazár (t. č. 673 4271) -  pre stavebné konanie
1.12
Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar GM pre environment, odbor Environmentálneho riadenia,  oddelenie IPKZ


2.	 Informácie o povoľovanej prevádzke 
2.1
Názov prevádzky
Oceliareň II
2.2
Adresa prevádzky
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2.3
Umiestnenie prevádzky
V severozápadnej časti areálu spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.
2.4
Počet zamestnancov
Bez zmeny
2.5
Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
Dátum spustenia do prevádzky:
1979
stavba: začatie – 10/2006
stavba: ukončenie – 10/2007
2.6
Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
2. Výroba a spracovanie kovov
2.2 Prevádzky na výrobu surového železa alebo ocele (z prvotných alebo druhotných surovín) vrátane kontinuálneho liatia s kapacitou väčšou ako 2,5 t/hod
2.7
Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
výroba ocele väčšia ako 2,5 t/hod
2.8
Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
Bez zmeny

2.9
Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
Bez zmeny
2.10
Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
R13 – Skladovanie odpadov pre použitím niektorej z činností R1 až R12
2.11
Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP SR č. 410/2003 Z.z.
2.3.1. Výroba ocele ( konvertory ) s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 2,5 t/h
2.12
Trieda skládky odpadov
-




3.	 Ďalšie informácie o prevádzke 
3.1
Hodnotenie vplyvu prevádzky na životné prostredie
Nie
X
Áno



Práve prebieha

Príloha č.

3.2
Cezhraničné vplyvy
Nie
X
Áno

Odkaz na opis ďalej v žiadosti



Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

4.1
Územné rozhodnutie
Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania
Územné rozhodnutie 
č.ÚPSPVaR 386-6/2006/FIL
zo dňa 27.3.2006
4.2
Stavebné povolenie
Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

4.3

Kolaudačné rozhodnutie
Číslo rozhodnutia
a dátum jeho vydania

4.4
Stavebník
U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222
4.5
Projektant
Za  EQ Engineers Slovakia s.r.o.
Adresa: Vstupný areál USS Košice, Šaca-blok  č.1, 044 54  Košice:
Ing. Marián Kropúch       - vedúci projektant stavby 
                                         -technologické zariadenie
Ing. Juraj Krivka              - silnoprúd VN
Ing. Valentín Neupauer    - silnoprúd NN
Ing. Milan Rusín             - meranie a regulácia
	                           - systémy riadenia
Ing. Stanislav Jasminský   - meranie a regulácia
		              - systémy riadenia
Ing. Štefan Pokrivčák        - architektonicko-stavebné riešenie
                                          - organizácia výstavby
Ing. Ľuboslav Marhefka   - oceľové konštrukcie
Ing. Anna Tokárová          - vetranie a klimatizácia


Externí dodávatelia:
František Šebo -        potrubné rozvody	
                                  Adresa: Narcisova 9, 04011 Košice
Ing. Peter Mantič  -  požiarna ochrana
                              Adresa:  Inžinierska 16, 04011 Košice
4.6
Zhotoviteľ
Bude vybratý výberovým konaním
4.7
Rozpočtové náklady
650 mil. Sk
4.8
Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
130, 139/1, 139/2, 139/3, 139/14, 139/38, 139/53, 139/56, 151/1, 151/55, 152, 153/1, 153/14, 153/17, 153/60, 153/61, 155, 193, 195/160, 203/1, 203/61, 203/69, 206, 210/1, 213/1, 216, 217/3, 218, 223, 237/1, 237/3, 237/4, 237/5, 238/1, 239, 240/3 Druh pozemku-zastavané plochy a nádvoria
Vlastník U. S. Steel Košice, katastrálne územie: Košice – Železiarne
Pozn.: vlastník parc.č. 217/3-ŽSR, 218 –SPF, 239-BB Trade, 151/55-Carmeuse
4.9
Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
Susedné pozemky a stavby:
Multiserv, parc. č. 213/1, 213/4
 Súvisiace pozemky:
ŽSR, parc.č. 217/3
SPF,parc.č. 218
 BB Trade, parc.č. 239
Carmeuse, parc.č. 151/55
4.10
Členenie stavby na stavebné objekty

	SO 001-Príprava územia

SO 002-Stavebné úpravy plošín pre K4
SO 003-Stavebné úpravy plošín pre K5
SO 004-Usadzovacia nádrž
	SO 005-Filtračná a čerpacia stanica
	SO 006-Spevnené plochy a cesty

SO 007-Energomosty
SO 008-Prípojka elektro
SO 009-Prípojka vody
SO 010-Vonkajšia kanalizácia
	SO 011-Úpravy v ČS na +4,1 m
	SO 012-Prístavba T 45
	SO 014-Stavebné úpravy v čerpacej stanici VH
	SO 015-Základy pre zásobník CO2

SO 016-Preložky
SO 017-Vonkajšie osvetlenie
4.11
Členenie stavby na prevádzkové súbory
	PS 01-Granivor a separátor K4

PS 02-ZKP K4
PS 03-Kábelové prepoje pre K4
PS 04-Demontáž zariadení K4
PS 01-Granivor a separátor K5
PS 02-ZKP K5
PS 03-Kábelové prepoje pre K5
PS 04-Demontáž zariadení K5
PS 21-Vodné hospodárstvo
PS 22-Kabelové prepoje pre VH
PS 31-ASRV
PS 32-Úpravy v rozvodni T 45


5.	 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

5.1
Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
Oceliareň II



5.2
Číslo platného integrovaného povolenia
1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 
5.3
Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
Nie
X
Áno



Práve prebieha

Príloha č.

5.4
Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
Žiadosť o stavebné povolenie stavby podľa      § 58 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a §8 vyhlášky č.453/2000 Z.z.., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Ochrana ovzdušia:
V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.
V zmysle § 8 ods. 2 písm. a) bod 8. zákona č.532/2005 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2003 Z.z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
(Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení bude vypracovaný do 30 dní od obdržania správy z prvého oprávneného merania emisií TZL po zrealizovaní stavby.)
Oblasť odpadové hospodárstvo :
V zmysle  § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnotenie nebezpečných odpadov
V zmysle  § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 245/2003 Z.z. o IPKZ, konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy na tie druhy nebezpečných odpadov uvedených v  prvotnej  žiadosti podanej na SIŽP – IŽP Košice, dňa 
31. 3. 2005 a v tejto žiadosti pre prevádzku Oceliareň II.
Poznámka:  Odporúčame nevydávať súhlasy tohto druhu pre jednotlivé prevádzky IPKZ samostatne ale namiesto toho vydať komplexný súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platný v celom areáli USSK, kde sa jednotlivé prevádzky IPKZ nachádzajú. 
Takto vydaný súhlas by nás neobmedzoval len na povolenie nakladať s nebezpečnými druhmi odpadov  na jednotlivej prevádzke resp. technologickom zariadení  ale pôsobnosť by sa rozšírila na všetky prevádzky, ktoré podliehajú vydaniu IPKZ. 
Tento postup by nám v budúcnosti  značne zjednodušil povoľovací proces vydávania zmien integrovaných povolení v prípade preskupenia nebezpečných odpadov medzi povolenými prevádzkami resp. pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu.
V oblasti povrchových a podzemných vôd:
V zmysle § 8 ods. 2 b) 3. konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.
V bode F16 rozhodnutia  IPKZ pre OC II  je stanovená podmienka povolenia na zabezpečenie záchytnej vane 2 x 5 m3 nádrže oleja na paketovacom lise č. 1 do 31.3.2006.
Vzhľadom na harmonogram opráv (generálnu opravu lisu č. 2 plánovanú v tomto roku) nie je možné splniť opatrenie z IPKZ rozhodnutia pre Oceliareň II v požadovanom termíne do 31.3.2006. Z dôvodu výroby na lisoch nie je možné obidve zariadenia odstaviť zároveň. Taktiež rozhodnutie IPKZ bolo vydané až po termíne plánovania finančného krytia akcií na rok 2006.
Na výstavbu záchytnej vane pod 2  5 m3 nádrže oleja na lise č. 1 je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu a zabezpečiť finančné krytie. Jedná sa stavebné úpravy väčšieho rozsahu. Výstavbu  záchytnej vane chceme zahrnúť do programu TANK MANAGENENT v USSK na rok 2007.
Z uvedených dôvodov Vás žiadam o predĺženie termínu plnenia tejto úlohy do 31.12.2007.


6.	Utajované a dôverné údaje
P. č.
Označenie príslušného bodu žiadosti
Utajovaný/dôverný údaj
Dôvody, pre ktoré je tento údaj považovaný za utajovaný/dôverný






B 	Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.	Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 
P. č.
Opis prevádzky


Plynočistiareň a zachytávanie konvertorového plynu - Každý konvertor má samostatné zariadenie na čistenie konvertorových plynov a jeho zachytávanie do spoločného plynojemu. Hlavné časti plynočistiarne a zachytávanie konvertorového plynu sú:
-	odparovací systém -v tomto systéme chladenie konvertorových plynov prebieha bez priameho styku s vodou, cez dvojplášť v ktorom cirkuluje chladiaca voda. Prehriata voda a para je odvádzaná do bubnov, kde sa odlučuje para, ktorá je odvádzaná cez komíny do ovzdušia. Odparovací systém zahrňuje klobúk, dymník, spojovacie potrubie a pätu veže. Ochladzuje konvertorový plyn z teploty 1850 ° C na teplotu 1100° C.
-	odprašovací systém - v tejto časti zariadenia sa uskutočňuje chladenie, hrubé a jemné čistenie konvertorových plynov v priamom styku s vodou. Ochladzuje konvertorový plyn z teploty 1100° C na teplotu 60° C. Odprašovací systém zahrňuje granivor (hrubé čistenie), solivor (jemné čistenie), spojovacie potrubie a regulačná klapa
zmena :tzv. Solivor nízko-energetická pračka TZL častíc bude nahradená novou vysoko-energetickou prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou 
-	zachytávanie konvertorového plynu – celý systém pozostáva z 2 ks ventilátora s hydrospojkou a elektrickými motormi, 2  ks  prepínacích  zariadení  ( trojcestný  ventil  ), ktoré  umožňujú zachytávanie konvertorového plynu do plynojemu,  alebo jeho spaľovanie, 2 ks bezpečnostných vodných uzáverov, 2 ks spaľovacích komínov (výška 68 m), 2 ks zásobníkov na odpadovú vodu
zmena: spočíva vo výmene obežných kolies z dôvodu zvýšenia celkového tlaku, ktorý je podmienený zvýšenými tlakovými stratami inštalovaním nových Venturiho pračiek a separátormi namiesto súčasnych práčiek Solivor, ďalej zmena otáčok ventilátorov bude zabezpečená výmenou súčasných hydrospojok za riadené vysokofrekvenčné meniče s prepojovacími hriadeľmi, taktiež budú vymenené jestvujúce žalúzie na vstupných stranách ventilátorov    
-	plynojem s potrubnými trasami - účelom plynojemu je homogenizovať zloženie konvertorového plynu, vyrovnávať tlak medzi výtlakom odťahového ventilátora a odberovým ventilátorom plynu z plynojemu a čiastočná akumulácia plynu. Užitočný objem plynojemu je 50 000 m3.

Ostatné časti bez zmeny.




2.	Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
P. č.
Názov listu
Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
Príloha č.
            Kópie z katastrálnej mapy  -  10 kusov                                7-5/3, 7-5/4, 7-6/21, 7-6/23, 7-6/12, 
                                                                                                          7-6/14, 7-6/1, 7-6/2, 7-6/3, 7-6/4.







3.	Opis prevádzky
3.1
Názov technologického
uzla
Projektovaná kapacita
Technická charakteristika
Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.





Bez zmeny
3.2




Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
Projektovaná kapacita
Technická charakteristika
Odkaz na blokovú schému v prílohe č.
P. č.




1
Skladovanie kvapalného CO2
Zásobník CO2 bude uložený na železobet. dosku so štrkovým zhutneným podsypom. Zásobník bude dodaný ako celok a kapacitne je navrhnutý pre spotrebu 120 kg/h plynu CO2 a 20 dňovým zásobníkových systémom.
Súčasťou objektu je aj oplotenie okolo zásobníka CO2, ktoré bude výšky 2 m z oceľ. stĺpikov a pletiva.
Zásobníková nádrž bude naplnená tekutým CO2. Tlakový spínač bude riadiť tlak v nádrži, na základe odobratého množstva odpareného CO2. Pri odbere tlak v nádrží CO2 poklesne. Elektrický odparovač sa aktivuje pri pretlaku 1,7 MPa, ktorý bude odparovať kvapalný CO2, na udržanie prevádzkového pretlaku v zásobníku. Pri dosiahnutí pretlaku 1,83 MPa v zásobníku odparovač sa deaktivuje.
Teplota odpareného CO2 v zásobníku bude –18 °C alebo nižšia. Z toho dôvodu je potrebný ohrievač odpareného CO2, aby nedošlo k poškodeniu tlakového riadieceho ventilu. Odparený CO2 sa ohreje v ohrievači na teplotu 21 °C.
Odparený CO2 vychádza zo zásobníka pri tlaku 830 kPa a teplote 10°C. CO2 je ďalej vedený k riadiacemu panelu, kde sa opäť zníži tlak na prevádzkový 520 kPa. Po 2. stupni znižovania tlaku, prechádzajú výpary cez riadiaci ventil a kontrolný ventil, predtým ako sa vstreknú do tlakovej prepravnej vody. Zmiešaním CO2 s vodou sa vytvorí kys. uhličitá. V tomto bode bude tlak roztoku kys. uhličitej 450 kPa a pH okolo5.
Ventil je riadený pH signálom vysielaným z pH senzora umiestneného po prúde od bodu injektáže čo bude v prednádržiach č.1 a 2. Injektáž tlakového roztoku umožní chemickú reakciu roztoku a roztokom, ktorá je okamžitá. V závislosti od alkality vody sa môžu odoberať vzorky pH 30 až 90 sekúnd po injektáži roztoku. Pre potrebu sýtenia je potrebné priviesť vodu zo spoločného odtoku doorov č. 1 a 2 v množstve 57 m3 a tlaku 450 kPa k zariadeniu na sýtenie.
3.3
Názov ostatných súvisiacich činnosti
Charakteristika a opis činnosti
Väzba činnosti na vyššie
charakterizované technologické uzly a sklady
Odkaz na blokovú
schému v prílohe č.
P. č.




1
Čistenie konventorového plynu
Odparná chladiaca nádoba, teleso Granivora, zostane na mieste a v podstate sa nezmení okrem orientácie nových navrhovaných  rozprašovacích trysiek. Existujúci singulárny stredový kruh rozprašovacích trysiek bude nahradený troma rozprašovacími tryskami, ktoré budú prechádzať Granivorom. Nové navrhované rozprašovacie trysky budú nainštalované v tých istých úrovniach (G1 až G5) ako existujúce rozprašovacie trysky. Nové rozprašovacie trysky zlepšia plochu pokrytia na trysku a využijú väčšiu veľkosť kvapiek pre zachytenie väčších častíc. Smer rozstreku bude nainštalovaný proti smeru prúdu konvertorového plynu. Rozprašovacie trysky Granivora využijú 720 m3/h recyklovanej vody (NV) z ČS-OC. Objem vody 700 m3/h bude rozdelený rovnako cez všetkých päť úrovní trysiek a 20 m3/h vody bude použitých pre vodný uzáver existujúcej “ťahovej klapy”. Príslušný pomer kvapaliny k plynu bude 8,71 m3 vody / 1000 m3 plynu. Vypúšťaná voda, ktorá vychádza z Granivora obsahuje zachytené vápno, čo spôsobuje vysoké pH vypúšťanej vody.  Nový návrh bude zahŕňať prispôsobovanie pH vypúšťanej vody na hodnotu 7,0 a to použitím injektáže CO2. Vypúšťaná voda bude neutralizovaná za účelom vyzrážania rozpustného vápnika, takže recyklovaná voda (NV) bude bez vodného kameňa.  Injektáž CO2 premení Ca(OH)2 a Mg(OH)2 na uhličitan vápnika (CaCO3) a uhličitan horčíka (MgCO3), ktoré budú vyzrážané v dvoch súčasných zhusťovacích nádržiach s priemerom 35 m. CO2 bude dávkované do predusadzovacích nádrží pred Dórovými zhusťovačmi. Čas zdržania  v predusadzovacích nádržiach bude cca 2,2 min v prednádrži č. 1 a 1,8 min v prednádrži č.2.


Prepadová voda z predusadzovacích nádrží sa vráti do dorrových zahusťovačov a prepadová voda zo zhusťovačov sa vráti do ČS-OC. Existujúci systém, ktorý používa otvorené kanály sa nezmení. Vypúšťanie spodného výtoku cca 18 m3/h jemného kalu s nízkym obsahom Zn a Pb z jestvujúcich dorrových zhusťovačov č.1 a č.2  na kalové polia ostane nezmenený. Tento prvý stupeň úpravy vody bude mať dva samostatné okruhy cirkulačnej vypúšťanej vody z Granivora, kde celkový prietok bude okolo 1440 m3/h z Granivorov K4a K5, znížený o vodné straty v usadzovacích nádržiach. Tento stupeň bude separovať okolo 80% až 90% prachu. Hrubé kaly z predusadzovacích nádrží   budú odvážané kontajnermi na recykláciu ako v súčasnosti. Jemné kaly avšak s nižším obsahom Zn a Pb ako v súčasnosti budú prečerpávané ako doposiaľ na kalové polia jestvujúcimi kalovými čerpadlami. Hrubé a jemné kaly budú mať podobné zloženie, pretože prachové častice budú pochádzať len z Granivora.


Nízko energetická pračka TZL častíc, tzv. Solivor, bude nahradená novou, vysoko energetickou, prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou. Nová Venturiho pračka bude prevádzkovaná pri statickom poklese tlaku 16,9 až 17,6 kPa s pomerom vody k plynu 1,42 m3 vody / 1000 m3 plynu pri množstve plynu 98 310 Nm3/h počas fúkania.  Venturiho pračka si bude vyžadovať vzduchom rozprašované vodné trysky za účelom tvorenia malých kvapiek vody čo pomôže zachytávaniu submikrónových častíc. Vodné trysky budú orientované v smere prúdu plynu pred otvorom hrdla Venturiho pračky. Predpokladaný objem rozprašovanej vody je 140 m3/h.  Vodo-vzdušný eliminátor, odlučovač bude nainštalovaný za Venturiho pračkou za účelom zachytávania vypúšťanej vody a odstránenia jemných kvapiek vody z prúdu konvertorového plynu. Tento odlučovač bude využívať usporiadanie jednoduchej lamelovej zbernej lišty s hornými a spodnými oplachovacími tryskami pre oplach zozbieraných submikrónových častíc.
Druhý stupeň systému plynočistiarne bude pozostávať z Venturiho pračky a vzdušného odlučovača (Separátora)  pre každý konvertor samostatne. Odtok vody z druhého stupňa bude obsahovať menšie tuhé častice a bude zachytávať viac zinkových a olovených častíc, resp. zvyšných 10 až 20% prachu. Výtokové množstvo vody z oboch odlučovačov cca 450 m3/h bude spracovávané v treťom novom usadzovacom zariadení. (dór č.3). Nový dór bude mať predpokladaný priemer 25m.  Prepadová voda bude zachytávaná v novej nádrži čistej vody resp. v sacej nádrží umiestnenej pod novou čerpacou stanicou s kapacitou cca 100 m3 a bude prečerpávaná do nových Venturiho pračiek a lamelových odlučovačov. Min. odkaľovanie, cca 10% z prečerpávaného objemu, bude odvedené do vodného systému Granivoru, resp. do ČS-OC z dôvodu odstránenia zbytkových tuhých častíc a za účelom vyzrážania rozpustných solí kovov. 


Vypúšťanie spodného toku z druhého stupňa,  v objeme cca 18,0 m3/h z nového čistiaceho zariadenia dorru č.3 bude prečerpané 2-mi novými kalovými čerpadlami  (1+1) o prevádzkovom pretlaku 0,7-08 MPa do 2-och nových  filtračných tlakových kalolisov, ktoré budú pracovať cyklicky. Plniaci objem tlakového filtra je 1,8 m3, pri plniacom  tlaku 0,7-0,8 MPa. Pri normálnej prevádzke budú kalolisy pracovať cyklicky, každý 6 cyklov/deň. V prípade poruchy alebo údržby jedného kalolisu je druhý schopný spracovať celkové množstvo jemného kalu pri 12 cykloch/deň t.j. 20 t/deň kalu s obsahom vody 50%. V prípade mimoriadnej poruchy alebo havárie na usadzovacej nádrží č.3 alebo pri výpadku oboch kalolisov je uvažované na dobu nevyhnutnú prečerpávať tento kal na kalové polia. Odvodnené tuhé častice, tzv. “koláč”, budú obsahovať 50% vody. Filtrovaná voda sa vráti do nádrže čistej vody pod čerpacou stanicou, prípadne do cirkulačného okruhu Granivora. Odvodnený jemný kal z dorru č.3 sa predpokladá prevážať kontajnermi na skládku nebezpečného odpadu. Definitívne zatriedenie tohto kalu sa prevedie až po rozbore počas skúšobnej prevádzky. 
Pri úprave vody je potrebné odpustiť cca 10% prečerpávaného  objemu z prvého stupňa systému. Voda z odkalenia obsahuje soli rozpustených kovov. Toto odpustenie je splnené tým, že priemyselná  úžitková voda privádzaná v množstve 70m3/h do Separátorov K4 a K5  prepadáva do okruhu Granivora znížená o straty.   
1.1
Filtračná a čerpacia stanica – stavebná časť
V mieste voľnej plochy pri chladiacich vežiach vodného hospodárstva je navrhnutá budova Filtračnej a čerpacej stanice. Budova je jednoloďová, kde sa nachádza samotná filtračná stanica, s prístavbou pre čerpadlovňu a rozvodňu. Vstup do haly bude dverami a 4 vrátami 4,5 x 4,8 m. Hala je riešená tak, že je možné ju výhľadovo predlžiť.
Filtračná stanica je navrhnutá ako oceľový skelet so sendvičovým opláštením s vnútornými rozmermi 15,6x13,2m a svetlou výškou 12,88m. Vo vnútri na +6,00 m sa nachádza oceľová plošina, na ktorej budú uložené filtre. Priestor pod plošinou bude slúžiť pre prejazd nákladných automobilov. V hale je na úrovni +9,100 mm žeriavová dráha s ručne ovládaným montážnym  žeriavom nosnosti 4 t.  Rozpätie žeriavovej dráhy je 11,00 m. Žeriavová dráha má na jednej strane lávku žeriavovej dráhy. Výstup na plošinu bude oceľ. schodiskom a na lávku žeriavovej dráhy rebríkom z plošiny +6,000 m.   
Prístavba je jednopodlažná murovaná. Pod čerpadlovňou sa nachádza železobet. nádrž o objeme 100 m3. Nádrž je rozdelená na 2 časti a slúži na zachytávanie prepadovej vody z usadzovacej nádrže (SO 004) a zabezpečenie vody pre plynočistiarne K4 a K5 na Oceliarni 2.  Objekt je založený na železobet. pätkach a pásoch. Obvodový a strešný plášť filtračnej stanice bude sendvičový. 
Vetranie filtračnej stanice je navrhované kombinované teplovzdušné a to tak, aby bola prevetraná hlavne pracovná plošina filtrov  ale aj celý objekt. Obraz prúdenia vzduchu je zhora nadol. Vetranie  čerpadlovne  v letnej aj v zimnej prevádzke je riešené jednotkou SAHARA  Plus nástenná so zmiešavacou komorou bočnou s možnosťou nasávania vzduchu zvonku cez protidažďovú žalúziu 710x710 alebo zvnútra miestnosti.
Vykurovanie haly je horúcovodné odberom vykurovacieho  média  105/90 0C  z rozvodu horúcej vody U. S. Steel prípojkou horúcej vody-SO 009. Vykurovacie telesa – podstropné teplovzdušné SAHARY  Plus s ventilátormi a podstropnými sekundárnymi žalúziami, ktoré zabezpečia vetranie a aj  temperovanie  haly  filtračná stanica na 10 0C.  Temperovanie rozvodne na +10 0C° je navrhnuté  pomocou nástenných konvektorov Mikrorapid 2000-VO
Na zamädzenie úniku tepla z haly pri otvorení vrát sú navrhnuté studenovzdušné vratové clony horné firmy  INDESSE.
Súčasťou tohto objektu je aj prívod priemyselnej vody do haly a jej rozvod v hale, kde bude voda slúžiť na umývanie podlahy. Napojenie bude realizované na pôvodnú prípojku DN 200 uloženú v zemi. Vody z povrchového odtoku zo strechy objektu budú zaústené do šácht, potrubia vonkajšej kanalizácie (SO 010). Odvodnenie podlahy pri jej umývaní je navrhované do nádrže objemu 3m3, rozmerov 1x1,5m, hĺbky 2m. Odtiaľ sa bude kalovým čerpadlom prečerpávať do odpadového žľabu DN 350 smerujúceho do usadzovacej nádrže (SO 004). Hmotnosť OK ....................  60 t
Zastavaná plocha ................ 329,0 m2   
Obostavaný priestor ..........3 436,0 m3      
1.1.1
Čerpacia stanica
Čerpacia stanica zabezpečuje dodávku novej vody pre plynočistiarne K4 a K5. Vodný okruh je recirkulačný. Voda sa používa na čistenie konvertorového plynu vo venturiho práčke a separátore. Každá ČS (pre K4 a pre K5) má dva samostané okruhy: okruh pre venturiho práčku a okruh pre separátor. Každý okruh má po tri čerpadlá s režimom prevádzkovania 1+1+1 (prevádzka-rezerva-servis).
Dodávka pre venturiho pračku je zabezpečená čerpadlami:
- 3x vertikálne čerpadlo: Q=170m3/h   H=80m   P=65 kW 
Dodávka pre separátorje zabezpečená čerpadlami:
- 3x vertikálne čerpadlo: Q=60m3/h   H=80m   P=22 kW
1.1.2
Filtračná stanica
Tlakové filtre, ktoré budú slúžiť na odvodnenie kalu s vysokým obsahom Zn a Pb budú umiestnené na oceľovej plošine vo výške 6 m. Prevádzka tlakových filtrov bude riadená vlastným riadiacim systémom s prenosom dát na velín ČS-OC. Bude to bezobslužná plne automatická prevádzka. Výkon tlakových filtrov je navrhnutý na max. 15t/deň. Maximálne množstvo v kale bude 25%.
1.2
Nový door č.3
Nový doorr č. 3 bude slúžiť pre separáciu jemného kalu z novej venturiho práčky a separátora s vysokým obsahom Zn a Pb.
Stavebná časť:
Usadzovacia nádž bude kruhového tvaru, vnútorný priemer 25 m. Nádrž je konštrukčne riešená ako oporná stena uholníkového tvaru a základová doska. Po vnútornom obvode nádrže sa nachádza prepadový žľab. Jeho dno je vyspádované  do vodného kanála, ktorý odvádza prebytočnú vodu. Kanál ústi do prepadovej šachty. Zo šachty je voda odvádzaná  potrubím až do zbernej nádrže riešenej v SO 005. Dno nádrže je spádované do stredu. Výška nádrže 3,05 m nad terénom a dno stredu bude na -2,54 m. V strede nádrže bude kruhový základ pre tg zariadenie. Pod usadzovacou nádržou sa nachádza revízna chodba s priestorom pre umiestnenie čerpadiel a prechádza ňou aj odvodné potrubie kalu. Chodba je prístupná cez schodisko. Pre montáž čerpadiel je pri schodisku navrhnutá šachta s montážnym otvorom a poklopom. 
Nádrž a kanál bude zo železobetónu (vodostavebný betón), izolovaný proti prieniku vody. Po obvode nádrže je navrhnutý ochoz so zábradlím. Výstup na ochoz bude oceľ. schodiskom. 
Súčasťou objektu je aj čerpacia a manipulačná šachta  s vnútornými rozmermi 4,25x3,1m hĺbky -3,0, resp1,0m. Šachta je prepojená potrubím s existuj. vodným kanálom a slúži na rozvod sýtenej vody CO2.
Zastavaná plocha ................ 633,0 m2   
Obostavaný priestor ..........3 080,0 m3      
1.3
Úprava prednádrží
Dokumentácia rieši výmenu jestvujúcich vyhrabáčov kalu z prednádrží. Výmena je požadovaná t dôvodu zastaralosti a častej poruchovosti súčasných hriadeľových vyhrabávačov kalu z prednádrží č. 1 a 2. Navrhujú sa spoľahlivejšie bezhriadeľové vyhrabávače kalu.


4.	Bloková schéma a materiálová bilancia prevádzky v členení na jednotlivé technologické uzly 
4.1
Názov blokovej schémy
Slovný opis
Príloha č.
P. č.




bez zmeny


4.2
Názov materiálovej bilancie
Slovný opis
Príloha č.
P. č.




bez zmeny




5.	Dokumentácia k prevádzkovaniu prevádzky
P. č.
Vypracovaná v zmysle zákona
Príloha č.
1.
Kanalizačný poriadok USSK

24
2.
Prevádzkový poriadok na zhodnocovanie nebezpečných odpadov 

23


C	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.	Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 

1.1	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 
P. č.
Prevádzka
Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
Opis  a vlastností
CAS
Ročná spotreba (t)
Množstvo využité ako výrobok za rok (%)
Zmena v použití chemikálií na úpravu vody. Nalco 1392,7208,780 sa už nepoužívajú. Náhradou sú:
26.
PLČ OC2
Ottisperse PQ5176
pomocný materiál, vodný alkalický roztok fosforečnanu a polymérov, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3
-
0,6
100%
27

Scaletrol PDC9333
pomocný materiál, vodný roztok fosfátov a polymérov, jedovatý pre vodné organizmy, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3
-
32
100%
28

Cortrol IS3000E
pomocný materiál, vodný roztok hydrogénsiričitanu sodného, škodlivá látka podľa zákona č. 364/2004 kategórie 3
7631-90-5
6
100%
Karty bezpečnostných údajov sú v prílohe č. 25



1.2	Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 
1.2.1
Zdroj vody
Využitie v prevádzke
Spotreba technologickej a úžitkovej vody
P. č.


Ø (l.s-1)
Max  (l.s-1)
m 3.deň-1
m 3 .rok-1
Merná spotreba na jednotku výrobku (jedn.)
% využitia vo výrobku
1
Priemyselná voda
PLČ – OC2
11
-
988,8
360912
0,15
-
1.2.2
Opis zdroja,  povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody
P. č.


- bez zmeny
1.2.3
Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie
1
ZÁSOBOVANIE VODOU
ČPS 21. 5.  Prevádzkové potrubie
PJ 21.5.1.  Rozvody vody
Projekt rieši rozvody vody v rámci vodného hospodárstva:
      -výtlačné potrubia novej vody pre PLČ K4, K5
      -výroba a rozvod sýtenej vody CO2
      -prípojka priemyselnej vody
Výtlačné potrubia novej vody pre PLČ K4, K5
Zabezpečujú prepravu novej vody pre trysky venturiho pračky a separátora  K4 a K5.
Začiatok rozvodu je na výstupe z čerpacej stanice, koniec pred vstupom do energotunela pre ZPO1.
Parametre novej vody:
         Venturiho pračka K4: Q= 140m3/h     p= 1,0 MPa     t= cca 30 °C
         Separátor K4:    	 Q= 50m3/h       p= 1,0 MPa     t= cca 30 °C
Pre K5 také isté parametre.
     Navrhnuté sú potrubia 2x DN200 pre venturi a 2x DN125 pre separátor.
Potrubia sú vedené po novom potrubnom moste, po energomoste trasy B5. 
Výroba a rozvod sýtenej vody CO2
       Účel: jestvujúci okruh chladiacej vody má vysokú hodnotu pH. Použitým injektáže CO2 bude voda neutralizovaná na hodnotu pH 7 a bude bez vodného kameňa.
médium:		vyčistená voda z dorrov č.1 a 2
       množstvo:		57 m3/h
       tlak:			0, 6 MPa
Vyčistená voda z dorrov č.1a 2 sa ponorným čerpadlom prečerpáva do skladu CO2, kde prebehne proces sýtenia. Nasýtená voda sa dopravuje do prednádrží č.1 a 2, kde sa injektuje cez štyri potrubia DN50.
Prípojka priemyselnej vody
        Prípojka PRV DN150 pre chladiaci a čistiaci okruh separátora K4, K5.
Prípojka sa napája na hlavný rad DN300 pri ZPO1, končí na vstupe do energotunela. 
        Dĺžka prípojky je cca 10m.
        Vodomerná šachta vn. rozmerov 1,5x2,5x2,5m s vybavením: šupátko, vodomer DN150, odvodnenie DN50. 

PJ 21.5.2.  Rozvody kalu
Projekt rieši rozvody kalov v rámci vodného hospodárstva:
	prítok kalovej vody z OC2 do usadzovacej nádrže č. 3

prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 do filtračnej stanice
prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 na kalové polia
Prítok kalovej vody z OC2 do usadzovacej nádrže č. 3
Kalová voda je z OC2 do dorru č.3 privádzaná žľabom DN 350 samospádom. Žľab je vedený súbežne s jestvujúcimi žľabmi DN600 na moste. Od trasy B5 po dorr č.3 je žľab vedený po novom potrubnom moste.
Kapacitné údaje:
- pritekajúce množstvo kalovej vody		450 m3/h
 Prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 do filtračnej stanice
Prečerpávanie zabezpečujú 
2x membránové čerpadlo     Q = 30 m3/h	p = 0,8 MPa	P = 15kW                  
ČS je pod dorrom č.3. Výtlačné potrubie 2x DN80  je vedené do filtračnej stanice, kde sú dve odbočky pre F1 a F2.
Preplach kalového potrubia zabezpečuje čerpadlo napojené na priemyselnú vodu
1x odstredivé čerpadlo     Q = 30 m3/h	p = 0,8 MPa	P = 15kW
Prečerpávanie kalov z usadzovacej nádrže č. 3 na kalové polia
Prečerpávanie je núdzové pri nefunkčnosti FS a zabezpečujú ho:
2x membránové čerpadlo     Q = 30 m3/h	p = 3,0 MPa	P = 55kW                  
ČS je pod dorrom č.3.
Preplach kalového potrubia zabezpečuje čerpadlo napojené na priemyselnú vodu
1x odstredivé čerpadlo     Q = 30 m3/h	p = 1,8 MPa	P = 55kW
Výtlačné potrubie 2x  DN80  je vedené na kalové polia (mimo areál U. S. Steel) súbežne s jestvujúcim kalovodom 2x DN80 na jestv. mostoch.
Ochranu kalovodu proti zmrznutiu v zimných mesiacoch zabezpečí doprovodná para 0, 6 MPa   200 °C s izoláciou.

Bilancia technologickej vody
Cirkulačný čistiaci okruh  Venturiho práčky a Separátora 
- množstvo cirkulačnej vody  Ventur.- Separ. K4 a K5		380,0 m3/h
- strata vody v jemnom kale z filtr. Stanice				- 0,3 m3/h
- množstvo priemyselnej úžitkovej vody 
- prítok priem. vody na jemné trysky Separátorov K4 a K5		+ 70,0 m3/h
- potrebný odkal 10% z (380 m3/ h) 38 m3/ h je zahrnutý v prepade	0,0 m3/h
- prepad do cirkulačného okruhu Granivoru				+ 69,7 m3/h

Cirkulačný chladiaci a čistiaci okruh  Granivora
- množstvo cirkulačnej vody  Granivora K4 a K5 			1 440,0 m3/h
- strata odparom Granivore					- 8,84 m3/h
- strata vody v hrubom kale					- 0,26 m3/h
- strata vody v jemnom kale preč. na kalové polia			- 17,7 m3/h
- straty v okruhu Granivora celkom					- 26,8 m3/h
- prítok z okruhu Ventur.- Separ. K4 a K5				+ 69,7 m3/h
- prebytok vody							+ 42,8 m3/h
- strata vody odpúštaním z dorov č.1 a 2
  10 % z 1440 m3/ h  znížená o prebytok  (144 – 42,8)		- 101,2 m3/h
- celková strata v oboch cirkulačných okruhoch			- 101,2 m3/h
- doplňovanie z odpúštania rozvod primárneho 
  chladenia bude na súčasnej  úrovni				+ 60,0 m3/h
- potreba doplňovania z rozvodu priemyselnej vody		- 41,2 m3/h

- predpokladaná potreba doplňovania z rozvodu 
   priemyselnej vody po realizácií stavby				41,2 m3/h
- doplňovanie z rozvodu priemyselnej vody v súčasnosti 		40,9 m3/h
- rozdiel nárast potreby priemyselnej úžitkovej vody		+ 0,3 m3/h
V rámci novej technológie je potrebná úžitková voda pre horné jemné trysky Separátora v množstve 2 x 35 m3/ h = 70 m3/ h. 
Z predchádzajúceho výpočtu celkovej straty vyplýva že k navýšeniu spotreby úžitkovej vody dôjde v minimálnom množstve 0,3 m3/h, resp. 2500 m3/rok
Umývanie podlahy vo Filtračnej stanici bude zabezpečená z existuj. rozvodu USSK.
           Spotreba			                                         96 m3/ročne

2
ODKANALIZOVANIE
SO 010 –  Vonkajšia kanalizácia 
Tento objekt rieši odvedenie vôd z povrchového odtoku zo strechy Filtračnej a čerpacej stanice, (SO 005), spevnených plôch SO 006 a prístavby trafostanice T45 - SO 012. Kanalizácia bude zaústená do pôvodnej kanalizácie USS KE.
Ďalej rieši potrubie bezpečnostného prepadu z nádrží pod čerpacou stanicou, ktoré sa zaústi pôvodného potrubia chladiaceho okruhu Granivora.
Celková dĺžka kanalizácie je DN 150 – 12,0 m, DN 200 – 65,0 m, DN 300 – 20,0m.
Dažďová voda bude odvedená z nasledujúcich povrchov:
- strecha filtračnej stanice SO 005					223,0 m2  
- strecha čerpacej stanice SO 005					105,0 m2 
- strecha prístavby T45 SO 012					64,0 m2 
- cesty SO 006							 480,0 m2 
	Spolu:								 872,0 m2
Bilancia vôd z povrchového odtoku
Bilancia je samostatne pre SO 005 + SO 006 a SO 012 :
voda z povrchového odtoku z SO 005, 006, 012:
 - súčiniteľ odtoku 
S - odvodňovaná plocha v Ha
q - výdatnosť smerodajného dažďa v l.s-1. ha pri periodicite 0,5
      Q  =  . S . q = 0,9 . 0,0872 . 165 = 12,95 l.s-1	
Ročné množstvo vôd z povrch. odtoku do kanalizácie podľa vyhl. č.397/2003:
            plocha S			- 872 m2
            súčiniteľ odtoku		- 0,9 m
            ročný úhrn zrážok		- 628 mm/rok
Q  = ( 872 . 0,9 . 628 ) / 1000 = 492,9 m3
Odvod kondenzátu z klimatizačných jednotiek - SO 012 :
Q = 1,0 l/h
Q = 24 l/deň
Q = 8,8 m3/rok
Celkové ročné množstvo odpadných vôd do kanalizácie USS Košice s.r.o.:
Q  = 492,9 + 8,8 = 501,7 m3
Tieto vody z povrchového odtoku budú odvádzané do systému areálovej jednotnej kanalizácie .

1.3	Voda používaná na pitné a sociálne účely 
1.3.1
Zdroj pitnej vody
Využitie v prevádzke
Spotreba pitnej vody
P. č.


 (l.s-1)
Max. 
(l.s-1)
m3.deň -1
m3.rok –1


– bez zmeny





1.3.2
Opis zdroja vody, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

– bez zmeny
1.3.3
Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovania

– bez zmeny


2.	Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú

2.1	Výrobky alebo skupiny určených výrobkov
P. č.
Prevádzka
Výrobok alebo  určený výrobok
Opis výrobku alebo určeného výrobku
CAS
Výroba (t.rok-1)


Bez zmeny




2.2. 	Medziprodukty 
P. č.
Prevádzka
Názov  medziproduktu
Opis medziproduktu
CAS
Výroba za rok  (t/rok)
Množstvo využité ako výrobok  (%)


Bez zmeny





3.	Energie v prevádzke používané alebo vyrábané
V rámci rekonštrukcie plynočistiarne sa vykoná aj výmena obežného kolesa ventilátora, čím sa zvýši tlak plynu do zásobníka resp. na spaľovací komín zo súčasných 20 kPa na 25 kPa. Zvýšenie tlaku je nutné na elimináciu tlakových strát novej Venturiho práčke a separátore.
Zmenu otáčok ventilátora bude namiesto hydrospojky zabezpečovať vysokonapäťový frekvenčný menič. Z tohto dôvodu bude plynulejšia regulácia a tým aj znížená spotreba energie. Celkový inštalovaný výkon všetkých motorických a svetelných spotrebičov konvertorov, vodného hospodárstva a prístavby T 45  poklesne z 1923 kVa na 1214 kVa. Tým dôjde k úspore 709 kVa.
 
3.1.	Vstupy  energie a palív -  bez zmeny
3.1.1
Vstupy energie a palív
Ročná spotreba/
množstvo (jedn.)
Výhrevnosť
(GJ.jedn.-1)
Prepočet na GJ





3.1.2
Zemný plyn 



3.1.3
Hnedé uhlie



3.1.4
Čierne uhlie



3.1.5
Koks



3.1.6
Iné pevné palivá



3.1.7
VOŤ



3.1.8
VOĽ



3.1.9
Nafta na kúrenie



3.1.10
Iné plyny



3.1.11
Nafta pre dopravu



3.1.12.
Druhotná energia



3.1.13
Obnoviteľné zdroje



3.1.14
Nákup el. energie

X

3.1.15
Nákup tepla

X

3.1.16
Iné palivá 



3.1.17
Celkový vstup energie  a palív v GJ 





3.2	 Vlastná výroba energií z palív
3.2.1
Inštalovaný elektrický výkon celkom v MWel

3.2.2
Inštalovaný tepelný výkon v Mwtep

3.2.3
Výroba elektriny  v MWh a v GJ

3.2.4
Výroba tepla  v GJ

3.2.5
Výroba chladu  v GJ 

3.2.6
Predaj vyrobeného tepla  v GJ

3.2.7
Predaj vyrobenej elektriny v MWh a v GJ



3.3	Opis všetkých spotrebičov energií
P. č.
Označenie, 
názov a technický 
opis spotrebičov
Ročná spotreba energie
Skutočná energetická účinnosť spotrebičov
Cieľová  energetická účinnosť spotrebičov







3.4	Využitie energií
3.4.1
Celkový nákup  a výroba energie v GJ

3.4.2
Celkový predaj energie v GJ

3.4.3
Celková spotreba energie v GJ

3.4.4
Celková spotreba energie na vykurovanie a TUV v GJ

3.4.5
Celková spotreba energie na výrobu chladu 

3.4.6
Celková spotreba energie na výrobu tlakového vzduchu

3.4.7
Celková spotreba energie na technologické  a súvisiace procesy v GJ




3.5	Merná spotreba  energie 

P. č.

Výrobok

Jedn.
Merná spotreba energie na jednotku výrobku



Elektrická energia
Teplo GJ.jedn-1
GJ. jedn-1  spolu



kWh. jedn-1
GJ. jedn-1











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

1.	Znečisťovanie ovzdušia

1.1.	Zoznam zdrojov a emisií do ovzdušia vrátane zapáchajúcich látok a spôsob zachytávania emisií
P. č.
Zdroj emisií, spôsob zachytávania emisií
Emitovaná látka,  
a jej vlastnosti
Údaje o emisiách



mg.m-3
kg.h-1
OU.m-3
t.rok-1
Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)
1.


konvertor č.4 – fúkanie O2 pri skujňovaní železa – mokrá plynočistiareň pozostávajúca z Granivora a novej Venturiho pračky

TZL
0,05
3,6

3,525
1,57 g/t

SO2, NOx, CO bez zmeny


Cd + Be
0,0014
mg/ mns3
0,1 
g/h

0,000099
0,000044 g/t


As,Cr6+,Co,Ni
0,0592
mg/ mns3
4,26 g/h

0,0042
0,0019 g/t


Sb,Sn,Cr3+,Mn,Cu, Pb,V,Zn



1,1898   mg/ mns3
85,67 g/h

0,084
0,0373 g/t
2.

konvertor č.5 – fúkanie O2 pri skujňovaní železa – mokrá plynočistiareň pozostávajúca z Granivora a novej Venturiho pračky
TZL
0,05
3,6

3,699
1,64 g/t

SO2, NOx, CO bez zmeny


Cd + Be
0,0014
mg/ mns3
0,1 
g/h

0,0001
0,000046 g/t


As,Cr6+,Co,Ni
0,0592
mg/ mns3
4,26 g/h

0,0043
0,0019 g/t


Sb,Sn,Cr3+,Mn,Cu, Pb,V,Zn
1,1898   mg/ mns3
85,67 g/h


0,088
0,0391 g/t

Ostatné bez zmeny.







1.2	Zoznam miest vypúšťania emisií do ovzdušia pre jednotlivé  zdroje emisií

P. č.
Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Názov a typ vypúšťania emisií
Napojené zdroje emisií
Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania
Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
Výška vypúšťania (m)
Objemový prietok
(mn,s,3.s-1)

Teplota emisií
(oC)

Bez zmeny


2.	 Znečisťovanie povrchových vôd 

2.1.	 Recipienty odpadových vôd 
2.1.1
Názov vodného toku
- bez zmeny
2.1.2
Číslo hydrologického povodia
- bez zmeny
2.1.3
 Riečny kilometer  
- bez zmeny
2.1.4
Ukazovatele stavu vody v toku a jeho znečistenia 
- bez zmeny

2.2	 Produkované odpadové vody 

2.2.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd 
2.2.1.1
Zdroj odpadovej vody
Charakteristika odpadovej vody
Produkované množstvo  odpadovej vody
P. č.


 (l.s-1)
max.    (l.s-1)
m3.deň.-1
m3.rok-1
Merná produkcia na  jednotku výrobku  (jedn)
1
Strecha stavieb (filtračná a čerpacia stanica, spevnené plochy, prístavba T45)
Voda z povrchového odtoku
0,01
12,95
1,35
492,9
2,06x10-4
2
Klimatizačné zariadenie
Kondenzát
2,7x10-4
-
0,024
8,8
3,7x10-6
3
Vodné hospodárstvo
Odkal z cirkulačného okruhu
28,1
-
2428,8
886512
0,37
2.2.1.2
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania
- bez zmeny

2.2.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd



P. č.
Zdroj/producent odpadovej vody
Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
Pred čistením
Po čistení




Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia  (t)
Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia (t)
Merná produkcia na jednotku výrobku   (jedn)
Merná emisia na jednotku charakteristického parametra
1
ČS OC1, hala OC2
š.10 st. O
pH
7,09
-
-



NL
268





vodivosť
635


2
DZ Oceliareň
š. 327 st. A
pH
9,03





NL
71,9





NEL
0,58





BSK5
6,8





N-NH4+
0,38





vodivosť 
696





CHSKCr
43,6


Žiadame o zmenu monitoringu OV, a to nasledovne:
šachta10 stoka O - navrhujeme z monitoringu vylúčiť. 
Odôvodnenie: Táto šachta bola vypustená z monitoringu podľa Kanalizačného poriadku USSK, kde hlavným dôvodom je slabý prietok v uvedenej šachte, čo ovplyvňuje samotný odber vzorky a aj samotný výsledok stanovenia daného ukazovateľa znečistenia. Vzorka nie reprezentatívna.
	Pri monitoringu šachta 327 stoka A - navrhujeme vypustiť ukazovateľ znečistenia BSK5 a nahradiť ho ukazovateľom znečistenia CHSKCr.

Odôvodnenie: Ukazovateľ znečistenia BSK5 bol do tohto monitoringu zaradený len z dôvodu rozpočítania poplatkov za vypúšťanie OV. Zmenou NV SR č. 755/2004 Z. z. sme preorientovali celý monitoring v USSK na ukazovateľ znečistenia CHSKCr..

2.3	Odpadové vody preberané od iných pôvodcov
2.3.1	Zoznam preberaných odpadových vôd
2.3.1.1
Zdroj/producent odpadových vôd
Charakteristika
odpadových vôd
Prevzaté množstvo
P. č.


Q (l.s-1)
Qmax  (l.s-1)
m3.deň.-1
m3.rok-1

- bez zmeny





2.3.1.2
Opis spôsobu čistenia alebo znižovania množstva odpadových vôd, účinnosť čistenia

- bez zmeny

2.3.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia preberaných odpadových  vôd
P. č.
Zdroj/ producent odpadových vôd
Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
Pred čistením
Po čistení




Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia  (t)
Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia (t)
Merná produkcia na jednotku výrobku  (jedn)

- bez zmeny








2.4	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd 


P. č.
Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
Zdroj / producent odpadovej vody
Recipient
Odpadové vody




Názov
Ukazovateľ  znečistenia
Objemový prietok   (l.s-1)
Q355
Produkované množstvo  (l.s-1, maxl.s-1 m3.deň-1, m3.rok-1 )
Ukazovatele znečistenia
(mg.l-1,
max mg.l-1,
kg.rok-1
t.rok-1)

- bez zmeny








2.5	Vplyv vypúšťania na vodu a vodou viazaný ekosystém 
P. č.
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na vodné a na vodou viazané ekosystémy, ako i údaje o možnom ovplyvnení vodných útvarov a zdrojov, dobu trvania nakladania

- bez zmeny

2.6	Odpadové vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
					
2.6.1	Zoznam zdrojov odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
2.6.1.1
Zdroj odpadovej vody
Charakteristika odpadovej vody
Produkované množstvo  odpadovej vody
P. č.


 (l.s-1)
max.    (l.s-1)
M3.deň.-1
m3.rok-1
Merná produkcia na jednotku výrobku

- bez zmeny






2.6.1.2
Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania
- bez zmeny

2.6.2	 Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie
P. č.
Zdroj /
producent odpadovej vody 
Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti 
   Pred čistením
 Po čistení




Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia  (t)
Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia (t)
Merná emisia na jednotku výrobku
Merná emisia na jednotku charakteristického parametra

- bez zmeny










2.6.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie


P. č.
Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Zemepisná šírka a dĺžka / súradnicová sieť X-Y
Zdroj / producent odpadovej vody
Prevádzkovateľ (vlastník) verejnej kanalizácie
Odpadové vody





Produkované množstvo 
 (l.s-1, max l.s-1,
m3.deň-1,
m3.rok-1 )
Ukazovatele znečistenia 
(mg.l-1,
max mg.l-1,
kg.rok-1
t.rok-1)

- bez zmeny







 3.       Znečisťovanie pôdy a podzemných vôd 

3.1	Znečisťovanie  podzemných vôd 


3.1.1 	Zoznam zdrojov odpadových vôd vypúšťaných do podzemných vôd
3.1.1.1
Zdroj odpadovej vody do podzemných vôd
Charakteristika odpadovej vody do podzemných vôd
Produkované množstvo  odpadovej vody do podzemných vôd
P. č.


Qpriem
(l.s-1)
Qmax.    (l.s-1)
m3.deň.-1
m3.rok-1
Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

- bez zmeny






3.1.1.2
Podrobný opis zdroja a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

- bez zmeny


3.1.2	Zoznam  ukazovateľov znečistenia odpadových  vôd vypúšťaných do podzemných vôd
P. č.
Zdroj odpadovej vody
Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
Pred čistením
Po čistení




Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia  (t)
Koncentrácia    (jedn.)
Ročná emisia (t)
Merná produkcia na jednotku výrobku (jedn)

- bez zmeny















3.1.3	Zoznam miest vypúšťania odpadových vôd  do podzemných vôd (pôdy) 

3.1.3.1.

Identifikácia miesta vypúšťania podľa blokovej schémy
Zemepisná šírka a dĺžka /
súradnicová sieť X-Y
Zdroj / producent odpadovej vody
Kvalita podzemných vôd
v mieste vypúšťania
Odpadové vody





Produkované množstvo
(l.s-1
max l.s-1
m3.deň-1
m3.rok-1 )
Ukazovatele znečistenia
(mg.l-1
max mg.l-1,
kg.deň-1
t.rok-1)
P. č.







- bez zmeny





3.1.3.2.
Výsledok predchádzajúceho zisťovania stavu podzemných vôd v mieste vypúšťania odpadových vôd, spôsob súčasného  a predpokladaného využívania podzemnej vody
P. č.


- bez zmeny

3.1.4	Vplyv vypúšťania na pôdu a pôdou viazaný ekosystém
P. č.
Nakladanie s odpadovými vodami a opis vplyvu vypúšťania odpadových vôd na pôdu a na pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania

- bez zmeny


3.2	 Znečisťovanie pôdy pri poľnohospodárskych činnostiach

3.2.1	 Zoznam materiálov aplikovaných do pôdy
P. č.
Druh materiálu aplikovaného do pôdy
Aplikované množstvo


t.rok-1
Merná produkcia (t. ha-1. rok-1 )





3.2.2	Zoznam  ukazovateľov znečisťovania pôdy

P. č.
Aplikovaný materiál do pôdy
Ukazovateľ znečistenia a jeho vlastnosti
Koncentrácia
(jedn.)
Ročná emisia
(t)
Merná produkcia   
(t. ha-1. rok-1)







3.2.3	Vplyv aplikovaných materiálov na pôdu  a pôdou viazaný ekosystém
P. č.
Nakladanie s materiálmi a opis vplyvu na pôdu a pôdou viazané ekosystémy,  doba trvania nakladania



3.3	Znečisťovanie podzemných vôd pri zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a pri prevádzke skládky
P. č.
Označenie monitorovacieho objektu
Situovanie monitorovacieho objektu
Označenie sledovaného parametra
Hodnota sledovaného parametra
Jednotka
Použitá metóda

- bez zmeny








4.	Nakladanie s odpadmi

Zdroje a množstvá produkovaných odpadov:

Odpady vzniknuté  v priebehu realizácie stavby 




P. č.


Označenie odpadu

Miesto vzniku odpadu

Spôsob nakladania s odpadom
Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
predpoklad
Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
Miesto zneškodňovania /
zhodnocovania odpadu
Odkaz na blok. schému v prílohe č.
	

Názov:
nechlórované minerálne hydraulické oleje
Kat. číslo:
13 01 10
Kat. odpadu: N 
Demontované technologické zariadenia
Odpad vznikne pri demontáži technologického zariadenia – hydrospojok. Odpad sa zhromaždí v nepriepustnej kovovej nádobe vo vyhradenom priestore. Odtiaľ sa následne odovzdá oprávnenej externej spoločnosti za účelom zhodnotenia.

Farba:
hnedá
Skupenstvo :
tekuté
1
-
-

-
	

Názov : obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
Kat. číslo:15 01 10
Kat. odpadu: N

Priestor výstavby
Odpad tvoria znečistené kovové nádoby z náterových hmôt použitých pri povrchovej ochrane kovových konštrukcií a technologického zariadenia. Odpad sa  bude zhromažďovať vo vhodnom vymedzenom priestore. Následne sa predmetný odpad  odvezie na DZ Oceliareň a zhodnotí sa vo výrobnom cykle ako kovonosná vsádzka pri výrobe ocele.
Farba:
podľa povrchovej úpravy

Skupenstvo :
tuhé
0,2
-
-
-
-
	

Názov : vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13
Kat. číslo:
16 02 14
Kat. odpadu: O
Priestor výstavby
Odpad vznikne z vyradených elektrických zariadení. Predmetný odpad sa zhromaždí na Chránenej prevádzke spol. USSK vo vyhradených priestoroch odkiaľ sa odoberie na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom oprávnenej externej spoločnosti.
Farba:
rôzna
Skupenstvo :
tuhé
1,3
-
-
-
-
	

Názov : 
betón
Kat. číslo:
17 01 01
Kat. odpadu: O

Priestor výstavby
Odpad vznikne pri stavebných a búracích prácach v priebehu výstavby. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a  následne odvezie za účelom zneškodnenia na príslušné zariadenie
Farba:
Sivá, biela
Skupenstvo :
tuhé
628
-
-
-
-
	


Názov : 
Iné káble ako 17 04 10
Kat. číslo:
17 04 11
Kat. odpadu: O


Priestor výstavby
Odpad vznikne z  demontovaných elektrických káblov, ktoré sú odstraňované v rámci realizácie stavby a sú nahradzované novými. Predmetný odpad sa zhromaždí na Chránenej prevádzke spol. USSK vo vyhradených priestoroch, kde sa následne budú rozoberať za účelom získania druhotnej suroviny  (farebný kov )
Farba:
čierna
Skupenstvo :
tuhé
7,3




	

Názov : železo a oceľ
Kat. číslo:
17 04 05
Kat. odpadu: O
Priestor výstavby 
Odpad bude tvorí kovový šrot vznikajúci pri realizácii demontážnych a stavebných prác na  technologických zariadeniach. Zhromaždí sa vo vyhradenom priestore a následne odvezie na šrotovisko DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia.

Farba:
rôzna
Skupenstvo :
tuhé
270
-
-
-






 Odpady vznikajúce počas prevádzkovania zariadení z dôvodu zrealizovania predmetnej stavby



P. č.


Označenie odpadu

Miesto vzniku odpadu

Spôsob nakladania s odpadom
Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
predpoklad
Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
Miesto zneškodňovania /
zhodnocovania odpadu
Odkaz na blok. schému v prílohe č.
	

Názov : kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
Kat. číslo:
10 02 13
Kat. odpadu: N
Prevádzka

Usadený jemný oceliarenský kal z nového dorru č.3 s vyšším obsahom Zn a Pb bude prečerpávaný na kalolisy do novej filtračnej stanice. Na kalolisoch sa zbaví prebytočnej vody (filtračne koláče) a bude odvážaný vo vyhradených  kontajneroch  na príslušnú triedu skládky USSK.
O zatriedení predmetného druhu odpadu do príslušnej kategórie     odpadu sa vykoná až po jeho fyzickom vzniku a zhodnotení výsledkov z  analýz vykonaných podľa legislatívy odpadového hospodárstva.
Zneškodnením predmetného druhu odpadu na skládke odpadov sa zníži množstvo obsahu Zn a Pb v technologickom okruhu USSK, čo má pozitívny vplyv na možnosť využitia zvýšeného množstva vedľajších produktov v rámci výroby surového železa a konvertorovej ocele. Táto skutočnosť má pozitívny vplyv aj na zvýšenie životnosti výmurovky  vysokých pecí.
Predpokladané zloženie jemných oceliarenských kalov z nového dorru č. 3 : 

CaO                  6,23      %         
MgO                 4,43      %
Fe                      0          %   
FeO                 42,664    %
Fe2O3                      37,43      %
SiO2                            6,0        %
Zn                     2,99       %
Pb                     0,256     %
Farba:
čierna, hnedá
Skupenstvo :
Kal


3 588
-
-
-
-
	

Názov : kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
Kat. číslo:
10 02 14
Kat. odpadu: O








	

Názov:
nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje
Kat. číslo:
13 02 05
Kat. odpadu: N 
Prevádzka
Odpad vznikne v rámci výmeny olejových náplní na novozabudovaných technologických zariadeniach ( kalolis, technologické zahusťovacie zariadenie dorru č.3 ). Odpad bude zhromažďovaný v nepriepustnej kovovej nádobe vo vyhradenom priestore prevádzky. Odtiaľ sa  odpad následne odovzdá oprávnenej externej spoločnosti za účelom zhodnotenia.

Farba:
hnedá
Skupenstvo :
tekuté
0,3
-
-
-

	

Názov : filtračné materiály kontaminované nebezpečnými látkami
Kat. číslo:
15 0202
Kat. odpadu: N
Prevádzka
Odpad budú tvoriť znehodnotené filtračné tkaninové vložky kalolisov znečistené jemným oceliarenským kalom z nového dorru č.3. Filtračné vložky v počte 90 ks pre obidva tlakové filtre-kalolisy sa budú meniť v cykle 1-1,5 krát za rok. Odpad bude uložený v kovových sudoch priamo vo filtračnej stanici a následne odvážané na skládku  nebezpečného alebo nie nebezpečného  odpadu USSK podľa  zatriedenia jemného oceliarenského kalu, ktoré sa vykoná až po jeho fyzickom vzniku a zhodnotení výsledkov z  analýz vykonaných podľa legislatívy odpadového hospodárstva
 

Farba:
čierna, hnedá
Skupenstvo :
tuhé

0,2
-
-
-
-
	

Názov : filtračné materiály iné ako 15 02 02
Kat. číslo:
15 0203
Kat. odpadu: O









4.2	Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov 


P. č.


Označenie odpadu

Spôsob nakladania s odpadom
Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
Miesto zneškodňovania
/zhodnocovania odpadu
Odkaz na blok. schému v prílohe č.

Bez zmeny










5.	Zdroje hluku - bez zmeny
5.1
Zdroj hluku
Opis zdroja hluku

Hladina akustického výkonu LWA v dB
P. č.







5.2
Hodnoty ekvivalentných hladín A hluku LAeq  v dB v dotknutom území spôsobené prevádzkou
P. č.
Miesto merania
Denný čas
Nočný čas


Najvyššia prípustná
Nameraná (hodnotiaca)
Najvyššia prípustná
Nameraná (hodnotiaca)








6.	Vibrácie  - bez zmeny
6.1
Zdroj vibrácií
Opis zdroja vibrácií
Hodnoty váženého  zrýchlenia vibrácií aweq,T(ms-2)
P. č.







6.2
Hodnoty váženého zrýchlenia vibrácií  v dotknutom území spôsobené prevádzkou  aweq,T (ms-2)

P. č.
Miesto merania
Denný čas
Nočný čas


Najvyššia prípustná
Nameraná (hodnotiaca)
Najvyššia prípustná
Nameraná (hodnotiaca)









E	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.	Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.	Mapa lokality a širšie vzťahy 
P. č.
Názov mapy
Príl. č.

 Bez zmeny

 

2.	Charakteristika stavu životného prostredia dotknutého územia - bez zmeny
Charakteristika
Opis
Príl. č.
2.1
Klimatické podmienky a kvalita ovzdušia


2.2
Opis chránených a citlivých oblastí


2.3
Opis krajiny


2.4
Geologický, hydrologický,  inžiniersko-geologický opis a geochemické podmienky miesta


2.5
Ostatné




3.        Staré záťaže, realizované i plánované nápravné opatrenia - bez  zmeny 
P. č.
Opis
Príl. č.










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

1.	Používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
1.1
Zložka životného prostredia
ovzdušie
1.2
Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky
Čistenie výstupného konvertorového plynu z konvertorov. Každý konvertor má samostatnú plynočistiareň, ktorá pozostáva z tzv. Granivora a Solivora.
nízko-energetická pračka TZL častíc tzv. Solivor bude nahradená novou vysoko-energetickou prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou
Po ochladení plynu vo vodou chladenom odparnom dymníku postupuje plyn do Granivora :
výška 22 m
priemer 3700 mm
5 vodných rámp s tryskami
vstupná teplota 1100 C°
výstup 60 C°

Po odlúčení hrubých podielov a ďalšom ochladení bude plyn postupovať do nového odlučovača jemných častíc vysokoenergetickej prispôsobiteľnej Venturiho pračky, ktorej vodné trysky budú orientované v smere prúdu plynu pred otvorom hrdla Venturiho pračky. Vodovzdušný eliminátor, odlučovač bude inštalovaný za Venturiho pračkou za účelom zbierania vypúšťanej vody a odstránenia jemných kvapiek vody z prúdu konvertorového plynu. Tento odlučovač bude využívať usporiadanie jednoduchej lamelovej zbernej lišty s hornými a spodnými omývacími tryskami pre oplach zozbieraných submikrónových častíc.

Vyčistený plyn sa následne zachytáva do zásobníka, alebo spaľuje na ústí komína.
Spaľovacie zariadenie pozostáva z dvoch zapaľovacích horákov ( 1 v rezerve ), zo zapaľovacieho horáka na ZP, elektrického zapaľovacieho transformátora, ventilátora spaľovacieho vzduchu a termočlánku a kamery na kontrolu zapálenia.

Ostatné bez zmeny.
1.3
Doba a stav realizácie technológie a techniky
začatie stavby  10/2006
ukončenie  10/2007
1.4
Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia
Významné zníženie koncentrácie a množstva emisií TZL a ťažkých kovov odchádzajúcich do ovzdušia pri odfuku konvertorového plynu na spaľovacom komíne.
1.5
Účinnosť technológie a techniky
 bude overená 1. jednorázovým meraním po realizácii stavby
1.6
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením
zachytené emisie vo forme kalu  pôjdu podľa zloženia buď na kalové polia, alebo na kalolis a následne na príslušnú triedu skládky.
1.7
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike


Ostatné bez zmeny.





2. 	Navrhované  technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií (koncové technológie)
2.1
Zložka životného prostredia
- bez zmeny
2.2
Všeobecná charakteristika a technický opis technológie a techniky 

2.3
Doba a stav realizácie technológie a techniky

2.4
Stručné zdôvodnenie technológie a techniky

2.6
Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia

2.7
Účinnosť technológie a techniky

2.8
Nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

2.9
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenej technológii a technike




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


1.	Používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov - bez zmeny
1.1
Zložka životného prostredia

1.2
Doba a stav realizácie opatrenia

1.3
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

1.4
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia

1.5
Účinnosť opatrenia

1.6
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu



2.	Navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov - bez zmeny

2.1
Zložka životného prostredia

2.2
Doba a stav realizácie opatrenia

2.3
Opis opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov

2.4
Zdôvodnenie opatrenia, prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia

2.5
Účinnosť opatrenia

2.6
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k uvedenému opatreniu






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

1.	Používaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia
1.1
Zložka životného prostredia 
alebo sledovaná oblasť
Odpadové hospodárstvo



1.2
Miesto vypúšťania emisií
-
1.3
Lokalizácia merania / odberu vzoriek
Na mieste vzniku odpadu na novozrealizovaných technologických zariadeniach
1.4
Spôsob merania / odberu vzoriek
manuálny
1.5
Frekvencia /merania odberu vzoriek
U novovzniknutých odpadoch  po zrealizovaní predmetnej stavby a po ich fyzickom vzniku v rámci skúšobnej prevádzky sa vykoná prvotná analytická kontrola odpadov za účelom zistenia vlastností odpadov a prijatia  rozhodnutí o spôsobe zneškodnenia odpadov
1.6
Podmienky merania /odberu vzoriek
Komisionálny odber vzoriek
1.7
Sledované veličiny
Rozsah  sledovaných veličín je stanovený Vyhláškou MŽP SR č. 599/2005 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška  MŽP SR č. 283/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov, ktorá sa odvoláva na Prílohu k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritéria a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES.
1.8
Metóda merania /odberu vzoriek 
-
1.9
Analytické metódy
Stanovené testovacie metódy legislatívou OH
1.10
Technické charakteristiky meradiel
Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00
1.11
Vlastné meranie /dodávateľ 
Odber vzoriek odpadov – ENVIRONCENTRUM s.r.o.
Analýzy výluhov odpadov – EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o.
1.12
Miesto vykonania analýz / laboratórium
EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o.
Werferova 1
040 01 Košice
1.13
Autorizácia / akreditácia k meraniu
Číslo osvedčenia o akreditácii 3436/00
1.14
Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
Odber vzoriek odpadov: O vykonaní odberu vzorky odpadu je spoločnosťou ENVIRONCENTRUM s.r.o. vystavený „Protokol  o odbere vzoriek odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment.
Vykonanie analýz odpadov: O vykonaní analýzy odpadu je spoločnosťou EKOLAB – Ing. Eva Jusková s.r.o. vystavený „Protokol z analytickej kontroly odpadov“. Originál protokolu sa archivuje na útvare GM pre environment. 
1.15
Pripravované zmeny v monitorovaní
-

Opis spôsobu jednorázových periodických meraní :

1.1
Zložka životného prostredia 
alebo sledovaná oblasť
znečistenie ovzdušia



1.2
Miesto vypúšťania emisií
komín 3034, 3035
1.3
Lokalizácia merania / odberu vzoriek
potrubie, komín
1.4
Spôsob merania / odberu vzoriek
Stanovenie hmotnostných koncentrácií tuhých ZL sa vykonáva  manuálnym odberom s použitím poloautomatickej gravimetrickej meracej aparatúry KS 104. 
Meranie pozostáva z troch fáz: 
	izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na filtri v súlade s príslušnými metodikami, 
	sušenie a váženie filtrov v laboratóriu 
	spracovanie nameraných údajov a laboratórnych výsledkov do meracích protokolov s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej koncentrácie, objemového prietoku a hmotnostného toku TZL. 

Všetky hodnoty koncentrácií plynných ZL a hodnoty súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota a obsah O2 v odpadovom plyne) sú merané pomocou emisných meracích systémov ENDA 680 P a BA 3006. 
Meranie látkového zloženia plynu – SPH hmotnostnej koncentrácie O2, CO2, CO, SO2, NO ako N02, a TOC  je vykonávané s použitím dvoch odberových (extraktívnych) emisných meracích systémov (EMS – samostatný pre meranie koncentrácie TOC, spoločný pre ostatné zložky) Meranie koncentrácií O2, CO2, CO, S02 a NO ako N02 sa vykonáva pomocou emisného meracieho systému ENDA 680 P. Vzorka odpadového plynu  je odoberaná s použitím viacotvorovej odberovej sondy s integrovaným primárnym vyhrievaným filtrom prachu, odkiaľ je vedená vyhrievanou teflónovou hadicou do úpravnej jednotky (peltierov chladič, jemné filtre) na odlúčenie vlhkosti a TZL zo vzorky a následne cez nevyhrievanú teflónovú hadičku, ventily a prietokomery do membránových čerpadiel a do multikomponentného analyzátora. 
Pre meranie TOC sa používa merací systém Bernath Atomic model 3006. Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spaľovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhľovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC). 
Vzorka plynu pre stanovenie koncentrácie TOC je odoberaná pomocou sondy a vyhrievanej teflónovej hadice (na vstupe dochádza k primárnemu odlúčeniu tuhých častíc), a horúca vedená do analyzátora pri nastavenom prietoku. Na vstupe do analyzátora je zabudovaný filter s pórovitosťou 0,3 ~m kde dochádza ku druhému stupňu odlučovania tuhých častíc zo vzorky. Takto upravená vzorka odpadového plynu je spolu s vodíkom a spaľovacím vzduchom privádzaná do plameňovo ionizačného detektora (FID), kde dochádza ku detekcii celkových uhľovodíkov vyjadrených ako koncentrácia sumárneho uhlíka (TOC).

1.5
Frekvencia /merania odberu vzoriek
1x3 až 1x6 rokov v závislosti od výšky nameraného hmotnostného toku ZL
1.6
Podmienky merania /odberu vzoriek
Meracie miesta  v súlade s STN 9096.
Oproti pôvodnému stavu pribudne meracia plošina a na potrubí ešte jedna príruba, aby sa odber vzoriek vykonával v 2 priamkach. Parametre sú popísané    v PD a znázornené vo výkrese PS 01-Granivor a separátor  ČPS 01.1-Návarky a ČPS 01.4-OK plošiny        
1.7
Sledované veličiny
TZL, PZL, ref. veličiny (O2, tlak, teplota) 
1.8
Metóda merania /odberu vzoriek  - Pre meranie TZL sa používa manuálna extraktačná gravimetrická metóda. Metóda je stanovená  postupom podľa STN EN 13284-1a STN ISO 9096 a v internom pracovnom postupe (SMEP-O8-IPP). Pre meranie PZL a referenčných veličín sa používa manuálna extraktačná automatická metóda prostredníctvom multifunkčného analyzátora a analyzátora FID. Metodika je stanovená v interných pracovných postupoch (SMEP- 01-IPP, SMEP-06-IPP) v súlade s OTN ŽP radu 2000 (najmä 2003, 2003-1, 2003-3). Odber vzorky  vykonávaný v súlade s OTN ŽP 2010 a STN ISO 10396, a v súlade s vyhláškou MŽP SR č.474/2000 Z.z. 
Za účelom zistenia objemového prietoku odpadového plynu sa vykonáva meranie rýchlosti prúdenia odpadového plynu v potrubí počas jednotlivých odberov vzorky s použitím meracej aparatúry KS 404. Objemový prietok odpadového plynu sa  vypočítava s použitím nameraných rýchlostí v meracích bodoch umiestnených v meracom priereze a vypočítanej plochy potrubia. Zároveň sa meria aj teplota a vlhkost' odpadového plynu. Odber vzorky TZL a ďalšie súvisiace merania stavových veličín, ktorých namerané hodnoty sú použité na výpočet objemového prietoku, sú vykonávané v meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavku STN ISO 9096 na polohu umiestnenia (úsek potrubia alebo komína s dĺžkou najmenej 2,5 násobku hydraulického priemeru potrubia alebo komína). Pred meraním sa za účelom výberu reprezentatívneho bodu pre odber vzorky zvyčajne vykonáva meranie koncentračného profilu odpadového plynu v celom priereze potrubia z dôvodu zistenia homogenity prúdenia. Na odber vzorky sa používa viacotvorová sonda s dĺžkou 2 m, ktorá počas odberu vzorky odpadového plynu integruje prípadnú nehomogenitu z viacerých odberových bodov ležiacich na jednej priamke v priereze potrubia. Do EMS teda vstupuje reprezentatívna vzorka v danom priereze potrubia.. Interná kalibrácia emisného meracieho systému sa  vykonáva v laboratórnych podmienkach (dvojbodovým spôsobom podľa interných pracovných postupov), pričom pred začatím a po skončení jednorázového merania sa podľa ustanovení kapitoly 11 OTN ŽP 2003-3 vykonáva overenie driftu nuly a rozsahu (v referenčnom bode) pozostávajúce z troch opakovaných meraní nuly a referenčného bodu po dobu 5 minút v každom bode. Merané koncentrácie referenčných plynov sa zaznamenávajú do pamäťového modulu EMS ako priemerné hodnoty v intervale jednej minúty. 

1.9
Analytické metódy
Váženie vzorky zachyteného prachu – váhy SARTORIUS BL 210 S. 
1.10
Technické charakteristiky meradiel

1.11
Vlastné meranie /dodávateľ 
externá fy. : EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice
1.12
Miesto vykonania analýz / laboratórium
Laboratórium EKO-TERM-SERVIS s.r.o, Košice a EKOLAB s.r.o.
1.13
Autorizácia / akreditácia k meraniu
autorizácia od MŽP SR ( potvrdenie č. 03/642/2000-2.1 z 30.6.2000 ).
1.14
Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
Údaje sú získavané v elektronickej forme z analyzátorov, resp. pri analytických metódach zapisované do denníkov. Následne sú spracované do protokolov z meraní.
1.15
Pripravované zmeny v monitorovaní
 -


1.1
Zložka životného prostredia 
alebo sledovaná oblasť
Odpadové vody



1.2
Miesto vypúšťania emisií
šachta č. 327 stoka A
1.3
Lokalizácia merania / odberu vzoriek
Jednotná kanalizačná sieť USSK
1.4
Spôsob merania / odberu vzoriek
Odbery vzoriek odpadových vôd vykonáva zaškolený merací technik odboru ekológia USSK /certifikát o absolvovaní školenia z VÚVH Bratislava /
1.5
Frekvencia /merania odberu vzoriek
	týždenne –pH, NL, NEL, CHSKCr, N-NH4+, vodivosť
	denne - pH

1.6
Podmienky merania /odberu vzoriek
 -
1.7
Sledované veličiny
-týždenne – pH, NL,NEL, CHSKCr, N-NH4+, vodivosť
-denne - pH
1.8
Metóda merania /odberu vzoriek 
 -v zmysle platných STN
1.9
Analytické metódy
 -v súlade s požiadavkami NV SR č. 296/2005 Z.z.
1.10
Technické charakteristiky meradiel
 -
1.11
Vlastné meranie /dodávateľ 
 -vlastné meranie
1.12
Miesto vykonania analýz / laboratórium
Analýzy vzoriek odpadových vôd - Laboratórium ekológie USSK, /v zmysle platných STN /,
1.13
Autorizácia / akreditácia k meraniu
-bez akreditácie, laboratórium sa zúčastňuje kruhových testov v Národnom referenčnom centre VÚVH v Bratislave
1.14
Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov
-údaje sú zaznamenávanie písomne, ale aj eletronický v systéme EkologIS.
1.15
Pripravované zmeny v monitorovaní
 -


2.	Pripravovaný systém opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného  prostredia 

2.1
Zložka životného prostredia 
alebo sledovaná oblasť
- bez zmeny



2.2
Lokalizácia merania / odberu vzoriek

2.3
Spôsob merania / odberu vzoriek

2.4
Frekvencia merania / odberu vzoriek

2.5
Podmienky merania / odberu vzoriek

2.6
Sledované veličiny

2.7
Metóda merania / odberu vzoriek

2.8
Analytické metódy

2.9
Technické charakteristiky meradiel

2.10
Vlastné meranie /dodávateľské 

2.11
Autorizácia / akreditácia k meraniu

2.12
Spôsob zaznamenávania, spracovania a ukladania údajov

2.13
Stav realizácie opatrení a monitorovania

2.14
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k monitorovaniu




I	Rozbor porovnania prevádzky  s najlepšou dostupnou technikou 

1.	Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou
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
V spoločnosti USSK sa využíva predmetný spôsob rekuperácie tepla z konvertorového plynu
Zmenou uvedenou v bode B.1 nedôjde k zmene spôsobu rekuperácie tepla z konvertorového plynu. 
Potlačené spaľovanie konvertorového plynu a jeho skladovanie v plynojeme

Str. 244 BREF*
Kritérium splnené


V spoločnosti USSK na Oceliarni OC II sa využíva mokré čistenie konvertorového plynu. Viď bod F. 1 tejto žiadosti.
Zmenou uvedenou v bode B.1 dôjde k výraznému zníženiu množstva emitovaných TZL do ovzdušia.
Primárne odprášenie konvertorového plynu. 
Str. 249 BREF*
Kritérium splnené


Hrubý prach z konvertorového plynu sa cez Granivor odlúči vo forme kalu, ktorý sa ďalšou úpravou ďalej spracováva.
Hrubý prach sa odlúči z konvertorového plynu v prípade suchej úpravy konvertorového plynu alebo ako kal pri mokrom spracovaní (napr. vo Venturiho pračkách). 
Str. 240 BREF*
Kritérium splnené


Hrubý kal z predusadzovacích nádrží sa využíva v technologickom procese pri výrobe surového železa a ocele. 
Hrubý prach sa po úprave  vracia do procesu výroby konvertorovej oceli alebo sa recykluje v aglomeračných závodoch. Str. 240 BREF*
Kritérium splnené


Jemný kal z dorrov č. 1, 2 sa ukladajú na odkalisko a jemný kal z dorru č.3 bude odvodnený na tlakových filtroch a bude sa ukladať na skládke.
Jemný prach v porovnaní s hrubým prachom obsahuje značne vyšší obsah olova a zinku. Hlavným zdrojom týchto ťažkých kovov je obvykle šrot, ktorý sa zaváža do konvertoru. V niektorých prípadoch je možné regulovať vstup olova a zinku so šrotom. To znižuje obsah Zn pod 1%, čo je cieľom opatrení. Kôli obsahu zinku sa nemôžu veľmi často jemné prachy alebo kaly recyklovať, ale sa iba ukladajú na skládku.
Str. 241 BREF*
Kritérium splnené
1.2
 Parametre spotreby  surovín a materiálovej bilancie

1.3
Parametre spotreby vody
Odpadová voda, ktorá vzniká pri mokrom čistení konvertorového plynu sa upravuje sedimentáciou a odlúčením hrubých častíc. Časť jemného kalu sa bude upravovať po sedimentácii aj tlakovými filtrami.
Konvertorový plyn sa upravuje suchou nebo mokrou cestou. V prípade mokrého čistenia vzniká odpadová voda, ktorá sa po úprave bežne recykluje. Úprava sa veľmi často vykonáva dvoma spôsobmi: odlúčením hrubých častíc (o veľkosti zrna nad 200 m) s následnou sedimentáciou v kruhových usadzovacích nádržiach. Ku zlepšeniu sedimentácie sa pridávajú flokulačné činidlá. Kal sa odvodňuje rotačnými vákuovými filtrami, v komorových kalolisoch nebo odstredivkami.
Reprezentatívne údaje o prietoku a kvalite upravenej odpadovej vody vypúšťanej z okruhu nie sú k dispozícii.
Str. 242 BREF*
Kritérium splnené


Odpadová voda po sedimentácii v dorroch je spätne využívaná v plynočistiarenskom okruhu. 
Veľká časť suspendovaných látok sa môže z okruhu pracej vody odstrániť prostredníctvom hydrocyklónu alebo vyzrážaním. Po úprave pH sa väčšina vody môže recyklovať. 
Str. 266 BREF*
Kritérium splnené


V predusadzovacích nádržiach sa bude vykonávať injektáž CO2 s cieľom upraviť pH vratnej vody.
Najúčinnejším opatrením k minimalizácii objemu vypúšťanej odpadovej vody je rastúci podiel recirkulácie pracej vody. Vysoký podiel recirkulácie sa dosiahne pomocou dvojstupňovej sedimentácie v prietoku pracej vody s injektážou CO2 pred druhým stupňom sedimentácie, aby sa zvýšilo vyzrážanie uhličitanov.
Str. 266 BREF*
Kritérium splnené
1.4
Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti

1.5
Ďalšie parametre



2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

P .č.
Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku

Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra

Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín

1
Oceliareň II
TZL
prašnosť
15 – 80 g/t t.o.
1,64 g/t t.o.
vyhovuje

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

P. č.
Zdroj emisií /  miesto vypúšťania
Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania
Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky
Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku

Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra

Zdôvodnenie  rozdielov / návrh opatrení a termín


- bez zmeny






* Preklad referenčného dokumentu HS/EIPPCB/I & S BREFF- FINAL 12/2001


J	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov 

1.	Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok  – bez zmeny
1.1
Všeobecná charakteristika a podrobný technický opis opatrenia
- bez zmeny
1.2
Doba a stav realizácie opatrenia

1.3
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia

1.4
Úspory surovín, vody, pomocných materiálov a ďalších látok za rok

1.5
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu


2.	Opatrenia na hospodárne využitie energie 
2.1
Všeobecná charakteristika  a podrobný technický opis opatrenia 

2.2
Doba a stav realizácie opatrenia

2.3
Stručné zdôvodnenie opatrenia a prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia

2.4
Úspora palív (GJ.rok-1)

2.5
Úspora energie (GJ.rok-1)

2.6
Investície a ďalšie náklady vo vzťahu k opatreniu


3.	Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov
P. č.
Opis opatrení systému predchádzania havárií a obmedzenia ich následkov

- bez zmeny

4.	Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky 
P. č.
Opis opatrení systému vylúčenia rizík

- bez zmeny

5.	Opatrenia systému environmentálneho manažmentu 
P. č.
Opis  opatrení systému environmentálneho manažmentu

- bez zmeny

6.	Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia
P. č.
Plánovaná zmena
Opis plánovanej zmeny a jej vplyvu na ŽP
Časový horizont zmeny

- bez zmeny




7.	Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok) 
P. č.
Ďalšie doklady

- bez zmeny


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 

P. č.
Opis ukončenia prevádzky a opatrení

- bez zmeny




L	Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

P. č.
Zhrnutie

Identifikácia žiadateľa:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice

Zdôvodnenie žiadosti:
Z dôvodu realizácie investičnej akcie „Primárne odprášenie OC-2“, je potrebné požiadať o zmenu integrovaného povolenia č.1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 zo dňa 30.9.2005 vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Košice. 

Opis prevádzky a jej základných parametrov:

Prevádzka Konvertory 2 
plynočistiareň a zachytávanie konvertorového plynu - Každý konvertor má samostatné zariadenie na čistenie konvertorových plynov a jeho zachytávanie do spoločného plynojemu. Hlavné časti plynočistiarne a zachytávanie konvertorového plynu sú:
-	odparovací systém -v tomto systéme chladenie konvertorových plynov prebieha bez priameho styku s vodou, cez dvojplášť v ktorom cirkuluje chladiaca voda. Prehriata voda a para je odvádzaná do bubnov, kde sa odlučuje para, ktorá je odvádzaná cez komíny do ovzdušia. Odparovací systém zahrňuje klobúk, dymník, spojovacie potrubie a pätu veže. Ochladzuje konvertorový plyn z teploty 1850 ° C na teplotu 1100° C.
-	odprašovací systém - v tejto časti zariadenia sa uskutočňuje chladenie, hrubé a jemné čistenie konvertorových plynov v priamom styku s vodou. Ochladzuje konvertorový plyn z teploty 1100° C na teplotu 60° C. Odprašovací systém zahrňuje granivor (hrubé čistenie), solivor (jemné čistenie), spojovacie potrubie a regulačná klapa
zmena: nízko-energetická pračka TZL častíc tzv. Solivor bude nahradená novou vysoko-energetickou prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou
-	zachytávanie konvertorového plynu – celý systém pozostáva z 2 ks ventilátora s hydrospojkou a elektrickými motormi, 2  ks  prepínacích  zariadení  ( trojcestný  ventil  ), ktoré  umožňujú zachytávanie konvertorového plynu do plynojemu,  alebo jeho spaľovanie, 2 ks bezpečnostných vodných uzáverov, 2 ks spaľovacích komínov (výška 68 m), 2 ks zásobníkov na odpadovú vodu
zmena: spočíva vo výmene obežných kolies z dôvodu zvýšenia celkového tlaku, ktorý je podmienený zvýšenými tlakovými stratami inštalovaním nových Venturiho pračiek a separátormi namiesto súčasnych práčiek Solivor, ďalej zmena otáčok ventilátorov bude zabezpečená výmenou súčasných hydrospojok za riadené vysokofrekvenčné meniče s prepojovacími hriadeľmi, taktiež budú vymenené jestvujúce žalúzie na vstupných stranách ventilátorov
-	plynojem s potrubnými trasami - účelom plynojemu je homogenizovať zloženie konvertorového plynu, vyrovnávať tlak medzi výtlakom odťahového ventilátora a odberovým ventilátorom plynu z plynojemu a čiastočná akumulácia plynu. Užitočný objem plynojemu je 50 000 m3.

Opis zdrojov znečisťovania a ďalších vplyvov prevádzky na ŽP a zdravie ľudí

Ovzdušie

   Prevádzka Konvertory 2 :
Zdroj znečisťovania – Konvertory č. 4 a č.5
	odpadový plyn  sa do okolitého prostredia vypúšťa prostredníctvom 2 komínov 
	odpadový plyn obsahuje TZL, SO2, NOx, CO, Cd, As, Ni, Mn, Cu, Pb, Cr3, Cr6, Co, , Sb, Sn, V, Zn



Opis stavu územia
Bez zmeny.

Opis opatrení v oblasti emisií a nakladania s odpadmi
Ovzdušie 
Čistenie výstupného konvertorového plynu z konvertorov. Každý konvertor má samostatnú plynočistiareň, ktorá pozostáva z tzv.Granivora a Solivora. Tzv. Solivor nízko-energetická pračka TZL častíc bude nahradená novou vysoko-energetickou prispôsobiteľnou Venturiho pračkou s hrdlom a vodo-vzdušným eliminátorom, odlučovačom umiestneným za Venturiho pračkou

Opis monitoringu
Ovzdušie 
Emisie sa merajú u všetkých zdrojov so sústredeným odvodom spalín.
Emisie sa monitorujú jednorázovo periodicky.

Porovnanie s najlepšími dostupnými technikami
Hľadisko „Technologické alebo technické riešenie“ – predmetné prevádzky spĺňajú kritériá najlepších dostupných techník 
Hľadisko „Znečisťovanie ovzdušia“ – realizáciou zmeny sa dosiahne emisný limit TZL pre nové zdroje z primárneho odprášenia KK4 a KK5 a to 50 mg/mns3 a dôjde k výraznému zníženiu množstva emitovaných TZl do ovzdušia.  

Opis opatrení preventívneho charakteru
Predmetné prevádzky sú pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. Vykonávajú sa periodické kontroly jednotlivých zariadení (t.j. napr. kontrola tesností potrubí,  plášťa vaní a nádrží, kontrola, stav hladín v nádržiach a pod.). Na základe periodických kontrol je možné včas odhaliť poruchu zariadenia a vykonaním opravy predísť havárií na zariadení.  

Za vodné hospodárstvo a odpadové hospodárstvo – bez zmeny



M	Návrh podmienok povolenia

1.	Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  v prevádzke.
P. č.
 Opis opatrenia 
Mesiac a rok realizácie
1.
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení bude vypracovaný do 30 dní od obdržania správy z prvého oprávneného merania emisií TZL.


2.	Určenie emisných limitov 
2.1
Zložka životného prostredia
Zdroj emisií
Miesto vypúšťania
Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ
Navrhovaná hodnota
Mesiac a rok dosiahnutia
P. č.






1.
ovzdušie
konvertor č.4 – fúkanie O2
spaľovací komín 
popísané v bode D 1.1
TZL = 50 mg/mns3

po realizáciii stavby

2.
ovzdušie
konvertor č.5 – fúkanie O2
spaľovací komín 
popísané v bode D 1.1
TZL = 50 
mg/mns3
po realizácii stavby

Ostatné bez zmeny.
2.2.
Zdôvodnenie navrhovanej hodnoty limitu
P. č.


Podľa § 19 ods.b Zákona o ovzduší dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písmeno l, Zákona o ovzduší) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písmo j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať  inšpekciu a obvodný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne najneskôr do 60 dní od vykonania merania

Podľa § 19 ods.s Zákona o ovzduší oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania (§ 25 ods. 1 písmo a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, ozmamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom,


3.	Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník	
P. č.
Opis opatrenia
Mesiac a rok realizácie

Dodržiavať predpis dodávateľa technológie na čistenie konvertorového plynu.


4.	Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie
P. č.
Opis opatrenia
Mesiac a rok realizácie

S odpadmi bude prevádzkovateľ nakladať podľa výsledkov analýz, tak aby boli dodržané všeobecné podmienky platné pre držiteľa odpadu.


5.	Podmienky hospodárenia s energiami 
P. č.
Opis podmienky
Mesiac a rok realizácie

Zmena v použití chemikálií na úpravu vody je uvedená v bode C1.1.
Žiadame neuvádzať názvy týchto chemikálií v integrovanom povolení, ale ich len zahrnúť  pod bod III.A.11, alebo III.A.12 pôvodného IP ako pomocné látky, alebo energie a média. 


6.	Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 
P. č.
Opis opatrenia
Mesiac a rok realizácie

Dodržiavať aktuálny havarijný plán pre nakladanie s NO, prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie NO, Havarijný plán pre vody a STPP a TOO


V bode F16 rozhodnutia  IPKZ pre OC II  stanoviť termín na zabezpečenie záchytnej vane 2 x 5 m3 nádrže oleja na paketovacom lise č. 1 do 31.12.2007.
31.12.2007

7.	Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania
P. č.
Opis opatrenia
Mesiac a rok realizácie

- bez zmeny


8.	Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky
P. č.
Opis opatrenia
Mesiac a rok dosiahnutia

- bez zmeny









9.	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému
P. č.
Opis monitorovania a evidencie údajov

Zrealizovať meraciu plošinu a meracie príruby v zmysle ČPS 01.1 a 01.4 uvedených v spracovanej PD

Žiadame o zmenu monitoringu OV, a to nasledovne:
	šachta10 stoka O - navrhujeme z monitoringu vylúčiť. 

Odôvodnenie: Táto šachta bola vypustená z monitoringu podľa Kanalizačného poriadku USSK, kde hlavným dôvodom je slabý prietok v uvedenej šachte, čo ovplyvňuje samotný odber vzorky a aj samotný výsledok stanovenia daného ukazovateľa znečistenia. Vzorka nie reprezentatívna.
	Pri monitoringu šachta 327 stoka A - navrhujeme vypustiť ukazovateľ znečistenia BSK5 a nahradiť ho ukazovateľom znečistenia CHSKCr.

Odôvodnenie: Ukazovateľ znečistenia BSK5 bol do tohto monitoringu zaradený len z dôvodu rozpočítania poplatkov za vypúšťanie OV. Zmenou NV SR č. 755/2004 Z. z. sme preorientovali celý monitoring v USSK na ukazovateľ znečistenia CHSKCr..


10.	Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 
P. č.
Opis požiadavky alebo opatrenia
 

- bez zmeny


N	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

P. č.
Zoznam účastníkov konania
1.
Ing. Ladislav Takáč, vedúci odboru Realizácia projektov, U. S. Steel Košice, s r.o., Košice
2.
Ing. Tibor Duchonovič, GM pre environment, U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice
3.
U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4.
Mestská časť Šaca
5.
Mesto Košice
6.
Železnice SR , Klemensova 8, Bratislava
7.
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava
8.
Carmeuse Slovakia s.r.o., Slavec
9.
BB-TRADE s.r.o., areál prekladisko Haniska 044 66 Košice
10.
Za  EQ Engineers Slovakia s.r.o.
Adresa :Vstupný areál USS Košice, Šaca - blok  č.1, 044 54  Košice:
Ing. Marián Kropúch       - vedúci projektant stavby 
                                         - technologické zariadenie
Ing. Juraj Krivka              - silnoprúd VN
Ing. Valentín Neupauer   - silnoprúd NN
Ing. Milan Rusín            - meranie a regulácia
	                           - systémy riadenia
Ing. Stanislav Jasminský  - meranie a regulácia
		              - systémy riadenia
Ing. Štefan Pokrivčák       - architektonicko-stavebné riešenie
                                          - organizácia výstavby
Ing. Ľuboslav Marhefka   - oceľové konštrukcie
Ing. Anna Tokárová          - vetranie a klimatizácia
11.
Externí dodávatelia:
František Šebo   - potrubné rozvody	
 Adresa: Narcisova 9, 04011 Kosice
Ing. Peter Mantič  - požiarna ochrana
Adresa:  Inžinierska 16, 04011 Kosice































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  : _________________                       
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 				_______

Pozícia v organizácii:           			       	_______                         


Pečiatka alebo pečať podniku:




P	Prílohy k žiadosti: 

1.	Údaje s označením „utajované a dôverné“
P. č.
Názov a hodnota dôverných údajov
1
Kanalizačný poriadok


2. 	Ďalšie doklady 
2
 Ďalšie doklady :
P. č.
Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
Príloha č.
1.
Výpis z katastra nehnuteľností – List vlastníctva č.753, 754, 758, 177, 5
1

P. č.
Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
Príloha č.

Zložka ŽP
Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
Dátum vydania
Platnosť do
Číslo jednacie príslušného spisu

1.
IPKZ
IP pre prevádzku USSK - Oceliareň II vydané IŽP  Košice – odbor IPKZ
30. 9. 2005

1377/152-OIPK/2005-Ko/570020605 
2
2.
Odpadové hospodárstvo
Súhlas na vydanie zmeneného PP zariadenia  na zhodnocovanie NO vydaný OÚ Košice – odbor ŽP

25. 4. 2003

2003/00431-2/MIS


3




4



Zmena rozhodnutia č. ŽP 2003/00431-2/MIS – ObÚ ŽP Košice
14. 6. 2005

2005/01306 – 2HAJ

3.
Požiarna ochrana
Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice – stanovisko k PD
24.2.2006

ORHZ-845-1/OPP-2006
5
4.
Bezpečnosť práce
Technická inšpekcia Košice – odborné vyjadrenie k PD
24.2.2006

942/3/2006
6
5.
Miestne a účelové komunikácie
Mesto Košice Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie – vyjadrenie k PD
15.3.2006

MK-06/08993-3/447
7
6.
Regulácia železničnej dopravy
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy Košice – stanovisko k PD
3.3.2006

227/06-ŠSÚ/V-Kk
8
7.
Stanovisko DZ Oceliareň k PD
23.3.2006


9
8.
Stanovisko Majetkoprávneho oddelenia USSK
17.2.2006

AZ10/472/17.2.06
10
9.
Stanovisko DZ Oceliareň k PD
8.2.2006

Oc,BN 00-121/2006
11
10.
Stanovisko DZ Energetika k PD
20.2.2006


12
11.
Stanovisko DZ Doprava k PD
21.2.2006

BZ 00-136/06
13
12.
Záväzné stanovisko –Mestská časť Košice-Šaca 
20.2.2006

326-2/2006
14
13.
Vyjadrenie útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce USSK
7.3.2006


15
14.
Stanovisko útvaru GM pre environment
20.2.2006

E/174
16
15.
Stanovisko ZHÚ USSK
20.2.2006


17
16.
Stanovisko riaditeľa pre Krízový manažment USSK
21.2.2006


18
17.
Vyjadrenie - Železnice SR Bratislava
10.3.2006

0750/A3.02/1078/2006/RP KE
19
18.
Stanovisko fy. BB - TRADE
20.3.2006


20
19.
Vyjadrenie –Slovenský pozemkový fond Košice
21.3.2006

1048/2006-RO 23
21
P. č.
Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
Príloha č.



P. č.
Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
Príloha č.



P. č.
Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
Príloha č.



P. č.
Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
Príloha č.



P. č.
Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
Príloha č.

Územné rozhodnutie č. ÚPSPVaR č.386-6/2006/FIL zo dňa 27.3.2006
22
P. č.
Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
Príloha č.

PD 03 - 0013a

P. č.
Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:
Príloha č.

Oblasť ŽP
Druh dokumentu
Dátum

1

Odpadové hospodárstvo
Prevádzkový poriadok  na zhodnocovanie NO
24. 3. 2005
23





P. č.
Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
Príloha č.
1.
Kanalizačný poriadok
24
2.
Karty bezpečnostných údajov
25
3.
Autorizačné osvedčenia podľa bodu A.4.5. v počte 17 ks
26
4.
Kópie z katastrálnych máp – 10 kusov
27
P. č.
Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
Príloha č.

Rozptylová štúdia
28
P. č.
Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
Príloha č.



P. č.
Materiálová bilancia prevádzky
Príloha č.



P. č.
Doklad o zaplatení správneho poplatku
Príloha č.
1.
Výpis z účtu o zaplatení
29
2.
Oprávnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich
30


3. 	Zoznam použitých skratiek a značiek
P. č.
Použitá skratka a značka

ČS – čerpacia stanica

PD – projektová dokumentácia

NO – nebezpečný odpad




