Stručné

zhrnnŕic
údajov a iufurmácií
uvedených
v 7jadosf'i o povolenie
zmeny č. 1 illtcgrovall(~110 povolenia
pre prevádzku
"Výroba
oceľových
kurdov - 111. Etapa 20 12-IJH~ME" prevádzkovateľ
Bekacrt Slovakia, S.LO.
Identifikácia

}jadatel'a:

Bckacrt Slovakia,

S.ľ.O.

Vcľkoúľanská cesta 1332,925 21 SIMlkovičov()
IÓ): 36045 161
Zdôvodnenie žiadosti: O zmenu integrovaného povolenia sa žiada z dôvodov:
- uvedenie Iiniek a zariadení do skúšobnej prevádzky v rámci - IlI. Ľtapa 20 12-1DEME
- zahrnutie povolených a prevádzkovaných častí pod integrované povolenie
- oprava zrejmých chýb v stavebnom povolení
Názov prevádzky:

Výroba oceľových kordov - IIl. Etapa 2012-JDEM1 ...:

Opis prevádzky a jej základných parametrov:
Miesto: Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo
činnosti, do ktorej prevádzka spadá podl'a prílohy č. 1 zákona o IPKZ:
2.6. Prevádzky na povrchov II úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických
alebo
chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako JO m '.
Kategorizácia

Charakteristika
prevádzky
V prevádzke Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME spoločnosti Bekaert
Slovakia, s.r.o. sa inštaláciou ďalších liniek na mechanickú a povrchovú úpravu oceľových
drôtov budú vyrábať povrchovo upravované oceľové drôty s mechanickýrni
vlastnosťami
a povrchovou
úpravou a uplatnenie budú mať predovšetkým
v závodoch vyrábajúcich
automobilové pneumatiky.
Hlavné strojnotechnologické
zariadenia
budú odvíjadlá;
navijadlá;
rovnačky drôtov;
navíjačky s reguláciou ťahu prípadne aj s kalibráciou drôtu; vane moriace, oplachové,
patentovacie, elektrolytické, zarábacie; oplachové a sušiace tunely a pece; žíhacie pece. Tieto
budú zoradené podľa technologickej
náväznosti jednotlivých
činností, ktoré sa budú
uskutočňovať vo výrobných linkách:
-Drôtoťahové linky typu BA
-Patentovacie linky typu IPB
-Drôtoťahové linky typu CA
-Pomosadzovacie linky typu lSC
-Pobronzovacie linky typu mw
Oceľové drôty sa budú vyrábať 7 dní v týždni v 2 pracovných zmenách a 12 hodín/deň. Ich
výroba bude vzhľadom na množstvo rôznorodých
technologických
postupov riadená
predovšetkým prostredníctvom lokálnych zariadení na riadenie a kontrolu ich priebehu.
Spotreba vody a energií
Zdrojom pitnej vody je verejný vodovod mesta Sládkovičovo,
ktorý je v správe
Západoslovenských vodámí a kanalizácií Š.p. - Bratislava, OZ Šaľa. Zdroj vody je skupinový
vodovod Jelka - Galanta - Nitra, potrubie ktorého prechádza južne od Sládkovičove.
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Zdrojom úžitkovej vody pre technologické potreby je voda ,/, dvoch
lilbkových
vrtov -vlastné podzemné studne s max prietokom 20,70 lis (max (J/I~\XS2 IllJ/r()k ).
Na zdroje úžitkovej vocly sú vydané kolaudačné
rozhodnutia
O(J:lY Galnnla:
Studňa l povolenie mt odber zo studne i\.2012/01097/0V/h·
vydaného OlJ/,r v Galante dň»
3.1 0.2012
Studňa 2 povolenie na odber '/.0 studne A2012/01 303/( lV/Fr vydaného OlJŽP v Galante (1r18
29.10.2012. Vrt tvorí plastové potrubie DN 250 a ponorné
čerpadlo. Vyčerpaná
voda S<I
upravuje pred použitím v úpravni vody spoločnosti Bekacrt Slovakia, s. r. o.
Typy použi vanej vody v prevádzke Bekaert Slovakia, s.r.o.:
pitná voda: 17305,2 m'.nk'
úžitková voda: 643 R52,8 n)3rok'l
požiarna voda: nie je možné odhadnúť
Energie:

zemný plyn: 18208 tis. m'.rok,l
nakupovaná elektrická energia: 43,5 MWh.rok,1
Zdroje znečisťovania
Ochrana ovzdušia:
Predmetom kolaudácie sú linky typu BA, ISC, IPH, mw a energetické zariadenia
s nasledovnými monitorovanými miestami vY12úšťania
znečisťujúcich
látok:
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Ochrana vôd:
Z kolaudovaných
častí prevádzky Bekaert Slovakia, s.r.o. budú produkované splaškové
odpadové vody, a priemyselné odpadové vody.
Splaškové vody odvádzané zo sociálnych zariadení, vybudovaných počas stavby Výroba
oceľových kordov III. Etapa 2012 IDEME budú odvádzané tJakovou kanalizáciou do
existujúcej kanalizácie v areáli a z tadiaľ do existujúcej biologickej ČOV Bekaert Slovakia,
S.LO. v množstvách
v súlade so spotrebou vody pre sociálne účely. Po vyčistení splaškových
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Ochrana ovzdušia:
Odpadové plyny
/. moriacich
kúpeľov 's [TCl sú (ldVÚlblJló
do roštového
protiprúdnclio
absorbéra (vodnej pníčky), v ktoJ'OI11 sa odlúčia pary I [CI. lďJčillnost' odlúčia pár l l Cl je ()5%
Odpadová vzdušnina
vYČiStCJl21 vo vodnej práčke je vypúšťuná
clo komunálneho
ovzdušia.
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