
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadosť  
o zmenu integrovaného povolenia podľa zákona  

o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  
 č. 5131-16268/2007/Haj/570470306  zo dňa 15.05.2007 v znení neskorších zmien 

Prevádzka : Výroba buničiny  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hencovciach   
január   2015                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
A.1.  Základné informácie  



1.1 Názov prevádzkovateľa 
 

BUKOCEL 
 

1.2 Právna forma akciová spoločnosť 
 

1.3 Druh žiadosti Jestvujúca prevádzka podľa § 29 ods. 1 zákona 
o IPKZ 

áno 

1.4 Adresa sídla 
prevádzkovateľa  

093 02 Hencovce, Hencovská 2073 

1.7 Štatutárny zástupca,  
funkcia v spoločnosti 

Ing. Jaroslav Fic   – predseda predstavenstva  
Ing. Erik Kadlec  – člen predstavenstva  
Ing. Marián Želínsky – člen predstavenstva 

1.8 IČO 36 445 461 
 

1.9 Kód OKEČ (NACE), NOSE-
P

 
211112/713, 104.11 

1.10 Výpis z obchodného registra 
alebo z inej evidencie 

 Príloha č.   

1.11 Splnomocnená kontaktná 
osoba  

Ing. Peter Krauspe – vedúci oddelenia OŽP,  
Tel: 057 441 3017, Mobil : 0918 910 442 ,  
fax: 057 441 2581,  
e-mail: peter.krauspe@bukoza.sk 

A.2   Typ  žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia  
2.1 Typ žiadosti  Zmena už vydaného IP  č. 5131-16268/2007/Haj/570470306  

zo dňa 25.05.2007  v znení vydaných zmien 

 Zdôvodnenie žiadosti 
o zmenu integrovaného 
povolenia 

Spoločnosť rozhodnutím č. Slovenskej inšpekcie ŽP, IŽP Košice odbor 
IPK č. 961-15060/2013/Haj/570470306/Z16 zo dňa 12.06.2013 dostala 
súhlas na používanie chlóru v procese bielenie a bol stanovené nové 
limity na ZL chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl 5 mg/m

3
 pri 

hmotnostnom toku ≥ 50 g/hod.  

Prvým meraním emisií nebolo preukázané plnenie limitu na všetkých 
troch výduchoch vane č. 1, vane č.3 a vane č.5.  
 
V nápravnom opatrení bol pre prevádzkovateľa stanovené:  
Zrealizovať také technické opatrenie, aby sa oprávneným meraním 
emisií termín potvrdilo plnenie uvedeného limitu s termínom do 
31.12.2014.  
Z viacerých alternatív riešenia bolo vybraté také technické opatrenie, 
že sa výduchy uvedených vaní filtrov č.1, č.3 a č.5 zaústia do práčky 
odpadových plynov. Na skrápanie sa používa studená filtrovaná voda 
dopravovaná čerpadlom  filtrovanej vody s tlakom 0,55 MPa na výtlaku 
z čerpadla. 
Práčka obsahuje 7 stričiek s prietokom 40 l/min pri tlaku 3 bar  pri uhle 
roztreku 170 dgr. a plný kúžeľ a na výstupe práčky je osadený dymový 
ventilátor od výrobcu J.E. StorkAir – Zwolle Ni, typ VDA500/h 
D+WS/690/400 V, 50 Hz . 
V súčasnosti je realizovaný jeden výduch z práčky. Oprávneným 
meraní emisií zo dňa 30.12.2014 boli namerané hodnoty 0,14 mg/m

3
 

pri hmotnostnom toku 2,1 g/hod pri max. hodnote 0,15 mg/m
3
 pri 

hmotnostnom toku 2,1 g/hod. Uvedené hodnoty sú hlboko pod úrovňou 
limitných hodnôt.   
Na základe uvedených informácii žiadame o zmenu IP Výrobu buničiny 
na zmenu technologických zariadení stacionárneho zdroja  z troch 
výduchov odpadových plynov na jeden za práčkou odpadových plynov.  
 
Aby sa vzhľadom k zvýšenému výkonu bieliarne zachovala zdržná 
doba alkalickej extrakcie sa zvýšil objem extrakčnej veže z 250 na 280 
m

3
    



2.3 Zoznam povolení , o ktoré 
v rámci zmeny IP žiada 

 Zmena  podľa par. § 3  ods. 3 a  bod 4 zákona č. 39/2013 
Z.z. o IPKZ – udelenie súhlasu na zmeny používaných palív 
a surovín, na zmeny technologických zariadení  stacionárnych 
zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po 
vykonaných zmenách.  
 
Zmenou sa nasledovne : 
1. Zmena počtu výduchov na jeden t.j. stiahnutie odpadových 
plynov z vaní filtrov č. 1, č.3 a č.5 do práčky odpadových plynov 
so skrápaním odpadových plynov studenou filtrovanou vodou 
za pomoci 7 stričiek s množstvom vody 40 l/min pri tlaku 3 bar 
a s uhlom roztreku 170 dgr. a plný kužeľ. Na výstupe z práčky 
je inštalovaný výchuch o priemere DN 400 o dĺžke 3 m 
s inštalovaným ventilátorom na odťah odpadových plynov.   
 
2. Zmena tabuľky č. 7  Prevádzkové nádrže : Zväčšenie 
objemu 1. alkalizačnej veže na 280 m

3 

 

3. Zmena bodu B.    Emisné limity  

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia –  
tabuľka č.1 – sa mení  
Namiesto komínov 08, 09, 11 bude jeden nový komín č. xx 
s pôvodnými limitmi pre: 
anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl 
chlór a oxidy chóru vyjadrené ako Cl  
 
Zmena podľa  § 3  ods. 3a bod  3  zákona č. 39/2013 Z. z. 
o IPKZ,  pre bieliareň – schválenie nového STTP a TOO   
 
 

 

2.  Informácie o povoľovanej prevádzke  
 

2.1 Názov prevádzky Výroba buničiny - bieliareň  

2.2 Adresa prevádzky 093 02 Hencovce, Hencovská 2073 

2.3 Umiestnenie prevádzky Prešovský samosprávny kraj 
okres Vranov nad Topľou 
katastrálne územie obce Kučín  

2.4 Počet zamestnancov  380 

2.5 Dátum začatia a predpokladaného ukončenia 
činnosti prevádzky 

začatie prevádzky - 1955 
ukončenie - nie je určené 

2.6 Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa 
prílohy č.1 zákona o IPKZ 

6. Ostatné prevádzky 
6.1. a) Priemyselné podniky zamerané 
na výrobu buničiny z dreva alebo 
z iných vláknitých materiálov 

2.7 Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra 
v danej kategórii ( podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ ) 

bez limitu 

2.8 Projektovaná hodnota vyššie uvedeného 
rozhodovacieho parametra 

 499 t bielenej budničiny t / deň   

2.9 Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba 
(hod.) 

499 t bielenej buničiny / deň , 8 300 
hod. 

2.11 Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa 
vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 v znení vyhlášky MŽP 
SR č. 410/2003 Z. z. 

4. Chemický priemysel 
4.18.1 Výroba celulózy a jej derivátov 
vrátane spracovania odpadov na 
produkty z tejto výroby  

 
I. ÚDAJE O PREVÁDZKE  
 
B. Opis prevádzky  a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy  



 

   Bod 2.4    Bielenie buničiny sa mení  

 
Stupne bielenia: 
-      CD resp. Do - bielenie buničiny chlórom s prídavkom roztoku chlórdioxidu (oxidu chloričitého)    
       resp. bielenie vodným roztokom chlórdioxidu  v chloračnej veži č. 1 o objeme 160 m

3
  

       s následným vypieraním v pracom zariadení. 
- EOP - extrakčný alkalický stupeň s prídavkom kyslíka a roztoku peroxidu vodíka  v extrakčnej veži 

č. 2 o objeme 280 m
3
 s následným vypieraním v v pracom zariadení.  

- D1 - chlórdioxidový stupeň  s použitím roztoku chlórdioxidu v chlórdioxidovej veži 
č. 3 o objeme 360 m

3
 s následným vypieraním v pracom zariadení.    

- EP – extrakčný alkalický stupeň a roztoku peroxidom vodíka  v extrakčnej veži č. 4 o objeme 250 
m

3
 s následným vypieraním v pracom zariadení.    

- D2 - chlórdioxidový stupeň  s použitím roztoku chlórdioxidu v chlórdioxidovej veži č. 5 o objeme 
360 m

3
 s následným vypieraním v pracom zariadení. Na ukončenie bieliaceho procesu sa na piaty 

prací filter pridáva antichlórová látka, vo forme vodného roztoku hydrosiričitan sodný  
 
Dopĺňa sa text:  
 
Výduchy z vaní filtrov č.1, č.3 a č.5 sú zaústené do práčky odpadových plynov, ktorá je vyhotovená 
z materiálu AISI 316 L. Je to válcovitá nádoba opatrená 7 dýzami na roztrekovanie studenej filtrovanej 
vody. Každá dýza má kapacitu 40 l/min pri tlaku 3 bar a uhol roztreku 170dgr a plný kúžeľ  Na dopravu 
priemyselnej vody sa používa čerpadlo s tlakom na výstupe 0,55 MPa.  Na výstupe výduchu z práčky 
je inštalovaný ventilátor s 1450 ot.min

-1
. Vyčistené odpadové plyny sú emitované do ovzdušia. 

Odpadové vody  z práčky odpadových plynov samospádom stekajú do chemickej kanalizácie bieliarne.    
 
Tabuľka č. 7 Prevádzkové nádrže – mení sa nasledovne 
 

Miesto skladovania 
 PS Bieliareň 

 

Nebezpečná látka objem Typ nádrže Zabezpečenie 
ochrany  životného 

prostredia 

D0 Chlordioxidová veža  
(umiestnené na voľnom 

priestranstve) 
 

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 

( chlórdioxidom 

160 m
3 

 
jednoplášťová, 
nadzemná  
titánová 

 

bez záchytnej  vane, 
betónová plocha  

bez izolácie, 
vyspádovaná do 

chemickej kanalizácie 

vaňa pracieho filtra 
(umiestnené vo vnútri 

 objektu) 

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 

( chlórdioxidom 

22 m3 nadzemná 
železobetónová 
opatrená 
kyselinovzdorným 
obkladom  a plechom 
AISI 316 L 

bez záchytnej  vane, 
podlaha  opatrená 
dlažbou vyspádovaná 
do  chemickej 
kanalizácie 

 

1 x extrakčná veža 
(umiestnené na voľnom 

priestranstve 

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 

( s NaOH, Oľ  a H2O2 

1 x 280 m
3 

Jednoplášťová 
nadzemná  z materiálu 
AISI 316 L 

bez záchytnej  vane, 
podlaha  opatrená 
dlažbou vyspádovaná 
do  chemickej 
kanalizácie 

1 x kyslíková predveža  
pred E1 

(umiestnené na voľnom 
priestranstve) 

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 

( s NaOH, Oľ  a H2O2 

1 x 80 m
3 

Jednoplášťová 
nadzemná nerezová  
 

bez záchytnej vane , 
betónová plocha 
vyspádovaná do 
chemickej kanalizácie  

1 x extrakčná veža  E2 
Umiestneá na voľnom 

priestranstve  

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 
( s NaOH  a H2O2 

1 x 250 m
3 

Jednoplášťová 
nadzemná s náterom 
Retika  

bez záchytnej vane , 
betónová plocha 
vyspádovaná do 
chemickej kanalizácie 

vaňa pracieho filtra 
(umiestnené vo vnútri 

 objektu) 

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 
( s NaOH  a H2O2 

2 x 22 m3 nadzemná 
železobetónová 
opatrená 
kyselinovzdorným 
obkladom  a plechom 
AISI 316 L 

bez záchytnej  vane, 
podlaha  opatrená 
dlažbou vyspádovaná 
do  chemickej 
kanalizácie 

 

2 x chlórdioxidová veža 
(umiestnené na voľnom 
priestranstve 

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 
( s chlódioxidom 

2 x 360 m
3 

 
jednoplášťová 
 nadzemná  
z titánového plechu  

bez záchytnej vane , 
betónová plocha 
vyspádovaná do 



  chemickej kanalizácie 

2 x vaňa pracieho filtra 
 (umiestnené vo vnútri 

 objektu 
 

suspenzia buničiny 
a bieliacich činidiel 
( s chlódioxidom 

2 x 25 m
2 

 
nadzemná 
železobetónová 
opatrená 
kyselinovzdorným 
obkladom  AISI 316 

bez záchytnej vane, 
betónová plocha  
bez záchytnej  vane, 
bez izolácie, 
vyspádovaná do 
chemickej kanalizácie 

 
II.  PODMIENKY POVOLENIA 

 

A.   Podmienky prevádzkovania 
 

3.    Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky – nemení sa  

B.    Emisné limity  

1.    Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia – mení sa uvedené  
1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č. 1.  Emisné limity sú 

určené  pre  nasledujúce znečisťujúce látky: 
      - oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej tiež „NOx  ako NO2“), 
      - oxid uhoľnatý (ďalej tiež„CO“)   
      - tuhé znečisťujúce látky  (ďalej tiež „TZL“),    
      - oxid siričitý (ďalej tiež  „SO2“), 
      - anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl (ďalej tiež „HCl“), 
      - chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl ( ďalej tiež Cl )  

- merkaptány, 
- sulfán ( sírovodík ) ( ďalej tiež ako H2S )  
- zlúčeniny obsahujúce redukovanú síru vyjadrené ako H2S (ďalej tiež ,,S

2-
 ako H2S“). 

 

      Tabuľka č. 1 
Zdroj emisií 
 

Miesto vypúšťania 
emisií* 

Znečisťujúca 
látka 

Emisný limit    

mg.m
-3
 

Vzťažné 
Podmienky 

regeneračný kotol 
komín č.03 

výška 120 m 

TZL 
NOx  ako NO2 

SO2 

S
2-

 ako H2S 

100 
300 
450 
  10 

1) 

varňa  
 

komín č. 06,07 
výška 15 m 

   S
2- 

ako  H2S 
       
Merkaptany 

10
  

20 

2) 

odparka 
komín č. 05 
výška 14 m 

S
2-

 ako H2S 10 
1) 

- príprava bieliacich roztokov 
 (ClO2) 

komín č. 13  
výška 20 m 

HCl 
Cl 

30 
5 

3) 4) 5) 

Fluidný kotol KDO1 
Komín č.04. 
Výška 100 m 

TZL 
NOx 
CO 

TOC 

30 
350 
150 
20 

1) 

bieliareň –  výduch z práčky 
odpadových plynov,  do ktorej 
sú zaústené výduchy z vaní 
filtrov č. 1, č. 3 a č. 5   
 

Výduch z ventilátora 
práčky odp. plynov  

výška 35 m 
 
 

HCl 
Cl 
 
 
 

30 
5 
 
 
 

3),4), 5) 

 
      1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na  
           štandardné podmienky ( tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 11 %  
           objemových 
       2) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na  
           štandardné stavové podmienky ( tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C)  
       3) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na  
           štandardné podmienky  ( tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C)  
       4) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl v odpadovom plyne 300 g/hod. a vyššom. Od  
            01.01.2016 emisný limit platí pri hmotnostnom toku HCl v odpadovom plyne 200 g/hod a  
            vyššom  
       5) Emisný limit platí do 31.12.2015 pri hmotnostnom toku Cl  50 g/hod. a vyššom. Od  



           01.01.2016 platí emisný limit pre Cl 3 mg/m
3
 pri hmotnostnom toku Cl v odpadovom plyne 25  

           g/hod. a vyššom  
 
 
2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách 
a osobitných vodách 

 
Nemení sa – limit pre vypúšťanie znečistenia do povrchových vôd je u ukazovateľa AOX je  2 mg/l  
 
Ostatné časti sa IP Výroba buničiny v znení neskorších vydaní sa nemenia 
 


