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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Plánovaná kapacita jedné jednotky ECOPOR je navržena na výrobu max. 5,5 t/hod
32 % kyseliny chlorovodíkové.
V cílovém řešení je plánován provoz dvou jednotek EcoPor, tj. 11 t/hod 32 % kyseliny
chlorovodíkové.
Plánovaná výroba kyseliny chlorovodíkové 32 % při provozu dvou jednotek EcoPor bude
činit 92 664 t za rok.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:

Ústecký

obce:

Ústí nad Labem

katastrální území:

Ústí nad Labem

4.

Obchodní firma oznamovatele

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

5.

IČ oznamovatele

000 117 89

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Revoluční 86
Ústí nad Labem, 400 32

5

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou Cheming, a.s. Pardubice, Ing. Jana Vohralíková., držitel osvědčení
odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001 Sb., č.
osvědčení 17321/4744/OEP/92.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům: Rozptylová studie, Akustická studie, Hodnocení
zdravotních rizik, Selektivní analýzy a hodnocení rizika, Odborný posudek podle § 17 odst. 6
zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
Dokumentace je doplněna mapovými a výkresovými přílohami.
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.

Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.

2.

Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.

Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení
Posouzení základních údajů
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %
Zařazení záměru do příslušné kategorie podle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve
znění zákona č. 93/2004 Sb. , zákona č. 163/2006 Sb. , zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č.
216/2007 Sb.
Záměr naplňuje dikci bodu 7.3 – Zařízení k výrobě základních organických a anorganických
chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak apod.)
kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Příslušným úřadem je MŽP ČR .

B.I.2. Kapacita záměru
Plánovaná kapacita jedné jednotky ECOPOR je navržena na výrobu max. 5,5 t/hod
32 % kyseliny chlorovodíkové.
V cílovém řešení je plánován provoz dvou jednotek EcoPor, tj. 11 t/hod 32 % kyseliny
chlorovodíkové.
Plánovaná výroba kyseliny chlorovodíkové 32 % při provozu dvou jednotek EcoPor bude
činit 92 664 t za rok.

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Ústecký

Obec:

Ústí nad Labem

Katastrální území:

Ústí nad Labem

Místo stavby :

areál SPOLCHEMIE, Ústí nad Labem

Čísla parcel :

137/1

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je realizace nové výrobní jednotky ECOPOR na výrobu kyseliny
chlorovodíkové (32 %).
Jedná se o novou výrobu, kdy směs plynů s obsahem chloru (TCM, chlor a metan) přivedená
odděleně z jiných výroben do reaktoru jednotky ECOPOR reaguje na plynný chlorovodík,
který se absorbuje v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 20 %. Vzniká kyselina
chlorovodíková o koncentraci 32 %.
Záměrem investora je realizace nové výrobní jednotky ECOPOR na výrobu kyseliny
chlorovodíkové (32 %).
Takto vyrobená kyselina chlorovodíková bude přivedena do stávajícího okruhu HCl ve
výrobně dichlorhydrinu (PC - 700) jako jeden ze vstupních proudů. Po průchodu desorpční
jednotkou poslouží jako zdroj plynného HCl pro syntézu DCH.
Část kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 20 % se odvede zpět na dosycení do absorbéru
plynného HCl, který je součástí jednotky ECOPOR.
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Jednotka ECOPOR je vybavena katalytickou oxidací plynů (CO na CO2) odcházejících
z absorpce, odplyn odcházející do komína se skládá převážně z následujících složek: CO2,
O2, NOx a N2 . Kapalné ani pevné odpady při provozu jednotky EcoPor prakticky nevznikají.
Technologie bude dodávkou firmy SGL Carbon GmbH.
Každá z jednotek ECOPOR je navržena na max. výkon 5,5 t/hod 32 % kyseliny
chlorovodíkové
Cílová kapacita výroby při provozu dvou jednotek EcoPor je 2 x 5,5 = 11 t/h, kyseliny
chlorovodíkové 32 %, z toho 8,186 t/h je určeno pro recyklaci do okruhu HCl a 2,240 t/h
odchází na expedici.
Vzhledem k tomu, že v posuzované lokalitě je, kromě řešeného záměru, plánován i další
záměr „Konverze elektrolýzy“, je tento záměr zohledněn v hodnocení vlivu na hlukovou a
imisní situaci.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Hlavní důvody potřeby záměru
Kapacitní
V souvislosti s intenzifikací výroby epichlorhydrinu glycerinovou cestou vyvstala potřeba
navýšit výrobu kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %, která je využívána jako vstupní
proud do desorpční jednotky (PC 700).
Ekonomické
Jednotka ECOPOR na rozdíl od klasické technologie výroby kyseliny chlorovodíkové
nepoužívá jako jednu ze vstupních surovin vodík. Vodík vznikající v provoze Elektrolýza tak
může být ekonomicky lépe využit k jiným účelům (výroba syntetických safírů)
Ekologické
Vzhledem k tomu, že jednotka ECOPOR je vybavena katalytickou oxidací plynů
odcházejících z absorpce(CO na CO2), odplyn odcházející do komína se skládá převážně
z následujících složek: CO2, O2, NOx a N2. Kapalné ani pevné odpady při provozu jednotky
ECOPOR prakticky nevznikají – tím se tato technologie významně odlišuje od provozu
TETRAPER, jehož provoz je spojen s řadou negativních vlivů na životní prostředí.
Bezpečnostní
Chlorované uhlovodíky, vznikající při výrobě tetrachloretylenu a epichlorhydrinu jako vedlejší
produkt, jsou konvertovány na plynný chlorovodík a po jeho následné absorpci jsou dále
využity při výrobě epichlorhydrinu glycerinovou cestou.
Tato technologie nevyžaduje jako vstupní surovinu chlor o vysoké čistotě. V budoucnosti se
tak omezí množství zkapalňovaného a následně odpařovaného chloru.
Vzhledem k tomu, že v posuzované lokalitě je, kromě řešeného záměru, plánován i další
záměr „Konverze elektrolýzy“, je tento záměr zohledněn v hodnocení vlivu na hlukovou a
imisní situaci.
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Přehled zvažovaných variant
S ohledem na charakter záměru, kterým je výstavba nové výrobní jednotky v návaznosti na
stávající výrobu epichlorhydrinu v areálu nejsou zvažovány varianty záměru a je posuzován
pouze záměr předkládaný oznamovatelem.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Princip výroby:
Jednotka ECOPOR slouží pro výrobu kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %.
Jako vstupní suroviny se používají metan, chlor, tetrachlormetan a popř. další chlorované
uhlovodíky, které reagují v reaktoru kolonového typu a po ochlazení je zreagovaná směs
plynů odvedena do skrápěného absorbéru, kde se zachycuje plynný HCl (100 %) v 20%
kyselině chlorovodíkové.
Jako produkt odchází kyselina chlorovodíková (32 %).
Odplyn z absorpční kolony je veden na katalytickou oxidaci, kde v reaktoru naplněném
katalyzátorem dochází ke konverzi oxidu uhelnatého (CO) na oxid uhličitý (CO2). Směs
odpadních plynů vystupující z katalytického reaktoru odchází do komína.
Blokové schéma výroby - viz dále.
Technologické zařízení:
Odparka TCM (není součástí balené jednotky EcoPor). Před vstupem do reaktoru EcoPor se
přiváděný kapalný tetrachlormetan v odparce převádí do plynné fáze.
Hlavní části jednotky jsou EcoPor reaktor, absorbér a oxidizér.
EcoPor reaktor sestává ze následujících částí:
− Reakční sekce (R 901) (porézní materiál)
A zóna (jemně porézní materiál) – promísení a předehřátí vstupního plynu
B zóna - zapálení a distribuce plamene
C zóna (hrubě porézní materiál) – vlastní reakce plynu
− Chladící sekce E 903 (ECOnomizér) – rychlé ochlazení reakčních splodin na teplotu 60 až
90°C brání vzniku chlorovaných uhlovodíků.
− Předehřívač R 904 – předehřátí vstupujícího plynu brání kondenzaci par a korozi
v napájecím potrubí reaktoru.
− Absorbér E 901 – vzniklý HCl je absorbován v izotermickém skrápěném absorbéru.
Funkce reakční sekce bude konstantně automaticky monitorována.
Absorbér C 901
Plyn obsahující HCl, CO, CO2, O2, NOx a N2 vstupuje na proti proudné skrápění plynu C 901.
Ve spodní části kolony je plynný chlorovodík zachycován ve 20 % kyselině chlorovodíkové,
v horní části kolony se pro skrápění používá demineralizovaná voda. Během zachycování
plynného chlorovodíku se kouřové plyny ochladí. Z kolony odchází kyselina chlorovodíková o
vyšší koncentraci zpět do spodní části EcoPor reaktoru a odtud přes tepelný výměník E 902
jako produkt o koncentraci 32 % na sklad.
Absorbér C 902
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Směs plynů vystupující z kolony C 901 obsahuje stopové množství HCl. Zbytky chlorovodíku
jsou z důvodu prodloužení životnosti katalyzátoru v oxidizéru odstraňovány v koloně C 902,
zkrápěné ve spodní sekci 5% NaOH a v horní sekci užitkovou vodou dolní části.
Katalytická oxidace
Po absorpci HCl odchází odpadní plyn do katalytického oxidizéru, kde dochází ke katalytické
konverzi CO na CO2. Plyn postupně prochází přes ventilátor B 902, výměník tepla E 905
(elektrický zahřívač E 906 při startu procesu, příkon 30 kW), katalytický reaktor R 902 a
výměník tepla E 905. Splodiny odcházejí do komína.
Funkce reakční sekce bude konstantně automaticky monitorována.
Dispozice viz Příloha dokumentace č. 2
Fond pracovní doby
Jednotka ECOPOR je navržena jako nepřetržitý provoz.
Roční časový fond:

8 424 hodin/rok (při plánované odstávce 14 dní za rok)

Počet pracovníků

1 pracovník na velínu
1 pracovník pochůzkář

Objektová skladba projektu
Členění SO
Seznam stavebních objektů:
SO 03 Sklad kyselin
SO 07 ECOPOR, odparka TCM
SO 12 Patky nadzemních rozvodů
Seznam inženýrských objektů:
IO 101 Hrubé terénní úpravy
IO 102 Komunikace
IO 103 Přeložka plynovodu
IO 104 Přeložky a přípojky kanalizace
IO 105 Přeložky a přípojky vody
IO 106 Osvětlení komunikací
IO 107 Konečné terénní úpravy
IO 108 Hromosvody a uzemnění
Členění PS
PC 9000 EcoPor
PC 9300 Sklad HCl
PC 9400 Odparka TCM
PS 02 ASŘTP, MaR
PS 03 Motorická a světelná instalace
PS 04 Venkovní kabelové rozvody
PS 05 neobsazeno
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PS 06 Slaboproudé rozvody
PS 07 EPS
PS 08 Potrubí
PS 10 Úpravy rozvodu požární vody
PS 11 Ocelové konstrukce
Stručný popis stavebních objektů
Sklad kyselin SO 03 i výrobní jednotka Ecopor SO07 jsou řešeny jako otevřené
technologické objekty vybavené záchytnými nepropustnými vanami. Záchytné jímky
v jednotlivých SO jsou vzájemně gravitačně propojeny, spodní je vybavena čerpadlem.
Dešťové a oplachové vody zachycené v jímkách budou přečerpány do výroby Tetraper
(segregace odpadních vod) a poté na základě chemického rozboru (sledovaný parametr
přítomnost TCM) bude tato odpadní voda použita buď jako ředicí voda na BČOV provozu
Epitetra nebo bude v souladu s provozním řádem přepracována na štěpicí koloně C-301
v provoze Epichlorhydrin. Případný únik je sveden do havarijní jímky o objemu 400 m3.
Záchytná jímka pod odparkou TCM je vybavena čerpadlem a její obsah může být přečerpán
buď na spalovnu chlorovaných uhlovodíků nebo do ostatních odpadních vod (viz výše).

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení realizace
V/2009
Zkušební provoz

IV/2010

Kolaudační rozhodnutí

IV/2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Ústí nad Labem

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
− Územní rozhodnutí – Magistrát města Ústí nad Labem (stavební úřad)
− Povolení k zavedení nové technologie s dopadem na ovzduší, dle zákona č. 86/2002 Sb., §
17, odst. 2 b) – KÚ Ústeckého kraje
− Rozhodnutí o zařazení objektu podle zákona č. 59/2006 Sb. – KÚ Ústeckého kraje
− IPPC (Integrované povolení) dle zákona č. 76/2002 Sb. – KÚ Ústeckého kraje
− Stavební povolení - Magistrát města Ústí nad Labem (stavební úřad)
− Kolaudační rozhodnutí - Magistrát města Ústí nad Labem (stavební úřad)

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice.
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
V kapitole je konstatováno, že záměr nevyžaduje trvalý zábor půdy ze zemědělského
půdního fondu (ZPF), dotčeny nejsou ani pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL).
Pozemek, na kterém se uvažuje s novou výstavbou, je situován do severozápadní části
areálu Spolchemie na pozemcích p. č. 137/1.
Umístění nového záměru Jednotka EcoPor je v souladu s územním plánem města Ústí nad
Labem.
Areál Spolchemie nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

B.II.2 Voda
V kapitole je konstatováno, že veškeré požadavky na vodu v období výstavby i provozu
budou zajištěny dodávkami z rozvodů vody z vnitroareálové sítě.
Ve fázi výstavby bude potřeba vody pro sociální účely pracovníků zhotovitele stavby.
Ve fázi provozu bude voda odebírána pro sociální účely technologické účely.

B.II.3 Surovinové zdroje
Kapitola obsahuje přehled a spotřebu vstupních surovin pro výrobu a přehled a spotřebu
potřebných energií a pomocných médií.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je konstatováno, že posuzovaný záměr nevyvolá žádné změny z hlediska
komunikačního napojení do a z areálu.
Realizací nové výroby nedojde ke změně stávající intenzity dopravy ani silniční ani
železniční, veškerá doprava surovin a produktu bude uskutečňována stávajícími a novými
vnitroareálovými potrubními rozvody.
Kapitola následně obsahuje popis tras potrubních rozvodů vstupních surovin a produktu.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B II: Údaje o vstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do
hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulky uvádějící roční emise znečišťujících
látek.
Vliv na ovzduší byl vyhodnocen v rozptylové studii, která je přílohou předkládané
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že během provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové, technologické a dešťové. Následuje výpočet množství dešťových odpadních vod.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována velmi stručně a s malou vypovídací schopností. Proto bylo
podmínkou stanoveno rozšíření a upřesnění této kapitoly v dalších stupních přípravy
záměru.

B.III.3 Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.
V rámci posudku navrhujeme následující opatření:
−

V prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich
množství a předpokládaný způsob zneškodnění,

−

V rámci žádosti o kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění.

−

Smluvně zajistit využití, eventuelně zneškodnění odpadů pouze se subjekty,
oprávněnými k této činnosti.

B.III.4 Hluk
V kapitole je obecně popsána problematika hluku emitovaného v období výstavby záměru.
Během vlastního provozu liniový ani plošný zdroj hluku nevzniká.
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Novými stacionárními zdroji hluku jsou zejména čerpadla a ventilátory, jejich přehled je
uveden v přehledné tabulce.
Nárůst hlukové zátěže byl vyhodnocen vzhledem k stávající a předpokládané hlukové situaci
v posuzované lokalitě vyvolané zprovozněním záměru - hluková studie je přílohou
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III.4: Hluk je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

B.III.5 Doplňující údaje
Nejsou uváděny
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Výstavba - znečištění ovzduší, hluk
Etapa výstavby nebude zdrojem hluku ani znečištění ovzduší pro obyvatelstvo nejbližší
obytné zástavby, která je ve vzdálenosti cca 450 m.
Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat :
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací
zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány
proces organizace výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval
možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního
klidu
v případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací bude prováděno
skrápění příslušných staveních ploch, popř. komunikací
Provoz
Pro posouzení vlivu nového záměru na obyvatelstvo bylo provedeno hodnocení zdravotních
rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší pro obyvatele v okolí.
Jako výchozí podklad ke zpracování hodnocení zdravotních rizik byla zadavatelem
poskytnuta rozptylová a hluková studie, které pro uvedený záměr zpracovala v únoru a
březnu 2008 společnost EMPLA, spol. s.r.o. Hradec Králové.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví je standardně využívána
metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Tato metoda je využívaná především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů
škodlivých látek v prostředí. Je též jediným způsobem, jak z hlediska ochrany zdraví hodnotit
expozici lidí látkám, pro které nejsou stanoveny závazné limity jejich výskytu v prostředí.
Ovšem i u faktorů, pro které jsou stanoveny úřední limity, umožňuje aplikace metody
hodnocení zdravotních rizik v konkrétních situacích získání hlubší informace o jejich možném
vlivu na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým srovnáním intenzit jejich výskytu
s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto limitní hodnoty někdy představují
kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou
ochranu zdraví a tím spíše pohody lidí, zejména pak skupin populace se zvýšenou citlivostí
k danému faktoru. Příkladem mohou být hygienické limity pro hluk z dopravy nebo imisní
limity pro základní škodliviny v ovzduší.
Podle údajů hlukové studie nemá realizací záměru a navržených protihlukových opatření
dojít k postřehnutelnému ovlivnění stávající hlukové expozice obyvatel nejbližší obytné
zástavby v okolí výrobního areálu Spolchemie.
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Přesto je možné doporučit ověření skutečné situace po realizaci záměru měřením, neboť
reálný stav se může lišit od výpočtu hlukové studie a může se objevit zdroj hluku se
zvýšeným rušivým účinkem.

Hodnocení rizika znečištění ovzduší bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné
zástavby v okolí výrobního areálu. Podkladem k hodnocení expozice byly výstupy rozptylové
studie, udávající předpokládaný imisní příspěvek záměru, doplněné o úroveň imisního
pozadí, stanovenou na základě výsledků imisních měření na blízkých monitorovacích
stanicích. U imisí chlorovodíku a chloru, které nejsou monitorovány, byl podkladem celkový
imisní příspěvek ze všech emisních zdrojů v areálu Spolchemie.
Hodnocení zdravotního rizika imisí bylo provedeno pro všechny škodliviny, obsažené dle
technologických podkladů ve spalinách z výroby HCL (s výjimkou oxidu uhelnatého, jehož
emise jsou zcela zanedbatelné), tedy pro NO2, suspendované částice PM10, HCL a Cl2, TOC
(CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4). Při hodnocení rizika byly použity vztahy expozice a účinku a
referenční koncentrace odvozené všeobecně uznávanými vědeckými a zdravotními
institucemi na základě současných odborných poznatků. V zájmu rezervy na straně
bezpečnosti hodnocení byly použity nejvíce konzervativní referenční koncentrace, většinou
odvozené americkými vědeckými institucemi.
Imisní příspěvek záměru, vypočtený rozptylovou studií, je u všech hodnocených škodlivin
zcela nepatrný a z hlediska jak ovlivnění imisní situace, tak i zdravotního rizika nevýznamný
až zanedbatelný. Hodnoceno bylo proto spíše celkové riziko, dané celkovou imisní situací
dané lokality.
Podle výsledků imisních měření se jedná o lokalitu se středním stupněm zatížení klasickými
imisemi NO2 a PM10, které i při podlimitní úrovni (s výjimkou 24hodinových imisních
koncentrací PM10) představuje zdravotní riziko především pro citlivou část populace,
zahrnující lidi s nemocemi srdečně-cévního systému a plic, seniory, kojence a malé děti.
Podle kvantitativního hodnocení je možné odhadnout, že riziko chronické respirační
nemocnosti u dětí je zde vlivem znečištěného ovzduší zvýšené v rozmezí cca o 7,5 – 18 %
proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší, což se však nijak nevymyká situaci v jiných
městských lokalitách. Jak již bylo uvedeno, imisní příspěvek záměru je u těchto škodlivin
zanedbatelný a z hlediska zdravotního rizika nehodnotitelný.
U hodnocených specifických škodlivin nedosahuje celková úroveň znečištění ovzduší
hodnot, které by na základě současných vědeckých poznatků mohly představovat riziko
akutních či chronických nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele. Vlastní imisní
příspěvek záměru, vypočtený rozptylovou studií je z tohoto pohledu zanedbatelný.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.
Pro snížení sekundární prašnosti se stanovují následující podmínky:
−

Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací.

−

Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány.

−

Proces organizace výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách
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a ve dnech pracovního klidu.
−

V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných staveních ploch, popř. komunikací.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na ovzduší byl vyhodnocen v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou
předkládaného oznámení.
Jako modelové znečišťující látky byly zvoleny NO2, PM10, Cl2 + HCl, CCl4, CHCl3, CH2Cl2 a
CH3Cl.
Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních hodinových, 24-hodinových a průměrných ročních) vybraných znečišťujících
látek v husté geometrické síti referenčních bodů a ve vybraných výpočtových bodech mimo
síť reprezentujících obytnou zástavbu.
Výpočet v síti byl proveden ve výšce 1,5 metru (přibližná výška dýchací zóny člověka).
Parametry sítě byly zvoleny tak, aby síť pokrývala obytnou zástavbu v okolí posuzovaného
záměru.
Rozptylová studie byla dále počítána pro čtyři vybrané výpočtové body mimo síť.
Výpočtové body byly zvoleny tak, aby reprezentovaly nejbližší obytné objekty.
Na základě vypočtených hodnot lze konstatovat, že stanovené hodnoty imisních limitů
posuzovaných znečišťujících látek nejsou a nebudou v předmětné lokalitě překračovány, s
výjimkou denního imisního limitu pro PM10, který je za nepříznivých povětrnostních podmínek
překračován již v současnosti. V roce 2006 byla na stanici č. 1457 Ústí nad Labem,
Pasteurova překročena hodnota denního imisního limitu pro PM10 31krát (povolený počet
překročení za rok je 35). Příspěvky k imisním koncentracím PM10 vyvolané provozem záměru
jsou minimální.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Dále k tomuto
bodu ukládáme následující podmínku.
−

V rámci přípravy záměru předložit reference dokládající, že POPs nevznikají,
resp. v rámci zkušebního provozu provést autorizované měření emisí POPs.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv hluku
Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci v území byla vypracována
akustická studie.
Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních zdrojů hluku.
Modelový výpočet byl proveden pro dále uvedené režimy provozu:
-

nulová varianta 0

Celková situace bez realizace záměru a kumulace s jinými záměry
-

kumulace s jinými záměry

Kumulace pouze s jinými záměry (konverze elektrolýzy)
-

nulová varianta 1

Celková situace bez realizace záměru, ale s kumulací s jinými záměry
-

záměr - pouze záměr

-

aktivní varianta

Celková situace s realizací záměru a s kumulací s jinými záměry
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku
Viz následující tabulka
Číslo bodu

1

2

3

4

a) nulová varianta 0

43,8 1)

46,9 2)

37,1 1)

37,0 1)

b) kumulace 3)

28,9

27,6

30,6

23,8

23,4

c) nulová varianta 1

43,9

47,0

47,0

37,3

37,2

d) záměr

34,1

31,4

33,5

31,3

23,3

e) aktivní varianta

44,3

47,1

47,2

38,3

37,4

změna c) oproti e)

+ 0,4

+ 0,1

+ 0,2

+ 1,0

+ 0,2

36,4 1)

36,1 1)

30,4

23,0

23,2

37,9

36,6

36,3

33,5

31,3

23,3

39,2

37,7

36,5

+ 1,3

+ 1,1

+ 0,2

DENNÍ DOBA

LAeq,8h
(dB)

NOČNÍ DOBA
a) nulová varianta 0
b) kumulace 3)
LAeq,1h
(dB)

c) nulová varianta 1
d) záměr
e) aktivní varianta
změna c) oproti e)

37,0 2)
27,4
v noční
37,5
době není
31,4
CHVP
38,5
+ 1,0

1)

hodnoty LAeq,T z podkladu b (naměřené hodnoty z protokolu F - 113 /2007), pro denní
dobu jsou použity hodnoty LAeq,T a pro noční dobu hodnoty LA90

2)

hodnoty LAeq,T z podkladu a (použita hodnota z modelového bodu č.2 podkladové
hlukové studie tzn. z modelového bodu, který je námi posuzovanému modelovému
bodu č.2 nejblíže)
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hodnoty LAeq,T vypočteny ve výpočtových modelech z podkladu a (výpočtový program
„Hluk+, Verze 7.12 Profi)

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Vzhledem k tomu, že po zprovoznění záměru lze v některých modelových bodech a to
především v noční době očekávat nárůst ekvivalentní hladiny akustického A aktivní varianty
oproti nulové variantě 1 vyšší než 1,0 dB, jsou doporučena protihluková opatření na
vybraných instalovaných zdrojích hluku, která zajistí změnu ekvivalentní hladiny akustického
tlaku A aktivní varianty oproti nulové variantě 1 maximálně o + 0,6 dB tzn. změnu na úrovni,
kterou nelze subjektivně zaznamenat.
Navržená protihluková opatření

Zdroj hluku

Navržená protihluková
opatření 1)

3, 4

ventilátor B - 901 A/B

1, 2

ventilátor B - 902 A/B

osazení tlumičem hluku na
sání - výtlaku a zakrytování
ventilátoru

7

čerpadlo P 9300 A/B

zakrytování čerpadla

Útlum
hluku

LAeq,1h a LAeq,8h po
provedených
protihl.opatřeních

- 5 dB

70,0 dB

- 5 dB

75,0 dB

- 5 dB

75,0 dB

1)

technické řešení protihlukových opatření bude blíže specifikováno v další fázi
projektové dokumentaci, kdy budou známi konkrétní typy instalovaných zdrojů hluku tzn.
ventilátorů a čerpadel
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů hluku po provedených
protihlukových opatřeních
Číslo bodu

1

2

3

4

a) nulová varianta 0

43,8

46,9

37,1

37,0

b) kumulace

28,9

27,6

30,6

23,8

23,4

c) nulová varianta 1

43,9

47,0

47,0

37,3

37,2

d) záměr

30,2

27,4

29,5

27,2

19,4

e) aktivní varianta

44,1

47,0

47,0

37,7

37,3

změna c) oproti e)

+ 0,2

0,0

+ 0,0

+ 0,4

+ 0,1

36,4

36,1

30,4

23,0

23,2

37,9

36,6

36,3

29,5

27,2

19,4

38,5

37,1

36,4

+ 0,6

+ 0,5

+ 0,1

DENNÍ DOBA

LAeq,8h
(dB)

NOČNÍ DOBA
a) nulová varianta 0
b) kumulace
LAeq,1h
(dB)

c) nulová varianta 1
d) záměr
e) aktivní varianta
změna c) oproti e)

37,0
27,4
v noční
37,5
době není
27,4
CHVP
37,9
+ 0,4
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Vlastní akustické posouzení je provedeno porovnáním předpokládaných hladin akustického
tlaku A s hodnotami požadovanými nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Z hlediska posouzení vlivu hlučnosti provozu na okolí je třeba nejprve vyspecifikovat možné
zdroje hluku, mechanizmus jejich šíření do okolních prostorů a porovnání předpokládané
situace s požadavky platné legislativy.
Porovnání s hygienickými limity - po provedení protihlukových opatření
Číslo bodu

1

2

3

4

50,0

50,0

50,0

50,0

a) nulová varianta 0

43,8

46,9

37,1

37,0

b) kumulace

28,9

27,6

30,6

23,8

23,4

c) nulová varianta 1

43,9

47,0

47,0

37,3

37,2

d) záměr

30,2

27,4

29,5

27,2

19,4

e) aktivní varianta

44,1

47,0

47,1

37,7

37,3

ano

ano

ano

ano

ano

40,0

40,0

40,0

40,0

37,1

37,0

DENNÍ DOBA
hygienický limit

LAeq,8h
(dB)

hygienický limit splněn

50,0

NOČNÍ DOBA
hygienický limit
a) nulová varianta 0
b) kumulace
LAeq,1h
(dB)

c) nulová varianta 1
d) záměr
e) aktivní varianta

hygienický limit splněn

37,0
27,4
v noční
době není 37,5
CHVP
27,4

30,4

23,0

23,2

37,9

36,6

36,3

29,5

27,2

19,4

37,9

38,5

37,1

36,4

ano

ano

ano

ano

Z tabulky vyplývá, že po provedení protihlukových opatření budou ve všech modelových
bodech i u všech řešených variant splněny hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů
hluku a to jak v denní i noční době. Současně dojde díky provedeným protihlukovým
opatřením k minimálnímu nárůstu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A aktivní varianty
oproti nulové variantě 1 a to o maximálně 0,6 dB tzn., že dojde ke změně LAeq,T, kterou
nebude možno subjektivně zaznamenat.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná pouze záměrem by na žádném
modelovém bodu v denní i noční době neměla překročit požadované hygienické limity pro
chráněný venkovní prostor staveb, které jsou vymezené v nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
„O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Současně by celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A vyvolaná všemi stacionárními
zdroji hluku umístěnými v posuzované lokalitě (včetně kumulace s jinými záměry a námi
posuzovaného záměru), měla být ve výhledovém roce 2012 v souladu s požadovanými
hygienickými limity a to jak v denní tak noční době.
Skutečnou hlukovou situaci bude možné ověřit až přímým měřením hladin akustického tlaku
A po zprovoznění záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
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Část D.I.3 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí. Dále se ukládá
podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu.
−

Ve zkušebním provozu záměru jednotky ECOPOR provést kontrolní měření
hluku s cílem ověřit skutečnou akustickou situaci lokality a ověřit účinnost
provedených protihlukových opatření u nejbližší obytné zástavby. Je nutno
prokázat dodržení hlukových limitů dle NV č. 148/2006 Sb.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na odtokové poměry a změny hydrologických charakteristik
V současné době je plocha určená pro budoucí výstavbu nezpevněná, bez přímého
odvodnění.
Pro výpočet přívalových dešťů je uvažován 15 min. déšť s periodicitou 0,5 (tj. 1× za 2 roky) a
intenzitou deště i = 152 l/s/ha.
Po dokončení navrhované zástavby bude množství srážkových vod o velikosti cca. 7,30 l/s,
což při délce trvání deště 15 min. je objem cca. 6,60 m3.
Jedná se o dešťové vody odtékající z navrhované příjezdové komunikace.
Dešťová voda bude ze záchytné jímky přečerpávána do potrubí neutralizační vody na BČOV
provozu Epitetra.
Vlivy na jakost vod
Potencionální riziko kontaminace může nastat i v etapě výstavby, pro minimalizaci tohoto
rizika jsou navržena následující opatření a doporučení :
− pro stavbu vypracovat plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivým vodám
− všechny stavební mechanismy na staveništi musí být v dobrém technickém stavu,
nezbytná je kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek
Způsob řešení likvidace odpadních vod v areálu závodu se nemění.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4 je zpracována velmi stručně a s malou vypovídací schopností. Proto bylo
podmínkou stanoveno rozšíření a upřesnění této kapitoly v dalších stupních přípravy
záměru.
Na základě podkladů vyžádaných od oznamovatele lze usuzovat, že je zde chybně uvedeno,
že „Dešťová voda bude ze záchytné jímky automaticky přečerpávána do potrubí
neutralizační vody na BČOV provozu Epitetra. Přečerpávání bude blokováno od čidla
vodivosti přečerpávané kapaliny, čímž se rozpozná únik HCl při havárii.“
Správně má být: „Dešťová voda ze záchytných jímek technologie bude vizuálně kontrolována
a přečerpávána manuálním spínačem do potrubí neutralizační vody na BČOV provozu
Epitetra. Kontrola havarijního úniku bude řešena čidlem kontroly hladiny v záchytné jímce“.
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D.I.5 Vlivy na půdu
Posuzovaná stavba je umístěna výhradně do areálu Spolchemie v Ústí nad Labem.
Dosavadní způsob využívání se záměrem nemění.
Záměr nemá vliv na půdu ze ZPF ani neovlivňuje pozemky určené pro funkci lesa.
Vliv lze označit za nulový.
V souvislosti s novým provozem lakovny se nepředpokládá žádný vliv z hlediska
znečišťování půdy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Lze souhlasit s dokumentací, že vlivy na půdu budou prakticky nulové. Otázkou je proč se
zde mluví o novém provozu lakovny, ale zřejmě se jedná o překlep vzniklý přepisováním
jedné dokumentace do druhé.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Žádný negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje se realizací popsaného záměru
neuvažuje. K ovlivnění horninového prostředí nedojde.
Žádné zdroje nerostných surovin nebudou rovněž dotčeny, protože se v zájmovém území
nevyskytují.
Vliv lze označit za nulový.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Lze souhlasit s dokumentací, že vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou
prakticky nulové.

D.I.7 Vlivy na faunu a floru a ekosystémy
Po uvedení nového záměru do provozu nedojde k negativnímu ovlivnění flory ani fauny.
Ovlivňovaný ekosystém má již v současné době znaky ekosystému nestabilního,
narušeného a ovlivněného lidskou činností. Původní přírodní ekosystém byl již nezvratně
změněn.
Na lokalitě nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky MŽP ČR
č. 395/1992 Sb. a vzhledem k charakteru lokality je jejich výskyt vyloučen.
Na lokalitě se nenacházejí ani prvky dřevin rostoucích mimo les.
Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení bude návrh ozelenění volných
ploch.
Záměr neznamená ohrožení populace zvláště chráněných nebo regionálně vzácných druhů
živočichů.
Záměr nemůže mít, v souladu se stanoviskem KÚ Ústeckého kraje, oddělení ŽP,
samostatně ani ve spojení s jinými, významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani evropsky
významné lokality navržené ke dni 23.7.2007.
Stanovisko KÚ je Přílohou 2 oznámení.
Záměr se přímo nedotýká žádného ze stávajícího ani navrhovaného prvku ÚSES ani
žádného kosterního prvku ekologické stability krajiny zájmového území.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Lze souhlasit s dokumentací, že nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani
ekosystémů.

D.I.8 Vlivy na krajinu
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění ve stávajícím výrobním areálu nedojde
v podstatě ke změně stávajících estetických parametrů zájmového území.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Lze souhlasit s tvrzením uvedeným v dokumentaci.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Lokalita stavby nemá žádný historický význam a lze vyloučit i výskyt archeologických
památek.
Záměr nepředpokládá žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Lze souhlasit s tvrzením uvedeným v dokumentaci.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
Posuzovaný záměr byl v předkládané dokumentaci posouzen ze všech podstatných
hledisek.
Z hlediska posuzovaných vlivů uvažovaného záměru je zřejmé, že nejvýznamnější vlivy
z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat v oblasti vlivu na obyvatelstvo a vlivů na
hlukovou a imisní situaci.
Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnáním stávajícího a výhledového stavu a to zejména
pro nejbližší objekty obytné zástavby.
Vliv hluku byl vyhodnocen výpočtem v akustické studii.
Vliv na imisní situaci byl vyhodnocen v rozptylové studii.
Související vlivy na veřejné zdraví byly vyhodnoceny ve studii hodnocení zdravotních rizik
podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
Vlivy na zdraví, na ovzduší a vlivy hluku lze charakterizovat jako malé svým rozsahem i
významem. Ovšem za předpokladu plnění podmínek stanoviska příslušného úřadu.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou malé nebo nulové a nevýznamné.
Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
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Posouzení charakteristiky environmentálních rizik
Vyhodnocení rizik při možných haváriích řešila samostatná studie, která byla přílohou
posuzované dokumentace.
Součástí bezpečnostní dokumentace podle zákona je kvantitativní hodnocení rizika (QRA),
které se používá pro stanovení rizik při provozování, manipulaci, transportu a skladování
nebezpečných látek. Kvantitativně se riziko hodnotí v případech, kdy se nebezpečné látky
nacházejí (jsou přítomny) na určitém místě v objektu v takovém množství, že mohou
ohrožovat okolí.
Pomocí QRA se v bezpečnostní dokumentaci názorně dokladuje riziko způsobené objektem
a poskytuje tak příslušnému úřadu potřebné informace pro posouzení zvýšení rizika
a rozhodnutí o přijatelnosti rizika souvisejícího s rozvojem uvnitř nebo v okolí objektu.
Z výsledků provedené selektivní analýzy vyplývá, že žádné analyzované zařízení
nepředstavuje tak závažný zdroj rizika pro své okolí ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb.,
Přesto ale nelze zcela pominout určité ohrožení okolí v případě zařízení P3 (potrubí chloru),
jehož selektivní čísla byla v jedenácti případech na hranicích objektu vyšší než jedna a dále,
vzhledem k umístění jednotky ECOPOR relativně blízko severozápadní hranice objektu
Spolchemie (L<100 m) i zařízení RA I, RA II (systém reaktoru, absorbéru a instrumentálních
potrubí).
Na základě této skutečnosti a požadavku MMU odboru mimořádných havárií byla
zpracována kvantitativní analýza rizika QRA.
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k ocenění a zhodnocení rizika úniku chloru z potrubí
DN 65 jako největšího možného zdroje úniku.
Pro posouzení rizika ohrožení okolí byla vybrána nejhorší varianta iniciační události, a sice
roztržení potrubí DN 65 v plném průřezu.
V důsledku roztržení potrubí začne unikat z potrubí plynný chlor ve výšce cca 6 m nad
terénem v množství, které je dáno technologickým průtokem (0,417 kg/s) a bude se
rozptylovat do okolí v závislosti na aktuálních atmosférických podmínkách a směru větru
do doby uzavření přívodu chloru do jednotky ECOPOR. Na základě údajů od zadavatele
studie se v případě takové havárie předpokládá automatické uzavření přívodu chloru do
2 minut. V případě, že by došlo k celkovému selhání systému, obsluha je schopna na
základě zjištění změn měřených veličin (systém MaR) odstavit přívod chloru do 10 minut.
V prvním případě může uniknout do ovzduší 50 kg plynného chloru, v druhém případě až
250 kg plynného chloru.
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Výsledky zhodnocení rizika jsou uvedeny v následující tabulce.
Zhodnocení rizika úniku chloru z potrubí
Scénář

Atmosférické
podmínky
VS

S1

N 1,7
N5
VS

S2

N 1,7
N5

N
[počet úmrtí]
0,14
0,00
0,00
1,21
0,10
0,00

Fh

Fp
[rok ]

Vyhodnocení
přijatelnosti

6,06×10

-7

5,10×10-2

přijatelné

5,06×10

-7

–

přijatelné

1,38×10

-6

–

6,13×10

-9

5,11×10

-9

1,39×10

-8

–

-1

-1

[rok ]

přijatelné

6,83×10

-4

přijatelné

1,00×10

-4

přijatelné

Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Metodika prognózování vychází ze zhodnocení stávajícího stavu, vyhodnocení nových
výstupů do životního prostředí, z dříve zpracovaných studií, projektů a dokumentací EIA.
Pro hodnocení předpokládaných vlivů na životní prostředí byly použity následující podklady:
záměr investora
terénní průzkumy
literární údaje
osobní jednání
Metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku :
Vliv na imisní situaci

Rozptylová studie

metoda SYMOS

Vliv hluku

Akustická studie

metoda HLUK +

Vliv na zdraví obyvatel

metoda hodnocení zdravotních rizik

Enviromentální rizika

metoda QRA

Uvedené metody lze považovat za dostatečně reprezentativní a patří k doporučeným, resp.
závazným metodám při hodnocení vlivů na životní prostředí a na lidské zdraví.
Za nezbytné je nutné požadovat plnění podmínek uvedených v návrhu stanoviska
příslušného úřadu, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí významně
snížit a minimalizovat.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr byl k posuzování předložen jednovariantně.

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.

30

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Princip výroby:
Jednotka ECOPOR slouží pro výrobu kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %.
Jako vstupní suroviny se používají metan, chlor, tetrachlormetan a popř. další chlorované
uhlovodíky, které reagují v reaktoru kolonového typu a po ochlazení je zreagovaná směs
plynů odvedena do skrápěného absorbéru, kde se zachycuje plynný HCl (100 %) v 20%
kyselině chlorovodíkové.
Jako produkt odchází kyselina chlorovodíková (32 %).
Odplyn z absorpční kolony je veden na katalytickou oxidaci, kde v reaktoru naplněném
katalyzátorem dochází ke konverzi oxidu uhelnatého (CO) na oxid uhličitý (CO2). Směs
odpadních plynů vystupující z katalytického reaktoru odchází do komína.
Blokové schéma výroby - viz dále.
Technologické zařízení:
Odparka TCM (není součástí balené jednotky EcoPor). Před vstupem do reaktoru EcoPor se
přiváděný kapalný tetrachlormetan v odparce převádí do plynné fáze.
Hlavní části jednotky jsou EcoPor reaktor, absorbér a oxidizér.
EcoPor reaktor sestává ze následujících částí:
− Reakční sekce (R 901) (porézní materiál)
A zóna (jemně porézní materiál) – promísení a předehřátí vstupního plynu
B zóna - zapálení a distribuce plamene
C zóna (hrubě porézní materiál) – vlastní reakce plynu
− Chladící sekce E 903 (ECOnomizér) – rychlé ochlazení reakčních splodin na teplotu 60 až
90°C brání vzniku chlorovaných uhlovodíků.
− Předehřívač R 904 – předehřátí vstupujícího plynu brání kondenzaci par a korozi
v napájecím potrubí reaktoru.
− Absorbér E 901 – vzniklý HCl je absorbován v izotermickém skrápěném absorbéru.
Funkce reakční sekce bude konstantně automaticky monitorována.
Absorbér C 901
Plyn obsahující HCl, CO, CO2, O2, NOx a N2 vstupuje na proti proudné skrápění plynu C 901.
Ve spodní části kolony je plynný chlorovodík zachycován ve 20 % kyselině chlorovodíkové,
v horní části kolony se pro skrápění používá demineralizovaná voda. Během zachycování
plynného chlorovodíku se kouřové plyny ochladí. Z kolony odchází kyselina chlorovodíková o
vyšší koncentraci zpět do spodní části EcoPor reaktoru a odtud přes tepelný výměník E 902
jako produkt o koncentraci 32 % na sklad.
Absorbér C 902
Směs plynů vystupující z kolony C 901 obsahuje stopové množství HCl. Zbytky chlorovodíku
jsou z důvodu prodloužení životnosti katalyzátoru v oxidizéru odstraňovány v koloně C 902,
zkrápěné ve spodní sekci 5% NaOH a v horní sekci užitkovou vodou dolní části.
Katalytická oxidace
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Po absorpci HCl odchází odpadní plyn do katalytického oxidizéru, kde dochází ke katalytické
konverzi CO na CO2. Plyn postupně prochází přes ventilátor B 902, výměník tepla E 905
(elektrický zahřívač E 906 při startu procesu, příkon 30 kW), katalytický reaktor R 902 a
výměník tepla E 905. Splodiny odcházejí do komína.
Funkce reakční sekce bude konstantně automaticky monitorována.
Dispozice viz Příloha dokumentace č. 2
Fond pracovní doby
Jednotka ECOPOR je navržena jako nepřetržitý provoz.
Roční časový fond:

8424 hodin/rok (při plánované odstávce 14 dní za rok)

Počet pracovníků

1 pracovník na velínu
1 pracovník pochůzkář

Objektová skladba projektu
Členění SO
Seznam stavebních objektů:
SO 03 Sklad kyselin
SO 07 ECOPOR, odparka TCM
SO 12 Patky nadzemních rozvodů
Seznam inženýrských objektů:
IO 101 Hrubé terénní úpravy
IO 102 Komunikace
IO 103 Přeložka plynovodu
IO 104 Přeložky a přípojky kanalizace
IO 105 Přeložky a přípojky vody
IO 106 Osvětlení komunikací
IO 107 Konečné terénní úpravy
IO 108 Hromosvody a uzemnění
Členění PS
PC 9000 EcoPor
PC 9300 Sklad HCl
PC 9400 Odparka TCM
PS 02 ASŘTP, MaR
PS 03 Motorická a světelná instalace
PS 04 Venkovní kabelové rozvody
PS 05 neobsazeno
PS 06 Slaboproudé rozvody
PS 07 EPS
PS 08 Potrubí
PS 10 Úpravy rozvodu požární vody
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PS 11 Ocelové konstrukce
Stručný popis stavebních objektů
Sklad kyselin SO 03 i výrobní jednotka EcoPor jsou řešeny jako otevřené technologické
objekty vybavené záchytnými nepropustnými vanami. Případný únik je sveden do havarijní
jímky o objemu 400 m3.
Záchytná jímka pod odparkou TCM je vybavena čerpadlem a její obsah bude přečerpán na
základě chemického rozboru na přítomnost TCM buďto zpět do výroby Tetraper (segregace
odpadních vod) nebo jako ředicí voda na BČOV provozu Epitetra.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci byla navržena následující řada opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
Etapa přípravy stavby
−

realizovat navržená akustická opatření

−

před zahájením výstavby vypracovat a schválit Havarijní plán opatření pro
případ havarijního úniku látek škodlivých vodám v období výstavby

Etapa výstavby
−

odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, přechodně shromažďovat
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech,
odděleně podle kategorií a druhů

−

shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů řádně
označovat názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu
odpadů (vyhl. MŽP
č. 381/2001 Sb.)

−

shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady opatřit identifikačními listy
nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., s obsahem dle
vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a viditelně
označit grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti

−

před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní
přepravce evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů

−

odpady předávat ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve
smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění

−

používat stavební mechanismy v dobrém technickém stavu

−

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potencionálních zdrojů prašnosti v prostoru staveniště

−

v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací provádět
skrápění příslušných stavebních ploch

−

ke kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění

−

průběžně zajišťovat údržbu a sjízdnost využívaných přístupových cest ke
staveništi

−

provést autorizované měření hlukové situace v rámci zkušebního provozu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelem dokumentace byla stanovena výše uvedená preventivní a minimalizační
opatření, s nimiž lze souhlasit.

34

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %

Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek zjišťovacího řízení byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
K DOKUMENTACI
Vyjádření veřejnosti:
nejsou

Vyjádření územních samosprávních celků:
Rada Ústeckého kraje
9.7.2008
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., zákona o posouzení vlivů na životní prostředí, k
oznámení záměru „Jednotka ECOPOR-výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32%",
oznamovatele Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., revoluční 86, 400 32 Ústí nad
Labem takto:
Oznámení zpracované dle přílohy č.4 považujeme za dokumentaci. Požadujeme doplnění o
podrobnější popis technologických odpadních vod, způsobu jejich vzniku a způsobu jejich
likvidace.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě posouzení dokumentace lze konstatovat, že popis technologických odpadních
vod, způsobu jejich vzniku a způsobu jejich likvidace je pro potřeby procesu EIA zpracován
dostatečně.
K tomuto vyjádření se stanovuje následující podmínka pro dokumentaci pro územní
rozhodnutí (DÚR) do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
−

V dokumentaci pro stavební povolení (DSP) doplnit podrobnější a přehlednější
popis technologických odpadních vod, způsob jejich vzniku a způsob jejich
likvidace.
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Rada města Ústí nad Labem
19.6.2008
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. předloženou Dokumentaci zpracovanou ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů; v platném znění, k
záměru „Jednotka ECOPOR - výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %" v areálu
Spolchemie
B) souhlasí
1. s předáním Dokumentace zpracovateli posudku
C) požaduje, aby
1. zpracovatel posudku zhodnotil předloženou Dokumentaci záměru „Jednotka ECOPOR výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %" především z hlediska:
a) dodržení emisí do ovzduší v mezích úrovně nejlepších dostupných technik
b) efektivnosti a komplexnosti navrhovaných protihlukových opatření
c) vlivu zavedení nové výroby na bezpečnostní situaci a bezpečnostní program areálu
Spolchemie
d) zabezpečení ochrany dešťových vod proti uniku látek škodlivých vodám
e) opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí pro období provozu zařízení
f) instalace dalšího nezávislého systému uzavření přívodu chloru
Stanislava Svobodová
Kancelář tajemníka MmÚ

Stanovisko zpracovatele posudku:
a) dodržení emisí do ovzduší v mezích úrovně nejlepších dostupných technik
Na základě posouzení dokumentace, rozptylové studie a odborného posudku dle zák. č.
17/2002 Sb. je možno konstatovat, že uvažovaný záměr představuje velký ostatní
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Platí pro něj emisní limit pro HCl 25 mg/m3 při
vztažných podmínkách C. Maximální výstupní koncentrace HCl + Cl2 garantovaná výrobcem
činí ≤ 10 mg/Nm3/h. Emisní rezerva bude tedy minimálně 60 %.
Referenční dokumenty BREF obsahují data o používaných technikách s vyčíslením
indikátorů jednotlivých kritérií BAT, emisních limitech používaných v čl. zemích, prioritních
materiálových tocích a monitoringu. Problematiku uvažovaného záměru rámcově řeší
dokument BREF: Velkoobjemové anorganické chemikálie – amoniak, kyseliny a průmyslová
hnojiva (říjen 2006, překlad duben 2007).
Obecně z pohledu posuzování v rámci procesu EIA lze konstatovat, že se navrhuje moderní
technologie na úrovni nejlepších dostupných technik jak z hlediska čištění emisí, tak
z hlediska nakládání s odpadními vodami.
Tato problematika bude podrobně řešena v procesu IPPC.
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b) efektivnosti a komplexnosti navrhovaných protihlukových opatření
Protihluková opatření jsou navržena u dvou ventilátorů B-901A/B a dvou ventilátorů B902A/B, kde navrhuje osazení tlumičem hluku na sání – výtlaku a zakrytování ventilátorů.
Útlum hluku se zde předpokládá 5 dB. Dále se navrhuje zakrytování čerpadla P9300A/B,
které povede k útlumu o 5 dB.
Tyto úpravy lze považovat za technicky dobře proveditelné, uvažované útlumy hluku lze
považovat za reálné. Dle hlukové studie zpracované doporučenou metodou lze usuzovat, že
příslušně platné hlukové limity budou bezpečně splněny a že zároveň nedojde
k významnému zvýšení vlivů hluku ve chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb.
c) vlivu zavedení nové výroby na bezpečnostní situaci a bezpečnostní program areálu
Spolchemie
V rámci zpracování dokumentace uvažovaného záměru byla zpracována selektivní analýza
a ocenění a zhodnocení rizika úniku choru z potrubí (TPL, duben 2008), která je přílohou
posuzované dokumentace. Dle této analýzy lze označit riziko havárií jako přijatelné.
V souvislosti s realizací záměru bude Bezpečnostní zpráva Spolchemie aktualizována. K
tomuto bodu se stanovuje následující podmínka:
−

V souvislosti s realizací záměru aktualizovat Bezpečnostní zprávu Spolchemie.

d) zabezpečení ochrany dešťových vod proti uniku látek škodlivých vodám
Dešťové vody ze střech a z komunikace budou svedeny do areálové kanalizace .
Dešťová voda z technologie bude zachytávána v záchytné jímce skladu kyselin a zásad. Zde
bude umístěno čidlo výšky hladiny dešťových vod. Na základě signálu z tohoto čidla bude
obsluha provádět přečerpání (po vizuální kontrole jímky) do segregační jímky provozu
Epitetra. Zde jsou prováděny analýzy, na základě kterých jsou tyto vody rozděleny buď na
BČOV nebo k přepracování.
Pro případ přívalového deště bude záchytná jímka dešťových vod z technologie vybavena
přepadem do jímky zasolených odpadních vod (cca 2 x 500 m3).
V případě havarijního úniku HCl bude obsluha informována o této situaci na základě signálu
z čidla hladiny dešťových vod.
e) opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí pro období provozu zařízení
K tomuto bodu se ukázalo jako vhodné doplnit následující opatření pro období provozu
zařízení:
Etapa provozu
Ve zkušebním provozu
−

Provést měření hlukové situace akreditovanou laboratoří nebo autorizovanou
osobou.

−

Provést autorizované měření emisí – v souladu s integrovaným povolením.
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Vypracovat soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních
opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke
zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s
podmínkami ochrany ovzduší („provozní řád”) dle přílohy č. 10 k vyhlášce MŽP
č. 356/2002 Sb., v platném znění a předložit ke schválení na Krajský úřad
Ústeckého kraje.

V trvalém provozu
−

Respektovat veškerá opatření pro měření, regulaci, bezpečnost provozu a
požární ochranu.

−

Vést evidenci všech vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č.383/2001
Sb. ve znění předpisů pozdějších a nakládat s nimi dle příslušných předpisů

−

Zajistit zneškodnění odpadů smluvně pouze se subjekty, mající oprávnění k
této činnosti.

−

Zajistit pro etapu provozu pro případ dopravní nehody spojené s únikem látek
škodlivých vodám nezbytnou zásobu sorpčních materiálů.

−

Plnit povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky dle paltné
legislativy.

−

Zajistit seznámení všech pracovníků provozu s provozním řádem, jehož
součástí bude i havarijní a požární plán. V případě havárie nebo požáru
postupovat podle provozního řádu, havarijního plánu a požárního řádu.

−

Informovat v případě jakékoliv havárie nebo mimořádné události neprodleně
orgány státní správy

−

Vypracovat provozní řád, který bude přijat na vnitropodnikové úrovni a jeho
dodržování bude pravidelně kontrolováno.

−

Zajistit pravidelná školení pracovníků, týkající se bezpečnosti práce,
bezpečnostních a provozních předpisů a směrnic a jejich dokladování.

−

Zajistit pravidelnou přípravu pracovníků na činnost v případě vzniku havárie
(školení, přezkušování a praktický nácvik).

−

Provádět pravidelné kontroly dodržování bezpečnostních a pracovních postupů
a instrukcí ze strany vedení a následných kontrol ze strany podniku

−

Vést směnové záznamy o průběhu pracovní činnosti a o vzniku závad a poruch,
popř. mimoprovozních stavů a způsobu jejich řešení.

−

Provádět kontroly připravenosti asanačních prostředků před zahájením
pracovního výkonu s nímž souvisí manipulace s chemickými přípravky

−

Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení.

−

Provádět kontroly způsobilosti obsluhy vykonávat svoji pracovní činnost.

f) instalace dalšího nezávislého systému uzavření přívodu chloru
Záměr bude napojen na stávající potrubí pro rozvod chloru. V místě napojení bude umístěno:
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1. Dálkově ovládaná dvoupolohová armatura ovládaná automaticky bezpečnostním
systémem provozu. Tuto armaturu je zároveň možné dálkově uzavřít ručně.
V případě uzavření bezpečnostním systémem ručně otevřít nebude možné.
2. Ruční armatura uzavírací přístupná po servisní lávce.
Vlastní potrubí bude ocelové, při montáži bude provedena RTG kontrola všech svárů.
K tomuto bodu ukládáme následující podmínku:
−

Při napojení na stávající potrubí pro rozvod chloru instalovat dvě nezávisle
uzavíratelné armatury.

−

Místní provozní řád pro rozvod komprimovaného a odpařeného chloru
v provoze Epitetra aktualizovat o novou přípojku v souvislosti s uvažovaným
záměrem.

−

Havarijní plán provozu Epitetra aktualizovat v souvislosti s uvažovaným
záměrem.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí
11.6.2008
MmÚ - OŽP jako dotčený správní úřad ve smyslu § 8 odst. 3 zákona sděluje, že k
předmětnému záměru jsou z hlediska tímto odborem chráněných zájmů tyto připomínky
- ochrana ovzduší: požadujeme dodržení emisí do ovzduší v mezích úrovně nejlepších
dostupných technik
- vodní hospodářství: z hlediska zájmů vodního hospodářství je stavba možná za
následujících podmínek:
1. u kolaudace stavby budou předloženy doklady o odolnosti materiálů povrchů záchytných a
havarijních jímek vůči skladovaným chemikáliím. Havarijní a záchytné jímky budou
odzkoušeny na nepropustnost dle ČSN 75 0905
2. provozní a havarijní plán místa bude před kolaudací předložen Povodí Ohře, s.p. k
vyjádření a následně dán ke schválení zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
Ve vypouštěných odpadních vodách z areálu Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, do veřejné kanalizace budou dodrženy limity dané rozhodnutím Magistrátu
města Ústi nad Labem, odboru životního prostředí, zn.: OŽP 27737/J-1003/5/2006/Ko ze dne
31.5.2007.
Toto vyjádření není rozhodnutí ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas
vodoprávního úřadu.
- jiné: kapitolu Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníženi, popř. .kompenzaci
nepříznivých vlivů na ŽP doplnit o Etapu provozu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad ochrana ovzduší
Na základě posouzení dokumentace, rozptylové studie a odborného posudku dle zák. č.
17/2002 Sb. je možno konstatovat, že uvažovaný záměr představuje velký ostatní
stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Platí pro něj emisní limit pro HCl 25 mg/m3 při
vztažných podmínkách C. Maximální výstupní koncentrace HCl + Cl2 garantovaná výrobcem
činí ≤ 10 mg/Nm3/h. Emisní rezerva bude tedy minimálně 60 %.
Referenční dokumenty BREF obsahují data o používaných technikách s vyčíslením
indikátorů jednotlivých kritérií BAT, emisních limitech používaných v čl. zemích, prioritních
materiálových tocích a monitoringu. Problematiku uvažovaného záměru rámcově řeší
dokument BREF: Velkoobjemové anorganické chemikálie – amoniak, kyseliny a průmyslová
hnojiva (říjen 2006, překlad duben 2007).
Obecně z pohledu posuzování v rámci procesu EIA lze konstatovat, že se navrhuje moderní
technologie na úrovni nejlepších dostupných technik z hlediska čištění emisí.
Ad vodní hospodářství
K požadavkům stanoveny následující podmínky:
−

U kolaudace stavby budou předloženy doklady o odolnosti materiálů povrchů
záchytných a havarijních jímek vůči skladovaným chemikáliím. Havarijní a
záchytné jímky budou odzkoušeny na nepropustnost dle ČSN 75 0905.
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−

Provozní a havarijní plán místa bude před kolaudací předložen Povodí Ohře,
s.p. k vyjádření a následně dán ke schválení vodoprávnímu úřadu.

−

Ve vypouštěných odpadních vodách z areálu Spolku pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost, do veřejné kanalizace budou dodrženy limity dané
rozhodnutím Magistrátu města Ústi nad Labem, odboru životního prostředí, zn.:
OŽP 27737/J-1003/5/2006/Ko ze dne 31.5.2007. Dále postupovat dle
integrovaného povolení, které bude k povolení záměru vydáno.

Ad doplnění kapitoly Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, sníženi, popř.
kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP o Etapu provozu
Zde jsou stanoveny následující podmínky:
Etapa provozu
Ve zkušebním provozu
−

U kolaudace stavby budou předloženy doklady o odolnosti materiálů povrchů
záchytných a havarijních jímek vůči skladovaným chemikáliím. Havarijní a
záchytné jímky budou odzkoušeny na nepropustnost dle ČSN 75 0905.

−

Provozní a havarijní plán místa bude před kolaudací předložen Povodí Ohře,
s.p. k vyjádření a následně dán ke schválení vodoprávnímu úřadu.

−

Ve vypouštěných odpadních vodách z areálu Spolku pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost, do veřejné kanalizace budou dodrženy limity dané
rozhodnutím Magistrátu města Ústi nad Labem, odboru životního prostředí, zn.:
OŽP 27737/J-1003/5/2006/Ko ze dne 31.5.2007. Dále postupovat dle
integrovaného povolení, které bude k povolení záměru vydáno.

−

Provést měření hlukové situace akreditovanou laboratoří nebo autorizovanou
osobou.

−

Provést autorizované měření emisí – v souladu s integrovaným povolením.

V trvalém provozu
−

Respektovat veškerá opatření pro měření, regulaci, bezpečnost provozu a
požární ochranu.

−

Vést evidenci všech vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č.383/2001
Sb. ve znění předpisů pozdějších a nakládat s nimi dle příslušných předpisů

−

Zajistit zneškodnění odpadů smluvně pouze se subjekty, mající oprávnění k
této činnosti.

−

Zajistit pro etapu provozu pro případ dopravní nehody spojené s únikem látek
škodlivých vodám nezbytnou zásobu sorpčních materiálů

−

Plnit povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky dle paltné
legislativy.

−

Zajistit seznámení všech pracovníků provozu s provozním řádem, jehož
součástí bude i havarijní a požární plán. V případě havárie nebo požáru
postupovat podle provozního řádu, havarijního plánu a požárního řádu.

−

Informovat v případě jakékoliv havárie nebo mimořádné události neprodleně
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orgány státní správy
−

Vypracovat provozní řád, který bude přijat na vnitropodnikové úrovni a jeho
dodržování bude pravidelně kontrolováno.

−

Zajistit pravidelná školení pracovníků, týkající se bezpečnosti práce,
bezpečnostních a provozních předpisů a směrnic a jejich dokladování.

−

Zajistit pravidelnou přípravu pracovníků na činnost v případě vzniku havárie
(školení, přezkušování a praktický nácvik).

−

Provádět pravidelné kontroly dodržování bezpečnostních a pracovních postupů
a instrukcí ze strany vedení a následných kontrol ze strany podniku

−

Vést směnové záznamy o průběhu pracovní činnosti a o vzniku závad a poruch,
popř. mimoprovozních stavů a způsobu jejich řešení.

−

Provádět kontroly připravenosti asanačních prostředků před zahájením
pracovního výkonu s nímž souvisí manipulace s chemickými přípravky

−

Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení.

−

Provádět kontroly způsobilosti obsluhy vykonávat svoji pracovní činnost.
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
9.6.2008
Z hlediska ochrany ovzduší:
1. Jednotky ECOPOR budou provozovány tak, aby výstupní koncentrace HCI v odpadním
plynu byla max. 10 mg/m3 (garantováno výrobcem zařízení) a výstupní koncentrace
halogenových organických sloučenin vyjádřených jako TOC v odpadním plynu byla max. 10
mg/m3.
2. Provozem jednotek ECOPOR bude dále dodržena měrná výrobní emise HCI uvedená v
bodě 4.2.2. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
3. Pro územní řízení si investor vyžádá závazné stanovisko k umístění stavby zdroje podle §
17 odst. 1 pístm. b) zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění.
4. Stavební povolení pro jednotky ECOPOR nelze vydat bez pravomocného integrovaného
povolení (viz § 45 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., v platném znění).
Z hlediska ochrany vod:
1. Z dokumentace není jasné zda odpadní technologická voda bude odváděna jako voda
ředící na BČOV Epitetra. Údaje o složení a množství nejsou uvedeny. Z textu vyplývá možný
obsah RAS (přinejmenším v případě předpokládané redukce NaClO obsaženého případně v
odpadní vodě z čištění odpadních plynů). Není uveden způsob likvidace dešťových vod
zachycených v jímkách v prostoru technologie (str. 17).
2. Z dokumentace není možné zjistit, jaký dopad má záměr na celkovou bilanci odpadních
vod Spolchemie a celkovou emisi RAS. Celková produkce znečištění vod v tomto ukazateli je
pro rozvoj výrob Spolchemie limitující. Zneškodňování odpadních vod ředěním je zakázáno.
Žádáme proto o doplnění dokumentace o podrobnější popis technologických odpadních vod,
způsobu jejich vzniku a způsobu jejich likvidace.
S ohledem na to jakou důležitost vedení Ústeckého kraje přikládá realizaci záměru, žádáme
Vás o zohlednění připomínek Rady Ústeckého Kraje ve schvalovacím řízení. I když bude
překročena lhůta 20 dnů pro vyjádření stanovené v § 6 odst.7 zákona 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení záměru bude projednáno v Radě Ústeckého
Kraje dne 2.7.2008.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad ochrana ovzduší
K tomuto bodu je stanoveny následující podmínky:
−

Jednotky ECOPOR budou provozovány tak, aby výstupní koncentrace HCI v
odpadním plynu byla max. 10 mg/m3 a výstupní koncentrace halogenových
organických sloučenin vyjádřených jako TOC v odpadním plynu byla max. 10
mg/m3.

−

Provozem jednotek ECOPOR bude dále dodržena měrná výrobní emise HCI
uvedená v bodě 4.2.2. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.

−

Pro územní řízení si investor vyžádá závazné stanovisko k umístění stavby
zdroje podle § 17 odst. 1 pístm. b) zák. č. 86/2002 Sb., v platném znění.

−

Pro stavební povolení pro jednotky ECOPOR zajistit pravomocné integrované
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povolení (§ 45 odst. 1 zák. č. 76/2002 Sb., v platném znění).
Ad ochrana vod:
K problematice odpadních vod si zpracovatel posudku vyžádal od oznamovatele doplňující
informace použité při zpracování dokumentace. Na jejich základě je možno konstatovat
následující:
Odpadní technologická voda vzniká ve třech aparátech. První dva jsou funkcí totožné
absorbéry plynného HCl umístěné za každým reaktorem. Absorbéry jsou rozděleny
odddělovacím patrem na horní a spodní sekci. Ve spodní sekci se absorbuje reakční směs
do azeotropické kyseliny chlorovodíkové. Zbytky nezachyceného chlorovodíku projdou do
horní sekce v plynné fázi a zde se bezezbytku zachytí v čerstvé procesní vodě. Po průchodu
absorbérem se z této vody stane voda odpadní, kontaminovaná chlorovodíkem.
Oba proudy reakčního plynu, který může obsahovat zbytky organických chlorovaných látek
poté vstupují do katalytického konvertoru, kde dojde k tepelné destrukci těchto látek.
Produkty rozkladu (Cl2, HCl a částečně i CO2) jsou zachyceny v louhové vypírce totožné
konstrukce jako absorbér HCl. Spodní sekce je vybavena vnitřní zpětnou cirkulací. V okruhu
se trvale sleduje redoxní potenciál teplota a pH. Dle redoxního potenciálu se trvale dávkuje
potřebné množství redukčního prostředku, zde H2O2 za účelem destrukce přítomného
NaOCl, který není přípustný v biologické čistírně odpadních vod.
Technologické odpadní vody jsou čerpány do segregace oV v provoze EPITETRA, kde jsou
v testovacích zásobnících v souladu s provozním řádem laboratorně testovány před vstupem
do ČOV.
Dešťová voda ze záchytných jímek technologie bude vizuálně kontrolována a přečerpávána
manuálním spínačem do potrubí neutralizační vody na BČOV provozu Epitetra.

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty RAS (t/rok) v v odpadních vodách jednotlivých
provozoven Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., včetně předpokládaného množství,
kterým bude přispívat investiční záměr „Jednotka ECOPOR“
Provoz

Skutečnost 2007

Projekt ECOPOR I

(t RAS/rok)

(t RAS/rok)

Očekávaná
skutečnost
(t RAS/rok)

EPI

16 400

21 800

20 000

Ostatní

5 400

5 400

5 400

NNMEP*

18 200

21 000

19 000

Jednotka ECOPOR

-

4

4

Celkem

40 000

48 204

44 404

* Jednotka NMEP II byla přepočítána na celý rok provozu.
Při výpočtu se vycházelo z předpokladu, že alkalická vypírka odplynu bude pracovat
s účinností > 99% a průměrné využití fondu výrobních kapacit EPI a NMEP bude cca 90%,
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což je více než dosahovaná realita. Absorbované škodliviny budou odvedeny v odpadních
vodách na BČOV.
V současné době je povoleno vypouštět 48 000 t RAS/rok.
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
16.6.2008
Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší
K předložené dokumentaci záměru má ČIŽP z hlediska ochrany ovzduší tyto připomínky:
− Reaktor na výrobu chlorovodíku z chlorovaných uhlovodíků je popsán nedostatečně. Není
jasné, zda bude reaktor vybaven hořáky, zda spalovací vzduch a methan (myslí se tím
zemní plyn?) budou přiváděny spolu s chlorovanými uhlovodíky nebo separátně až do
spalovací zóny reaktoru. Není uveden chemismus probíhajících reakcí.
− Není uvedeno, do jaké míry je technologie EkoPor zavedená a v praxi prověřená. Nejsou
uvedeny reference použití této technologie výroby kyseliny chlorovodíkové a porovnání
složení vstupních proudů na referenčních výrobách se složením na zamýšlené výrobě ve
Spolku.
− V dokumentaci není vůbec rozebírána možnost vzniku persistentních chlorovaných
organických sloučenin (hexachlorbenzenu, PCB, PCDD, PCDF a dalších) při výrobě HCl
částečnou oxidací chlorovaných uhlovodíků. Není uvedeno očekávané množství těchto
látek uvolňovaných do životního prostředí při aplikaci technologie EkoPor.
Z hlediska nakládání s odpady ČIŽP upozorňuje, že s odpady vznikajícími při realizaci tohoto
záměru i při samotném provozu, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Investor stavby musí na požádání předložit evidenci odpadů, vznikajících při výstavbě, ze
které musí být patrné druhy, množství odpadů a další způsob nakládání s odpady, tzn. další
využití nebo odstranění. V případě předání odpadů pro další využití nebo odstranění musí
být odpady předány pouze osobě k tomu oprávněné, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska ochrany vod nemá ČIŽP k předložené dokumentaci připomínky.
Ing. Ivana Humlová
vedoucí referátu integrace
OI ČIŽP Ústí nad Labem

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s k tomuto vyjádření vyžádal doplňující informace od oznamovatele.
Oznamovatel k tomuto bodu dodal ilustrační materiál k technologii a vyjádření Prof. RNDr.
Ivana Holoubka, CSc., (ředitel Centra RECETOX PřF MU, ředitel Národního POPs Centra
ČR) které je uvedeno v dalším textu tohoto posudku.
a) K otázce, zda reaktor bude vybaven hořáky je na str. 9 dokumentace uvedeno:
„EcoPor reaktor sestává ze následujících částí:
1. Reakční sekce (R 901) (porézní materiál)
A zóna (jemně porézní materiál) – promísení a předehřátí vstupního plynu
B zóna - zapálení a distribuce plamene
C zóna (hrubě porézní materiál) – vlastní reakce plynu“
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Hořáky v klasickém významu samostatné technologické jednotky tedy reaktor vybaven
nebude, k reakci dochází uvnitř porézního materiálu, kterým je reaktor vyplněn. Pokud by
měl být použit termín hořák, pak s přívlastkem porézní. Blíže to ilustruje následující schéma
(uvedeno pouze pro ilustraci):

b) K otázce, zda spalovací vzduch a methan (myslí se tím zemní plyn?) budou přiváděny
spolu s chlorovanými uhlovodíky nebo separátně až do spalovací zóny reaktoru:
I když se prakticky na všech místech dokumentace používá jako jedna ze vstupních surovin
termín methan, tak na straně 14 je uvedeno:
„Popis tras potrubních rozvodů
Suroviny
Tetrachlormetan: bude dopravován potrubních rozvodem DN 40. Napojovací bod bude
v PC800, bude použito čerpadlo P-813.
Chlor bude dopravován potrubním rozvodem DN 65. Napojovací bod bude na stávajícím
potrubí na mostě H32.
Zemní plyn bude dopravován potrubním rozvodem DN 80. Napojovací bod bude na
stávajícím potrubí na mostě V65.
Kyselina chlorovodíková 20% bude přivedena ze sousedního skladu kyselin ze zásobníků
V 9300 A+B do absorbéru potrubním rozvodem DN 50.“
Z toho lze odvodit, že do reaktoru bude přiváděn zemní plyn jako zdroj methanu. Zemní plyn
obsahuje obvykle přes 90 % methanu a 1–6 % ethanu.
Procesní plyny budou přiváděny do reaktoru samostatně a v zóně A reaktoru (jemně porézní
materiál) dojde k promísení a předehřátí směsi vstupního plynu.
c) K výhradě, že není uveden chemismus probíhajících reakcí:
Výrobce technologie udává následující chemickou rovnici:
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CCl4 + 3 O2 + 11,3 N2 + 1,5 CH4 → 4 HCl + 2,5 CO2 + H2O + 0,5 O2 + 11,3 N2
Pro vstupní surovinu Cl2 se očekává obdobný proces.
d) K výhradě, že není uvedeno, do jaké míry je technologie EkoPor zavedená a v praxi
prověřená. Nejsou uvedeny reference použití této technologie výroby kyseliny
chlorovodíkové a porovnání složení vstupních proudů na referenčních výrobách se
složením na zamýšlené výrobě ve Spolku:
Dle prof. Holoubka uvádí dostupná firemní literatura zkušenosti z provozu několika stovek
jednotek porézního hořáku na spalování plynů obsahujících chlór. Uvažovaná jednotka pro
Spolchemii je dimenzována na provozní parametry uvedené v dokumentaci.
e) V dokumentaci není vůbec rozebírána možnost vzniku persistentních chlorovaných
organických sloučenin (hexachlorbenzenu, PCB, PCDD, PCDF a dalších) při výrobě HCl
částečnou oxidací chlorovaných uhlovodíků. Není uvedeno očekávané množství těchto
látek uvolňovaných do životního prostředí při aplikaci technologie EkoPor.
Prof. Holoubek uvádí, že pro vznik perzistentních organických sloučenin se uvádí jako horní
hranice 1 100 ºC, uvažované zařízení EkoPor je provozováno v rozmezí teplot 1 250 –
1 400 ºC, provozní teplotní podmínky jsou tedy vyšší a vylučují možnost vzniku POPs při
likvidaci freonů či chlorovaných uhlovodíků. Je nutné brát do úvahy, že uvedený procesem je
proces výrobním, nejedná se o spalovací proces. Firemní dokumentace neuvádí měřitelná
množství POPs. Ale vzhledem k množství provozovaných jednotek pro likvidaci halogeny
obsahujících plynů, je možné si vyžádat reference na doložení tohoto předpokladu.
Z pohledu zpracovatele posudku lze souhlasit s tímto tvrzením.
Pro potvrzení těchto předpokladů stanovujeme následující podmínky:
−

V rámci přípravy záměru předložit reference dokládající, že POPs nevznikají,
resp. v rámci zkušebního provozu provést autorizované měření emisí POPs.
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Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
21.5.2008
Orgán ochrany veřejného zdraví bude ve zkušebním provozu záměru jednotky ECOPOR
vyžadovat provedení kontrolního měření hluku s cílem ověřit skutečnou akustickou situaci
dané lokality a ověřit účinnost provedených protihlukových opatření u nejbližší obytné
zástavby. Je nutno prokázat dodržení hlukových limitů dle NV č. 148/2006 Sb.
Ing. Olga Zbytková
vedoucí odboru HOK Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjádření se stanovuje následující podmínka:
−

Ve zkušebním provozu záměru jednotky ECOPOR provést kontrolní měření
hluku s cílem ověřit skutečnou akustickou situaci lokality a ověřit účinnost
provedených protihlukových opatření u nejbližší obytné zástavby. Je nutno
prokázat dodržení hlukových limitů dle NV č. 148/2006 Sb.
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MŽP – odbor ochrany vod
25.5.2008
Posuzované území není součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a
nezasahuje do vyhlášených ochranných pásem vodních zdrojů. Hydrologicky leží v povodí
Labe, dílčím povodí Bílina. Kromě těchto uvedených toků se v území dále vyskytují Klíšský,
Ždírnický a Stříbrnický potok. Veškeré dešťové, splaškové i odpadní vody technologické ze
Splochemie jsou odváděny na centrální ČOV v Neštěmicích k dočištění. V kvartérních
štěrcích a pískách terasových náplavů řeky Bíliny, méně Klíšského potoka, se vyskytuje
kvartérní zvodeň s volnou až mírně napjatou hladinou podzemní vody, která je v těchto
náplavech s velkou pravděpodobností v přímém hydraulickém kontaktu s vodou v
povrchových vodotečích, zejména Bíliny. Tato etáž je zvodnělá v plném rozsahu a je hlavním
hydraulickým činitelem posuzované lokality. Nad terasou se v přeplavených jílovitých
kvartérních sedimentech vytváří v písčitějších polohách a v různých hloubkových úrovních
dílčí zvodně, jejichž vzájemná komunikace není dosud prokázána. Terasa Bíliny je hlavní
drenážní bází kvartérního kolektoru pro prakticky celou oblast Spolchemie. Skalní podklad
tvoří terciérní, popř. křídové horniny - jíly, pískovce s charakteristickou slabou propustností.
Nižší partie horninového prostředí jsou nepropustné. Nejhlubší horizont podzemní vody je
tvořen cenomanskými sedimenty v hloubce asi 350 m. Tento kolektor obsahuje artézskou
termální vodu, která je od počátku 20. století využívána k rekreačním účelům. Pitná voda je
do Spolchemie vedena z lokality Ostrov; vzdálené asi 20 km, z nádrže Fláje v Krušných
horách a ze Žalhostic. Mělká voda v okolí není využívána.
Z hlediska ochrany vod jsou zde respektována a konkretizována opatření k prevenci
nepříznivých vlivů na povrchové a podzemní vody a nakládání s odpadními vodami.
Zohledněna jsou i environmentální rizika při možných haváriích a nestandardních stavech z
hlediska úniku závadných látek do vod povrchových a podzemních. Odbor ochrany vod s
předloženým záměrem souhlasí za předpokladu dodržení požadavků stanovených nařízením
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a dále pravidel
stanovených, vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků.
Ing. Veronika Jáglová

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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MŽP – odbor ochrany ovzduší
2.6.2008
V období výstavby záměru může docházet k zvýšení emisí TZL vlivem sekundární prašnosti.
V této souvislosti požadujeme realizovat technicko-organizační opatření ke snížení prašnosti
(čištění komunikací, zkrápění prostoru staveniště, minimalizování zásob sypkých hmot
apod.).
Součástí předloženého oznámení je rozptylová studie, která je zpracovaná v souladu s
požadavky na zpracování rozptylových studií.
Na základě prostudování předloženého oznámení záměru konstatujeme, že za předpokladu
plnění legislativních požadavků na ochranu ovzduší stanovených zákonem č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu; bude
záměr z hlediska ochrany ovzduší akceptovatelný.
Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjádření se stanovuje následující podmínka:
−

Používat stavební mechanismy v dobrém technickém stavu.

−

Během výstavby provádět čištění komunikací dle potřeby.

−

Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potencionálních zdrojů prašnosti v prostoru staveniště.

−

V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací
provádět skrápění příslušných stavebních ploch.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr byl v předložené dokumentaci posouzen ze všech podstatných hledisek.
Z hlediska posuzovaných vlivů záměru je zřejmé, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti
a významnosti lze očekávat v oblasti vlivu na obyvatelstvo a vlivů na hlukovou a imisní
situaci a vlivů na vodu.
Vlivy na ovzduší a vlivy hluku jsou vyhodnoceny porovnáním stávajícího a výhledového
stavu a to zejména pro nejbližší objekty obytné zástavby.
Vliv hluku byl vyhodnocen výpočtem v akustické studii, vlivy je možno charakterizovat jako
malé svým rozsahem i významem.
Vliv na imisní situaci byl vyhodnocen v rozptylové studii a související vliv imisí na veřejné
zdraví byl vyhodnocen ve studii hodnocení zdravotních rizik podle zákona č. 258/2000 Sb. o
ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Vlivy je možno charakterizovat jako
malé svým rozsahem i významem.
Vlivy na vodu je možno charakterizovat jako malé svým rozsahem i významem.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou malé nebo nulové a nevýznamné.
Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %

Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Plánovaná kapacita jedné jednotky ECOPOR je navržena na výrobu max. 5,5 t/hod
32 % kyseliny chlorovodíkové.
V cílovém řešení je plánován provoz dvou jednotek EcoPor, tj. 11 t/hod 32 % kyseliny
chlorovodíkové.
Plánovaná výroba kyseliny chlorovodíkové 32 % při provozu dvou jednotek EcoPor bude
činit 92 664 t za rok.

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:

Ústecký

obce:

Ústí nad Labem

katastrální území:

Ústí nad Labem

4.

Obchodní firma oznamovatele

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

5.

IČ oznamovatele

000 117 89

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Revoluční 86
Ústí nad Labem, 400 32
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PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

Cheming, a.s. Pardubice, Ing. Jana Vohralíková, držitel osvědčení odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/2001
Sb., č. osvědčení 17321/4744/OEP/92.

Předloženo:

květen 2008

2. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

17.10.2008

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Dokumentace byla příslušnému správnímu úřadu předložena v květnu 2008.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 27.06.2008
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 29.07.2008
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 17.10.2008.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
nejsou
Vyjádření územních samosprávních celků:
Rada Ústeckého kraje
Rada města Ústí nad Labem
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor ochrany ovzduší
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Posuzovaný záměr byl v předkládané dokumentaci posouzen ze všech podstatných
hledisek.
Z hlediska posuzovaných vlivů uvažovaného záměru je zřejmé, že nejvýznamnější vlivy
z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat v oblasti vlivu na obyvatelstvo a vlivů na
hlukovou a imisní situaci.
Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnáním stávajícího a výhledového stavu a to zejména
pro nejbližší objekty obytné zástavby.
Vliv hluku byl vyhodnocen výpočtem v akustické studii.
Vliv na imisní situaci byl vyhodnocen v rozptylové studii.
Související vlivy na veřejné zdraví byly vyhodnoceny ve studii hodnocení zdravotních rizik
podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
Vlivy na zdraví, na ovzduší a vlivy hluku lze charakterizovat jako malé svým rozsahem i
významem. Ovšem za předpokladu plnění podmínek stanoviska příslušného úřadu.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou malé nebo nulové a nevýznamné.
Při realizaci záměru nelze předpokládat vlivy přesahující státní hranice.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.

58

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

2.

-

Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Princip výroby:
Jednotka ECOPOR slouží pro výrobu kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %.
Jako vstupní suroviny se používají metan, chlor, tetrachlormetan a popř. další chlorované
uhlovodíky, které reagují v reaktoru kolonového typu a po ochlazení je zreagovaná směs
plynů odvedena do skrápěného absorbéru, kde se zachycuje plynný HCl (100 %) v 20%
kyselině chlorovodíkové.
Jako produkt odchází kyselina chlorovodíková (32 %).
Odplyn z absorpční kolony je veden na katalytickou oxidaci, kde v reaktoru naplněném
katalyzátorem dochází ke konverzi oxidu uhelnatého (CO) na oxid uhličitý (CO2). Směs
odpadních plynů vystupující z katalytického reaktoru odchází do komína.
Blokové schéma výroby - viz dále.
Technologické zařízení:
Odparka TCM (není součástí balené jednotky EcoPor). Před vstupem do reaktoru EcoPor se
přiváděný kapalný tetrachlormetan v odparce převádí do plynné fáze.
Hlavní části jednotky jsou EcoPor reaktor, absorbér a oxidizér.
EcoPor reaktor sestává ze následujících částí:
− Reakční sekce (R 901) (porézní materiál)
A zóna (jemně porézní materiál) – promísení a předehřátí vstupního plynu
B zóna - zapálení a distribuce plamene
C zóna (hrubě porézní materiál) – vlastní reakce plynu
− Chladící sekce E 903 (ECOnomizér) – rychlé ochlazení reakčních splodin na teplotu 60 až
90°C brání vzniku chlorovaných uhlovodíků.
− Předehřívač R 904 – předehřátí vstupujícího plynu brání kondenzaci par a korozi
v napájecím potrubí reaktoru.
− Absorbér E 901 – vzniklý HCl je absorbován v izotermickém skrápěném absorbéru.
Funkce reakční sekce bude konstantně automaticky monitorována.
Absorbér C 901
Plyn obsahující HCl, CO, CO2, O2, NOx a N2 vstupuje na proti proudné skrápění plynu C 901.
Ve spodní části kolony je plynný chlorovodík zachycován ve 20 % kyselině chlorovodíkové,
v horní části kolony se pro skrápění používá demineralizovaná voda. Během zachycování
plynného chlorovodíku se kouřové plyny ochladí. Z kolony odchází kyselina chlorovodíková o
vyšší koncentraci zpět do spodní části EcoPor reaktoru a odtud přes tepelný výměník E 902
jako produkt o koncentraci 32 % na sklad.
Absorbér C 902
Směs plynů vystupující z kolony C 901 obsahuje stopové množství HCl. Zbytky chlorovodíku
jsou z důvodu prodloužení životnosti katalyzátoru v oxidizéru odstraňovány v koloně C 902,
zkrápěné ve spodní sekci 5% NaOH a v horní sekci užitkovou vodou dolní části.
Katalytická oxidace
Po absorpci HCl odchází odpadní plyn do katalytického oxidizéru, kde dochází ke katalytické
konverzi CO na CO2. Plyn postupně prochází přes ventilátor B 902, výměník tepla E 905
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(elektrický zahřívač E 906 při startu procesu, příkon 30 kW), katalytický reaktor R 902 a
výměník tepla E 905. Splodiny odcházejí do komína.
Funkce reakční sekce bude konstantně automaticky monitorována.
Dispozice viz Příloha dokumentace č. 2
Fond pracovní doby
Jednotka ECOPOR je navržena jako nepřetržitý provoz.
Roční časový fond:

8424 hodin/rok (při plánované odstávce 14 dní za rok)

Počet pracovníků

1 pracovník na velínu
1 pracovník pochůzkář

Objektová skladba projektu
Členění SO
Seznam stavebních objektů:
SO 03 Sklad kyselin
SO 07 ECOPOR, odparka TCM
SO 12 Patky nadzemních rozvodů
Seznam inženýrských objektů:
IS 101 Hrubé terénní úpravy
IS 102 Komunikace
IS 103 Přeložka plynovodu
IS 104 Přeložky a přípojky kanalizace
IS 105 Přeložky a přípojky vody
IS 106 Osvětlení komunikací
IS 107 Konečné terénní úpravy
IS 108 Hromosvody a uzemnění
Členění PS
PC 9000 EcoPor
PC 9300 Sklad HCl
PC 9400 Odparka TCM
PS 02 ASŘTP, MaR
PS 03 Motorická a světelná instalace
PS 04 Venkovní kabelové rozvody
PS 05 neobsazeno
PS 06 Slaboproudé rozvody
PS 07 EPS
PS 08 Potrubí
PS 10 Úpravy rozvodu požární vody
PS 11 Ocelové konstrukce
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Stručný popis stavebních objektů
Sklad kyselin SO 03 i výrobní jednotka EcoPor jsou řešeny jako otevřené technologické
objekty vybavené záchytnými nepropustnými vanami. Případný únik je sveden do havarijní
jímky o objemu 400 m3.
Záchytná jímka pod odparkou TCM je vybavena čerpadlem a její obsah bude přečerpán na
základě chemického rozboru na přítomnost TCM buďto zpět do výroby Tetraper (segregace
odpadních vod) nebo jako ředicí voda na BČOV provozu Epitetra.
Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.

3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Součástí dokumentace byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr byl k posuzování předložen jednovariantně.
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5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
Vyjádření veřejnosti
−

nejsou

Vyjádření územních samosprávních celků:
Rada Ústeckého kraje
− připomínky k posouzení odpadních vod
Vypořádání: stanovena příslušná podmínka.
Rada města Ústí nad Labem
- připomínky problematice emisí, hluku, bezpečnosti a vod
Vypořádání: vysvětleno, stanoveny podmínky.
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí
- připomínky problematice emisí, bezpečnosti a vod
Vypořádání: vysvětleno, stanoveny podmínky.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- připomínky problematice emisí a vod
Vypořádání: vysvětleno, stanoveny podmínky.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem
- připomínky popisu reaktoru, referencím, emisím POPs a odpadům
Vypořádání: vysvětleno, stanoveny podmínky.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
− požadavek na kontrolní měření hluku
Vypořádání: stanovena podmínka.
MŽP – odbor ochrany vod
Bez připomínek vyžadujících vypořádání.
MŽP – odbor ochrany ovzduší
- připomínky k sekundární prašnosti
Vypořádání: stanoveny podmínky.
Vyjádření k posudku: - bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Na základě oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí

souhlas né stano visko
k záměru:

„Jednotka ECOPOR – výroba kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 32 %“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Etapa přípravy stavby
1) V rámci přípravy záměru předložit reference dokládající, že POPs nevznikají, resp.
v rámci zkušebního provozu provést autorizované měření emisí POPs.
2) V souvislosti s realizací záměru aktualizovat Bezpečnostní zprávu Spolchemie.
3) Při napojení na stávající potrubí pro rozvod chloru instalovat dvě nezávisle
uzavíratelné armatury.
4) Místní provozní řád pro rozvod komprimovaného a odpařeného chloru v provoze
Epitetra aktualizovat o novou přípojku v souvislosti s uvažovaným záměrem.
5) Havarijní plán provozu Epitetra aktualizovat v souvislosti s uvažovaným záměrem.
6) Pro územní řízení si investor vyžádá závazné stanovisko k umístění stavby zdroje
podle § 17 odst. 1 pístm. b) zák. č. 86/2002 Sb., v platném znění.
7) Pro stavební povolení pro jednotky ECOPOR zajistit pravomocné integrované
povolení (§ 45 odst. 1 zák. č. 76/2002 Sb., v platném znění).
Etapa výstavby
8) Realizovat navržená akustická opatření.
9) Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, přechodně shromažďovat
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech,
odděleně podle kategorií a druh.
10) Shromažďovací prostředky, resp. místa shromažďování odpadů řádně označovat
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
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11) Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady opatřit identifikačními listy
nebezpečného odpadu dle § 13 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., s obsahem dle vyhl.
MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a viditelně označit
grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnost.i
12) Před zahájením a po ukončení přepravy nebezpečných odpadů vyplní přepravce
evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.
13) Odpady předávat ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve
smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, v platném znění.
14) Používat stavební mechanismy v dobrém technickém stavu.
15) Během výstavby provádět čištění komunikací dle potřeby.
16) Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potencionálních
zdrojů prašnosti v prostoru staveniště.
17) V případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací provádět
skrápění příslušných stavebních ploch.
18) Ke kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění.
19) Průběžně zajišťovat údržbu a sjízdnost využívaných přístupových cest ke
staveništi.
Etapa provozu
Ve zkušebním provozu
20) Jednotky ECOPOR budou provozovány tak, aby výstupní koncentrace HCI v
odpadním plynu byla max. 10 mg/m3 a výstupní koncentrace halogenových
organických sloučenin vyjádřených jako TOC v odpadním plynu byla max. 10
mg/m3.
21) Provozem jednotek ECOPOR bude dále dodržena měrná výrobní emise HCI
uvedená v bodě 4.2.2. přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.
22) Ve zkušebním provozu záměru jednotky ECOPOR provést kontrolní měření hluku s
cílem ověřit skutečnou akustickou situaci lokality a ověřit účinnost provedených
protihlukových opatření u nejbližší obytné zástavby. Je nutno prokázat dodržení
hlukových limitů dle NV č. 148/2006 Sb.
23) Provést měření hlukové situace akreditovanou laboratoří nebo autorizovanou
osobou.
24) Provést autorizované měření emisí – v souladu s integrovaným povolením.
25) Vypracovat soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních
opatření k zajištění provozu stacionárních zdrojů, včetně opatření ke zmírňování
průběhu a odstraňování důsledků havarijních stavů v souladu s podmínkami
ochrany ovzduší („provozní řád”) dle přílohy č. 10 k vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb.,
v platném znění a předložit ke schválení na Krajský úřad Ústeckého kraje.
V trvalém provozu
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26) Respektovat veškerá opatření pro měření, regulaci, bezpečnost provozu a požární
ochranu.

27) Vést evidenci všech vznikajících odpadů v souladu s vyhl. MŽP ČR č.383/2001 Sb.
ve znění předpisů pozdějších a nakládat s nimi dle příslušných předpisů
28) Zajistit zneškodnění odpadů smluvně pouze se subjekty, mající oprávnění k této
činnosti.
29) Zajistit pro etapu provozu pro případ dopravní nehody spojené s únikem látek
škodlivých vodám nezbytnou zásobu sorpčních materiálů.
30) Plnit povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky dle paltné
legislativy.
31) Zajistit seznámení všech pracovníků provozu s provozním řádem, jehož součástí
bude i havarijní a požární plán. V případě havárie nebo požáru postupovat podle
provozního řádu, havarijního plánu a požárního řádu.
32) Informovat v případě jakékoliv havárie nebo mimořádné události neprodleně
orgány státní správy
33) Vypracovat provozní řád, který bude přijat na vnitropodnikové úrovni a jeho
dodržování bude pravidelně kontrolováno.
34) Zajistit pravidelná školení pracovníků, týkající se bezpečnosti práce,
bezpečnostních a provozních předpisů a směrnic a jejich dokladování.
35) Zajistit pravidelnou přípravu pracovníků na činnost v případě vzniku havárie
(školení, přezkušování a praktický nácvik).
36) Provádět pravidelné kontroly dodržování bezpečnostních a pracovních postupů a
instrukcí ze strany vedení a následných kontrol ze strany podniku
37) Vést směnové záznamy o průběhu pracovní činnosti a o vzniku závad a poruch,
popř. mimoprovozních stavů a způsobu jejich řešení.
38) Provádět kontroly připravenosti asanačních prostředků před zahájením
pracovního výkonu s nímž souvisí manipulace s chemickými přípravky
39) Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení.
40) Provádět kontroly způsobilosti obsluhy vykonávat svoji pracovní činnost.

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 17.10.2008
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík - Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák.
č.100/2001 Sb, dle §19 a §24 č. 46170/ENV/06, osvědčení č. 5278/850/OPV/93
Spolupráce:
Ing. Michal Plodek – vlivy hluku a imisí
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci
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