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Z V E R E J N E N I E 
 
údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o IPKZ“) 

a 
 

V Ý Z V A 
 

 zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,  

 zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, 

 verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. 
 

1. Žiadosť o vydanie integrovaného povolenia: 
1.1. Žiadosť zo dňa: 10.02.2022 
1.2. Doručená na správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, 

Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania 
a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina dňa: 11.02.2022 

1.3. Rozhodnutie o prerušení konania: 5579/77/2022-6692/2022/770890109/Z12-  
SP zo  dňa  23.02.2022  

1.4. Dátum zaevidovania doplnenia podania na inšpekcii: 24.08.2022 
1.5. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na webovom sídle správneho 

orgánu www.sizp.sk: 03.10.2022 
1.6. Dátum zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli správneho 

orgánu/obce:  
 

 
................................................ 
      Dátum zverejnenia 
       pečiatka a podpis 
 

1.7. Dátum ukončenia zverejnenia výzvy spolu s informáciami na úradnej tabuli 
správneho orgánu/obce: 
 

 
 
............................................... 
Dátum ukončenia zverejnenia 
       pečiatka a podpis 
 
 
 

http://www.sizp.sk/
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2. Prevádzkovateľ:  
2.1. Názov: DONGHEE Slovakia, s.r.o. 
2.2. Sídlo (adresa): SNP 768/150, 013 24 Strečno   
2.3. IČO: 35 917 121 
 

3. Prevádzka:  
3.1. Názov: DONGHEE Slovakia – elektroforézna lakovňa    
3.2. Adresa: SNP 768/150, 013 24 Strečno   
3.3. Katastrálne územie: Strečno 
3.4. Parcelné čísla: 1164/156, 1164/30, 1164/154, 1164/155   
3.5. Kategória priemyselnej činnosti podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:  

2.  Výroba a spracovanie kovov 
2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo 
chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m3. 
 

4. Integrované povolenie v znení zmien a doplnení neskorších zmien: 
4.1.       Číslo: 6608-34560/2009/Žer/770890109                      
4.2.       Zo dňa: 27.10.2009 
4.3.       Právoplatné dňa: 18.11.2009 

 
5. Informácie pre verejnosť:  

5.1. Písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, 
podanie prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb a vyjadrenie sa k začatiu 
konania verejnosťou je potrebné zaslať na: adresu uvedenú v bode 1.2. a podľa 
možností na elektronickú adresu jaroslava.zeriavova@sizp.sk 

5.2. Podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ lehota na písomné prihlásenie sa 
zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky 
zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania 
verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t. j. do 03.11.2022. 

 
6. Do  žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy):  

6.1. Správny orgán: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát 
životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, 
Legionárska 5, 012 05  Žilina, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 
hod.   

6.2. Obecný úrad Strečno v stanovených stránkových dňoch. 
6.3. Webové sídlo: www.sizp.sk, www.strecno.sk 

 
7. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:  

7.1. Príslušný orgán: MŽP SR Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo 
životného prostredia SR,  Sekcia environmentálneho hodnotenia, Bratislava 

7.2. Výsledok procesu: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 
7.3. Číslo: 10953/2021-11.1.2/mš 50715/2021 50716/2021-int. 
7.4. Právoplatné dňa: 18.11.2021 
7.5. Webové sídlo:  

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/donghee-slovakia-nova-linka-povrchovych-
uprav 
 

http://www.sizp.sk/
http://www.strecno.sk/
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8. Súčasťou konania je:  

8.1.   v oblasti stavebného konania: 
- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Linka povrchových úprav DONGHEE 

Strečno“ v areáli prevádzkovateľa, na pozemku parc. č. KN-C 1164/156 v k.ú. 
Strečno, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 1863, 
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, 

8.2. v oblasti ochrany ovzdušia:  
- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Linka povrchových úprav 

DONGHEE Strečno“ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 
písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o ovzduší “), 

- určenie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok 
prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 
ods. 2 zákona o ovzduší, 

 
8.3. schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, 

        8.4. prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1  

písm. b) zákona o IPKZ. 

9. Zoznam dotknutých orgánov:  
9.1. MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 

Bratislava 
9.2. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 

8556/33b, 010 08 Žilina 
9.3. Okresný úrad Žilina, Odbor cestnej dopravy, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina 
9.4. Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 

Žilina 
9.5. RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 1731, 010 01 Žilina 
9.6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Žiline, Nám. požiarnikov 1071/1, 010 01 Žilina 
9.7. Úrad žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina 
9.8. MŽP SR, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 

Bratislava 
9.9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

212  
 

10. Ústne pojednávanie:  
10.1. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia nariadi ústne pojednávanie 

v súvislosti s prerokovaním žiadosti, pripomienok účastníkov konania 
a dotknutých orgánov, ktoré uplatnili k žiadosti. 
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11. Stručné zhrnutie údajov a informácii o obsahu podanej žiadosti poskytnuté 
prevádzkovateľom: 
 

1. ÚVOD  

 
Žiadosť podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len zákon o IPKZ). 
 
Žiadateľ o IP: DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno, IČO: 35 917 121 
Prevádzka: DONGHEE Slovakia – elektroforézna lakovňa    
 
Zdôvodnenie žiadosti: žiadosť o vydanie podstatnej zmeny  integrovaného povolenia č. 6608-
34560/2009/Žer/770890109 zo dňa 27.10.2009 vydaného pre prevádzku „DONGHEE Slovakia 
– elektroforézna lakovňa“  v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z11 v súvislosti s povolením 
stavy „Linka povrchových úprav DONGHEE Strečno“ - inštalácia novej linky povrchových úprav 
(ED2) v rámci priemyselného areálu spoločnosti DONGHEE Slovakia v k.ú. Strečno, 
v priestoroch kde bola prevádzkovaná striekacia linka.  
 
Posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti v zmysle zákona č. 24/2016 Z.z.:  Navrhovaná 
činnosť „Linka povrchových úprav DONGHEE Strečno“ bola posúdená MŽP SR v rámci 
zisťovacieho konnia v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (rozhodnutie MŽP SR 
č. 10953/2021-11.1.2/mš 50715/2021 50716/2021-int. zo dňa 21.09.2021) 
 

Predmet žiadosti: Žiadosť v zmysle § 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii 
a kontrole znečistenia životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len zákon o IPKZ): 

v oblasti stavebného konania: 
- vydanie stavebného povolen+ia na stavbu „Linka povrchových úprav DONGHEE Strečno“ 

v areáli prevádzkovateľa, na pozemku parc. č. KN-C 1164/156 v k.ú. Strečno vo vlastníctve 
investora, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 1863, podľa § 3 
ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, 

v oblasti ochrany ovzdušia: 
- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Linka povrchových úprav DONGHEE 

Strečno“ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona 
o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší “), 

- určenie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 
ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší, 

 
- schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ, 

- prehodnotenie a aktualizácia podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 1 písm. 

b) zákona o IPKZ. 

 

 
 
 



Strana 5  

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia | Legionárska 5 | 010 01 Žilina | Slovenská republika 

tel.: +421 2 34567890 | e-mail: jaroslava.zeriavova@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906 

 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O POVOĽOVANEJ STAVBE 

 
Stavebník: DONGHEE Strečno, s.r.o., SNP 768/150, 013 24 Strečno 

Údaje o povoľovanej stavbe 

Názov stavby: „Linka povrchových úprav DONGHEE Strečno“ 
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: 

SO 01 Výrobno skladovacia hala 
PS 01-06 Elektoroforézna lakovňa 
 
Účel stavby:  

Predmetom projektovej dokumentácie  je inštalácia novej linky povrchových úprav ED2 v 
rámci priemyselného areálu spoločnosti DONGHEE Slovakia s.r.o. v k. ú. Strečno v priestoroch, 
kde bola donedávna prevádzkovaná elektrostatická striekacia linka. Prevádzkový súbor 
elektroforézneho nanášania farby bude umiestnený v objekte SO 01 – Výrobno - skladovacia 
hala I, v priestore medzi stĺpmi „ F1 – G “ o rozpätí 15,35 m a  medzi stĺpmi „2b – 6 “ o rozpätí 
57,50 m na ploche cca 883,0 m2 a svetlou výškou haly pod väzník + 7,00 m. Lakovňa bude 
oddelená požiarnou stenou od ostatnej časti výrobného mono bloku. 

Predmetom riešenia projektu je výrobný proces - výrobné technologické zariadenia. 

Údaje o mieste stavby a stavebnom pozemku:    

k.ú. Strečno, č. parcely 1164/152 vo vlastníctve spoločnosti DONGHEE Strečno, s.r.o. 
 

parcelné čísla okolitých pozemkov: 1164/154, 1164/190, 1164/191 a 1164/308 vo vlastníctve 
spoločnosti DONGHEE Strečno, s.r.o. 
 
Údaje o dokumentácii stavby: 

Stavba sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Linka povrchových úprav 
DONGHEE Strečno“, ktorú spracovala spol. e4 spol. s r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany, 
zodpovedný projektant Ing. Ladislav Cerovský, autorizovaný stavebný inžinier, č. o. 0906*A*5-
6, september 2021, číslo zák. 21-E-020. 
 
Projektovaná kapacita novej elektroforéznej linky   1 567 440 m2/rok  povrchovo 
upravovanej plochy 
Počet pracovných dní               250 dní/rok 
Ročný fond pracovnej doby     5840 hod/rok 
Zmennosť prevádzky                trojzmenná 

Navrhovaná LPÚ:  Navrhová LPÚ linka:    predúprava vane s CHL - 100,1 m3  
                                                                                          oplachy – 51,1 m3  
                                                                                                                          elektroforéza – vaňa 23,8 m3  
                                                                                                                          oplachy – 29,2 m3  

 
Opis technologického zariadenia 
Hlavnými technologickými zariadeniami novej  linky povrchových úprav ED2 budú: 

- Zariadenie na predúpravu povrchu dielcov odmasťovaním, morením a 
fosfátovaním 

- Elektroforézne nanášanie náterovej látky 
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- Vypaľovacia pec na polymerizáciu náterového systému  
- Podvesný závesový dopravník 
- Pomocné zariadenia 
- Prívodná vzduchotechnická jednotka  na vetranie haly – riešená v samostatnej 

časti PD 
- Zariadenia na filtráciu odsávaného vzduchu z technologických zariadení - 

existujúce 
- Elektrické rozvádzače a riadiace zariadenia 

 
Zariadenie na  úpravu povrchu dielcov elektroforéznym nanášaním farby 
Elektroforézna linka povrchovej úpravy je riešená: 

 Čistenie v priebežnom automatickom  zariadení. Zariadenie pozostáva z:  
 troch   úsekov dmasťovania, predbežné odmastenie a 2x hlavné odmastenie  
 dvoch úsekov oplachu, oplach priemyselnou vodou a oplach DEMI vodou  
 moriacej vani na odstránenie okují a hrdze,   
 oplach na odstránenie alkalických povlakov 
 neutralizácia povrchu dielca 
 oplach DEMI vodou 
 aktivácia povrchu dielcov 

 ZN – fosfátovanie 
 oplach na odstránenie povlaku z fosfátovania v dvoch vaniach 
 pasivácia 
 oplach DEMI vodou 

 Elektroforézne nanášanie farby vo vodnom roztoku 
 tri oplachy UF 
 finálny oplach DEMI vodou 

 
1./ Predbežné odmasťovanie 

Na povrchu dielcov zostala mastnota z predchádzajúceho výrobného procesu, táto by 
mohla spôsobiť zlú priľnavosť náteru. Aby sa tomu zabránilo je potrebné, aby sa mastnota 
dokonale odstránila pomocou odmasťovacieho prípravku v priebežnom čistiacom 
zariadení.  
chemický prípravok : BONDERITE C-AK 1574,/ BONDERITE C-AD 1270 
hustota:   1,45 [kg/m3]/1 [kg/m3] 
náplň:               7,3[m3] 
koncentrácia:  3,0% / 0,3% 
spustenie:   219 [kg]; 151 [lit]./22 kg; 22 [lit] 
čas     60 [sec] 
teplota roztoku:    50 +/- 5 [oC], 
chemický charakter:   pH 12,7 / 7-8 

2. a 3/ Hlavné odmasťovanie  
Tento proces má za úlohu odstrániť z povrchu produktov nečistotu a mastnotu a tým 
zabrániť prenikaniu týchto nečistôt do ďalších sekcií oplachov.   

  chemický prípravok : BONDERITE C-AK 1574,/ ONDERITE C-AD 1270 
hustota:              1,45 [kg/m3]/1 [kg/m3] 
náplň:               15,7[m3] 
koncentrácia:  3,0% / 0,3% 
spustenie:               471 [kg]; 325 [lit]./47 kg; 47 [lit] 



Strana 7  

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia | Legionárska 5 | 010 01 Žilina | Slovenská republika 

tel.: +421 2 34567890 | e-mail: jaroslava.zeriavova@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906 

 

čas                120 [sec] 
teplota roztoku:       50 +/- 5 [oC], 
chemický charakter:           pH 12,7 / 7-8 

4./ Oplachovanie  vodou č.1  
Tento proces má za úlohu odstrániť z povrchu farbených produktov alkalický povlak po 
odmasťovacích roztokoch a tým zabrániť výkyvom hodnôt pH v ďalších sekciách oplachov.   
Na odstránenie zvyškov odmasťovacieho roztoku sa použije priemyselná voda a to  
postrekovým systémom v priebežnom čistiacom zariadení. Voda v nádrži cirkuluje cez 
prepad vane, za účelom šetrenia so spotrebou vody. Časť vody z prepadu sa vedie na 
doplnenie vane na hlavné odmasťovanie. Systém sa len doplňuje o stratu výnosom 
kvapaliny a to čerstvou priemyselnou vodou. 

  teplota vody:    teplota okolia 
 stupeň znečistenia:  pod 2,0 ml 
          operačný čas:            30 sec. 

náplň:                7,3[m3] 
5./ Oplachovanie vodou č.2  

Na odstránenie zvyškov odmasťovacieho roztoku sa použije demi voda. Tento proces má 
za úlohu odstrániť z povrchu farbených produktov alkalický povlak po odmasťovacích 
roztokoch a tým zabrániť výkyvom hodnôt pH v ďalších sekciách oplachov.   

  teplota vody:    teplota okolia 
 stupeň znečistenia:  pod 1,0 ml 
          operačný čas:   60 sec. 

náplň:               7,3[m3] 
 6./ Morenie kyselinou – odstránenie hrdze a okuje zo zvárania 

chemický prípravok:  BONDERITE C-IC 3502 
hustota:   1,54 [kg/m3] 
náplň:               23,8[m3] 
koncentrácia:  15,0%  
spustenie:   3570 [kg]; 2318 [lit]. 
čas     240 [sec] 
teplota roztoku:    55 +/- 5 [oC], 
chemický charakter:   pH 1,3 

7./ Oplachovanie  vodou č.3 - Tento proces má za úlohu odstrániť z povrchu farbených 
produktov prebytočnú kyselinu. 
teplota vody:         teplota okolia 

          operačný čas:   60 sec. 
náplň:               7,3[m3] 

8./ Neutralizácia – neutralizácia povrchu po kyslom morení 
chemický prípravok:  BONDERITE C-AK 6443 
hustota:   1,29 [kg/m3] 
náplň:               7,3[m3] 
koncentrácia:  1,0%  
spustenie:   73 [kg]; 57 [lit]. 
čas     120 [sec] 
teplota roztoku:    teplota okolia 
chemický charakte:  pH 12,0 – 13,0  
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9./ Oplachovanie  demi-vodou č.4 - Tento proces má za úlohu odstrániť z povrchu farbených 
produktov povlak po neutralizácii a tým zabrániť výkyvom hodnôt pH v ďalších sekciách 
oplachov.   
teplota vody:    teplota okolia 

          operačný čas:   120 sec. 
náplň:               7,3[m3] 

10./ Aktivácia - Tento proces má za úlohu vytvoriť na povrchu farbených produktov za pomoci 
chemických látok aktívne miesta, ktoré zabezpečujú kvalitnú tvorbu fosfátovej vrstvy 
(nasledujúci proces).    
chemický prípravok:  FIXODINE X, / BONDERITE M-AD 4977 B 
hustota:   1,15 [kg/m3]/1,4 [kg/m3] 
náplň:               7,3[m3] 
koncentrácia:  0,3% / 0,1% 
spustenie:   70 [kg]; 61 [lit]./7 kg; 5 [lit] 
čas     60 [sec] 
teplota roztoku:    teplota okolia 
chemický charakter:   alkalické 

11./ ZN – fosfátovanie - Tento proces má za úlohu vytvoriť na povrchu  produktov zinočnatú 
vrstvu, ktorá je náhradou železa na povrchu materiálu. Táto vrstva je základom pre dobré 
antikorózne vlastnosti a dobré priľnavostné vlastnosti pre farbu.    
chemický prípravok : BONDERITE M-ZN 958 MU/ BONDERITE M-ZN 958 R-E/ BONDERITE 
M-AD 565/ BONDERITE M-AD 130 L 
hustota:   1,5 [kg/m3]/1,5 [kg/m3] /1,1 [kg/m3] /1,29 [kg/m3] 
náplň:               15,7[m3] 
koncentrácia:  4,0% /- /1,6% / - 
spustenie:   628 [kg]; 419 [lit]./ - / 251 kg; 167 [lit] / - / 
čas     180 [sec] 
teplota roztoku:    45+/- 5 [oC], 
chemický charakter: pH 2,1-2,7  

12./ Oplachovanie  vodou č.5 - Tento proces má za úlohu odstrániť z povrchu farbených 
produktov kyslý povlak po fosfatačnom roztoku a tým zabrániť výkyvom hodnôt pH v 
ďalších sekciách oplachov.   
teplota vody:    teplota okolia 

          operačný čas:   30 sec. 
náplň:               7,3[m3] 

13./ Oplachovanie  vodou č.6  - Tento proces má za úlohu odstrániť z povrchu farbených 
produktov kyslý povlak po fosfatačnom roztoku a tým zabrániť výkyvom hodnôt pH v 
ďalších sekciách oplachov.   
teplota vody:    teplota okolia 

          operačný čas:   60 sec. 
náplň:               7,3[m3] 

14./ Pasivácia – finalizácia povrchu fosfátovej vrstvy 
chemický prípravok:  BONDERITE M-PT 54 NC / BONDERITE M-AD 80L 
hustota:   1,02 [kg/m3] / 1,07 [kg/m3] 
náplň:               7,3[m3] 
koncentrácia:  0,3%, 0,1%,   
spustenie:   22 [kg]; 21 [lit] / 7 [kg]; 7 [lit]. 
Čas:    30 [sec] 
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teplota roztoku:  teplota okolia 
chemický charakter:   pH 1,5 – 2,3 / 10,8 – 11,6 

15./ DEMI oplach –  Tento proces má za úlohu odstrániť z povrchu farbených produktov 
posledné nežiadúce nečistoty (ióny), ktoré by mohli spôsobiť problémy v úseku farbenia.   
teplota vody:    teplota okolia 

          operačný čas:   30 sec. 
náplň:               7,3[m3] 

16./ Elektroforézne lakovanie  – Tento proces má za úlohu vytvoriť na povrchu produktu 
farbenú vrstvu (min. 30 µm). Princípom farbenia je kombinácia elektrochemických 
procesov, kde pomocou elektrického napätia sa nabije povrch výrobkov a takisto farebné 
častice. Následne tieto častice farby priľnú na povrchu týchto výrobkov. Táto vrstva častíc 
zabezpečuje dobré antikorózne vlastnosti výrobku a tým aj jeho dlhotrvajúcu životnosť. 
Farba obsahuje tri základné zložky (voda, živica, pigment), ktoré musia byť v správnom 
hmotnostnom pomere, aby prebehol farbiaci proces optimálnym spôsobom. Efektivita 
farbenia je v tom, že farba preniká aj do vnútorných priestorov produktov. 
Zloženie náplne: 
 DEMI – voda:  (≤10 µS cm-1)  43,2% 
 Pojivo:   W772000388  47,1% 
 Pigmentová pasta: W972000388  9,7% 
 SPOLU:    100 % 
        Náplň:               23,8 [m3] 
 Farba:   čierna 

Hrúbka filmu:  20 – 40 µm 
Lesk:    60o 
Teplota kúpeľa: 30 – 35oC  
Napätie:  220 – 320 V 
Čas aplikácie  120 – 140 s  

17./ Oplach UF1 –  Tento proces má za úlohu oplach povrchu nafarbených produktov za účelom 
zmytia prebytočného nánosu farby. 
náplň:               7,3[m3] 

18./  Oplach UF2 –  Tento proces má za úlohu odstraňovať z povrchu a vnútorných priestorov 
výrobku prebytočný nános farby a tým optimalizovať vlastnosti povrchu. 
náplň:               7,3[m3]   

19./  Oplach UF3 – Tento proces má za úlohu oplach povrchu nafarbených produktov za účelom 
zmytia prebytočného nánosu farby. 
náplň:               7,3[m3] 

20./  Posledný oplach demi vodou – Tento proces má za úlohu finálny oplach povrchu 
nafarbených produktov za účelom zmytia vyskytujúcich sa mechanických nečistôt, ktoré 
by mohli spôsobiť poškodenie povrchu pri vytvrdzovaní.  
náplň:               7,3[m3] 
Pri novej elektroforéz nej linke ED2 budú osadené pomocné nádrže na prečerpávanie 
farby a iných kúpeľov:  
Skladové nádrže  

1. redukčná nádrž o objeme 16,7 m3  
2. nádrž moriaci kúpeľ o objeme 25,1 m3  
3. nádrž na Zn- fosfátovací kúpeľ o objeme 16,7 m3  
4. nádrž na farbu pre elektroforézu o objeme 25,1 m3 
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21./  Vypaľovacia pec – Tento proces má za funkciu vytvrdnutie farby na povrchu nafarbených 
výrobkov za účelom dobrej ochrany pred koróziou. Vytvrdzovanie povrchu prebieha na 
základe vháňania horúceho vzduchu do priestoru produktov, preto je veľmi dôležité 
sledovanie teplotného priebehu v tomto procese. 
Polymerizácia vrchného náterového povlaku sa vykoná v teplovzdušnej vypaľovacej peci, 
ktorá bude  vykurovaná zemným plynom. Dodanou tepelnou energiou molekuly laku 
vytvoria pevnú väzbu medzi sebou a kovovým povrchom výrobku. Procesný ohrev je 
zabezpečený spaľovaním zemného plynu. Následne je odpadový vzduch s obsahom VOC 
odvádzaný do jestvujúceho RTO - regeneratívna termická oxidácia. V RTO spaľovaním 
nasýtenej vzdušniny pri teplote 850 o C dochádza k rozkladu VOC na CO2 a H2O. Po 
vypálení prebieha chladenie dielcov voľne na vzduchu v hale lakovne. 
o tepelný príkon:  
 vypaľovacej peci:    814 kW 
 spaľovacia komora RTO 233 kW 
o teplota vzduchu:   170 - 190 0 C 
o operačný čas:         22 min. 

22./ Chladenie dielcov – Chladenie dielcov bude prebiehať na dopravníku, voľne na vzduchu 
v hale lakovne. Na úseku dĺžky cca 65 bm, ktorý dielce prejdú pri rýchlosti dopravníka 2,5 
m.min.-1 za cca 26 min., sa dielce ochladia na teplotu cca 28 – 300 C. Pritom sa do 
priestoru uvoľní cca 125 kW tepla, ktoré sa využije na vykúrenie haly v zimnom období a 
v letnom období sa musí odviesť z haly do vonkajšieho prostredia. 

teplota ochladenia:  zo 180 0C na 28 0C. 
operačný čas:   cca 26 min. 

23./ Zavesovanie a zvesovanie dielcov z dopravníka  – Dielce budú zavesované a zvesované  
v priestoroch zvarovne, kde sa uložia na drevené, resp. kovové palety. Ďalšiu manipuláciu 
na montážne pracoviská zabezpečia akumulátorové vozíky a vidlicové vysokozdvižné 
vozíky. 

 
 
Zariadenia na filtráciu odsávaného vzduchu z technologických zariadení 
Odsávaný vzduch z priestorov zariadenia na predúpravu bude vedený na očistenie do 
mokrého filtra – scrubra, s kapacitou vzdušniny 100 m3.min.-1. Filter bude umiestnený 
v technickom prístavku haly.  
Po odlúčení znečisťujúcich látok zo vzduchu účinnosťou 95 %n bude vyčistený vzduch 
vyvedený výduchom  V3 vo výške + 10,4 m do vonkajšieho ovzdušia.   
 
Odpadový vzduch z vypaľovacej pece s obsahom VOC bude odvádzaný do jestvujúceho RTO - 
regeneratívna termická oxidácia. V RTO spaľovaním nasýtenej vzdušniny pri teplote 850 oC 
dochádza k rozkladu VOC na CO2 a H2O. Z RTO bude vyčistená vzdušnina do vonkajšieho 
ovzdušia vypúšťaná cez existujúci výduch V14. 

 
 

Zdroje znečisťovania ovzdušia 
Nová ED2 linka bude v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona o ovzduší novým technologickým ZZO, ktorý bude začlenený 
prostredníctvom zmeny veľkého ZZO:  

Elektro forézna lakovňa - jestvujúci veľký ZZO:  
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Kategória: 6.3.1 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou 
organických rozpúšťadiel > 5 t/rok  

Časti zdroja: 2.9.1 povrchová úprava kovov nanášanie povlakov a súvisiace činnosti, okrem 
úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania -b) pri použití chemických 
postupov s projektovaným objemom kúpeľov ˃ 30 m3 v prípade DONGHEE -chemická pred 
úprava s objemom kúpeľov s chemickými postupmi ED2 – 61,4 m3 - VZZO  

 
Elektro forézne lakovanie – VZZO, množstvo VOC v ED2 pri obsahu rozpúšťadla podľa KBU 2,5 
% , bude pri spotrebe 212 t farby - 5,3 t  VOC 
Vypaľovanie farby - priamy procesný ohrev - SZZO + RTO 
 
 
Odpadové vody 
Odpadové vody budú čistené na existujúcej ČOV. 

ČOV slúži na čistenie priemyselných oplachových vôd. Ide o fyzikálno – chemickú ČOV, ktorá 

je založená na fyzikálno-chemickom odstraňovaní znečistenia soľami Fe3+ a Al3+. Ide o ČOV 

WWT typ EEP 02 s kapacitou 5 m3 /hod. = 120 m3 /deň = 30 000 m3 – 43 800 m3 /rok (podľa 

počtu prevádzkových dní 250/365). Množstvo vyčistených OV je merané indukčným 

prietokomerom so záznamom množstva vypustených odpadových vôd z ČOV. Na chemické 

čistenie sú a budú OV z technológie ED1 a ED2 vedené v dvoch prúdoch:  

- Koncentráty (okrem roztoku z fosfátovania) a oplachy z procesu pred úpravy do 

akumulačnej nádrže T 102.  

-  Odpadové vody (z procesu elektroforézneho lakovania do akumulačnej nádrže T 105). 

 
 

Odpady 
V súvislosti s inštaláciou novej linky ED2 nebudú vznikať iné druhy odpadov ako tie, ktoré 

vznikali doteraz (viď tab). V prípade dosiahnutia max. projektovanej kapacity (spracovanie 1 

567 440 m2 vstupného materiálu) je predpoklad zvýšenia predovšetkým kalov a oplachov a 

iných vodných kvapalných odpadov. 
 

Odhad množstva odpadov vznikajúcich po sprevádzkovaní novej ED linky 

Odpady, ktoré budú vznikať v priebehu užívania stavby 

Odpady, ktoré budú vznikať v priebehu užívania stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov 

uvedených v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov s uplatnením postupu uvedeného v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky nasledovne: 

Katalógové 

číslo 

Názov odpadu  Kateg.  

odpadu 

Množstvo  

(t/rok) 

11 01 09 Kaly a filtrčné koláče obsahujúce nebezpečné látky N 5 

11 01 11 Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky N 10,5 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 35 

15 01 02 Obaly z plastov O 24 

15 01 03 Obaly z dreva O 10,5 
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15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N 3,5 

15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 

nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované 

nebezpečnými látkami 

N 7,5 

16 10 01 Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky N 13 

19 08 13 Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových 

vôd 

 180 

 SPOLU  289 

O – ostatný odpad,    N – nebezpečný odpad 

 


