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 & s šestimocným chromem, niklování saténové, niklování mikrotrhlinkové,
chromování šestimocné.
plastových  H ve *+ kyselin sírové a chromové,
V lince bude jako alternativa k *
(bez obsahu šestimocného
obsahující šestimocný chrom,   i bezchromové *
chromu).
- Bezchromová  & niklování lesklé, niklování mikroporézní, chromování
 *7 
- Bezchromová  & niklování saténové, niklování mikroporézní, chromování
 *7 

1. 67 89:9;< = údaje provozovatele AB=A7 =

-

2.1. Technické jednotky s <9

8= podle @B= L < 1 zákona

Plasty budou nejprve naleptány )>N kyselinou sírovou a oxidem chromovým nebo v roztoku
bez obsahu chromu,   + budou   na chemické niklování   7 *
katalyzátoru, následovat bude chemické niklování v zásadité lázní a imerzní *++  Tímto
H) * získají plasty vodivý povrch,  ' chemická fáze procesu a následovat bude '
elektrolytická (galvanická). Elektrolytická ' '  *++ * v kyselé lázni, následuje
niklování pololesklým niklem, niklování lesklým nebo saténovým niklem, niklování
mikroporézním nebo mikrotrhlinkovým niklem a chromování v lázni s šestimocným
chromem (CrO3) nebo v lázni s  *7 %* chrómem (CrIII+). Mezi jednotlivými základními
operacemi budou kaskádové oplachy demi vodou, neutralizace a aktivace, na + bude
+  sušení.
Podrobný popis pokovování H#
 ištQní – prvním krokem bude o'išt+ní povrchu plastu od pípadných mechanických
ne'istot (prach apod.), mastnoty, otiskH prstH a dalších ne'istot, které se mohou
na povrch dostat pi výrob+, peprav+ a nav+šování dílH. 3išt+ní bude provád+no
ve vodných roztocích alkalických a tenzidových 'isticích pípravkH.
 MoBení a neutralizace – jedná se o jednu z nejdHležit+jších operací,
kterou se pipraví povrch plastu pro vytvoení a zakotvení galvanické povrchové
úpravy. V pípad+ materiálu ABS nebo ABS/PS se jedná o vymoení 'ástic
butadienpolymerH, 'ímž se vytvoí na povrchu plastu síG kaveren a nerovností,
které umožní dobrou adhezi následného kovového povlaku. V lince budou zaazeny
dv+ technologie moení, a sice klasické chromsírové moení a jako alternativa
moderní bezchromové moení (bez obsahu šestimocného chromu). V pípad+
chromsírového moení je leptací roztok velmi agresivní a tvoí ho kyselina
chromsírová v koncentraci oxidu chromového a kyseliny sírové s pídavkem oxidu
chromitého. Po operaci moení následuje neutralizace, která slouží k redukci
šestimocného chromu na trojmocný chrom, zlepšuje pilnavost kovových povlakH
a snižuje penos ne'istot (za které se považuje šestimocný chrom) do následných
procesních lázní. Provádí se v roztoku reduk'ního 'inidla a kyseliny chlorovodíkové.
V pípad+ bezchromového moení se ped vlastním moením provádí ješt+
pedmoení (kondicionace) povrchu, kdy ú'elem je zlepšení procesu moení
a zvýšení adheze následn+ vylu'ovaných povlakH. Podle typu plastu (ABS
nebo ABS/PC) se pedmoení provádí v kyselých nebo alkalických vodných
roztocích anorganických a organických chemikálií. Vlastní moící roztok bude
na bázi kyseliny sírové a kyseliny metansulfonové s pídavkem malého množství
dalších látek. Po operaci moení následuje neutralizace v roztoku kyseliny sírové
a peroxidu vodíku.
 Aktivace povrchu – tato operace zajišGuje aktivaci povrchu ped chemickým
niklováním. Pi aktivaci povrchu bude používán koncentrovaný roztok,
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2.6 Povrchová úprava ; M nebo plastických hmot
s použitím elektrolytických nebo chemických
@ 8J@MI je-li obsah CA Q Q8R= než 30 m3
Žádost o vydání IP
Katastrální území 767< nad Sázavou (679712)
=  @ A7N;MD Ostatní plocha –
N 9@J< = plocha: 2382
 8Q C plocha a C6 B=D st. 1971, 1908, 1947

8= dle @B= L < 1
Kategorie <9
zákona < 76/2002 Sb.:
Druh žádosti:
,N= 8Q = AB=A7 =D
7NQ@9 U
(S-JTSK):

JB6 9F7 AB=A7 =

X: 49°41´58.3"N
Y: 15°15'48.1"E

2. Údaje o AB=A7 =
V + KP Galvano s.r.o., K  ' nad Sázavou bude provozována   linka pro + 
pokovení  H z ABS a ABS/PC. Linka bude >* +  do nové haly situované v severní '
stávajícího H* areálu LH*% areál jiného subjektu). Linka povrchových
úprav bude >'  k pokovení plastových %) H je  ?  jako   Objem => ' 7
van bez 7H bude 264,6m3, objem van oplachu bude '  160,57 m3, celkový objem van
pak tedy bude 425,17 m3. Vstup a výstup z linky je  ? pomocí osmi vstupních a výstupních
7?G Transport  H linkou budou )  ' dopravní manipulátory,   7
vozíky a   7 vana s elektrickým pojezdem. Technologii pokovení H lze +
na  základní '#
 Chemickou '
 Elektrolytickou (galvanickou) '
 Odkovení L'?+ M +H
Základní skladba technologických 7 H (variant pokovení) je následující:
-  & s šestimocným chromem, niklování lesklé, niklování mikroporézní,
chromování šestimocné,
-  & s šestimocným chromem, niklování lesklé, niklování mikroporézní,
chromování  *7 
-  & s šestimocným chromem, niklování lesklé, niklování mikrotrhlinkové,
chromování šestimocné,
-  & s šestimocným chromem, niklování saténové, niklování mikroporézní,
chromování šestimocné,
-  & s šestimocným chromem, niklování saténové, niklování mikroporézní,
chromování  *7 
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v síranochloridové niklovací lázni, pouze s jiným systémem organických písad.
Použití kombinace pololesklého a lesklého niklu (duplexní nikl) tvoí velmi dobrou
ochranu proti korozi. Vrstvi'ka pololesklého niklu, která neobsahuje síru, se chová
jako ušlechtilejší kov oproti lesklému niklu s obsahem síry. Proto je lesklý nikl
korodován snadn+ji a rychleji a brání tak prHniku koroze a korozního prostedí
k dalším kovovým vrstvám.
Saténové niklování – stále žádan+jší alternativou k lesklému niklu jsou povlaky
tzv. saténového niklu. Jedná se o technologii, kde je vyžadován matový saténov+
lesklý dekorativní povrch. Vznik perleGov+ matného povlaku je umožn+n pídavkem
speciální dispergovatelné organické písady, která se usazuje na povrchu a v t+chto
místech do'asn+ peruší vylu'ování niklu. Jinak je niklovací elektrolyt op+t
na síranochloridové bázi, s vysokou koncentrací niklu. Podle požadavkH lze pak
vylu'ovat povlaky, které se vyzna'ují rozdíln+ intenzivním matovým efektem.
Na rozdíl od lesklého niklu nejsou na tomto druhu povrchu vid+t otisky a stopy
nap. pi ru'ní manipulaci s dílcem.
Mikroporézní niklování – následuje lázeU pro nanesení vrstvi'ky mikroporézního
niklu tloušGky 1,5 – 2,5 µm vylou'ené na lesklém niklu, která je funk'ním povlakem,
umožUujícím vznik mikroporézního chromového povlaku. Vrstvi'ka zlepšuje korozní
odolnost povlakového systému nikl-chrom. Zvýšená korozní ochrana celého systému
je podpoena mikroporézní chromovou vrstvou, která se vytvoí na povlaku
mikroporézního niklu. Vrstva niklu obsahuje podíl zakotvených nekovových 'áste'ek
na bázi oxidu kemi'itého a oxidu hlinitého, které se do Ni-vrstvy dostanou
z niklovacího elektrolytu (op+t síranochloridového), ve kterém jsou jemn+ rozptýleny
a udržovány ve vznosu. Tím, že pak z povrchu mikroporézní niklové vrstvy
vy'nívají, dojde k vytvoení sít+ pórH u následn+ vylu'ovaného chromového povlaku.
Ochranný ú'inek mikroporézního povlaku spo'ívá v tom, že se rozptýlí korozní
proudy do mnoha korozních center, tím se rozloží korozní napadení a nedojde
ke vzniku nežádoucí dHlkové koroze.
Mikrotrhlinkové niklování – alternativou k mikroporéznímu niklu je nikl
mikrotrhlinkový. Vylu'uje se v tenké vrstvi'ce (cca 2-3 µm) ze speciálního
niklovacího elektrolytu na bázi chloridu nikelnatého a kyseliny octové. Vylou'ený
povlak se vyzna'uje vysokým vnitním pnutím. Na vrstvu mikrotrhlinkového niklu
se pak vylou'í chromový povlak s vyšší tloušGkou, než je obvyklé. V posledním
horkém oplachu v lince pak dojde v dHsledku vnitního pnutí k popraskání vrstvy
mikrotrhlinkového niklu a vlivem toho i k vytvoení sít+ mikrotrhlin i v chromovém
povlaku. Princip zvýšení korozní odolnosti je stejný jako u mikrotrhlinkového
niklového a chromového povlaku – vytvoení velkého po'tu malých korozních
center.
Lesklé (dekorativní) chromování – finální kovovou vrstvi'ku galvanického
povlakového systému na povrchu plastu tvoí lesklý chrom. Vylou'ená vrstvi'ka
má tloušGku v rozmezí 0,25 – 1,2 Vm podle typu podkladní niklové vrstvi'ky a typu
chromového povlaku. Povlak se vyzna'uje dobrou krycí schopností, vysokým
leskem, ot+ruvzdorností a korozní odolností ve spojení s podkladovou niklovou
vrstvi'kou. V kombinaci s mikroporézním niklem se vytvoí mikroporézní chromový
povlak, který je charakteristický tím, že obsahuje W 10 000 pórH na cm2. Póry
se vytvoí v místech v niklu zakotvených nevodivých 'áste'ek,
na kterých se nevylou'í chrom. V kombinaci s mikrotrhlinkovým niklem se vytvoí
mikrotrhlinkový chromový povlak, po'et mikrotrhlin se typicky pohybuje v rozmezí
20 – 80 na mm. Chromový povlak bude v lince možno vylu'ovat buN z klasického
elektrolytu na bázi šestimocného chromu (s obsahem oxidu chromového)
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který se skládá z chloridu paladnatého a v kyselin+ chlorovodíkové rozpušt+ného
chloridu cínatého. Na naleptaném povrchu plastické hmoty se stejnom+rn+ uchytí
jemn+ rozptýlené koloidní klustry paládium-cín, které tak vytvoí vodivý podklad
pro následný povlak chemického niklu.
Urychlení (akcelerace) – pro dobré vylu'ování chemického niklu je teba z povrchu
odstranit koloidní 'ástice cínu. Tato operace se provádí v roztoku urychlova'e (sm+s
anorganických a organických kyselin), kdy dojde k vymoení 'ástic cínu
a tím se obnaží a zaktivují zárodková centra paládia.
Chemické niklování – pedposlední chemickou operací pedúpravy povrchu
plastového dílce bude chemické niklování, které vytvoí na povrchu elektricky
vodivý povlak. Na obnažených zárodcích paládia se za'ne autokatalyticky vylu'ovat
nikl, který vytvoí vrstvi'ku o tloušGce cca 0,5 µm a ta se již mHže následn+
upravovat b+žnými elektrochemickými procesy. Chemické niklování se provádí
ve vodném roztoku obsahujícím nikelnatou sHl (chlorid nikelnatý), reduk'ní 'inidlo
pro redukci nikelnatých iontH na nikl a komplexa'ní 'inidlo udržující ionty niklu
v roztoku.
Imerzní mQdQní – tento proces vylou'í Cu vrstvi'ku, jejíž tloušGka se pohybuje
v mocnosti < 0,1 µm a ukon'í tak proces zvodiv+ní povrchu. Funkce imerzního
m+d+ní spo'ívá pedevším v zajišt+ní dobré pilnavosti mezi vrstvi'kou chemického
niklu a elektrolytickou m+dí a ve snížení povrchového odporu. Imerzní m+d+ní
se provádí ve vodném roztoku síranu m+Nnatého a kyseliny sírové.
Kyselé lesklé mQdQní – provádí se z elektrolytu na bázi kyseliny sírové a síranu
m+Nnatého a používá se všude tam, kde je požadováno vysoké vyrovnání povlaku
a velmi dobrá zabíhavost lesku v nízkých proudových hustotách. Elektrolyticky
vylou'ená m+d+ná vrstvi'ka vytvoí brilantní a vyrovnaný povrch v tloušGce
20 – 30 µm. Vzhledem k tažnosti a duktilit+ m+d+né vrstvi'ky spo'ívá její funkce
(kvHli rHzným koeficientHm roztažnosti) ve vyrovnávání vnitního pnutí
mezi vylou'enými vrstvami kovu a plastovým dílcem. Fyzikální vlastnosti vylou'ené
vrstvi'ky ovlivUují organické písady, které se dále do elektrolytu dávkují, a jejich
spoteba je závislá na prošlém elektrickém náboji. Jejich koncentrace a vzájemný
pom+r rozhodují o vzhledu, vylu'ovací rychlosti, použitelné proudové hustot+,
duktilit+ povlaku, zabíhavosti (týká se oblasti nízkých proudových hustot),
vyrovnávacím ú'inku, pípadn+ pórovitosti povlaku.
Pololesklé niklování – funkcí vrstvi'ky pololesklého niklu v systému dekorativního
galvanického pokovení plastických hmot je vytvoit protikorozní bariéru, která brání
hloubkovému pronikání koroze a korozního prostedí do galvanického povlaku.
Povlak pololesklého niklu je charakteristický malou porezitou, sloupcovou strukturou
niklu, prakticky bez síry, dobe vyrovnává a je tažný. Navíc tyto vylou'ené vrstvy lze
bez dalších úprav bezproblémov+ pokrýt vrstvou lesklého niklu, která má velmi
dobrou pilnavost. Vylu'ování pololesklého niklového povlaku probíhá
v síranochloridové niklovací lázni obsahující síran a chlorid nikelnatý, kyselinu
boritou a velmi malé množství organických písad.
Lesklé niklování – obecn+ lze íci, že se jedná o vylou'ení sv+tlých, vysoce lesklých
a tažných niklových povlakH s lamelární strukturou a s velice dobrým rozptylem
lesku a vyrovnáním, které se vyzna'ují výbornou chromovatelností. Zvlášt+ poslední
vlastnost je velmi dHležitá, protože chromovatelnost niklového povlaku mHže být
ovlivn+na mnoha faktory. Jedním z nich je také množství zabudovaných
leskutvorných písad do lesklého niklu, kdy vyšší lesk povlaku znamená zpravidla
vyšší obsah leskutvorných písad v povlaku a zhoršenou chromovatelnost.
Vylu'ování lesklého niklového povlaku probíhá tak jako u pololesklých povlakH
6

budou jímány v 3( v samostatných jímkách nebo nádržích. Odpadní koncentráty
z aktivních van budou jímány do zásobních nádrží a budou    k dalšímu
nakládání  +  )+ v rámci odpadového  
 Zásobování technologickou vodou, demineralizace vody – )+ technologické
vody z vodovodu na  + smluvního vztahu se  '  KOVOFINIŠ a.s.
Zásobování vodou pro  ) výrobní technologie, k mytí a '?+ technologických
7  H Ze zdroje bude pokryta veškeré  ) technologické vody.
 L8C@Q = linky povrchových úprav – zdrojem tepla pro + technologie linky
povrchových úprav bude teplovodní plynová kotelna, která bude osazena dvojicí
  ' 7 H Ve stávající fázi projektu je uvažováno s instalací
dvou plynových H typu Logano Plus SB 625 o jmenovitém tepelném výkonu
2 x 0,310 MW. Spaliny od H budou +  +* samostatnými spalinovody
nad terénem). Horká
do dvou samostatných * H výška výduchu 12 m L %?
voda o teplotním spádu 90/80 °C bude    k tepelným %*+ H*
instalovaným u  >? %7 van linky povrchové úpravy.
 Chlazení lázní linky povrchových úprav – +    + bude vzhledem k 
tepla  ) chladit na     teploty. K tomuto &' > bude instalováno chladicí
   Bude se jednat o vzduchem chlazené chladicí jednotky s chladivem R-32
a spirálovým kompresorem, typ EWAT180B-XSA2000 o chladicím výkonu 230 kW
a typ EWAT280B-XSA2000 o chladicím výkonu 360 kW. Bude se jednat o chladicí
jednotky ve venkovního provedení ' freecoolingu. Použití ekologického chladiva
R-32 a freecoolingu snižuje  )> energie.

2.3. Další související <9

nebo z moderních elektrolytH na bázi tímocného chromu. V pípad+ chromování
na bázi šestimocného chromu následuje neutralizace (redukce), která slouží k redukci
šestimocného chromu na trojmocný chrom a zaru'í, že na povrchu dílH nezHstanou
zbytky šestimocného chrómu. Provádí se v roztoku reduk'ního 'inidla a kyseliny
chlorovodíkové. Pro chromování na bázi tímocného chromu budou k dispozici
dva typy elektrolytH, a to na chloridové bázi a síranové bázi. Po chromování na bázi
tímocného chromu následuje ješt+ bezchromová pasivace, která vytváí transparentní
a mén+ než 0,1 Vm silnou vrstvi'ku a zvyšuje korozní odolnost celého povlakového
systému.
 Oplachování a sušení dílM – mezi jednotlivými základními operacemi je teba díly
dobe oplachovat, aby nedocházelo k penosu lázn+ do lázn+ následující. Fináln+
pokovené dílce je nutné opláchnout dokonale, aby na povrchu nezHstaly žádné zbytky
solí z galvanických procesH. Po posledním oplachu následuje sušení proudem teplého
vzduchu v sušící van+.
 Odkovení (<ištQní) závQsM – u záv+sové techniky musí dojít k o'išt+ní kontaktH
(chemickou cestou), které spo'ívá v rozpušt+ní vylou'ených galvanických vrstev
na kontaktech. Vrstva chromu se odstraUuje ponorem do roztoku kyseliny
chlorovodíkové a vrstvy niklu a m+di ponorem do roztoku kyseliny dusi'né.
V pípad+, že budou záv+sy použity pro technologii s využitím bezchromového
moení, provádí se ješt+ inhibování plastové izolace záv+sH ponorem do inhibi'ního
roztoku. Po opláchnutí budou záv+sy usušeny proudem teplého vzduchu v sušicí
van+.

2.2. B=N spojené <9
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 B=?7N a skladování surovin a pomocných N87 9CM – suroviny a pomocné
materiály budou v H 7 obalech (kontejnery, IBC kontejnery, sudy, kanystry,
pytle apod.) dodávány dodavateli  * do skladu surovin, odkud budou + %*
pracovníky odebírány a dávkovány  * do technologické linky nebo do ) H
u linky povrchové úpravy. Veškeré suroviny a materiály budou skladovány
ve vyhrazeném objektu, který bude   a   + )  ' 
 B=?7N a skladování N87 9CM pro pokovení – díly >'  k pokovení z * H
ABS a ABS/PC budou  U  na paletách a > + budou odebírány
do výroby. Díly nebudou obsahovat žádné  + nebudou  '?+  chemickými
 *@*+* Pro   +  H k pokovení bude >'  vyhrazené místo
ve výrobní hale.
budou
výrobky
 Balení, skladování a expedice hotových G ;M – hotové
po finální výstupní kontrole >' + ukládány do   7 )H (bedny, palety)
a    k expedici. Hotové výrobky v bednách nebo na paletách budou
skladovány ve skladu hotových %) H – vyhrazená plocha v rámci výrobní haly.
Expedovány budou hotové obalové jednotky – bedny, palety.
 Zásobování pitnou vodou – vodovodní =\ – )+ pitné vody z vodovodu
dle smluvního vztahu se  '  KOVOFINIŠ a.s.
 Odvod splaškových odpadních vod – ; 9A< = =\ – odvod splaškových
odpadních vod do areálové kanalizace na  + smluvního vztahu se  ' 
KOVOFINIŠ a.s.
výrobních prostor budou
 Kotle a @B=N 8 @ U B=<7 – pro  ) +
instalovány + *' jednotky s plynovými topnými %*+  osazené
  výrobce Weishaupt GmbG, typ WM-G 10/3,ZM-R6/4 o jmenovitém tepelném
výkonu 2 x 0,400 – 0,700 MW. Od každé *' jednotky bude veden
9
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 Odsávání linky povrchových úprav a <9R8Q = odpadní vzdušiny z linky
povrchových úprav – z linky povrchových úprav budou realizovány 4 trasy odsávací
vzduchotechniky:
- trasa I objem odsávané vzdušiny 35 000 Nm3.h1,
- trasa II objem odsávané vzdušiny 42 200 Nm3.h-1,
- trasa III objem odsávané vzdušiny 39 900 Nm3.h-1,
- trasa IV objem odsávané vzdušiny 22 700 Nm3.h-1.
 provozu linky povrchových úprav se z pracovních lázní budou >U aerosoly
a vodní pára s obsahem používaných náplní jednotlivých van. T> ' vany budou
odsávány a vzdušina bude vedena do ))H (mokré ' M kde dojde
k  +  '?G> 7 7 látek vypírkou. Jednotlivé odsávané vany budou vybaveny
speciálními odsávacími rámy s   %* hrdly. Hrdla odsávacích *H se pomocí
pružných hadic napojí na odsávanou trasu vedenou za vanami. X'   
min. 99 %. Vzdušina bude za absorbéry +  '* samostatnými výduchy
(ev. ' 101 – 104) do  +?  ovzduší o výškách 12,5 m L %? nad terénem).
 6C6Q = technologických odpadních vod na (chemickou)  jiného subjektu –
technologické vany linky povrchových úprav budou mít spádované dno a budou
vybaveny výpustným ventilem. Vany budou napojeny na systém odpadního potrubí.
(+  budou % + odpadní vody z van 7H Odpadní oplachové vody
budou svedeny potrubím podél linky a dále '   do stávající '   odpadních
vod firmy KOVOFINIŠ a.s. a to na  + smluvního vztahu. Odpadní vody z 3(
jiného subjektu budou >?+  do významného vodního toku Sázava,
a to v souladu s platným vodoprávním rozhodnutím. Oplachové odpadní vody z linky
povrchových úprav budou +  na  druhy – s obsahem šestimocného chromu,
alkalicko-kyselé a s obsahem komplexotvorných látek. Oplachové odpadní vody
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4. Návrh závazných podmínek provozu AB=A7 =
4.1. Ovzduší
1) Dodržovat navržené emisní limity uvedené v následující tabulce.
Tabulka 4.1.1. Návrh závazných emisních 9N98M pro technologické zdroje
Emisní zdroj

Linka pro ACQ U pokovení
6=M z ABS a ABS/PC
Zdroj < 101
Výduchy ' 101 – 104

L8C@Q = technologie linky –
kotle pro technologický
B7
(Logano Plus SB 625)
Zdroj < 001
Výduch ' 001
2 x 0,310 MW
L8C@Q = výrobní haly –
 BC;L ;9N89A< =F
jednotek
(Weishaupt GmbG,
typ WM-G 10/3,ZM-R6/4)
Zdroj < 002
Výduch ' 003
2 x 0,4 – 0,7 MW
1)
2)
3)
4)

mg.m-3

Emisní
limity podle
platné
legislativy
10 1)

Návrh
závazného
emisního
limitu
10

SO2

mg.m-3

20 1)

10

H2SO4

mg.m-3

2 1)

2

NOX

mg.m-3

650 1)

500

mg.m-3

50 2)

10

mg.m-3

nest.

0,02 3)

mg.m-3

nest.

0,05 3)

mg.m-3

nest.

0,1 3)

mg.m-3

nest.

0,1 3)

NOX

mg.m-3

100 4)

100

CO

mg.m-3

50 4)

50

NOX

mg.m-3

100 4)

100

CO

mg.m-3

Látka nebo
ukazatel

Jednotka

HCl

Amoniak
jako N-NH3
Cu
I>'   Cr
jako CrVI
I>'   Cr
jako CrCelk.
I>'   niklu
jako Ni

50

4)

50

specifický EL dle vyhlášky ' 415/2012 Sb.,   ' 8, ' II, bod 3.8.2.
OEL dle vyhlášky ' 415/2012 Sb.,   ' 9
stanovení EL dle § 14, odst. 1, zákona ' 76/2002 Sb.
specifický EL dle vyhlášky ' 415/2012 Sb.,   ' 2, ' II, Tabulka 2.1.1

2) Dle § 3, odst. 1, vyhl. ' 415/2012 Sb. se jednorázové *+ emisí provede +
do 4 *+ 7H po prvním uvedení stacionárního zdroje do provozu.
Poznámka: Dle metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ke 
jmenovitých tepelných " # spalovacích stacionárních   # a projektovaných
kapacit jiných stacionárních   # a k jejich " podle zákona o  $
ovzduší u   spalujících zemní plyn  výrobní haly –      
11

samostatný spalinový komín vyvedený nad  7> objektu. Pro +
administrativní ' objektu a pro  > teplé vody bude v samostatné místnosti
instalován plynový kotel výrobce Buderus, typ Logano Plus GB212-50, jmenovitý
tepelný výkon 49 kW, jmenovitý tepelný   55 kW. Spaliny od kotle budou
+  samostatným spalinovodem do samostatného komína.
 Trafostanice –   a )>' soustava elektrické energie. Jsou instalována
olejová trafa. Vlastníkem a provozovatelem trafostanice je KOVOFINIŠ a.s.
 Výroba 8<7 U vzduchu – ' % vzduch bude využíván pro  >
pokovovaných * H (ofoukávání) a pohon pneumatických  H I' %
vzduch bude )+ v jednom kompresoru, typ LUMAC o výkonu 0,75 kW,
který bude dodávat do potrubního systému cca 1700 m3.h-1 '  vzduchu.
Regulace tlaku zajistí stabilitu tlaku v potrubí na  + 9 baru. I' % vzduch bude
  + + ke H* kde bude regulován jeho tlak na požadovanou & U
 Odpadové  @ 6CB 8= – odpady budou * + vznikat ve vanách povrchových
úprav, kdy tyto budou * N   * v    které bude  
)  '  Obsahy van s '  %* koncentráty a kaly ze dna nádrží budou
 + > osobou k dalšímu nakládání.
podle  ) '    * ze  
Odpady, které nebudou odváženy v okamžiku jejich vzniku nebo * N 
v technologickém    budou na provozu * N  > + + v >' %7
 +  ' %7 * N7 7 nádobách. Vznikající odpady z provozu budou
* N  + + dle jednotlivých >H a kategorií v odpovídajících
)  ' %7 H budou
* N7 7  7 7 Místa * N
)  ' %7 H Provedení
vybavena aktuálními  = ' * listy
* N7 7 nádob bude takové, aby nemohlo dojít k mísení jednotlivých >H
H (odlišení barevné, popisem,  ' *M Na lokálních * N7 7
místech budou vznikající odpady ponechány jen na dobu ) + nutnou (dosažení
technicky a ekonomicky optimálního množství) a budou    osobám
 + %* k dalšímu nakládání s nimi. I* N  vznikající odpady budou
)  '  proti nežádoucímu znehodnocení, zneužití, zcizení nebo úniku
ohrožujícím životní    Bude  + vedena H)+  evidence H a dále
budou  +  ohlašovací povinnosti v odpadovém  

3. Stanovisko k žádosti
Na  + požadavku KÚ Kraje '  ' j. KUJI 76539/2019 OZPZ 1795/2019 KubP,
ze dne 30. 9. 2019, jsme posoudili žádost o vydání IP  '  KP GALVANO s.r.o.
pro   „KP Galvano s.r.o. – Linka povrchových úprav“ v k. ú. K  ' nad Sázavou.
a návrh závazných podmínek provozu byly posuzovány ve vztahu k BAT
" 
podle následujícího dokumentu:
 ] =  ' dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy H
a H s použitím elektrolytických nebo chemických >H (srpen 2005).
B=A7 = a návrh závazných podmínek provozu byly shledány v souladu s BAT.
Ve vztahu k žádosti navrhujeme v kapitole 4 závazné podmínky provozu  
a  + uvádíme >' a *  pro povolující &
Místní ?  za &'  * +
nebylo provedeno.

aktuálního stavu provozovaného  
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a souladu s BAT

vlády
1) Dodržovat nejvyšší  >  hodnoty hluku stanovené v  
' 272/2011 Sb.
50 dB (6,00 až 22,00).
Denní doba
40 dB (22,00 až 6,00).
<' doba
V  + hluku s tónovými složkami se ' korekce -5 dB.
2) Po uvedení   do provozu a  každé významné *+ + technologického  
bude tato *+  +  *+ * hluku z )+  provozu výrobního areálu v denní
)+ v nejbližších 7 + %7 venkovních prostorech a 7 + %7
a '
venkovních prostorech staveb '  obytné zástavby. Výsledky +7 *+
budou     KHS kraje '  se sídlem v 1+ uzemní 7?+
B ' H Brod.
b) Vibrace
Nerelevantní.
c) Neionizující  
Nerelevantní.

4.4. Nakládání s odpady
I '  bude H7 * H produkovat bude jak odpady kategorie ostatní,
tak i kategorie )  ' % Vzniklé odpady budou     + %* osobám k dalšímu
využití nebo  +  Odpady, které nebudou odváženy v okamžiku jejich vzniku
nebo * N  v technologickém    budou na provozu * N  > + +
v >' %7  +  ' %7 * N7 7 nádobách. Vznikající odpady z provozu budou
* N  + + dle jednotlivých >H a kategorií v odpovídajících
)  ' %7 H budou vybavena
* N7 7  7 7 Místa * N
aktuálními  = ' * listy )  ' %7 H Provedení * N7 7 nádob
bude takové, aby nemohlo dojít k mísení jednotlivých >H H (odlišení barevné,
   budou odpovídat charakteru
popisem,  ' *M I* N7
* N %7 H a bude   + +  kontrola jejich stavu. Odpady,
u nichž by mohl hrozit únik, budou * N  na   )  ' %7
plochách. Na lokálních * N7 7 místech budou vznikající odpady ponechány
jen na dobu ) + nutnou (dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství)
a budou    osobám  + %* k dalšímu nakládání s nimi. I* N 
vznikající odpady budou )  '  proti nežádoucímu znehodnocení, zneužití, zcizení
nebo úniku ohrožujícím životní    Bude  + vedena H)+  evidence H
a dále budou  +  ohlašovací povinnosti v odpadovém   Smlouvy s partnery
v odpadovém  budou dostupné u provozovatele. Veškeré odpady budou
    + %* osobám, se kterými bude >  platná smlouva. Od smluvních
 H budou doloženy souhlasy krajského &> jimiž je povolen provoz   ke )+>
výkupu, využívání nebo U H a provozní  (nebo jejich 'M s uvedením
>H H se kterými je smluvní partner  + nakládat (v rámci ISOH). I ' 
bude produkcí U limity pro  + povinnosti ustanovit odpadového   tento
bude  + jmenován. V rámci pravidelného školení pro nakládání s chemickými látkami
a *+* bude +  i proškolení pro nakládání s )  ' %* odpady.
1) Pokud vzhledem k následnému H)> využití nebo  + H není  +
nebo +  * N nutné, *H od + H7 upustit se souhlasem
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' už sáláním
jednotek), které  #  teplo do & prostoru
nebo   horkými spalinami, je možnost svedení spalin do & komína,
s ohledem na jejich princip a konstrukci, prakticky   % a proto se jejich
jmenovité tepelné    také  )

4.2. Voda
 & odpadní vody
oplach. Oplachová voda
Jako + ' % oplach v lince bude použit 7 >'
bude   > + '   na  *+ '  bude jimi '?+  a po '?+ vracena +
do 7 >'  oplachu. Tento oplach poskytne velmi kvalitní opláchnutí  H  nízké
 )+ vody a nízké produkci odpadních vod.
Dopravníky budou vybaveny odkapovou  ' > ve které bude zachycen okap lázní
ze zboží. Okap bude z  '  sveden do )+  žlábku a z + +  * na '  >
odpadních vod. Díky tomu bude zmenšen výnos lázní do oplachových van a snížena  )
oplachové vody. Oplachy budou protiproudé  7 >U L  +  >UM a +? >
s  %* rámem v posledním stupni, díky ' *> lze dosáhnout nízké  ) vody
a nízké produkce odpadních vod. Technologické vany linky povrchových úprav budou mít
spádované dno a budou vybaveny výpustným ventilem. Vany budou napojeny na systém
odpadního potrubí. (+  budou % + odpadní vody z van 7H Odpadní
oplachové vody budou svedeny potrubím podél linky a dále '   do stávající '  
odpadních vod firmy KOVOFINIŠ a.s., a to na  + smluvního vztahu. Odpadní vody
z 3( jiného subjektu budou >?+  do vodního toku Sázava, a to v souladu s platným
vodoprávním rozhodnutím. Oplachové odpadní vody z linky povrchových úprav budou
+  na  druhy – s obsahem šestimocného chromu, alkalicko-kyselé a s obsahem
komplexotvorných látek. Oplachové odpadní vody budou jímány v 3( v samostatných
jímkách nebo nádržích. Odpadní koncentráty z aktivních van budou jímány do zásobních
nádrží a budou    k dalšímu nakládání  +  )+ v rámci odpadového
 
Splaškové odpadní vody
Odpadní vody budou +  do areálové kanalizace na  + smluvního vztahu
se  '  KOVOFINIŠ a.s. V areálu je realizována oddílná kanalizace – splašková,
H* a  ?G Splaškové odpadní vody nebudou nijak '?+  Množství
produkovaných splaškových odpadních vod bude ?G   * %' *

4.3. Hluk, vibrace a neionizující ACB7 =
a) Hluk
Jedinými  +? * zdroji hluku z provozu závodu budou výduchy odvodu  '?G> 7 7
a chladicí jednotka. " 
látek do ovzduší, provoz dmychadel, vzduchotechnická  
budou konstruována tak, aby byly minimalizovány hlukové emise.
Na  + %  H hlukové studie (zpracovatel Mgr. Jan D>'  )  2019), zpracované
dle zákona ' 100/2001 Sb., v platném  + lze
pro *+ v rámci ?G7   
stanovených *H pro hluk.
konstatovat, že provozem nového závodu nedojde k  '
V hlukové studii byla hodnocena i +  >)+> stávajících stacionárních H hluku
z provozu stávajícího H* areálu KOVOFINIŠ a.s., ani v této  + nebylo
hygienických *H pro hluk. Provozem nového závodu dojde k navýšení
?+   '
hlukové + oproti stávajícímu stavu ve zvolených %'%7 bodech o hodnoty
hygienických *H
do 1 decibelu. V žádném %'* )+ nedošlo k  '
tyto limity budou i nadále dodržovány s *+ + výraznou rezervou.
12

4.10. Kontrola a monitorování
1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

"?G *+ emisí  '?G> 7 7 látek v rozsahu uvedeném v tabulce ' 4.1.1.
Dle § 3. odst. 3, písm. a) vyhl. ' 415/2012 Sb. ?G u H Linka pro + 
pokovení  H z ABS a ABS/PC (zdroj ' 101) & U  '?G ovzduší
*+ * v  + jedenkrát za   rok,   po uplynutí 6 *+ 7H
od data  7  jednorázového *+ 
Dle § 3. odst. 3, písm. b) vyhl. ' 415/2012 Sb. ?G u H +
technologie linky – kotle pro technologický   (zdroj ' 001) a + výrobní
haly –   *' 7 jednotek (zdroj ' 002) & U  '?G ovzduší
  po uplynutí
roky,
*+ * v  + jedenkrát za   
18 *+ 7H od data  7  jednorázového *+ 
emisí  '?G> 7 7 látek se u H + technologie linky –
Namísto *+
kotle pro technologický   (zdroj ' 001) a + výrobní haly –  
*' 7 jednotek (zdroj ' 002) pro ?+ & +  '?G použije
%'  dle § 3, odst. 6, 1x za    roky.
()+ i rozbory + autorizovanou osobou dle § 32 zákona ' 201/2012 Sb.
emisí  každém zásahu do konstrukce nebo vybavení
Provést jednorázové *+
stacionárního zdroje, který by mohl vést ke *+ + emisí a to + do 4 *+ 7H
od vzniku +   z +7  > '  
Po >?+ provozu stanovit '+? '   *+ pH v absorbérech.
Poznámka: Po ustálení provozu, provedení   emisí a jejich vyhodnocení,
#   stanovit aktualizaci provozního # % kde bude stanoven !
   !  roztoku,    pH,  )  +   
 + +'  látek (NH3).

4.11. Dálkové @B7N= \ C = A 7<9R8Q = a A?9R8Q = vysoké >  Q ochrany
životního @ 8B76= jako celku
Poznámka: Dle  #( #  # v žádosti není posuzované   zdrojem dálkového
  +)

4.12. Postup vyhodnocování @ Q = podmínek integrovaného povolení
Provozovatel   je povinen podle  >? %7 právních  H#
     ' ' zprávu  + podmínek IP KÚ Kraje '  odboru životního
  a  *++  k 31. 3. )+  roku;
 ohlásit KÚ Kraje '  plánovanou *+ >   c
 + hlásit ' %*  H* všechny **  situace, havárie  

a havarijní úniky  '?G> 7 7 látek ze   do životního   

4.13. Postupy k A C Q = emisím 77A@7< GF látek do @M6L a podzemních
vod v N= 8Q AB=A7 =
Základní zpráva byla zpracována Mgr. Pavlem ( ' * (INVEK s.r.o.), v '  7 2019.
Vyhodnocením provedených prací v areálu  '  KP Galvano s.r.o.
v K ' nad Sázavou lze konstatovat, že nebylo prokázáno významné  + kvality
horninového   stávající H*> '  na  + "?+  obsahy
sledovaných >  H v zeminách nesaturované zóny  ' hodnoty   H
 '?+ zemin pro H*+ využívané území.
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*  +  >?  orgánu státní správy s navazujícími *+ * v kompetencích
dle § 16, odst. 2.

4.5. @8B7 = k L J<7 = rizik po J;

<7 = <9

89 AB=A7 =

bude  
1) F *+ 7   plánovaným >  ' * provozu  
provozu“ podléhající schválení všemi
povolovacímu &> „Plán postupu >  '
' %* orgány.

4.6. Ochrana zdraví < Q; a ochrana životního @

8B76=

ve smyslu ustanovení § 7
Dne 14. 8. 2019 byl vydán "+ ?G7   
zákona ' 100/2001 Sb., o posuzování H na životní    ve  + +? 7
 H ' j. KUJI 64051/2019, sp. zn. OZPZ/1188/2019. Krajský & Kraje ' 
provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanovil,
na  + ?G7   
že uvedený *+ nebude posuzován podle zákona ' 100/2001 Sb., o posuzování H
na životní    ve  + +? 7  H.

4.7. Hospodárné využití surovin a energie
Jedná se o novou technologii, která splUuje parametry BAT. Bude docházet k automatickému
ízení provozu linky povrchových úprav, kdy sledováním provozních parametrH bude dosahováno
optimalizace provozu a tím i spoteby energií.
Poznámka: Energetický audit bude po zpracování doložen Krajskému ú adu Kraje Vysoina.

4.8. @8B7 = pro @B76FCA7 = haváriím
pro   havarijního úniku
I>' žádosti o vydání IP je „Havarijní plán (plán 
látek závadných vodám)“. C>'> * tento Plán v rámci   o vydání IP schválit.
Postupem podle   ' 1. zákona ' 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
H) %7 vybranými )  ' %* chemickými látkami nebo chemickými   
 
nevztahují povinnosti navrhnout 
bylo ?+  že se na povolované  
do skupiny A nebo skupiny B.
1) V  + havarijní situace postupovat dle schváleného havarijního plánu a provozních
H   
Poznámka:
- 2 stavební  nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod
zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na  ! budou
  #  pro likvidaci   #& havárie.
- Do havarijního plánu #   doplnit kontakt na havarijního technika:
722 457 895.
- V havarijním plánu #   v kapitole 9. 1. 2 Organizace ve sloupci
>  inspekce životního   #% OI ,   Brod, uvést pro  # pouze
jedno telefonní  a nazvat ho „Havarijní telefon: 731 405 166“.

4.9. @8B7 = týkající se situací odlišných od podmínek QO U provozu
„KP Galvano s.r.o. – Linka povrchových
Provozovatel KP GALVANO s.r.o. má pro  
úprav“, vypracován v souladu s ustanovením   ' 2 k zákonu ' 201/2012 Sb., v platném
 + a dle ustanovení   ' 12 k vyhl. ' 415/2012 Sb., o  >  úrovni  '?G
a o provedení +  %7 dalších ustanovení zákona o 7 + ovzduší, provozní  pro Linku
pro +  pokovení  H z ABS a ABS/PC.
Poznámka: 6   tento Provozní # v rámci  o vydání IP schválit.
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1. Stavební  nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na  ! budou
  #  pro likvidaci   #& havárie.
2. Tam, kde bude manipulováno se závadnými látkami, budou podlahy  ! 
závadným látkám.
3. Do havarijního plánu bude # kontakt na havarijního technika: 722 457 895.
Podmínky 1. a 3.   +  v kapitole 4.8. ( pro  7 haváriím.
s BAT a v Havarijním plánu,
Podmínka 2.   +  v Tabulce 6.1. Porovnání  
v kapitole 4.
L@ BC6C = s @B9@ N= ;N9 7 ;U inspekce životního @ 8B76=I oblastního
inspektorátu (=<;M Brod
Z pohledu podmínek    na ochranu ovzduší nemá Inspekce zásadní   )
Optimální provoz technologie bude dle # + testován v # % a to  #+
volba vhodného ! ! roztoku v absorbérech, kde jsou navrženy 3 varianty.
6   proto, aby po  + provozu, byla stanovena  +    pH
v absorbérech. Po ustálení provozu, provedení   emisí a jejich vyhodnocení,
#   stanovit aktualizaci provozního # % kde bude stanoven !   
!  roztoku,    pH, event.  +     +
+'  látek (NH3).
Inspekce #  % aby navrhované podmínky pod  5, 6 a 7 uvedené v kapitole
Podmínky  +'  ochranu zdraví  a životního   #   nakládání s odpady
   ke sledování # #% které v   vznikají (str. 50 žádosti), nebyly takto #%
protože se jedná o zákonné povinnosti, které musí provozovatel plnit bez ohledu na to, zda
jsou  nejsou v IP uvedeny. =!#! Inspekce #   navrhované podmínky ) 20 a 23
uvedené v kapitole Podmínky a    pro  # haváriím a omezování jejich
  # #  (str. 51 žádosti)  # v IP.
Dále #    text podmínky ) 19, a to z textu „Z každé havárie musí být sepsán
zápis a musí být      +& orgány a instituce dle Havarijního plánu.“ na text
V   # havarijní situace postupovat dle schváleného havarijního plánu a provozních #
 D) V Havarijním plánu k ##  &  ! areálu provozovny
v kapitole 9.1.2. ORGANIZACE (na str. 14) – >  inspekce životního   #%
OI ,   Brod – Inspekce požaduje vyškrtnout text „Hlášení havárie v prac. #!
569 496 169“ a dále nahradit text „Havarijní telefon: 731 405 166 (v mimopracovní #!%
tj. od 16:00 do 07:00 v pracovní dny, v soboty, # a svátky po dobu 24 hodin)“ za text
„Havarijní telefon: 731 405 166“.
Podmínka '+? '   *+ pH v absorbérech a aktualizace provozního >
  +  v kapitole 4.10. Kontrola a monitorování.
Podmínka úpravy telefonního '  „havarijního telefonu“   +  v kapitole 4.8. (
pro  7 haváriím.
Podmínky 5, 6 a 7   +  v kap. 4.4. Nakládání s odpady, podmínky 19, 20 a 23
jsou   +  v kap. 4.8. ( pro  7 haváriím.

6. Stanovení BAT
V tabulce 6.1 je provedeno posouzení BAT za použití:
 ] =  ' dokument o nejlepších dostupných technikách pro povrchové úpravy H
a H s použitím elektrolytických nebo chemických >H (srpen 2005)
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V podzemní + stávající studny nebyly ?+  koncentrace látek potenciálního zájmu
nad hodnoty indikátoru  '?+  "?+  obsahy vytipovaných látek potenciálního zájmu
 ' 
lze považovat za vstupní hodnoty   zahájením provozu  
KP Galvano s.r.o. v K ' nad Sázavou.

5. L@ BC6C = se stanovisky a @B9@ N= ;N9 >< 8 =;M B=A7 =
KÚ Kraje '  odborem životního   a  *++  byla >'  
k žádosti o vydání IP od:
 Krajské hygienické stanice Kraje '  se sídlem v 1+
 Krajského &> Kraje '  odboru životního   a  *++ 
 Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Dolní Vltavy,
 3   inspekce životního    oblastního inspektorátu B ' H Brod.
L@ BC6C = s @B9@ N= ;N9 Krajské hygienické stanice Kraje L <9 
Nezávadnost provozu výrobního areálu  Galvano s.r.o. (areál firmy
KOVOFINIŠ a.s.) po  + provozu   a   každé významné  technologických
  bude     hluku z !(& provozu výrobního areálu v denní a 
#! v nejbližších   venkovních prostorech a   venkovních prostorech
staveb #& obytné zástavby. Výsledky    budou !#  #  # #
KHS kraje  se sídlem v H % uzemní  + ,   Brod.
"  +  v kapitole 4.3. Hluk, vibrace a neionizující  
L@ BC6C = s @B9@ N= ;N9 Krajského >B6J Kraje L <9 I odboru životního
@ 8B76= a A7NQ6Q 8=
Krajský 1 #% OŽPZ, vodoprávní 1 # vydal  KOVOFINIŠ a.s. povolení
k nakládání s vodami   ve  + závadných látek z     stanice do vod
povrchových (významného vodního toku Sázava) rozhodnutím ) j. KUJI 9634/2004OLVHZ,
z roku 2004, ve  rozhodnutí ) j. KUJI 15378/2008, ze dne 27. 2. 2008, ve 
rozhodnutí ) j. KUJI 48505/2052, ze dne 17. 7. 2012, ve  rozhodnutí
) j. KUJI 487295/2016, ze dne 16. 6. 2016. Toto rozhodnutí má platnost do 19. 7. 2020.
Krajský 1 #% OŽPZ, vodoprávní 1 # pouze  O  na nutnost dodržování podmínek
uvedených ve výše uvedeném rozhodnutí. Zejména v   # navýšení množství  +
  nebo jejich  je nutné požádat o  povolení,
odpadních vod, nebo 
  # o nové povolení k  + odpadních vod.
CENIA se > k vydání IP pro  '  KP Galvano s.r.o., tudíž *H do svého
zapracovat * > ' podmínku týkající se jiné  ' 

(KOVOFINIŠ a.s.).
L@ BC6C = s @B9@ N= ;N9 Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Dolní Vltavy
Z hlediska  daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem # povodí
Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona), je uvedený  možný, protože lze
 # # % že   nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu
#& vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru
podzemních vod, a že nebude ( dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení
vychází z posouzení souladu daného  s výše uvedenými platnými dokumenty.
Z hlediska dalších  daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným  
za  #  #  dále uvedených podmínek:
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BAT je minimalizace vlivu
na životní prostedí
z nekvalitní výroby systémem
ízení, kdy jsou požadována
pravidelná spole'ná hodnocení
specifikace a kontroly kvality
výroby odb+ratelem
a výrobcem.
Toho lze dosáhnout:
Minimalizace míry  + * že specifikace je:
- odpovídající a aktuální,
zmetkovosti
- v souladu s legislativou,
(kap. 5.1.1.3,
str. 390,
- proveditelná
BREF STM)
a dosažitelná,
- opatení vedou
k dosažení požadavkH
odb+ratele,
 odb+ratel i výrobce
prodiskutují
navržené zm+ny
v každém z procesu výroby
a systému
ped jejich zavedením,
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Veškeré procesy a požadavky
na výrobky budou prodiskutovány
s odb+rateli a bude dána pesná
specifikace a pracovní postup
pro jednotlivé typy výrobkH
a pro daný druh povrchové úpravy.
Veškeré zm+ny musí
být podrobeny pezkoumání
a prodiskutování s odb+ratelem.
Výroba bude probíhat v souladu
se standardy zavedenými
pro Automotive. V zaízení
budou zavedeny systémy ízení
dle mezinárodních norem.
Je pedpokládáno zavedení
a certifikace systému
dle 3SN EN ISO 9001
nebo IATF 16494 a dále zavedení
a certifikace systému ízení
dle 3SN EN ISO 14001.
Jedná se o nov+ instalovanou
moderní technologii povrchových
úprav. Provoz tíadé linky
pro záv+sné pokovení dílH
bude provád+n v souladu s platnou
legislativou, budou pln+ny veškeré
legislativní požadavky na provoz
technologie, budou pln+ny veškeré
emisní limity do jednotlivých
složek životního prostedí. Celá
technologie, v'etn+ skladování
surovin a materiálH, bude ádn+
zabezpe'ena proti úniku
závadných látek do životního
prostedí. Veškerá potrubní vedení
budou ádn+ ozna'ena sm+rem
toku a druhem média.
U vzorkovacích kohoutH
pracovních nádrží budou umíst+ny
záchytné nádoby, potrubní trasy
budou zaúst+ny do pracovních
'i píslušných odpadních nádrží.
V pípad+ úniku obsahu
z pracovních a skladovacích
nádob/nádrží dojde k zachycení
v záchytných systémech. Pípadné
pepln+ní pracovních nádrží
a pípadný únik do záchytných
nádrží budou signalizovány
obsluze linky. Pro pracovníky
bude vytvoen a udržován
efektivní systém školení.
Pro provoz zaízení
budou k dispozici provozní ády,



Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment
of Metals and Plastics, August 2006 (BREF STM)

Tabulka 6.1. Porovnání AB=A7 = s BAT

Bude
v souladu
s BAT.

B76NQ8
porovnání

Nejlepší dostupná technika

Environmentální
nástroje  
(kap. 4.1.1,
str. 187,
BREF STM)

Pro   spadající
pod platnost IPPC
je jedním z H  
Systém environmentálního
managementu (EMS),
který >* U> provozovateli
využít  ' 7 struktur,
plánovací ' 
+   praktik,
>H 7 H a H
podniku k vyvíjení, + 
dosahování a   >*
environmentální politiky.
Systém environmentálního
managementu je &' +?
a &+? +? v   7
kde  >' celého
managementu a  
provozu. V EU se mnoho
%)7H ) + rozhodlo
pro zavedení systému
environmentálního
managementu
podle EN ISO 14001:1996
nebo podle EU
Ekomanagementu a auditu
EMAS. EMAS zahrnuje
požadavky na systém
managementu
podle EN ISO 14001,
ale klade H
i na dodržování   H
environmentální chování
a zainteresování *+  7H

eízení provozu
a údržba
(kap. 5.1.1.2,
str. 390,
BREF STM)

Porovnání
Technologické nebo technické
a A6M 6 Q =
B7R7 = v AB=A7 =
A6=M B7R7 =

V + budou zavedeny
systémy   dle mezinárodních
norem. Je    
zavedení a certifikace systému
dle IATF 16494 a dále zavedení
a certifikace systému  
dle 3I< EN ISO 14001.
Posuzování *H  
bude podrobeno 7 = ' *>
auditu a   + pravidelným
dozorovým ?+*
ze strany 7 = '  orgánu.
Dále je     +
>H   stranou – zákaznické
audity, '  + kontroly systému
  životního   
Bude ustanoven ekolog
 ' 
který bude  ? celou
oblast ochrany a tvorby životního
   Dále je    
+ >H   stranou –
zákaznické audity,
'  + kontroly systému  
životního   

Bude
v souladu
s BAT.

Celý provoz má zpracován
harmonogram kontrol a údržby.
Ve spole'nosti je vytvoen
BAT je zavedení programH
a provád+n efektivní systém
kontroly a údržby,
školení. Pravideln+
které také zahrnují školení
jsou provád+ny porady vedení
a informovanost pracovníkH
a dále provozní porady,
o preventivních opateních
kdy pedm+tem porad
ke snížení specifických
nebezpe'í pro životní prostedí.
jsou mimo jiné i zavád+ní
a efektivita nápravných
a preventivních opatení.

Bude
v souladu
s BAT.
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BAT je návrh, uspoádání
a provoz zaízení takovým
zpHsobem, aby byla zajišt+na
prevence zne'išt+ní
identifikací rizika
a jeho cesty, jednoduchým
posouzení rizika a zavedení
tístupUového plánu 'inností
pro prevenci zne'išt+ní.
Stupe] 1:
 dostate'né rozm+ry
provozu,
 ut+sn+ní rizikových
ploch vhodnými
materiály,
_
a provoz  
 zajišt+ní stability
povrchové úpravy
výrobní linky
(kap. 5.1.2, str. 391,
a dalších zaízení
BREF STM)
(v'etn+ teploty
a nepravideln+
používaných zaízení).
Stupe] 2:
 dvojité obložení
nádrží obsahujících
nebezpe'né materiály
nebo spádování
rizikových míst,
 pracovní nádrže
v provozní lince
by m+ly být umíst+ny
na ut+sn+ných
spádovaných
plochách,

21

Je zaveden tístupUový plán
'innosti pro prevenci zne'išt+ní.
Stupe] 1
Celá linka byla navržena
tak, aby byla dostate'ná
pro zamýšlenou výrobu,
v'etn+ dostate'ných
manipula'ních a skladovacích
kapacit. Veškeré systémy,
ve kterých bude nakládáno
s chemickými látkami/sm+smi,
budou vodohospodásky
zabezpe'eny. Provozní nádrže
budou umíst+ny v záchytné
van+, sklad chemických
látek/sm+sí bude vybaven
nepropustnou podlahou odolnou
proti skladovaným materiálHm,
vyspádovanou ke kapacitní
záchytné jímce. Potrubní
systémy pro vedení
nebezpe'ných chemických látek
budou jišt+ny. Provozní zásoby
chemických látek/sm+sí
budou dle charakteru látek
a dle poteby ukládány
nad záchytnými vanami.
Pro zajišt+ní stability výroby
bude celý výrobní proces
realizován v automatickém
režimu, ízení systémem MaR,
kdy budou monitorovány
a vyhodnocovány klí'ové
parametry. Pro zajišt+ní výroby
v pípad+ výpadku elektrické
energie bude k dispozici záložní
zdroj energie.
Stupe] 2
Veškeré systémy,
ve kterých bude nakládáno
s chemickými látkami/sm+smi,
budou vodohospodásky
zabezpe'eny. Provozní nádrže
budou umíst+ny v záchytné
van+, sklad chemických
látek/sm+sí bude vybaven
nepropustnou podlahou odolnou
proti skladovaným materiálHm,
vyspádovanou ke kapacitní
záchytné jímce. Potrubní
systémy pro vedení
nebezpe'ných chemických látek
budou jišt+ny. Provozní zásoby
chemických látek/sm+sí budou
dle charakteru látek
a dle poteby ukládány

 provozní pracovníci
jsou školeni v používání
tohoto systému,
Minimalizace míry
zmetkovosti
 zjišt+ním,
(kap. 5.1.1.3,
zda si jsou odb+ratelé
str. 390,
v+domi možnosti daného
BREF STM)
procesu a posouzení
možnosti dané povrchové
úpravy.

Kritické hodnoty
pro dané  
(kap. 5.1.1.4,
str. 390,
BREF STM)
Bude
v souladu
s BAT.

BAT je stanovit kritické
hodnoty provozu zaízení
(nebo referen'ní hodnoty)
nepetržitým monitorováním
provozu zaízení a porovnáním
s vn+jšími kritickými
hodnotami. Základní operace,
pro které jsou stanoveny
kritické hodnoty, jsou:
- spoteba energie,
- spoteba vody,
- spoteba surovin.

BAT je optimalizace
jednotlivých 'inností
a provozních linek
na základ+ výpo'tu teoretické
spoteby a emisí pro vybraná
Optimalizace
a kontrola provozní
významná opatení
a porovnání t+chto hodnot
linky (kap. 5.1.1.5,
str. 390, 391,
s aktuálními hodnotami.
BREF STM)
Pro automatické provozní
linky je BAT kontrola
probíhajícího procesu
a jeho optimalizace
v reálném 'ase.
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pokyny a další dokumentace,
se kterými budou pracovníci ádn+
seznámeni. Seznámení s provozní
dokumentací budou sou'ástí
periodických školení.
Bude ustanoven ekolog
spole'nosti, který bude zastešovat
celou oblast ochrany a tvorby
životního prostedí. V provozu
bude sledována 'etnost a objem
zmetkovitosti a na poradách
vedení i na provozních poradách
budou diskutovány pí'iny vzniku
zmetkH, a to nejen v pípad+
nárHstu objemu zmetkH.
Na lince povrchových úprav
bude realizován monitoring:
- spoteby chemických
látek/sm+sí,
- spoteby elektrické energie,
- spoteby zemního plynu
(nepímý ohev lázní),
- spoteby vody.
Výsledky monitoringu
budou prHb+žn+ sledovány
a vyhodnocovány. Dále
bude monitorováno množství
vypoušt+ných odpadních vod,
v'etn+ pípadného
kvalitativního monitoringu
ukazatelH dle integrovaného
povolení.
Provoz linky povrchových úprav
bude ízen automaticky
systémem MaR. Sou'ástí
bude i vyhodnocování klí'ových
parametrH v reálném 'ase.
Výroba bude probíhat
podle pesných specifikací
a pracovních postupH
pro jednotlivé typy výrobkH
a pro daný druh povrchové
úpravy. Odchylky od t+chto
postupH jsou nepípustné,
z tohoto dHvodu je nutno
provád+t prHb+žnou
sofistikovanou kontrolu celého
výrobního procesu. Výroba musí
probíhat v souladu se standardy
zavedenými pro Automotive.
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Havarijní plán stanoví píslušné
- zajišt+ní, aby byli pracovníci
odpov+dnosti, bude popisovat
dostate'n+ seznámení
provozní prevenci a zásah
_
s ochranou životního
v pípad+ modelových situací
a provoz  
prostedí a cvi'ení
úniku závadných látek,
povrchové úpravy
pro pípady únikH a havárií,
se kterými bude v závod+
(kap. 5.1.2, str. 391,
- stanovení úlohy
nakládáno. Dále bude zpracován
BREF STM)
a odpov+dnosti jednotlivých
protokol o nezaazení dle zákona
pracovníkH.
o prevenci závažných havárií.
BAT je promíchávání všech
pracovních lázní,
které ?G>  >
'  roztoku k povrchu
 H Promíchávání se provádí:
>+ * kapaliny,
mechanickým pohybem
 H
3ást van bude 'eena
nízkotlakým vzduchem:
dmychadlovým vzduchem
1. pro  + kde vzduch
pomocí 'eicích registrH
Promíchávání
napomáhá ke chlazení
umíst+ných na dn+ jednotlivých
pracovních lázní
  
van. ZároveU budou lázn+
(kap. 5.1.3, str. 392,
  rekuperaci
promíchávány pohybem dílcH,
BREF STM)
* H
resp. zavážením a vytahováním
2.  anodické oxidaci,
záv+sH z/do funk'ních lázní.
3. pro další procesy,
které pro dosažení
vysoké kvality
vyžadují H  
promíchávání,
4. v   7
kde je nutné odstranit
reaktivní plyny
L  vodík).
BAT je zvýšit životnost
pracovní  + i kvalitu
procesu,   ? *
v systémech pracujících
Obecné techniky
Provoz linky povrchových úprav
prakticky v uzaveném
bude automatizován, ízen
pro údržbu
materiálové okruhu:
systémem MaR s automatickým
pracovních lázní
- stanovením kritických
vyhodnocováním klí'ových
(kap. 5.1.7, str. 398,
kontrolních parametrH,
BREF STM)
(kritických) provozních parametrH.
- udržováním t+chto parametrH
ve stanoveném rozsahu
odstraUováním zne'išt+ní
lázní.
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nad záchytnými vanami.
Technologie procesních van
bude opatena tzv.
„protivanami“, což znamená,
že v pípad+ údržby mHže dojít
k pe'erpání obsahu van do jiné
nádrže s dostate'nou kapacitou,
nemHže tak dojít
k jejich pete'ení.
Celá technologie,
v'etn+ skladování surovin
a materiálH, bude ádn+
zabezpe'ena proti úniku
 jestliže
závadných látek do životního
jsou kapaliny
prostedí. Veškerá potrubní
pe'erpávány
vedení budou ádn+ ozna'ena
mezi jednotlivými
sm+rem toku a druhem média.
nádržemi, m+la
U vzorkovacích kohoutH
by být velikost nádrží
pracovních nádrží budou
dostate'ná,
umíst+ny záchytné nádoby,
 systém kontroly únikH
potrubní trasy budou zaúst+ny
nebo ut+sn+ná plocha
do pracovních 'i píslušných
by m+ly být
odpadních nádrží.
kontrolovány
V pípad+ úniku obsahu
v rámci plánu údržby.
z pracovních a skladovacích
Stupe] 3:
_
nádob/nádrží budou tyto úniky
 pravidelná kontrola
a provoz  
zachyceny v záchytných
a zkušební programy,
povrchové úpravy
systémech. Pípadné pepln+ní
plány,
havarijní

(kap. 5.1.2, str. 391,
pracovních a pípadný únik
které obsahují:
BREF STM)
do záchytných nádrží budou
- základní havarijní plán
signalizovány obsluze linky
provozu (podle velikosti
(zvukový a vizuální signál).
a umíst+ní provozu),
Stupe] 3
- havarijní prostupy
- Pro identifikaci pípadných
pro úniky olejH
únikH látek závadných vodám
nebo chemikálií,
bude vytvoen a provozován
- kontroly zaízení linky,
kontrolní systém pro zjišGování
- sm+rnice pro nakládání
jejich únikH. Systém
s odpady pi odstraUování
bude spo'ívat v pravidelné
únikH,
kontrole jednotlivých úsekH,
- identifikace vhodných
kdy o kontrole bude proveden
zaízení a jejich pravidelná
záznam do píslušného
kontrola a provozní kázeU,
formuláe. Pípadné pepln+ní
pracovních nádrží a pípadné
úniky do záchytných nádrží
budou signalizovány obsluze
linky (zvukový a vizuální
signál). Pro areál
bude vypracován a schválen
havarijní plán dle zákona
o vodách, který stanoví postupy
pro provád+ní preventivního
výcviku a pijetí opatení
v pípad+ mimoádných situací
a havárií v areálu závodu.
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BAT je:
zabránit ) ' *>
chlazení optimalizací
složení pracovní  +
a pracovní teploty v daném
rozmezí. Kontrola teploty
procesu a její udržování
v optimálním rozp+tí.
 používání uzaveného
Složení lázní v lince povrchových
chladicího systému pro nové úprav bude prHb+žn+ sledováno
nebo rekonstruované
a upravováno dle stanovených
chladicí systémy,
receptur. V rámci provozního
monitoringu bude sledována
 využití pebyte'né energie
a automaticky regulována teplota
pracovních roztokH
pracovních lázní, teplota
k odpaování, jestliže:
bude zaznamenávána v ídicím
- je poteba snížit objem
systému.
roztoku pro zp+tné získání
N+které lázn+ bude vzhledem
chemikálií,
k vytváení tepla poteba
- je možné kombinovat
chladit na pedepsané teploty.
odpaování s kaskádovým
K tomuto ú'elu
oplachem a/nebo oplachem
budou instalovány chladicí
s minimálním množstvím vody,
jednotky s chladivem R-32
aby se minimalizovalo množství
a spirálovým kompresorem.
odpadních vod a vypoušt+ných
Použití ekologického chladiva
materiálH z procesu,
R-32 a freecoolingu snižuje
 instalací 7 
spotebu energie. Pro linku
systému místo chladicího
bude realizován uzavený
systému, jestliže srovnání
systém chlazení. U procesu
 ) energie ukáže,
šestimocného chromování
že pro 
bude použita atmosférická
je  ) energie nižší
odparka, která vedle snížení
než pro  '  chlazení
objemu lázn+ pro lepší zp+tné
a složení roztoku je stabilní.
využití výnosu, 'áste'n+ zajistí
BAT je navrhnout,
i chlazení chromovací lázn+
konstruovat a udržovat
a sníží spotebu elektrické
  % chladicí systém
energie na chlazení.
tak, aby se zabránilo vzniku
a  > legionely.
BAT není používání
H'  chladicího
systému, mimo  
kdy to >* U> místní
zdroje vody
nebo kdy se voda + +
využívá.


Chlazení
(kap. 5.1.4.4,
str. 393,
BREF STM)
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BAT je snížení tepelných ztrát:
 druhotné využití tepelné
energie,
 snížení množství
odsávaného vzduchu
nad ohívanými roztoky,
 optimalizace složení
pracovní lázn+ a pracovní
Množství odsávané vzdušiny
teploty v daném rozmezí.
bude ízeno systémem MaR
Kontrola teploty procesu
dle vyhodnocení provozních
a její dodržování
parametrH. Rovn+ž složení lázní
v optimálním rozp+tí,
v lince povrchových úprav
 izolace van s ohívanými
bude prHb+žn+ sledováno
pracovními lázn+mi
a upravováno dle stanovených
se provádí jednou nebo více
receptur. V rámci provozního
z následujících technik:
Snížení tepelných - použití dvouplášGových van,
monitoringu bude sledována
ztrát (kap. 5.1.4.3, - použitím izolovaných van,
a automaticky regulována teplota
str. 393,
pracovních lázní, teplota
- použitím izolace.
BREF STM)
bude zaznamenávána v ídicím
 izolace povrchu pracovních
systému.
roztokH používáním
Pracovní lázn+, které je nutné
izolovaných sekcí.
ohívat, budou opateny tepelnou
Výjimky jsou:
izolací.
- díly na záv+sech jsou malé,
Izolace povrchu pracovních lázní
lehké a mohly by být izolací
bude realizována tam,
shozeny,
kde to bude provozn+
- díly jsou tak rozm+rné,
a technologicky možné.
že mohou uváznout v sekcích
(nap. karoserie automobilH),
- izolace mohou zabránit
nebo narušit proces úpravy
ve van+.
BAT není promíchávání
ohívaných lázní vzduchem,
kdy se odpaováním zvýší
spoteba energie.
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Snížení vnosu
(kap. 4.5, str. 224,
BREF STM)

Vnos je možné minimalizovat
použitím úsporného oplachu
(nebo  )+ %* ponorem),
nebo takovým  + *
oplachové vody,
které je možné,
 vzduchovými noži
nebo ždímacími válci
v procesech pokovování H
nebo v kontinuálních
procesech. Vliv vnosu
je také možné minimalizovat
používáním >'  %7
chemikálií.
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Jako záv+re'ný oplach v lince
bude použit cirkula'ní oplach.
Oplachová voda bude kontinuáln+
'erpána na iontom+ni'e,
bude jimi 'išt+na a po vy'išt+ní
vracena zp+t do cirkula'ního
oplachu. Tento oplach poskytne
velmi kvalitní opláchnutí dílH
pi nízké spoteb+ vody a nízké
produkci odpadních vod.
Dopravníky budou vybaveny
odkapovou vani'kou,
ve které bude zachycen okap lázní
ze zboží. Okap bude z vani'ky
sveden do sb+rného žlábku
a z n+j odvád+n pímo
na 'istírnu odpadních vod. Díky
tomu bude zmenšen výnos lázní
do oplachových van a snížena
spoteba oplachové vody.
Oplachy budou protiproudé
vícestupUové (pevážn+
tístupUové) a v+tšinou
s postikovým rámem v posledním
stupni, díky 'emuž lze dosáhnout
nízké spoteby vody a nízké
produkce odpadních vod.

Bude
v souladu
s BAT.

Snížení  )
vody
v procesu
(kap. 5.1.5.1,
str. 394,
BREF STM)

I ) vody jako jedné
z  '%7 komodit procesu
povrchových úprav
bude monitorována, výsledky
monitoringu budou H)+ +
sledovány a vyhodnocovány.
Dále bude monitorováno
množství >?+ %7
odpadních vod,
'  +    kvalitativního
monitoringu >  H
dle integrovaného povolení.
Po každé pracovní lázni
bude následovat oplach vodou,
který bude posílen   %*
BAT pro minimalizaci
tryskami  vytahování zboží
 ) vody je:
z oplachu a dále bude ?+
 monitorování všech míst
 ' % okap,
 ) vody a * H
který minimalizuje vnos do další
v provozu, zaznamenávání
pracovní  +
&H  ) na daném
Bude +  regenerace vody
 + (hodinové, denní,
s využitím  *+ 'H
*+  nebo týdenní)
(+  budou % +
a kontrola požadovaných
odpadní vody z van 7H
&H Údaje se používají
Odpadní oplachové vody
ke stanovení kritických
budou svedeny potrubím podél
hodnot a odpovídajícího
linky a dále '   do stávající
systému environmentálního
'   odpadních vod firmy
 
KOVOFINIŠ a.s.
 +  využití vody
a to na  + smluvního
z oplachových lázní
vztahu. Oplachové odpadní vody
a +  využití vody
z linky povrchových úprav
v procesech vhodných
budou +  na  druhy
pro úpravu kvality vody,
– s obsahem šestimocného
 používání >'  %7
chromu, alkalicko-kyselé
chemikálií v následujících
a s obsahem komplexotvorných
'  7 aby bylo možné látek. Oplachové odpadní vody
minimalizovat  )>
budou jímány v 3(
oplachu mezi +*
v samostatných jímkách
výrobními operacemi.
nebo nádržích. Jednotlivé druhy
odpadních vod z linky
povrchových úprav
budou vedeny na 3(
(provozuje jiný subjekt) + +
tak, aby byla možná jejich
 & chemickými procesy
– neutralizace, následuje srážení,
usazování a filtrace  + 
kalu. Linka je projektována tak,
aby bylo možné
z technologického hlediska
 náplní v  >* U> 7
minimalizaci  ) oplachu
mezi výrobními operacemi.
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V +%7 linkách
je BAT > +?
"+?
tak, aby se minimalizovalo
(kap. 5.2.1, str. 404,
 +?  ztráty  H
BREF STM)
a maximalizovala
se proudová &' 
Pro dekorativní povlaky
je BAT nahrazení šestimocného
chromu:
- lázn+mi trojmocného
chromu. Pokud je požadována
vyšší korozní odolnost
povlaku, je možné použít
lázeU trojmocného chromu
s vyšší tloušGkou niklové
mezivrstvy a/nebo použít
pasivaci organickými
slou'eninami (pro CrIII
chloridové a síranové lázn+,)
nebo:
- bez-chromovými technikami,
nap. slitinou cín-kobalt,
pokud to umožní specifikace.
Jsou ale pípady, kde je nutné
používat pro dekorativní
chromování lázn+ šestimocného
chromu, nap. jestliže odb+ratel
Dekorativní
požaduje:
chromové povlaky
 zbarvení povlaku,
(kap. 5.2.5.7.1,
 vysokou korozní
str. 407,
odolnost,
BREF STM)
 tvrdost nebo odolnost
k od+ru.
Technologie pokovování
šestimocným chromem
pedstavuje významnou
investici a zahrnuje adu
speciálních zaízení, nap.
anody a pracovní lázn+. Není
možné jednoduše m+nit lázn+
pro jednotlivé odb+ratele.
Aby se ale minimalizovalo
množství šestimocného chromu
je možné používat techniku
chromování za studena
a v zaízeních, kde je více
než jedna linka pro dekorativní
tvrdé chromování je možnost
použít v jedné nebo více linkách
pracovní lázn+ se šestimocným
chromem a jednu nebo více
linek s lázn+mi trojmocného
29

Pro každý jednotlivý výrobek
bude navržen speciální
+?7 stojan,
tím se *O* + využije
optimální plocha pro provedení
povrchových úprav pro jeden
+ minimalizace  >
lázní, minimalizují
se tak i ztráty  H v procesu.

Jedním z cílH spole'nosti
je využívání technologií s mén+
nebezpe'nými látkami/sm+smi
a neustálá kontrola
nebezpe'ných vlastností
používaných chemických látek
a sm+sí a zjišGování možnosti
náhrad za mén+ nebezpe'né
chemické látky a sm+si.
Rozhodujícím kritériem
je ovlivn+ní kvality výsledného
produktu, pomocným kritériem
pak ekonomická stránka.
Úplná náhrada šestimocného
chromu není pro plánované
povrchové úpravy a výrobkové
portfolio možná. V lince
bude jako alternativa
k moení plastových dílH
ve sm+si kyselin sírové
a chromové, obsahující
šestimocný chrom, zaazeno
i bezchromové moení
(bez obsahu šestimocného
chromu):
- bezchromová pedúprava,
niklování lesklé, niklování
mikroporézní, chromování
tímocné,
- bezchromová pedúprava,
niklování saténové, niklování
mikroporézní, chromování
tímocné.
Pro chromování na bázi
tímocného chromu
budou k dispozici dva typy
elektrolytH, a to na chloridové
bázi a síranové bázi.
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Pro každý jednotlivý výrobek
bude navržen speciální
+?7  @+
tím se *O* + využije
optimální plocha pro provedení
povrchové úpravy pro jeden
+ "+ bude konstruován
BAT je ) + výnosu
tak, aby minimalizoval zachycení
pracovního roztoku
jak  * na +*
v +%7 procesech
tak na jednotlivých +? %7
kombinací následujících
dílech. Pracovníci,
technik:
  budou +? díly
• > *  H
na stojany, budou proškoleni
na + 7 tak,
z používání správných H
aby se zabránilo zádrži
+H '  + H)> >* +
pracovního roztoku
dílu. Doba okapávání
na + 7 v rozích
mezi jednotlivými vanami
a +?  H tak,
se bude lišit dle druhu výrobku
aby roztok vytékal
L+>M bude   
z povrchu >' 
*+
•  vyjímání +H
dodržováním  ' 
I>' technologického
doby na odkapání,
procesu bude odkovení L'?+ M
+H I>' údržby +H
• pravidelnou kontrolou
Záv+sové procesy
bude denní vizuální kontrola
a údržbou +H tak,
– snížení výnosu
neporušenosti povrchu +H
že se na nich nevyskytují
(kap. 5.2.2,
Povrch +H bude hydrofobní.
trhliny nebo praskliny,
str. 404, 405,
S dodavateli bude  ? ideální
které by mohly zadržovat
BREF STM)
tvar dílu L  technologické
pracovní roztok,
otvory), který nejen
a aby povlak na + 7
že bude optimalizovat kvalitní
byl hydrofobní a ?G
povrchovou úpravu,
tyto vlastnosti,
ale  U umožní ideální
• dohodou s )+ 
pokovení   7 ploch (pokud
aby )+  >' 
to bude vyžadováno).
*+ minimální tvary,
Mezi jednotlivými
které by mohly zadržovat
technologickými vanami
pracovní roztok,
budou instalovány tzv. okapové
nebo zajistit výtokové
 ?  (tvar A),
otvory na dílech,
které budou vracet pracovní
• vkládáním odkapávacích
roztoky zpátky do lázní.
desek mezi vany,
• vracením 7H  *
Voda z oplachových lázní
a  H bude + + využívána
mlhou nebo aerosolem
jako U pro  >? > => '
pracovních  H +
vanu. Dále bude + 
do nádrží.
regenerace vody s využitím
 *+ 'H v kationtovém
a aniontovém cyklu; z oplachu
se + stává demi voda,
která se vrací zpátky
do  >?  oplachu.
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Provozovatelé povrchových
úprav, pedevším
v samostatných provozech,
pracujících na smluvním základ+,
nejsou dostate'n+ informováni
odb+rateli o typu oleje
nebo maziva na povrchu dílH
nebo sou'ástek. BAT je dohoda
mezi odb+ratelem
a provozovatelem
pedcházejícího zpracování
výrobku o:
 minimalizaci množství
oleje nebo maziva
na povrchu dílH a/nebo
 výb+r oleje, maziva
nebo systému,
které umožní použití
odmašGovacího systému,
který je nejmén+
škodlivý pro životní
prostedí.
Náhrada a %)+ BAT je, v pípad+ pebytku oleje
*?G'H
na povrchu, použití fyzikálních
(kap. 5.2.5.9,
metod k odstran+ní oleje,
str. 409,
nap. odstedivky
BREF STM)
nebo vzduchových nožH.
Pro rozm+rné díly
a/nebo díly se zásadními
požadavky na kvalitu
povrchu/nákladné díly lze použít
ru'ní mechanického otírání.
VODNÉ ODMAŠhOVACÍ
ROZTOKY
BAT je snížit množství
používaných chemikálií
a energie pi odmašGování
vodnými odmašGovacími roztoky
používáním lázní s vysokou
životností a regenerací lázní
a/nebo kontinuální údržbou,
v lince nebo mimo linku.
VYSOCE Ú3INNÉ
ODMAŠTOVÁNÍ
Pro vysoce ú'inné 'išt+ní
je BAT použití kombinace
technik nebo speciálních technik
nap. 'išt+ní suchým ledem
nebo ultrazvukové 'išt+ní.
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S dodavateli vstupních materiálH
bude komunikován požadavek
na co nejmenší zatížení
dodávaných dílH k pokovení oleji
nebo mazivy. V pípad+
nadm+rného zne'išt+ní dodaných
materiálH oleji/mazivy bude tento
buN vracen dodavateli,
nebo budou materiály podrobeny
ru'nímu mechanickému o'išt+ní
ped vstupem do procesu výroby,
a tím i ped procesem
odmašGování v rámci povrchové
úprav, pípadn+ bude
odmašGování zadáno
dodavatelské spole'nosti. Proces
odmašGování je výhradn+
alkalický (bez použití látek/sm+sí
s obsahem organických
rozpoušt+del). Údržba lázní
a sledování optimální
koncentrace viz vyhodnocení
pedchozích parametrH BAT.
Lázn+ odmašGování budou
osazeny odlu'ova'em oleje.
Všechny lázn+ povrchové úpravy
budou provozn+ (laboratorn+)
sledovány a bude tak ízen+
provád+na pípadná úprava
složení náplní van. Vy'erpané
roztoky budou pedávány
oprávn+né osob+ k dalšímu
nakládání v rámci odpadového
hospodáství. V procesu
odmašGování nebudou používány
komplexotvorné látky.
O zavedení n+které z metod
vysoce ú'inného odmašGování
není v procesu odmašGování
uvažováno.

chromu. Pi vým+n+ pracovních
lázní za lázn+ trojmocného
chromu nebo za jiné je BAT
ov+it, zda komplexotvorné
látky nenarušují proces úpravy
odpadních vod.
Pi pokovování z lázní
šestimocného chromu
je BAT:
 snížení zne'išt+ní
ovzduší jednou
nebo kombinací
technik
- uzavíráním nádrží
s pracovními roztoky víky
pi pokovování, mechanicky
nebo manuáln+, pedevším
pokud jsou doby pokovování
dlouhé nebo v období
perušení výroby,
- používáním odsávání
s následnou kondenzací
Pokovování z lázní
mlhy v odparce v pípad+
se šestimocným
uzaveného okruhu. Látky,
chromem
které by narušovaly proces
(kap. 5.2.5.7.2,
vylu'ování povlaku, je nutné
str. 408,
z kondenzátu odstranit
BREF STM)
ped jeho zp+tným použitím
nebo je nutné je odstranit
údržbou lázn+.
- uzavíráním provozní linky
nebo pokovovacích van
pro nov+ budované
nebo rekonstruované provozní
linky a pokud mají sou'ástky
vhodnou velikost.
 provozování lázní
šestimocného chromu
v uzaveném okruhu.
Toto opatení vede
k tomu, že PFOS
a CrVI zHstávají
v pracovní lázni.
Dekorativní
chromové povlaky
(kap. 5.2.5.7.1,
str. 407,
BREF STM)

Bude
v souladu
s BAT.
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Po chromování
na bázi tímocného chromu
bude následovat
ješt+ bezchromová pasivace.

Bude
v souladu
s BAT.

Nádrže s pracovními roztoky
s obsahem chromu budou pln+
odsávané a vzdušina
bude vedena do protiproudého
absorbéru. Vany,
ve kterých budou vznikat
škodlivé výpary,
budou vybaveny mechanickým
víkem,
které se bude otvírat/zavírat
automaticky pi zakládání zboží
do vany nebo v pípad+ servisu
pomocí ovlada'e umíst+ného
na van+.

Bude
v souladu
s BAT.

Oplachování
(kap. 5.1.5.4,
str. 395,
BREF STM)

Oplachy budou protiproudé
vícestupUové (pevážn+ tístupUové)
a v+tšinou s postikovým rámem
v posledním stupni, díky 'emuž lze
dosáhnout nízké spoteby vody
a nízké produkce odpadních vod.
BAT je snížení spoteby vody
Dopravníky budou vybaveny
použitím vícenásobného
odkapovou vani'kou,
oplachu. Techniku úsporného
oplachu (pedb+žného oplachu) ve které bude zachycen okap lázní
ze zboží. Okap bude z vani'ky
je možné kombinovat
sveden do sb+rného žlábku
s dalšími oplachovými stupni
a z n+j odvád+n pímo na 'istírnu
pro zvýšení ú'innosti
odpadních vod. Díky tomu
vícestupUového oplachového
bude zmenšen výnos lázní
systému. Referen'ní hodnoty
do oplachových van a snížena
pro množství vypoušt+ných
spoteba oplachové vody.
vod z provozH se zavedenými
Jako záv+re'ný oplach v lince
BAT pro minimalizaci spoteby
2
bude použit cirkula'ní oplach.
vody jsou 3 – 20 l/m /oplach.
Oplachová voda bude kontinuáln+
Významnými technikami
'erpána na iontom+ni'e, bude jimi
pro dosažení spodních hodnot
spoteby vody daného rozsahu 'išt+na a po vy'išt+ní vracena zp+t
do cirkula'ního oplachu. Tento
jsou postikové techniky. BAT
oplach poskytne velmi kvalitní
je snížit spotebu surovin
opláchnutí dílH pi nízké spoteb+
využitím oplachové vody
vody a nízké produkci odpadních
z prvního oplachu
vod. Pi provozu technologie
k doplUování pracovních lázní.
bude provád+n automatický
monitoring spoteby vody,
v'etn+ monitoringu vody potebné
pro oplachy. Hodnoty
budou podrobeny vyhodnocení.
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Pro údržbu odmašGovacích
roztokH bude využívána
mechanická separace (filtrace)
a obnovování lázní. Dále
bude využíváno kaskádové
používání odmašGovacích
Údržba
Pro snížení spoteby materiálH
a energie je BAT použití jedné roztokH – ped vany ponorného
*?G7 7
odmašt+ní (alkalické)
lázní (kap. 5.2.6, nebo kombinace technik údržby
bude instalováno odmašt+ní
a prodloužení životnosti
str. 410,
postikem, které bude využívat
odmašGovacích roztokH.
BREF STM)
odmašGovací roztok z ponorných
odmašGovacích van; roztok
v ponorných vanách se tedy
nebude celý vym+Uovat,
bude pouze doplUován.
Složení lázní v lince
povrchových úprav
BAT je snížení viskozity
bude prHb+žn+ sledováno
optimalizací vlastností
a upravováno dle stanovených
pracovního roztoku:
receptur. V rámci provozního
 snížením koncentrace
monitoringu bude sledována
chemikálií
a automaticky regulována
nebo používáním nízko
teplota a vodivost pracovních
koncentrovaných procesH,
lázní, sledované parametry
Snížení viskozity
 pídavkem povrchov+
budou zaznamenávány
(kap. 5.1.5.3.1,
aktivních látek,
v ídicím systému. Na lince
str. 395,
 zajišt+ní, aby koncentrace
povrchových úprav
BREF STM)
pracovních chemikálií
budou dále pravideln+
nepekra'ovaly doporu'ené
odebírány provozní kontrolní
hodnoty,
vzorky jednotlivých lázní
 zajišt+ní optimální teploty
(v'etn+ oplachH) a tyto
pro daný proces
budou analyzovány v provozní
a požadovanou vodivost
laboratoi. Tím bude zajišt+no
roztoku.
udržování koncentrace lázní
v požadovaném rozmezí.
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Bude
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Bude
v souladu
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"+  použití
(kap. 5.1.6.2,
str. 397,
BREF STM)

DoplUování odparu do lázní
pro moení ve sm+si kyselin
sírové a chromové se bude dít
z následného ekonomického
oplachu, díky 'emuž bude 'ást
chemikálií recyklována a snížena
tak jejich spoteba.
U lázní pro šestimocné
chromování bude použito
odpaování z dHvodu lepšího
zp+tného využití výnosu. Pomocí
atmosférické odparky
se z chromovací lázn+ odpaí
ur'ité množství vody a vytvoí
se tak v+tší prostor
pro doplUování lázn+. Náhradou
za odpaený objem
bude do chromovací lázn+
doplUována oplachová voda
BAT je zp+tné použití kovu
z následného ekonomického
jako materiálu anody spolu
oplachu, díky 'emuž bude 'ást
se zp+tným využitím výnosH.
chemikálií recyklována a snížena
Tyto techniky využívají
tak jejich spoteba.
sou'asn+ i snížení spoteby
Celá ada pracovních roztokH
vody a zp+tné využití vody
(bezchromové moení, 'išt+ní,
pro další oplachové stupn+.
pedponor, aktivace, urychlení,
chemické niklování, imerzní
m+d+ní, kyselé m+d+ní,
niklování, tímocné chromování,
pasivace) bude kontinuáln+
filtrována.
LázeU pro moení ve sm+si
kyselin sírové a chromové
bude regenerována pomocí
elektrolýzy pes keramickou
membránu. Lázn+ pro tímocné
chromování síranové i chloridové
budou regenerovány zaízením
pracujícím na principu iontové
vým+ny. Pomocí speciálních
selektivních iontom+ni'H
budou z lázní odstraUovány
nežádoucí kationty kovH (Ni2+,
Cu2+, Fe3+).
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BAT je pedcházet ztrátám
kovH i dalších surovin
i snížení spoteby kovH
i nekovových slou'enin.
Dosahuje se toho kontrolou
a snížením množství výnosu,
popsané výše, a zvýšení
rekuperace výnosu,
v'etn+ technik iontom+ni'H,
membránových technik,
odpaování a dalších technik
k zakoncentrování a rekuperaci
výnosH a recyklaci oplachových
vod.
BAT je pedcházet ztrátám
 7
surovin z dHvodH pedávkování.
vzniku
Toho lze dosáhnout:
a snížení množství
 kontrolou koncentrace
H
chemikálií v pracovních
(kap. 5.1.6.1,
lázních,
str. 396,
BREF STM)
 zaznamenávání
a stanovování kritických
hodnot spoteby,
 oznamovat odchylky
od kritických hodnot
odpovídajícím osobám
a upravovat složení
pracovních lázní tak,
aby bylo v optimálním
rozsahu.
+? > se toho dosahuje
používáním analytické kontroly
(obvykle jako statistická
kontrola procesu, SPC)
a automatickým dávkováním.
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Techniky kontroly a snížení
výnosu z lázní jsou uvedeny
ve vyhodnocení výše uvedených
parametrH BAT.
Provoz linky povrchových úprav
bude automatizován, ízen
systémem MaR s automatickým
vyhodnocováním klí'ových
(kritických) provozních
parametrH. Složení lázní v lince
povrchových úprav
bude prHb+žn+ sledováno
a upravováno dle stanovených
receptur. V rámci provozního
monitoringu budou sledovány
klí'ové charakteristiky. Na lince
povrchových úprav budou dále
pravideln+ odebírány provozní
kontrolní vzorky jednotlivých
lázní (v'etn+ oplachH)
a tyto oplachy
budou analyzovány v provozní
laboratoi. Tím bude zajišt+no
udržování koncentrace lázní
v požadovaném rozmezí –
dle provozního postupu
pedúpravy vydaného
ve spolupráci s odb+ratelem,
ve kterém bude uvedena
optimální koncentrace lázní,
v'etn+ opatení na ešení
odchylek. Odchylky a následná
opatení budou zaznamenány
do píslušného interního
formuláe, opatení pro nápravu
budou neprodlená.
Bude provád+na regenerace vody
s využitím iontom+ni'H.

Bude
v souladu
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BAT je, jestliže
se v pípad+ zm+ny typu
nebo dodavatele chemických
látek provede
ped jejich zaazením
do výroby ov+ení
jejich vlivu na stávající systém
'istírny odpadních vod.
V pípad+, že se vyskytnou
možné problémy, je nutné:
 vyadit chemikálie,
nebo
 zm+nit systém úpravy
odpadních vod tak,
Stanovení,
aby k problémHm
identifikace
nedocházelo.
a odd+lení obtížn+ BAT je vyzna'ení, odd+lení
zpracovatelných a úprava tokH odpadních vod,
odpadních vod
o kterých lze pedpokládat,
(kap. 5.1.8.2,
že by se obtížn+ zpracovávaly
str. 399,
po smísení s ostatními toky
BREF STM)
odpadních vod, jako jsou:
- oleje a maziva
- kyanidy
- dusi'nany
- chromáty
- komplexotvorné látky
- kadmiun (doporu'uje
se odd+lovat vody
obsahující kadmium,
ale BAT je provozovat
procesy kadmiování
jako uzavené okruhy,
ze kterých
se nevypoušt+jí žádné
odpadní vody).
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V pípad+ zm+ny surovin
bude látka/sm+s posuzována
odpov+dnou osobou
provozovatele,
bude vyhodnocována
její nebezpe'nost
(tzv. Top analýza). Každá zm+na
surovin vstupujících do procesu
povrchových úprav s vlivem
na kvalitu odpadních vod
bude projednána se smluvním
partnerem, který bude zajišGovat
'išt+ní odpadních vod ve své 3OV.
S ohledem na b+žné standardy
v oblasti Automotive není
pedpokládán 'etný výskyt zm+n
surovinové základny. Odvád+ny
budou výhradn+ odpadní vody
z van oplachH. Odpadní oplachové
vody budou svedeny potrubím
podél linky a dále 'erpány
do stávající 'istírny odpadních vod
firmy KOVOFINIŠ a.s.
a to na základ+ smluvního vztahu.
Oplachové odpadní vody
z linky povrchových úprav
budou rozd+leny na ti druhy –
s obsahem šestimocného chromu,
alkalicko-kyselé a s obsahem
komplexotvorných látek.
Oplachové odpadní vody
budou jímány v 3OV
v samostatných jímkách
nebo nádržích. Jednotlivé druhy
odpadních vod z linky
povrchových úprav tedy budou
vedeny na 3OV (provozuje jiný
subjekt) odd+len+ tak,
aby byla možná jejich pedúprava
chemickými procesy –
neutralizace, následuje srážení,
usazování a filtrace zvodn+ného
kalu. Pozn.: Odpadní koncentráty
z aktivních van budou jímány
do zásobních nádrží
a budou pedávány k dalšímu
nakládání oprávn+né osob+ v rámci
odpadového hospodáství.

Minimalizace
upravovaných
množství látek
(kap. 5.1.8.1,
str. 399,
BREF STM)

BAT je minimalizace spoteby
všech vod v procesech,
ale mohou se vyskytovat
místní podmínky, kdy snížení
spoteby vody mHže
být omezeno zvýšením
koncentrace aniontH,
které se obtížn+ odstraUují.
BAT je odstran+ní
nebo minimalizace spoteby
a ztrát materiálH, pedevším
základních surovin,
viz také techniky snížení
spoteby vody a surovin
až k vytvoení materiálového
uzaveného okruhu.

Bude
v souladu
s BAT.
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Techniky minimalizace spoteby
a ztrát materiálH a základních
surovin (v'etn+ vody)
viz vyhodnocení pedchozích
parametrH BAT.
Na lince povrchových úprav
bude realizován monitoring,
v'etn+ monitoringu množství
vypoušt+ných odpadních vod
a pípadného sledování
kvalitativních ukazatelH
dle integrovaného povolení.

Bude
v souladu
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Zne'išt+ní
ovzduší
(kap. 5.1.10,
str. 401,
BREF STM)

Hluk
(kap. 5.1.11,
str. 404,
BREF STM)

Hladina absorbentu v nádrži
bude vymezena pepadem,
úbytek se bude dopoušt+t
po otevení ventilu na cirkula'ní
van+. Pro kontrolu bude nádrž
vybavena stavoznakem
s hladinom+rem pro automatické
dopoušt+ní absorbentu.
V rámci projektu zám+ru
byly identifikovány nové zdroje
hluku, v'etn+ uvedení
akustických výkonH.
Na základ+ výsledkH hlukové
studie, zpracované pro zám+r
BAT je identifikace zdroje
v rámci zjišGovacího ízení
významného hluku a možných
dle zákona '. 100/2001 Sb.,
cílH v okolí provozu.
v platném zn+ní, lze konstatovat,
BAT je snížení hluku,
že provozem nového pracovišt+
který mHže významn+ ovlivUovat
(nového závodu) nedojde
okolní prostedí, zavedením
k pekro'ení stanovených limitH
vhodných opatení
pro hluk. V hlukové studii
nap.:
byla hodnocena i zát+ž
1. ú'inná opatení v provozu,
pi soub+hu stávajících
nap.:
stacionárních zdrojH hluku
z provozu stávajících
-uzavírání dveí
prHmyslového areálu
mezi jednotlivými 'ástmi provozu
(KOVOFINIŠ a.s.), ani v této
-minimalizace dopravy
variant+ nebylo zjišt+no
a upravení dopravních dob
pekro'ení hygienických limitH
pro hluk. Provozem nového
pracovišt+ dojde k navýšení
hlukové zát+že oproti stávajícímu
stavu ve zvolených výpo'tových
bodech o hodnoty do 1 decibelu.
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BAT technologií je odsávání následujících
lázní:
lázn+, kdy
lázn+, kdy
není nutno
je nutno odsávat
odsávat
vzdušinu
vzdušinu

Bude
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Bude
v souladu
s BAT.
Zne'išt+ní
ovzduší
(kap. 5.1.10,
str. 401,
BREF STM)

nikl

X

lázn+
obsahující
kyselinu
dusi'nou,
kdy vznikají
emise NOx

X

pro lázn+
promíchávané
vzduchem
procesy
povrchových
úprav kovH,
kdy se uvolUují
jakékoliv kyselé
oxidy dusíku tj.:
 chemické
vyjasUování
hliníku
 ponorové
U

chemickém
lešt+ní slitin
m+di
 moení
kyselinou
dusi'nou,
která *H
obsahovat
i kyselinu
fluorovodíkovou
 chemické
snímání
povlakH
kyselinou
dusi'nou

pi
používání
kyseliny
pi používání
sírové
pi teplot+ kyseliny sírové
pi teplot+
pod 60 °C
nad 60 °C,
lázn+ moící obvykle
kdy vzniká
a snímací nevznikají
jemný aerosol
lázn+
kyselé
kyseliny,
obsahující
dýmy,
který je nutno
kyselinu
které je
odsávat
sírovou
nutno
z HH
odsávat
z dHvodH ochrany zdraví
' bezpe'nosti
ochrany
zdraví
'i
bezpe'nosti
Alkalické
odmašGovací
Alkalické
prostedky odmašGovací
nejsou
lázn+ pracující
t+kavé
pi teplotách
a není nutné nad 60 °C,
odsávat
uvolUují
z dHvodH
vodné
významné
ochrany množství vodní
alkalické
páry,
odmašGovací zdraví
které je vhodné
'i
lázn+
odsávat
bezpe'nosti
z dHvodH
nebo
z dHvodH úpravy prostedí
na pracovišti
ochrany
životního a jako prevence
prostedí vzniku koroze.
v dané
lokalit+.
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Pi provozu linky povrchových
úprav se z pracovních lázní
budou uvolUovat aerosoly a vodní
pára s obsahem používaných
náplní jednotlivých van. Funk'ní
vany budou odsávány a vzdušina
bude vedena do absorbérH (mokré
pra'ky), kde dojde k odstran+ní
zne'išGujících látek vypírkou.
Jednotlivé odsávané vany budou
vybaveny speciálními odsávacími
rámy s pípojnými hrdly. Hrdla
odsávacích rámH se pomocí
pružných hadic napojí
na odsávanou trasu vedenou
za vanami. Ú'innost zaízení
bude min. 99 %. Vzdušina
bude za absorbéry odvád+na
'tymi samostatnými výduchy
(ev. '. 101 – 104) do vn+jšího
ovzduší o výškách 12,5 m
(pevýšení nad terénem).
Pro 'išt+ní odpadní vzdušiny
bude pro každou VZT trasu
instalován absorbér výrobce
Kovofiniš, typ PA 35 000
(pro trasy I., II., a III.) a typ
PA 21 000 (pro trasu IV.).
Absorbér bude ešen jako kolona,
která bude umíst+na nad vanou
s absorbentem. Cirkula'ní
'erpadlo dopraví absorbent
z vany do kolony,
pes kterou se bude absorbent
samospádem vracet zp+t do vany.
Absorbent bude 'erpán
'erpadlem na rošty umíst+né
v t+lese absorbéru. Na roštech
dojde ke styku absorbentu
a odsávaného plynu, který
bude procházet protiproudn+ vH'i
absorbentu. Na roštech se vytvoí
vrstva nestabilní p+ny s velkým
povrchem, v níž dojde k absorpci
zne'išGujících látek. Plyn
bude dále proudit pes lapa'
kapek do výstupního potrubí
a absorbent bude natékat zp+t
do cirkula'ní nádrže.

Bude
v souladu
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BAT je ochrana spodních vod
a napomáhání likvidace provozu:
-v+novat pozornost pípadné
likvidaci provozu pi projektování
nebo rekonstrukci zaízení
-udržování materiálH v provozu
Ochrana spodních
na upravených plochách,
vod a likvidace
používání pedepsaných postupH,
provozu
prevence havárií a odpovídající
(kap. 5.1.12,
manipulace s materiály
str. 404,
a surovinami
BREF STM)
-zaznamenávat údaje
o používání základních
a nebezpe'ných chemikáliích
(pokud je to známo),
kde byly v provozu používány
a skladovány.
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Pro provozovnu byla zpracována
Základní zpráva uvádí informace
o stavu životního prostedí
v areálu s cílem uvedení areálu
do tohoto stavu v pípad+
ukon'ení provozu zaízení.
Ped ukon'ením provozu zaízení
bude Krajskému úadu
Kraje Vyso'ina pedložen Plán
postupu ukon'ení provozu,
který bude projednán a schválen
píslušnými správními úady.
Nebezpe'né látky: V pípad+
ukon'ení výroby provede
provozovatel od'erpání
a zneškodn+ní médií a pípadnou
dekontaminaci zaízení,
a to v termínu do 3 m+sícH
od ukon'ení výroby.
Pedpokladem je prodej
využitelných nebezpe'ných látek
a sm+sí jiným subjektHm
Nebezpe'né odpady: V pípad+
ukon'ení výroby provede
provozovatel pedání všech
nebezpe'ných odpadH
oprávn+ným osobám k dalšímu
využití 'i odstran+ní,
a to v termínu do 1 m+síce
od ukon'ení výroby.
Ostatní odpady: V pípad+
ukon'ení výroby provede
provozovatel pedání všech
odpadH klasifikovaných
jako ostatní oprávn+ným osobám
k dalšímu využití 'i odstran+ní,
a to v termínu do 6 m+sícH
od ukon'ení výroby ('asová
rezerva z dHvodu možného
vzniku stavebních a demoli'ních
odpadH).
Povrchové vody: Pi odstraUování
látek závadných vodám
se bude postupovat v souladu
se schváleným Plánem postupu
ukon'ení provozu a manipulace
se závadnými látkami
bude provád+na za zvýšeného
dozoru, pípadný pevoz
a zneškodn+ní budou provád+ny
v souladu se všemi právními
pedpisy, zejména ADR, zákon
o odpadech apod.

Hluk
(kap. 5.1.11,
str. 404,
BREF STM)

Bude
v souladu
s BAT.

V žádném výpo'tovém bod+
nedošlo k pekro'ení
hygienických limitH
a tyto budou i nadále dodržovány
s pom+rn+ výraznou rezervou.
Pi provozu zaízení
budou realizována organiza'ní
opatení (zavírání dveí a vrat)
k omezení hluku z provozu.
Výroba bude provád+na
v uzaveném areálu,
2. technická opatení,
budou zavírány dvee a vrata.
nap. instalací tlumi'H u velkých
V no'ní dob+
ventilátorH, používání akustických
bude minimalizována venkovní
uzáv+rH, pokud
doprava a peprava materiálH
to je technicky možné,
a surovin (naskladUování
pro zaízení s vysokým hlukem
do výroby) a externí transport
nebo celkovou hlu'ností,
(návoz dílcH k pokovení, návoz
atd.
surovin do závodu, expedice
výrobkH).
Na stacionárních zdrojích hluku
z provozu zám+ru
budou realizována technická
opatení (nap. kapotáž, instalace
tlumi'H, akustických uzáv+rH
apod) k omezení hluku z provozu
zám+ru. Odsávací zaízení
bude technologicky konstruováno
s cílem minimalizace hluku.
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Skladování
chemikálií
a dílH/podkladH
(kap. 5.1.2.1,
str. 391,
BREF STM)

Veškeré chemické látky/sm+si
budou skladovány v souladu
s požadavky uvedenými
v bezpe'nostních listech
a v souladu s požárními pedpisy.
Suroviny a pomocné materiály
budou skladovány a používány
v pHvodních obalech (sudy, IBC
SPECIFICKÉ BAT:
kontejnery, pytle), budou dodávány
 zabránit vzniku volného
dodavateli pímo do píslušných
kyanovodíku odd+leným
skladH, odkud budou pov+enými
skladováním kyselin
pracovníky odebírány a dávkovány
a kyanidH,
pímo do zaízení
 snížit nebezpe'í požáru
nebo technologických linek
odd+leným skladováním
dle pesn+ stanovených receptur
holavých a oxida'ních látek,
a pracovních postupH. V závod+
 snížit nebezpe'í požáru
bude zaveden skladový systém
odd+leným skladováním
umožUující efektivní ízení
v suchém prostedí
skladování materiálH a usnadUující
oxida'ních látek a látek,
úklid prostor. Všechny suroviny
které se mohou samovoln+
a materiály budou poptávány
vznítit ve vlhkém prostedí.
v takových množstvích a baleních,
Ozna'ením prostoru skladu
aby bylo zajišt+no jejich zpracování
t+chto chemikálií,
po dobu trvanlivosti ur'enou
aby se zabránilo použití vody
výrobcem. Vodohospodáské
k hašení v pípad+ požáru,
zabezpe'ení areálu a zpHsob
 zabrán+ní kontaminace pHdy
skladování s chemickými
a vod úniky a úkapy
látkami/sm+smi viz vyhodnocení
chemikálií,
pedchozích parametrH BAT.
 ) + nebo ochrana
S materiály a surovinami
  korozí skladovacích
bude nakládáno dle stanovených
nádob, potrubí, dopravních
postupH. Pro všechny chemické
a kontrolních systémH
látky a sm+si budou zpracovány
ped pHsobením korozivních
tzv. Bezpe'nostní karty
chemikálií a par
a budou k dispozici aktuální
pi manipulaci s nimi.
bezpe'nostní listy.
Minimalizace dodate'ných
Budou evidovány spoteby
procesH je BAT, tj. zabránit
chemických látek/sm+sí.
degradaci kovových podkladH
S materiály bude nakládáno
pi skladování jedním
dle stanovených postupH. Díly
nebo kombinací opatení:
k pokovení budou skladovány
 zkrácením doby skladování,
jen v provozn+ nutném
 kontrolou vlhkosti, teploty
množství, s rezervou
a/nebo pH v prostedí
pro pípad výpadku dodávek.
skladu,
V závod+ bude zaveden
 použitím konzerva'ních
skladový systém umožUující
povlakH nebo balení.
efektivní ízení skladování
materiálH a usnadUující úklid
prostor. Tímto systémem
bude zabezpe'eno
vyskladUování dílcH do výroby
dle data jejich píjmu
a dle druhu provád+ných
operací ve výrobních linkách.
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Podzemní vody: Provozovatel
provede zkušební rozbory
podzemní vody z hlediska možné
kontaminace v termínu do 6 m+sícH
od ukon'ení provozu v rozsahu
dle Základní zprávy.
Pi odstraUování látek závadných
vodám se bude postupovat
v souladu se schváleným
vodohospodáským havarijním
plánem a manipulace
bude provád+na za zvýšeného
dozoru, pípadný pevoz
a zneškodn+ní budou provád+ny
v souladu se všemi právními
pedpisy, zejména ADR,
zákon o odpadech apod.
PHda: Provozovatel provede
zkušební rozbory pHdy z hlediska
možné kontaminace v termínu
-provád+t ro'n+ aktualizaci t+chto
do 6 m+sícH od ukon'ení provozu
údajH v souladu s EMS
v rozsahu dle Základní zprávy.
Ochrana spodních
-užívat získané informace
Pi odstraUování látek závadných
vod a likvidace
pi ukon'ení provozu zaízení,
vodám se bude postupovat
provozu
likvidací vnitního zaízení
(kap. 5.1.12,
v souladu se schváleným Plánem
provozH, budov a dalších
postupu ukon'ení provozu
str. 404,
pozHstatkH provozu
a manipulace bude provád+na
BREF STM)
-provedení opatení na ochranu
za zvýšeného dozoru, pípadný
spodních vod nebo pHdy
pevoz a zneškodn+ní
ped možným zne'išt+ním.
budou provád+ny v souladu
se všemi právními pedpisy,
zejména ADR, zákon o odpadech
apod.
Další opatení: Odstran+ní
'i pípadná likvidace zaízení bude
provedena v termínu do 3 let
od ukon'ení výroby, pokud
odstran+ní a likvidace
budou relevantní. S materiály
a surovinami bude nakládáno
dle stanovených postupH.
Pro všechny chemické látky a sm+si
budou zpracovány
tzv. Bezpe'nostní karty
a budou k dispozici aktuální
bezpe'nostní listy.
Budou evidovány spoteby
chemických látek/sm+sí.
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7.5. Technický pokrok

7. Souhrnné hodnocení BAT
> + 

Technický pokrok bude u povolovaného  

7.1. Použití nízkoodpadové technologie

Hledisko bude @ Q

Nezbytné druhy H které budou produkovány )+ * provozní '  budou *> +
   k využití nebo  +  + %* osobám, které jsou  +  ze zákona
k jejich    L'  + )  ' %7 HM

7.6. Charakter, ><9 ;L a množství emisí
a) Emise do ovzduší
 provozu linky povrchových úprav se z pracovních lázní budou >U aerosoly a vodní
pára s obsahem používaných náplní jednotlivých van. T> ' vany budou odsávány
a vzdušina bude vedena do ))H (mokré ' M kde dojde k  +  '?G> 7 7
látek vypírkou. Jednotlivé odsávané vany budou vybaveny speciálními odsávacími rámy
s   %* hrdly. Hrdla odsávacích *H se pomocí pružných hadic napojí na odsávanou
trasu vedenou za vanami. X'    bude * * + 99 %.
Hledisko bude @ Q

7.2. Použití látek NU Q 77A@7< GF
)  ' %7 látek jako surovin a pomocných látek je nezbytnou >'
Používání
výrobního procesu. S )  ' %* látkami bude nakládáno v souladu se zákonnými
požadavky. Pro všechny používané látky budou k dispozici BL, podle kterých bude s látkami
nakládáno.
Hledisko bude @ Q

b) Emise do vody
(+  budou % + odpadní vody z van 7H Odpadní oplachové vody budou
svedeny potrubím podél linky a dále '   do stávající '   odpadních vod firmy
KOVOFINIŠ a.s. a to na  + smluvního vztahu. Odpadní vody z 3( jiného subjektu
budou >?+  do významného vodního toku Sázava, a to v souladu s platným
vodoprávním rozhodnutím. Oplachové odpadní vody z linky povrchových úprav
budou +  na  druhy – s obsahem šestimocného chromu, alkalicko-kyselé
a s obsahem komplexotvorných látek. Oplachové odpadní vody budou jímány v 3(
v samostatných jímkách nebo nádržích. Odpadní koncentráty z aktivních van budou jímány
do zásobních nádrží a budou    k dalšímu nakládání  +  )+ v rámci
odpadového  
Hledisko bude @ Q
c) Emise hluku, vibrací a neionizujícího  
Hlukové emise jsou minimalizovány technickým  ?

*  



Hledisko bude @ Q
Hledisko vibrací a neionizujícího   – nerelevantní.

7.7. Datum uvedení AB=A7 = do provozu
Plánované uvedení  

Hledisko bude @ Q

do provozu je ' 

2020.

7.8. Doba @ 8B7 C k zavedení BAT
Navržená technologie povrchové úpravy H je v souladu s vydaným BREF pro povrchové
úpravy H a H s použitím elektrolytických nebo chemických >H (srpen 2005).
BAT plynoucí z obecných horizontálních BREF pro jednotlivé pracovní operace
budou >U 

7.9. $@ 8B7 a druh surovin používaných v technologickém procesu
8
a energetická ><9

7.3. Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají
v technologickém procesu, @B=@6 Q využívání a recyklace odpadu
všechny vstupní suroviny (chemické
Provozovatel bude používat v posuzovaném  
látky a *+ laky apod.) v *  technologicky ) + nutné v rámci zavedených *H
EMS a kvality, jejich  ) bude   + kontrolována a vyhodnocována.
ve *+ kyselin sírové a chromové se bude dít
CU odparu do lázní pro *
z následného ekonomického oplachu, díky ' *> bude ' chemikálií recyklována a snížena
tak jejich  ) U lázní pro šestimocné chromování bude použito  z H>
lepšího +  využití výnosu. Pomocí atmosférické odparky se z chromovací  + 
>' množství vody a  se tak +? prostor pro U  + Náhradou
za  % objem bude do chromovací  + U  oplachová voda z následného
ekonomického oplachu, díky ' *> bude ' chemikálií recyklována a snížena
tak jejich  ) Celá  pracovních  H (bezchromové *  '?+    
aktivace, urychlení, chemické niklování, imerzní *++  kyselé *++  niklování,  *7 
chromování, pasivace) bude   > + filtrována. K U pro * ve *+ kyselin sírové
a chromové bude regenerována pomocí elektrolýzy   keramickou membránu. K +
pro  *7  chromování síranové i chloridové budou regenerovány   * pracujícím
na principu iontové %*+  Pomocí speciálních selektivních  *+ 'H budou z lázní
U  nežádoucí kationty H (Ni2+, Cu2+, Fe3+).
Odpad bude  + dle >H a kategorií a   +   k využití, recyklaci
nebo  +  + %* osobám.
Hledisko bude @ Q

7.4. Srovnatelné procesy, AB=A7 = <9 provozní metody, které již byly > @QR Q
vyzkoušeny v @ MNL  UN NQB=8;J
Výrobní procesy a provozní metody používané v povolovaném  
v rámci EU i 7 +* *+  >
Hledisko je @ Q

Provozovatel bude evidovat a vyhodnocovat  )> surovin, paliv, energií a médií
ve zdrojích, rozvodech a  )' 7 '  + ztrát v rámci zavedených *H EMS.
45
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jsou srovnatelné

 Vyhláška ' 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami
a o náležitostech havarijního plánu, H)> hlášení havárií, jejich  ? U
a U jejich škodlivých   H v platném  + 
 Vyhláška ' 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném  + 
 Vyhláška 288/2013 Sb., o provedení +  %7 ustanovení zákona o integrované
prevenci, v platném  + 
 Vyhláška ' 415/2012 Sb., o  >  úrovni  '?G a jejím ?G
a o provedení +  %7 dalších ustanovení zákona o 7 + ovzduší, v platném
 + 

9. Seznam použitých zkratek
ADR
BAT
BL
BREF
3(
Demi voda
EL
EMS
IP
IPPC
KÚ
MaR
OEL
OŽP
e
ZL
ŽP

látky nebo  *+  jejichž  + jde o )  ' 
osob,   a +7 a není ohroženo životní  
nejlepší dostupná technika
)  '  listy
 =  ' dokument o nejlepších dostupných technikách
'   odpadních vod
demineralizovaná voda (ultra ' voda)
emisní limit
environmentální systém managementu
integrované povolení
integrovaná prevence a omezování  '?+
krajský &
systém *+ a regulace
obecný emisní limit
ochrana životního  
provozní 
 '?G> 7 látky
životní  
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Bude +  bilance všech surovin a energie za &'  * dosažení jejich optimální
bylo vyprojektováno na úrovni nejlepších dostupných technik.
 ) Posuzované  
I ) surovin a energie bude minimalizována aplikací  primárních  
jako jsou >  systémy, snižování  ) energie na + apod.
Hledisko bude @ Q

7.10. Požadavek prevence nebo omezení celkových 6 @6M emisí na životní
@ 8B76= a rizik s nimi spojených na minimum
Technologie je projektována tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na životní
    provozu bude dodržován platný provozní  a havarijní plán, zahrnující také
požadavky na  7 havarijních H
 provozu linky povrchových úprav se z pracovních lázní budou >U aerosoly a vodní
pára s obsahem používaných náplní jednotlivých van. T> ' vany budou odsávány
a vzdušina bude vedena do ))H (mokré ' M kde dojde k  +  '?G> 7 7
látek vypírkou. Jednotlivé odsávané vany budou vybaven speciálními odsávacími rámy
s   %* hrdly. Hrdla odsávacích *H se pomocí pružných hadic napojí na odsávanou
trasu vedenou za vanami. X'    bude * * + 99 %.
Hledisko bude @ Q

7.11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich C 76;M pro životní
@ 8B76=
Postupem dle § 4, zákona ' 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií H) %7
vybranými )  ' %* chemickými látkami nebo chemickými    bylo ?+ 
do skupiny A
 
nevztahují povinnosti navrhnout 
že se na povolované  
nebo skupiny B. Podle § 39 zákona ' 254/2001 Sb., v platném  + a vyhlášky
' 450/2005 Sb. Byl zpracován Plán  pro   havárie, který je  > žádosti.
Hledisko bude @ Q

8. Seznam použité legislativy
 Zákon ' 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování  '?+  o integrovaném
registru  '?G a o *+ + +  %7   H (zákon o integrované prevenci),
v platném  + 
 Zákon ' 185/2001 Sb., o odpadech a o *+ + +  %7 dalších   H (zákon
o odpadech), v platném  + 
 Zákon ' 201/2012 Sb., o 7 + ovzduší), v platném  + 
 Zákon ' 254/2001 Sb., o vodách a o *+ + +  %7 dalších   H v platném
 + 
 Zákon ' 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií H) %7 vybranými
)  ' %* chemickými látkami nebo chemickými *+* a o *+ + zákona
' 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  + +? 7  H (zákon
o prevenci závažných havárií), v platném  + 
 Zákon ' 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických *+ 7 a o *+ +
+  %7   H (chemický zákon), v platném  + 
vlády ' 272/2011 Sb., o 7 + zdraví     %* &'  hluku
 < 
a vibrací, v platném  + 
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