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1. PODATKI O NOSILCU POSEGA:
Ime in naslov sedeža: ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače
Naslov lokacije naprave, ki je predmet posega: Grajski trg 21, 2327 Rače

2. ZAKONSKA PODLAGA:
Podlaga za izdelavo projekta nameravanega posega je 53. člen Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 - UPB, 49/06 -ZMetD, 66/06 -odl.US, 33/07 -ZPNačrt, 57/08 –
ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13,

56/15,

102/15

in

30/16) – v nadaljevanju ZVO-1, ki navaja, da mora nosilec nameravanega posega za
presojo vplivov na okolje zagotoviti projekt nameravanega posega v okolje. Ker vsebina
tega projekta s predpisom še ni določena, smo v projektu povzeli glavne podatke glede
nameravanega posega.

3. UVODNA POJASNILA:
Podjetje ALBAUGH TKI d.o.o., Grajski trg 21, 2327 Rače, ima na istem naslovu
industrijski obrat, za katerega ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407114/2006-38, z dne 19.05.2010 in spremembo dovoljenja št. 35406-17/2015-2, z dne
14.04.2015, za napravi iz 68. člena ZVO-1, in sicer za sežigalnico odpadkov in sintezo
biocidov ter herbicida ter proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in biocidov s t.i.
formulacijskimi postopki (- redčenje, mletje, mešanje, homogeniziranje). V sklopu
proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev je nosilcu posega dovoljeno proizvajati herbicide,
fungicide in insekticide in sicer v trdni in tekoči obliki.
Podjetje obratuje na zemljiških parcelah št. 3267/2, 3267/5, 3267/6, 3267/7, 3267/8,
3267/9, 3268/2, 3269/1, 3269/2, 3270, 3271/5, 3271/12, 3271/13, 3271/14, 3271/15,
vse k.o. 716-Rače, pri čemer so navedene parcele v lastništvu podjetja, izjema je
parcela 3268/2, k.o. Rače, za katero je podpisana Najemna pogodba med podjetjem
Bio Goriva d.o.o. – v stečaju in podjetjem Pinus d.d., z dne 30.1.2014, ki se je z novim
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lastnikom prenesla na Albaugh TKI d.o.o. Navedene parcele so tudi območje posega in
z njim povezanih dejavnosti.
Podjetje ALBAUGH TKI d.o.o. namerava izvesti nekatere spremembe v sklopu
proizvodnje

fitofarmacevtskih

sredstev

ter

povečanje

zmogljivosti

proizvodnje

fitofarmacevtskih proizvodov in polproizvodov, ter hkrati opustiti del obstoječe dovoljene
proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev.
Poseg vključuje naslednje nove postopke:
 sintezo emulgatorja, ki se uporablja pri proizvodnji fitofarmacevtskih proizvodov
(tekočih herbicidov),
 proizvodnjo herbicidnih surovin s kemično reakcijo nevtralizacije, v kateri je kot
eden od reaktantov vključena aktivna snov,
 proizvodnjo enkapsuliranega herbicida s fizikalnim in kemijskim postopkom, pri
čemer se kemični postopek nanaša samo na proizvodnjo polimernih mikrokapsul,
ki vsebujejo aktivno snov in
 formulacijo herbicidov v trdni obliki.
Poseg vključuje tudi spremembo obstoječih postopkov:
 povečanje obsega proizvodnje fitofarmacevtskih proizvodov tekočih herbicidov s
formulacijo.
Za izvedbo opisanih sprememb se bo uporabila večinoma obstoječa tehnološka
oprema, ki se prerazporedi iz opuščenih na nove programe, manjši del opreme pa bo
nove. Za izvedbo posega gradnja ne bo potrebna.
Iz obstoječe proizvodnje v višini 5.000 ton formuliranih končnih produktov
fitofarmacevtskih sredstev na leto se s posegom poveča zmogljivost naprave za
proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev na 24.504 ton formuliranih končnih produktov
na leto, oziroma s presežnimi polprodukti (iz nevtralizacije med glifosatno kislino in
bazami, in ki se jih lahko proda na trgu drugim proizvajalcem fitofarmacevtskih
sredstev) v količini 7.100 ton/leto, pa skupno na 31.604 ton/leto, pri čemer je
upoštevano obratovanje do 270 dni na leto.
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Novi kemični postopki, ki se uvedejo s predmetnim posegom, predstavljajo fazo pred
končnim formuliranjem fitofarmacevtskih proizvodov, ali pa proizvodnjo polproduktov:

STANJE PRED POSEGOM

Naprava
IED naprava –
sežigalnica
odpadkov
IED naprava –
sinteza osnovnih
fitofarmacevtskih
proizvodov
in
biocidov
proizvodnja
sredstev
za
zaščito rastlin
in biocidov

Obstoječe
zmogljivosti
4500
ton/leto

STANJE
PO
NAČRTOVANI
SPREMEMBI (opomba: FFS preračunani
na 270 obratovalnih dni)
Zmogljivost - poseg

Vrsta
postopka
proizvodnje
FFS

4500 ton/leto

/

1000 ton/leto (samo sinteza herbicida)

kemijski

Praški:
1.350 ton/leto- fungicidi
810 ton/leto-herbicidi (DFF)
Skupno 2.160 ton/leto
Formulacija-tekoči
herbicidi
(SCsuspenzija):
1.120 ton/leto
Formulacija-tekoči herbicidi (SL):
500 ton/leto
Formulacija-tekoči herbicidi (SL): 20.500
ton/leto
Proizvodnja Sinteza emulgatorja:
sestavin za 1.424 ton
SL
proizvodnja
herbicidnih
formulacijo
polproduktov-surovin
z
tekočih
nevtralizacijsko reakcijo:
herbicidov:
21.600 ton/leto, od tega
se lahko na trgu proda do
7.100 ton
CS formulacija-tekoči herbicidi:
224 ton/leto

fizikalni

1000
ton/leto
5000
ton/leto

fizikalni

fizikalni
fizikalni
kemijski
kemijski

fizikalni,
kemijski

Nosilec posega ukinja obstoječo proizvodnjo insekticidov, prav tako pa tudi
proizvodnjo biocidov in sicer tako sintezo osnovnih biocidnih aktivnih snovi kot tudi
obstoječo proizvodnjo biocidov s postopkom formulacije iz že pripravljenih biocidnih
aktivnih snovi, ki so proizvedene drugje.
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Z

ukinitvijo

sinteze

biocidnih

učinkovin

ostaja

zmogljivost

sintezne

enote

nespremenjena ter v celoti na razpolago le za sintezo herbicidne aktivne snovi
glifosata. Zaradi ukinitve sinteze biocidov se ukine tudi klorna postaja.
Sama sintezna enota in njena zmogljivost se ne spreminja, enako velja za obstoječo
sežigalnico odpadkov, ki se v ničemer ne spreminja, prav tako se ne spreminjata
vrsta ali količina odpadkov, namenjenih za sežig.
Predmetni obrat se nahaja v centru mesta Rače; iz potrdil o namenski rabi zemljišča,
št. št. 3501/111-2017 in 3501/112-2017, obe z dne 21.04.2017, je razvidno, da za
območje posega velja Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Maribor, za območje občine RačeFram (prostorski plan občine Rače-Fram), Spremembe in dopolnitve v letu 2004
(MUV št. 26/04, 8/07, 24/10, 6/12); območje posega po osnovni namenski rabi spada
med območja stavbnih zemljišč, po podrobnejši namenski rabi pa na območje
industrijskih in proizvodnih dejavnosti.
Predmetni obrat meji na cesto, čez cesto pa so stanovanjski objekti ter šola in vrtec.
Območje obrata je prikazano na grafičnem prikazu v nadaljevanju, na sliki 2 pa so
prikazani identifikatorji objektov.

V sklopu posega obravnavamo le proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev, ki se bo
izvajala v objektih in napravah nosilca posega, ne pa uporabe navedenih sredstev;
skladno z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) so
porabniki fitofarmacevtskih sredstev dolžni kupljene proizvode uporabljati na način, ki
omogoča razvoj trajnostnega in konkurenčnega kmetijstva ter zagotavlja visoko raven
varstva zdravja ljudi in živali ter varovanja okolja, pri čemer mora biti vključeno tudi
integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi.
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Slika 1: Območje industrijskega obrata Albaugh TKI d.o.o. (omejeno z rdečo črto), Vir:
»Javne informacije Slovenije«, ARSO – NVAtlas, april 2017
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Slika 2: Ožje območje posega s prikazom identifikatorjev stavb Vir: »Javne informacije
Slovenije«, e-prostor, maj 2017, ter internimi oznakami objektov (IOn=interna oznaka)
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4. TEHNOLOGIJA, Z OPISOM SPREMEMB:
Osnovni proizvodni program podjetja Albaugh TKI d.o.o. v obstoječem stanju so
fitofarmacevtska sredstva v tekočem in trdnem agregatnem stanju (fungicidi,
herbicidi, insekticidi) in biocidi v tekočem agregatnem stanju. Vsi tehnološki procesi
potekajo šaržno, šaržni način obratovanja pa ostaja tudi za naprej.

Fitofarmacevtska sredstva so sredstva, ki so v obliki, v kateri se dobavljajo
uporabniku, sestavljena iz:


aktivnih snovi (oz. učinkovin), ali pa te aktivne snovi (oz. učinkovine) vsebujejo
– aktivne snovi so snovi, ki imajo splošen ali poseben učinek na škodljive
organizme ali rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode,



varoval - to so snovi ali pripravki, ki se dodajo fitofarmacevtskemu sredstvu, da
bi odpravili ali zmanjšali fitotoksični vpliv pripravka na določene rastline,



sinergistov – to so snovi ali pripravki, ki nimajo učinkov ali so le-ti zelo omejeni
in lahko izboljšajo delovanje aktivne snovi v fitofarmacevtskem sredstvu,



dodatkov ali polnil (kemični pripravki, voda, glina itd), ki izboljšajo njihove
fizikalno-kemične lastnosti in izboljšajo oziroma olajšajo postopke ravnanja s
fitofarmacevtskimi sredstvi,

in so namenjena:
(a) varstvu rastlin ali rastlinskih proizvodov pred vsemi škodljivimi organizmi ali
preprečevanju delovanja takih organizmov, razen če je glavni namen uporaba v
higienske namene in ne varstvo rastlin ali rastlinskih proizvodov;
(b) vplivu na življenjske procese rastlin, kot so snovi, ki vplivajo na njihovo rast, razen
hranila; ohranjanju rastlinskih proizvodov, če teh snovi ali proizvodov ne urejajo
posebne zakonodajne določbe o konzervansih;
(d) uničevanju nezaželenih rastlin ali delov rastlin, razen alg, razen če se sredstva
nanašajo na tla ali vodo za varstvo rastlin;
(e) zadrževanju ali preprečevanju nezaželene rasti rastlin, razen alg, razen če se
sredstva nanašajo na tla ali vodo za varstvo rastlin.
Fitofarmacevtska sredstva lahko kot učinkovino vsebujejo tudi mikroorganizme, kar
pa ni predmet proizvodnega programa podjetja Albaugh TKI, in tudi ne bo predmet
obravnavanega posega.
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Podjetje pri izvajanju formulacijskih postopkov meša, drobi, izvaja mletje in sekanje,
razredčuje, homogenizira, granulira ipd. aktivne snovi, varovala, sinergiste in dodatke,
pri čemer aktivne snovi kupuje na trgu fitofarmacevtskih surovin – z eno izjemo in
sicer lahko proizvede do 1000 ton letno aktivne snovi oz. herbicidne učinkovine
glifosata ali različne biocidne aktivne snovi, prav tako kupuje tudi varovala, sinergiste
in dodatke, oziroma vodo uporablja iz lastne vrtine (delno vodno dovoljenje št. 3553628/2006-6, z dne 05.07.2007). Opisani proizvodni principi ostajajo tudi za naprej
oziroma se bodo izvajali v okviru predmetnega posega. V okviru posega pa namerava
dodati še proizvodnjo sinergistov in sicer bo šlo za izvajanje sinteze emulgatorja, ki se
uporablja pri proizvodnji tekočih herbicidov, ki so izdelani v obliki vodne raztopine.
Podjetje načrtuje ukinitev proizvodnje insekticidov in biocidov in sicer tako sintezo
biocidnih aktivnih snovi kot tudi formulacijo biocidov.
V nadaljevanju podajamo prikaz obstoječih tehnoloških enot, za katere je nosilec
posega pridobil okoljevarstveno dovoljenje (OVD) št. 35407-114/2006-38, z dne
19.05.2010 in spremembo dovoljenja št. 35406-17/2015-2, z dne 14.04.2015, ter
prikaz bodočega stanja – drugi stolpec, kjer so spremembe prikazane z rdečo in
poševno pisavo:
OVD
Sežigalnica odpadkov
Sinteza biocidov ali herbicida
Srednja kurilna naprava - Kotel K1
(toplovodni)
Srednja kurilna naprava - Kotel K2
(toplovodni)
Srednja kurilna naprava - Kotel 3
(vročevodni)
Formulacijska linija 1 praškastih fungicidov in
insekticidov
Polnilnica 1
Formulacijska linija 2 praškastih fungicidov in
insekticidov
Polnilnica 2
Formulacijska linija 3 praškastih fungicidov in
insekticidov
Polnilnica 3
Formulacijska linija 4 praškastih fungicidov in
insekticidov
Ročno pakiranje
Formulacija tekočih fungicidov in insekticidov
(vodna suspenzija)
Polnilnica za male enote

Bodoče stanje (spremembe so prikazane s
poševno rdečo pisavo)
Sežigalnica odpadkov
Sinteza herbicida
Srednja kurilna naprava - Kotel K1
(toplovodni)
Srednja kurilna naprava - Kotel K2
(toplovodni)
/
Formulacijska linija 1 praškastih fungicidov
Polnilnica 1
Formulacijska linija 2 praškastih fungicidov
Polnilnica 2
/
/
/
/
Formulacija tekočih herbicidov
Polnilnica za male enote
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Polnilnica za tekoče herbicide 1
Pakirni stroj za pakiranje v vrečkah pakiranih
praškov v kartonske škatle
Formulacijska linija tekočih herbicidov (vodna
raztopina)

Polnilnica za tekoče herbicide 1
Pakirni stroj za pakiranje v vrečkah pakiranih
praškov v kartonske škatle
Proizvodna linija herbicidnih surovin 1
SC formulacija tekočih herbicidov (vodna
suspenzija)
Proizvodna linija herbicidnih surovin 2
Formulacijska linija tekočih herbicidov 1
(vodna raztopina)
Formulacijska linija tekočih herbicidov 2
(vodna raztopina)
Polnilnica za tekoče herbicide 2
Sinteza emulgatorja
CS formulacija – enkapsulirani herbicidi
DFF formulacija – praškasti herbicidi
Industrijska čistilna naprava (IČN)
Rezervni bazen
Požarni bazen za tehnološke vode
Naprava za stiskanje odpadne embalaže
Transformatorske postaje
Dva hladilna stolpa
Sistem za demineralizacijo vode

Formulacijska linija tekočih biocidov
/
/
/
/
/
/
/
Industrijska čistilna naprava (IČN)
Rezervni bazen
Požarni bazen za tehnološke vode
Naprava za stiskanje odpadne embalaže
Transformatorske postaje
Dva hladilna stolpa
Sistem za demineralizacijo vode

V nadaljevanju podajamo prikaz rezervoarjev, ki se bodo lahko uporabljali za

Material

skladiščena
tekočina

Leto izdelave
rezervoarja

Volumen
rezervoarja
(m3)

ID stavbe

GK
Koordinati
rezervoarja
(Y / X)

Oznaka
rezervoarja

skladiščenje nevarnih tekočin pri obratovanju posega:

Rez3

552403/
145590

873

150

emulgator*

1977

jeklo

Rez4

552400/
145578

873

150

IPA

1977

jeklo

Rez42

552402/
145584

873

180

emulgator*

2005

jeklo

Rez10

552457/
145250

1926

35

emulgator*

2002

jeklo

Rez11

552458/
145247

1926

35

emulgator*

2002

jeklo
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Vrsta rezervoarja in
ukrepi varstva okolja

volumen
lovilne
sklede oz.
zadrževalnega

sistemav m3
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi

252

82,7

Rez14

552350/
145347

1227

30

odp. olje

1951

jeklo

Rez15

552346/
145347

1227

30

odp. olje

1952

jeklo

Rez16

552342/
145339

1227

35

MIPA

977

jeklo

Rez17

552338/
145340

1227

35

MIPA

2001

jeklo

Rez22

552334/
145352

1227

25

DMA

1979

jeklo

Rez23

552335/
145348

1227

25

DMA

1979

jeklo

Rez25

552337/
145344

1227

25

DMA

1979

jeklo

Rez44

552340/
145354

1227

90

odpadna
topila

2005

jeklo

Rez18

552328/
145344

1227

147

odpadna
topila

1984

jeklo

Rez19

552325/
145342

147

odpadna
topila

1984

jeklo

Rez30

552458/1
1924
45343

8

EL kurilno
olje

1986

jeklo

Rez38

552395/
145566

/

30

EL kurilno
olje

2005

jeklo

Rez50

552403/
145641

617

45

emulgator*

2005

jeklo

1227
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atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
Dvoplaščni rezervoar, z
vgrajenim kontrolnim
sistemom za tlak
medplaščnega prostora,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
ustrezno veliki betonski lovilni
skledi

662

662

12,7

/ (dvoplaščni)

62,5

Rez51

Rez52

552399/
145654

552399/
145650

617

617

30

29,4

emulgator*

emulgator*

2005

2008

jeklo

jeklo

atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi
atmosferski nadzemni,
opremljen z napravo proti
prepolnitvi, z enojno steno, v
skupni ustrezno veliki
betonski lovilni skledi

44,8

*emulgator ni razvrščen med nevarne snovi oziroma zmesi, kljub temu se je rezervoarje opremilo enako kot
rezervoarje z nevarnimi tekočinami; v rezervoarjih Rez10 in Rez11 se lahko v primeru obratovanja sinteze
glifosata skladišči tudi odpadni filtrat iz sinteze glifosata

Vsi v zgornji tabeli navedeni rezervoarji in njihovi zadrževalni sistemi ter pretakališča
so bili v letih 2016 in 2017 pregledani s strani akreditiranega organa, ki je ugotovil, da
so rezervoarji in zadrževalni sistemi neprepustni in usklajeni z zahtevami iz predpisa,
ki ureja skladiščenje nevarnih tekočih v nepremičnih rezervoarjih. Vsi rezervoarji so
opremljeni z napravami proti prepolnitvi, nameščeni so tako, da je vsak trenutek
mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz rezervoarjev, en rezervoar je
dvoplaščen, ostali pa so enoplaščni in imajo ustrezno velike lovilne posode oziroma
zadrževalne sisteme in sicer v primerih, ko ima rezervoar lastni zadrževalni sistem,
zanj velja zahteva, da mora biti zadrževalni sistem enak najmanj nazivni prostornini
nepremičnega rezervoarja, kar je izpolnjeno na način, ki je prikazan v tabeli v
nadaljevanju:
Rezervoar
Rez30
Rez50

Nazivna prostornina
največjega
rezervoarja v m3
8
45

Prostornina
zadrževalnega sistema
mora biti najmanj … v m3
8
45

Dejanska prostornina
zadrževalnega
sistema v m3
12,7
62,5

V primerih, ko pa je rezervoar v skupnem zadrževalnem sistemu z enim ali več
drugimi rezervoarji, pa mora biti prostornina zadrževalnega sistema za najmanj 10%
večja od nazivne prostorne največjega nepremičnega rezervoarja, za katerega se
uporablja zadrževalni sistem – kot je razvidno iz spodnje tabele, je tudi ta pogoj
izpolnjen:
Rezervoarji
Rez3, Rez4, Rez42
Rez10, Rez11
Rez14-Rez17, Rez22,
Rez23, Rez25, Rez44
Rez18, Rez19
Rez51, Rez52

Nazivna prostornina
največjega
rezervoarja v m3
180
35

Prostornina
zadrževalnega sistema
mora biti najmanj … v m3
198
38,5

Dejanska prostornina
zadrževalnega
sistema v m3
252
82,7

90

99

662

147
30

161,7
33

662
44,8
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Rezervoarji med seboj niso hidravlično povezani.
Podjetje ima urejeno tudi skladiščenje manjših embalažnih enot, v katerih se
skladiščijo surovine in pomožni materiali ter produkti in odpadki. Skladiščenje je
urejeno predvsem po tleh ter zgolj v eni vrsti, predvsem pri produktih, saj nakladanje
več embalažnih enot ena vrh druge ni primerno. Podjetje ima tudi tri regalna
skladišča, ki so urejena z ustreznimi zaprtimi zadrževalniki morebitnih razlitij ter z
vgrajenim sprinkler gasilnim sistemom. V skladiščih, kjer se lahko pojavljajo tekočine,
pakirane v malih embalažnih enotah, so urejeni ustrezni zadrževalni prostori ter na
voljo absorpcijsko sredstvo za abosorbcijo v primeru razsutja ali razlitja.
Na lokaciji so naslednja skladišča z majhnimi premičnimi embalažnimi enotami (kot so
vreče, big-bagi, sodi IBC, hoboki, ročke):

Kratka
oznaka
skladišča

SK 1

Identifikator
stavbe /
interna
oz.
stavbe
656 / 5,
1921 /
5.1

Oznaka
/ime
skladišča
Aropi/
carinsko

Vrste
skladiščenih
snovi/zmesi/
Odpadki v malih
embalažnih
enotah
Suhe surovine in
pomožni
materiali,
produkti, čista
embalaža
Surovine in
pomožni
materiali

SK 2

760
/ 12

Skladišče
surovin

SK 3

910 / 14

Skladišče
gotovih
izdelkov

Produkti

SK 4

1923
/15.2,
1928 /
15.1,

Regalno
skladišče
gotovih
izdelkov in

Produkti, čista
embalaža

Ukrepi varstva okolja

Zadrževalni
volumen za
razlitja v m3 /
Volumen gasilnih
vod /sprinkler

Zmogljivost

v m3

v
tonah

v zaprtem objektu,
betonska tla; ročni
javljalnik požara,
gasilnik na prah ABC

/ (skladiščijo se
suhe snovi)

1250

495

v zaprtem objektu,
betonska tla; ročni
javljalnik požara,
avtomatsko gašenjesprinkler, gasilnik na
prah ABC, zidni hidrant,
avtomatski termični
javljalnik, absorpcijsko
sredstvo za primer
razsutja ali razlitja
betonska tla; nadzemni
hidrant, gasilnik na prah
ABC, ročni javljalnik
požara, avtomatski
dimni javljalnik, sistem
za gašenje s penilomsprinkler, sistem za
avtomatsko javljanje
požara, ampula bunpet;
absorpcijsko sredstvo
za primer razsutja ali
razlitja
gasilnik na prah ABC,
ročni javljalnik požara,
avtomatski dimni
javljalnik, sistem za

Prostor je
izveden kot
lovilna skleda z
zadrževalnim
volumnom cca.
10 m3; šprinkler
sistem

2090

1720

Prostor je
izveden kot
lovilna skleda z
zadrževalnim
volumnom cca.
10 m3; šprinkler
sistem

2340

2050

Objekti imajo
sprinkler sisteme
ter zadrževal.
sisteme: objekt

3380

3380
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1708 /
15

embalaže
(trije objekti)

Sk5

1289 /
22

Odpadna
embalaža

Sk6

1010 /
17

Skladišče
odpadne
embalaže
D2
Kontejner
za jeklenke

Sk8

1267 /
21

Skladišče
sodov D1

Odpadki

Sk9

1918 /
28.1

Skladišče
odpadkov v
objektu pri
sežigalnici

Odpadki

Sk10

1297 /
28

Regalno
skladišče
odpadkov v
objektu pri
sežigalnici

Odpadki v malih
premičnih
embalažnih
enotah

SK16

/

Kontejner
za
oksidante

Pomožni
materiali

Tehnični plini v
premičnih
jeklenkah

gašenje s penilomsprinkler, ampula
bunpet; absorpcijsko
sredstvo za primer
razsutja ali razlitja;
zaprti talni lovilni bazen
v vsakem prostoru,
volumna nad 2 m3 na
posamezni objekt, tlaki
z nagibi proti
zadrževalnemu sistemu
Tla so betonirana,
objekt je ustrezno
prezračevan

1923: 100 m3 za
gasilne vode,
objekt 1928: 37
m3 in objekt
1708 ima 82 m3;
plus zaprti talni
lovilni bazen v
vsakem prostoru
- volumna nad 2
m3 na
posamezni objekt
30 m3

200

200

Jeklenke so zaščitene
pred soncem,
postavljene pokonci, z
zaprto varovalno
kapico, objekt je
ustrezno prezračevan.
Tla so betonirana,
kislinoodporna,
antistatična z vmesno
bakreno mrežo,
elektrika je v »S«
izvedbi, protipožarna
zaščita, stabilni gasilni
sistem s peno
Tla so betonirana,
kislinoodporna,
antistatična z vmesno
bakreno mrežo,
elektrika je v »S«
izvedbi, protipožarna
zaščita, stabilni gasilni
sistem s peno
tla so betonirana,
skladišče je opremljeno
z lovilnim prostorom, ki
je najmanj dvakratnik
največje embalažne
enote, je ustrezno
prezračevano
Samostojen kontejner s
prezračevanjem in
lovilnim prostorom

/

30

30

30 m3

200

200

32 m3

200

200

50 m3

960

960

2 m3

35

35

- 15 -

OPISI PROCESOV IN SPREMEMB
PROIZVODNJA TRDNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV:
Od štirih linij za proizvodnjo (formulacijo) trdnih fitofarmacevtskih sredstev (fungicidi in
insekticidi) se dve odstranita, tako da v okviru posega ostaneta dve in sicer samo za
fungicide (insekticidi se ukinejo), doda pa se ena nova samostojna tehnološka enota
za proizvodnjo trdnih herbicidov.
Obstoječi liniji za proizvodnjo trdnih fitofarmacevtskih sredstev, ki bosta po novem le
za fungicide - »Formulacijska linija 1 praškastih fungicidov« in »Formulacijska linija 2
praškastih fungicidov«, imata za čiščenje emisij snovi v zrak vsaka po šest vrečastih
filtrov, h katerim so zaporedno vezani po štirje pralniki plinov. Vsaka linija ima še
svojo polnilnico, kjer se proizvedena fitofarmacevtska sredstva polnijo in pakirajo.
Polnilnice lahko obratujejo tudi samostojno. V podjetju se je za tehnološke enote za
fazo polnjenja in pakiranja uveljavil izraz »polnilna linija«, ki pa večinoma nimajo
značilnosti linij, saj ne gre za fizično ali funkcionalno povezane tehnološke enote, ki bi
sestavljale linije, pač pa gre v večini primerov za majhne pakirne stroje, dolžine od
cca. 0,7 do 1 ali 2, izjemoma nekoliko več. V nekaterih primerih so ti pakirni stroji
povezani s cikličnim transportnim trakom, ki odnaša pakirane proizvode.
Navedeni Formulacijski liniji 1 in 2 sta v objektu z ID številko 805 in sta izvedeni na
enak način; postavljeni sta vertikalno in segata od pritličja do tretjega nadstropja
objekta. Surovine, ki vstopajo na navedeni liniji, se stehtajo na samostoječih skalarnih
tehtnicah, ki so v pritličju ali prvem nadstropju, nato pa se z industrijskim dvigalom
dostavijo v tretje nadstropje k vsipniku ene ali druge linije. Delavec nato postavi vrečo
s surovino na mrežo vsipnika, ki je izveden v obliki kabine, ki ima na vrhu izvedeno
odsesavanje v vrečasti filter in nato v pralnik plinov z rašingovimi polnili, ter vrečo na
spodnji strani prereže, tako da se lahko surovine vsipajo skozi mrežo vsipnika v
naslednjo tehnološko enoto, mešalec in sekalec v eni enoti, ki se odzračuje v isti
vrečasti filter in pralnik plinov z rašingovimi polnili kot vsipnik. V mešalcu in sekalcu
se material premeša, če pa je vhodna surovina skepljena zaradi vlage ali dodatkov,
pa se ročno vklopi tudi funkcijo sekanja. Nato material potuje v mali silos, ki ima
funkcijo dozatorja za zračni mlin.
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Zmleti material se zbira v velikem silosu, ki je funkcijsko dozator za fazo
homogeniziranja, ki se izvaja v nadaljnji tehnološki enoti, homogenizatorju.
Veliki silos se odzračuje v svoj vrečasti filter, ki je povezan na pralnik plinov z
rašingovimi polnili. Homogenizator se odzračuje skozi svoj vrečasti filter, ki je
povezan na pralnik plinov z rašingovimi polnili.
Homogeniziran material, ki je v bistvu že končni produkt, se nato polni in pakira na
polnilnih linijah, oziroma na polnilnih strojih. , saj so navedene tehnološke »linije«
dolge le en do dva metra. Za polnjenje trdnih fitofarmacevtskih sredstev se poleg
starih linij doda še dve novi liniji.
V programu trdnih fitofarmacevtskih sredstev se doda nova tehnološka enota za
proizvodnjo trdnih herbicidov – »DEF formulacija praškastih herbicidov«, ki bo
prostorsko znatno manjša kot obstoječi liniji za formulacijo praškastih fungicidov in bo
obratovala tako, da se bo v mešalno posodo preko vsipnika, ki se odsesuje na
vrečasti filter, doziralo vse trdne surovine po recepturi za izdelavo praškastega
herbicida.
Mešalna posoda bo opremljena z notranjimi šobami, preko katerih se po začetku
mešanja sestavin začne pršeti čista voda, tako da se celotna masa navlaži. Ko je
zmes primerno shomogenizirana ter s primerno vlažnostjo, se preko polžnega
transporterja potisne v ekstrudor, le-ta pa maso potisne ob perforiran obod
ekstrudorja, da se na drugi strani perforacije oblikuje produkt v končni obliki. Sledi
faza sušenja produkta do končne željene vlažnosti. Sušenje se izvaja v protitoku
toplega zraka, ki se ogreva preko izmenjevalcev toplovodnega sistema, ki ga ogreva
sežigalnica odpadkov. Po sušenju sledi pakiranje proizvoda v končno prodajno
embalažo.
V nadaljevanju podajamo shematski prikaz tehnoloških enot za proizvodnjo trdnih
fitofarmacevtskih sredstev s formulacijskimi postopki, ki bodo obratovale v okviru
predmetnega posega:
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Slika 3: Shematski prikaz tehnoloških enot za proizvodnjo trdnih fitofarmacevtskih sredstev s
formulacijskimi postopki, in njihovi izpusti emisij snovi v zrak ter čistilne naprave (Zn – oznake
izpustov; MMZn – oznake merilnih mest; PP=pralnik plinov z rašingovimi polnili; VF=vrečasti
filter; rdeča pisava=novo ali sprememba)

PROIZVODNJA TEKOČIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV:
Za tekoče herbicide na glifosatni osnovi se trenutno uporablja ena Formulacijska linija
tekočih herbicidov z enim 5 m3 reaktorjem, ki pa se po novem uporabi za proizvodnjo
dela surovin za formuliranje tekočih herbicidov, tako da se preimenuje v »Proizvodno
linijo tekočih herbicidnih surovin 1«, dodatno pa se za isti namen postavi še ena nova
linija– »Proizvodna linija tekočih herbicidnih surovin 2«, ki bo izvedena z dvema
reaktorjema, vsak volumna po 10 m3.
Za formulacijski proces pa se postavita dve novi liniji za formuliranje tekočih
herbicidov – »Formulacijska linija tekočih herbicidov 1« in »Formulacijska linija
tekočih herbicidov 2«, ki bosta izvedeni obe enako in sicer vsaka s svojo mešalno
posodo (formulacijski mešalec) volumna 10 m3, ki mu sledita na vsaki liniji še po dve
homogenizacijski posodi.
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Priprava vhodnih formulacijskih sestavin na linijah »Proizvodna linija tekočih
herbicidnih surovin 1« in »Proizvodna linija tekočih herbicidnih surovin 2« se bo
izvajala z reakcijo nevtralizacije s tehničnim glifosatom (kemijsko gre za glifosatno
kislino,

ki

je

v

obliki

trdnih

kristalov)

in

izopropil-aminom

(izopropilamin,

monoizopropilamin – z okrajšavo MIPA) ali dimetil-aminom, ki sta kemijsko šibki
organski bazi v tekočem stanju, ali pa eventualno tudi z anorgansko kalijevo bazo;
slednja se bo verjetno proizvajala poredko ter v malih količinah. Pri reakciji
nevtralizacije bo nastajala voda in ustrezna sol glifosatne kisline glede na vhodne
reaktante in sicer se bo proizvajalo naslednje soli: IPA sol, to je izopropil-amino sol,
DMA sol oziroma dimetil-amino sol ter kalijeva sol oziroma z okrajšavo KOH sol.

Postopek nevtralizacije oziroma proizvodnje herbicidnih surovin se bo izvajal na
naslednji način: V formulacijski reaktor se najprej natoči demineralizirana voda, nato
se bigbag z glifosatom namesti na visečo tehtnico, od koder se preko vsipnika in
vijačnega transporterja dozira v reaktor. Odzračevanje se izvaja preko šob, ki so
nameščene ob robu vsipnika, ter čisti preko vrečastega filtra. Iz soda se s pomočjo
dozirnega sistema, ki je sestavljen iz vsisne cevi, potopljene v sod, ter črpalke, ki ima
na drugi strani izlivno cev, ki je potopljena v tekočino reaktorja (voda plus glifosat),
pod gladino tekočine uvaja bazo (npr. izopropil-amin). Ker je glifosat kisel, v vodni
raztopini poteče reakcija nevtralizacije, pri čemer nastane polprodukt

IPA sol ter

voda. Po istem postopku se izvede tudi nevtralizacijo med glifosatom in bazama
dimetil-amin in KOH. Pri reakciji nevtralizacije se bo sproščala toplota, ki se jo bo
odvajalo z zaprtim hladilnim sistemom in sicer bo hladilni agregat hladil vodo, ki bo
krožila v prostoru med notranjo in zunanjo steno reaktorja.
Nastali polproizvod se bo nato uporabil na novih linijah »Formulacijska linija tekočih
herbicidov 1« in »Formulacijska linija tekočih herbicidov 2«, kjer se bo formuliral do
končnega proizvoda tako, da se polproizvodu IPA sol ali DMA sol ali KOH sol doda še
sinergist - emulgator (tekočina) in preostanek vode, skladno z recepturo, nastalo
zmes pa zmeša z mešalom ter homogenizira. Nastala zmes je končni proizvedeni
herbicid, ki se pakira za prodajo na trgu.
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Emulgator, ki se uporablja pri formulaciji tekočih herbicidov, se bo proizvajal v sintezni
enoti za sintezo emulgatorja, ki jo bosta sestavljala dva reaktorjih. V prvi reaktor se
dozirajo tekoče komponente etoksilirani alkohol in koncentrirana kislina gravitacijsko
preko dozirnega sistema, ki ga sestavljata dve posodi – prva posoda ima ustrezno
prirejeno odprtino, na katero se tesno naleže odprtino soda s kislino, tako da
popolnoma tesni; kislina se nato iz prve posode gravitacijsko izlije v drugo posodo, ki
se nato gravitacijsko izliva v prvi reaktor. Alkoholna komponenta ni hlapna in ni
vnetljiva in se dozira preko svojega dozatorja s fiksnim priključkom na reaktor, ki
vključuje tudi črpalko. Fosforov pentoksid je trdna komponenta, ki se dozira v prvi
reaktor preko svoje dozirne odprtine z vgrajenim dozirnim sistemom, in sicer je vijačni
transporter zajema surovino iz soda s surovino in jo nato gravitacijsko odnaša v prvi
reaktor. Ko se zdozira vse tri komponente, med njimi pride do reakcije – esterifikacije.
Nastalo zmes se gravitacijsko izpusti v drugi reaktor, kjer se doda demineralizirano
vodo in bazični izopropil-amin (70%), ki s preostanki nezreagirane kisline zreagira
(nevtralizacija); nastalo zmes => produkt emulgator -

se v drugem reaktorju še

homogenizira z mešalom, nato pa izpusti v zbirno posodo. Odsesovanje bo izvedeno
iz obeh reakcijskih posod preko pralnika plinov.
Proizvodnja tekočih herbicidov z glifosatno učinkovino, vključno s sintezno
proizvodnjo sinergista - emulgatorja, ki se nato uporabi pri formuliranju herbicidov, je
prikazana na spodnji shemi:

Slika 4: Shematski prikaz tehnoloških enot, vključenih v proizvodnjo tekočih herbicidov na
glifosatni osnovi, in njihovi izpusti emisij snovi v zrak ter čistilne naprave (Zn – oznake
izpustov; MMZn – oznake merilnih mest; PP=pralnik plinov z rašingovimi polnili; VF=vrečasti
filter; rdeča pisava=novo ali sprememba)
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Za formulacijo tekočih herbicidov, ki ne bodo na glifosatni osnovi, se bo uporabila tudi
linija, ki se je do sedaj uporabljala kot linija za formuliranje tekočih fungicidov in
insekticidov. Surovine se dozira preko vstopne odprtine s pomočjo potopne črpalke,
pri čemer se vsisno cev črpalke potisne v sod ali IBC s tekočo surovino, gibljivo cev
potopne črpalke pa se vstavi v dozirno odprtino formulacijske posode, opremljene z
mešalom. Pri prečrpavanju se izvaja odsesovanje s pomočjo premične nape, ki
odpadne pline odvaja na filter z aktivnim ogljem. Polnjenje se bo izvajalo v polnilnici
za tekoče herbicide, ki ima odduhe speljane na čistilni sistem in odvodnik opisane
linije za formulacijo tekočih herbicidov, ki niso na glifosatni osnovi.
Na mestu, kjer stoji linija za formulacijo biocidov, ki se s posegom ukinijo, pa se
postavi linijo za formuliranje herbicidov v obliki vodne suspenzije (SL formulacija).
Formulacijski postopek obsega mešanje in mletje. Postopek poteka tako, da se
surovine po recepturi preko vsipnika oziroma s pomočjo črpalke, če gre za tekoče
surovine, zdozirajo v prvo posodo, kjer se zmešajo in nato se prične mletje preko
krogličnega mlina v drugo posodo. Ker se na trgu pojavljajo različne zahteve glede
finosti suspenzije, je tehnološki proces izveden tako, da je možno mletje izvajati z
večkratnim kroženjem in mletjem suspenzije. Po končanem mletju se zmleta masa
prečrpa v končno posodo, ker se doda in zameša še gel ali aerosil ter voda in se
shomogenizira do končnega produkta. Iz končne posode se produkt prečrpa v
polnilno posodo in napolni v željeno končno embalažo.

Doda se tudi nov postopek CS formulacije enkapsuliranega herbicida, pri kateri se
aktivno učinkovino »objame« z drugo snovjo. Za CS formulacijo se bo uporabljalo en
mali reaktor za izvedbo kemijske reakcije z nazivnim volumnom 300 l ter štiri posode
(2 x po 100 l in 2 x 5 l) za doziranje reaktantov, za reaktorjem pa bo deset zbirnih
posod (vsaka po 200 l), v katerih se bo proizvod umirjal najmanj 24 ur. Mešala bodo
nameščena v reaktorju ter v dveh večjih posodah za doziranje reaktantov.
Vhodne surovine, ki bodo vstopale v proces, bodo tekoče ali prašnate (nenevarne
komponente - emulgatorji, soli); prašnate se bodo dodajale z malo ročno lopatico,
tekoče pa se bodo vlivale ali dozirale v zaprtem sistemu, odvisno od lastnosti tekočih
surovin; dodajalo se bo demineralizirano vodo, koncentrirano ocetno kislino,
klomazon tehnični, toluen diizocianat, lahko hlapne aminske raztopine in nenevarni
dodatki.
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Ko se surovine zmeša, potečejo emulzifikacija, enakapsulacija in kemijska reakcija
hidroliza, na koncu pa se nastalemu produktu še korigira pH, pri čemer z bazičnimi
ostanki poteče nevtralizacija, s čimer se homogenizirana in nevtralizirana zmes
stabilizira.
V nadaljevanju podajamo shematski prikaz proizvodnje herbicidov, ki ne bodo
formulirani z glifosatno učinkovino.

Slika 5: Shematski prikaz tehnoloških enot, ki bodo vključene v proizvodnjo tekočih herbicidov
na glifosatni osnovi, in njihovi izpusti emisij snovi v zrak ter čistilne naprave (Zn – oznake
izpustov; MMZn – oznake merilnih mest; VF=vrečasti filter; FAO=filter z aktivnim ogljem;
rdeča pisava=novo ali sprememba)

UČINKOVINE,

ki

bodo

v

okviru

posega

uporabljene

za

proizvodnjo

fitofarmacevtskih sredstev, pod pogojem, da bo njihova uporaba dovoljena:

Splošno
ime
učinkovine, CAS
in identifikacijska
številka
učinkovine

Ime
po
IUPAC
(slov. / angl.)

Vrsta
FFS

Hstavki

Največja letna poraba
tehnične učinkovine v
tonah
količina Zahtevana
koncentracija
za
tehnično
učinkovino

Največja
letna
poraba v
tonah
–
preračun
na 100%
čisto snov

glifosat
št. CAS 1071-836
št. CIPAC 284

N-(fosfonometil)glicin

herbicidi

H318,
H411

10.913

10.368

N(phosphonomethyl)glycin
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95

herbicidi

H400,
H410

52

98

50

herbicidi

H302,
H317,
H373,
H400,
H410

225

98

220

herbicidi

H302,
H332,
H411

69

98

68

herbicidi

H302,
H318,
H412

210

98

206

herbicidi

H412

405

98

397

fungicidi

H302,
H332,
H410

885

98

867

fungicidi
H315
žveplo
žveplo
št. CAS 7704-349
sulphur
št. CIPAC 18
Največja skupna letna količina herbicidnih in fungicidnih
učinkovin:

280

80

224

mezotrion
št. CAS 104206-8
št. CIPAC 625

2-(4-mezil-2nitrobenzoil)
cikloheksan-1,3dinon
2-(4-mesyl-2nitrobenzoyl)
cyclohexane -1,3dione

flufenacet
št. CAS 14245958-3
št. CIPAC 588

4′-fluoro-Nizopropil-2-[5(trifluorometil)1,3,4-tiadiazol-2iloksi]acetanilid
4′-fluoro-Nisopropyl-2-[5(trifluoromethyl)1,3,4-thiadiazol-2yloxy]acetanilide

klomazon
št. CAS 8177789-1
št. CIPAC 509

2-(2-klorobenzil)4,4-dimetil-1,2oksazolidin-3-one

dikamba
št. CAS 1918-009
št. CIPAC 85

3,6-dikloro-2metoksibenzojska
kislina

diflufenikan
št. CAS 8316433-4
št. CIPAC 462

2′,4′-difluoro-2(α,α,α-trifluoro-mtolyloxy)
nicotinanilide

2-(2-chlorobenzyl)4,4-dimethyl-1,2oxazolidin-3-one

3,6-dichloro-2methoxybenzoic
acid

2′,4′-difluoro-2(α,α,α-trifluoro-mtoliloksi)
nikotinanilid
bakrov oksiklorid
št. CAS 1332-656 ali 1332-40-7
št. CIPAC 44.602

dibakrov
trihidroksid

klorid

dicopper chloride
trihydroxide
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13.039

12.400

V nadaljevanju podajamo podatke o nevarnih snoveh, ki se bodo dodajale
učinkovinam oziroma uporabljale pri proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev, v tabelo
pa so vključene tudi kemične snovi, ki se bodo uporabljale pri sintezi emulgatorja in
proizvodnji glifosatnih herbicidnih surovin, ki se bodo uporabljale za formulacijske
postopke pri proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev. Ker se lahko ena in ista snov
nahaja v različnih komercialnih pripravkih, podajamo podatke po kemijskih imenih
snovi:
Nevarna snov

CAS št.

H-stavki

natrijev alkil naftalen sulfonat
formaldehid kondenzat
1,2- benzotiazolin-3-on
n- oktanol (oktan-1-ol)
etoksiliran fosfat poliarilfenolne
kisline
etoksiliran maščobni alkohol
etoksiliran alkohol
fosforna kislina 85%
Zmes: toluen-2,4-di-izocianata in
toluen-2,6-di-izocianata (TDI)
dietilentriamin

/

H319

Največja letna
količina v tonah
16

2634-33-5
111-87-5

H302, H314, H317, H400, H412
H319, H412

0,9
43

61791-12-6

H315, H319

11

78330-20-8
68439-46-3
7664-38-2
26471-62-5

128
273
8
14,6

etilendiamin

107-15-3

ocetna kislina
natrijev nitrat
natrijev hidroksid
kalijev hidroksid
kalcijev klorid
monoizopropilamin 70 % (MIPA)

64-19-7
7631-99-4
1310-73-2
1310-58-3
10043-52-4
75-31-0

H302, H318
H302, H318
H314
H330, H315, H319, H334, H317,
H351, H335, H412
H314, H312, H330, H302 H317,
H335
H314, H311, H302, H334, H317,
H226
H226, H314
H272, H319
H314
H302, H314
H319
H301, H311, H315, H319, H331,
H335

monoizopropilamin 99 % (MIPA)

75-31-0

111-40-0

dimetilamin 60 % (DMA)
124-40-3
alkilpoliglikozidi C8-10
68515-73-1
natrijev alkil naftalen sulfonat
1322-93-6
2-(2-butoksietoksi)etanol; dietilen
112-34-5
glikol monobutil eter
polifosforna kislina
8017-16-1
fosforjev pentoksid
1314-56-3
vodikov peroksid
7722-84-1
Največja skupna letna količina nevarnih dodatkov:

H315, H319, H335, H301, H311,
H331
H302, H314, H332, H335
H318
H302, H319, H332, H335

2,8
1,3
0,9
12,1
1
1
12,
3456

219
1933
420
5

H318

268

H315
H314
H302, H315, H318, H335, H412

157
81
47
7.112

Pri proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev, vključno s sintezo emulgatorja, ki je
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sestavni del predmetnega posega, se bo poleg tehničnih fitofarmacevtskih učinkovin
v največji letni količini 13.039 ton in nevarnih dodatkov v največji letni količini do 7.112
ton uporabljalo še do cca. 6.000 ton nenevarnih ali inertnih snovi in zmesi ter cca.
7.000 ton čiste vode.

S POSEGOM POVEZANE DEJAVNOSTI, KI SE NE SPREMINJAJO:

SINTEZA HERBICIDNE AKTIVNE SNOVI GLIFOSAT:
Na lokaciji posega se nahaja sintezna enota za sintezo herbicidne učinkovine glifosat,
ki se s posegom ne spreminja. Proizvedeni glifosat se bo uporabil v nadaljnjem
postopku proizvodnje glifosatnih herbicidnih surovin s postopkom nevtralizacije, ki se
jih v nadaljevanju še formulira v končne proizvode.
Pri tehnološkem postopku sinteze herbicida glifosata obratuje 6 reaktorjev, tlačna
nuča, kristalizator, centrifuga in štiri zbirne posode. Sinteza se izvede tako, da se
najprej pripravi reakcijska mešanica iz demineralizirane vode ali recikliranega filtrata,
fosfo-metil-imino-diocetna kisline in oglja, ki se jo nato deaerira z uvajanjem dušika.
Sledi sinteza produkta glifosata, ki se izvaja z uvajanjem čistega kisika v reaktor - po
homogenizaciji suspenzije se le-ta prečrpa v deareiran oksidacijski reaktor, kjer
poteče oksidacija vhodne surovine s čistim kisikom do končnega produkta. Reakcija
je eksotermna, poviša se temperatura in posledično tlak. Tlak se regulira s kratkimi
odzračevanji reaktorja. Odpadni plini iz reaktorja se uvajajo podnivojsko v dve
zaporedno vezani posodi z vodo, ki imata funkcijo zajemanja plinov oziroma pasti za
odpadne formaldehidne pare, druga od omenjenih zaporedno vezanih posod, t.i. CT
posoda, pa hkrati služi tudi kot čistilna naprava za odpadno vodo iz sinteznega
postopka. Ko se voda omenjeni CT posodi nasiči z odpadnimi formaldehidnimi
parami, pH sonda zazna, da je pH padel pod nastavljeno vrednost, zato začne vanjo
avtomatsko dozirati raztopino natrijevega hidroksida, s čimer se onesnažena voda
nevtralizira, nato pa se avtomatsko izvede še oksidacijo z vodikovim peroksidom.
Očiščena voda gre nato v aeracijski bazen za prisilno oksidacijo glifosata, kjer poteka
aeracija pred izpustom na komunalno čistilno napravo Rače. Po končani oksidaciji in
ponovnem prepihovanju reakcijske raztopine z dušikom sledi separacija katalizatorja
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na tlačni nuči, kjer poteka enakomerno ohlajevanje reakcijske raztopine ob mešanju –
kristalizacija produkta. Po ohladitvi do določene temperature se izklopi mešalo
kristalizatorja, kristali se ločijo od bistrega filtrata. Filtrat se s črpalko prečrpa v zbirno
posodo za filtrat, nato pa v reaktor za pripravo nove šarže. Suspenzijo s kristali, ki
izpadejo iz reakcijske raztopine, se po ločitvi prečrpa v reaktor, od koder se jo
kontinuirno dozira na horizontalno centrifugo, na kateri se kristali posušijo. Filtrat iz
centrifuge se zbira v predložki ter se nato prečrpa v uparjalnik.
Po končanem sušenju kristalov na centrifugi in praznjenju centrifuge se odstrani vso
pogačo s filter platna s sistemom za odstranjevanje preostanka filtrnega kolača. Po
končani izolaciji se filtrat prečrpa v vakuumski uparjalnik, kjer se dodatno
skoncentrira.
Destilacijski ostanek se po končani vakuumski destilaciji prečrpa v reaktor za
kristalizacijo, kjer se podhladi. Po končani kristalizaciji poteka izolacija kristalov
glifosata po zgoraj opisanem postopku. Destilat se prečrpa v CT posodo, kjer se
obdela po zgoraj opisanem avtomatskem sistemu. Odpadne pline iz sinteznega
postopka se čisti na dveh pralnikih plinov z rašingovimi polnili in nato odvaja preko
izpustov Z4 in Z5. Za potrebe sinteze herbicida sta namenjena dva hladilna stolpa in
sicer prisilno prezračevalna serijska hladilna stolpa, (skupna nazivna moč
odvedenega toplotnega toka 520kW), ki delujeta na principu zračnega hlajenja. Voda,
ki jo je potrebno ohladiti, se s pomočjo vodnega razdelilca in razpršilnih šob
enakomerno razprši po polnilih stolpa, na katera od spodaj navzgor doteka svež
okoliški zrak. Voda, ki teče po polnilih navzdol pa prihaja v neposredni stik z zrakom.
Del toplote se odda z vode na zrak zaradi razlike temperature vode. Voda za potrebe
hladilnih stolpov se demineralizira v sistemu za demineralizacijo vode z reverzno
osmozo. Celoten sistem priprave vode je avtomatiziran.

Za dobavo toplotne energije v proces sinteze herbicida se uporablja toplota, ki jo
proizvede sežigalnica odpadkov. V primeru izpada sežigalnice je bila v preteklosti za
dobavo toplote sintezni enoti namenjena srednja kurilna naprava - Kotel 3
(vročevodni), ki pa se več let že ne uporablja in se v bodoče tudi ne bo več
uporabljala, zato gre trajno iz uporabe. Posledično se v primeru izpada sežigalnice
izvede takojšnja zaustavitev sinteze.
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Slika 6: Shematski prikaz sintezne enote za sintezo glifosata in njenih izpustov ter čistilnih
naprav (Zn – oznake izpustov; MMZn – oznake merilnih mest, PP=pralnik plinov z
rašingovimi polnili)

SEŽIGALNICA ODPADKOV:
Sežigalnica odpadkov je pomembna za obratovanje integrirane naprave za
proizvodnjo fitofarmacevtskih proizvodov zaradi vzdrževanja ustreznih temperatur v
skladiščih vhodnih surovin in produktov, prav tako pa je toplotna energija pomembna
za sintezni postopek herbicidne učinkovine glifosat ter za postopke posega in sicer za
postopek proizvodnje enkapsuliranih tekočih herbicidov ter sintezo sinergista –
emulgatorja. V sežigalnici se s sežigom odstranjujejo trdni, pastozni in tekoči odpadki.
Za doziranje trdnih, pastoznih in tekočih odpadkov se uporablja avtomatiziran dozirni
sistem, pri čemer se trdni in pastozni odpadki dozirajo preko svojega vhoda, tekoči pa
preko svojega.
V nadaljevanju je podan shematski prikaz sežigalnice in čistilnega sistema emisij
snovi v zrak.
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Slika 7: Shematski prikaz sežigalnice odpadkov, ter poti odpadnih plinov, čistilnega sistema in
izpusta emisij snovi v zrak (Zn – oznaka izpusta; MMZn – oznaka merilnega mesta)

Za sežig trdnih in pastoznih odpadkov se uporabljajo tri primarne komore (P1, P2 in
P3). Nazivna kapaciteta sežiga odpadkov v vseh treh primarnih komorah je skupno
do 550 kg odpadkov na uro. Primarne komore so v bistvu statične peči z ognjiščem.
Komore so prirejene za diskontinuirno delovanje, in sicer tako, da medtem ko v dveh
komorah poteka sežig, je tretja v fazi ohlajevanja in čiščenja. V primarni komori se
organske snovi uplinijo in delno razgradijo, anorganske pa ostanejo v peči in se
odstranijo iz peči po ohlajevanju komore kot ostanek po sežigu. Komore so
opremljene s sistemom za podpih z zrakom, z možnostjo vpiha čistega kisika in
varnostno loputo.

Vsaka od primarnih zgorevalnih komor je tipski proizvod, izdelana iz jeklene
pločevine.
Vsaki primarni zgorevalni komori pripada svoja naprava za polnjenje zgorevalnega
prostora z odpadki, ki se nahaja na zadnji strani komore in je povezana s hidravlično
vodeno mehanizirano zaporno loputo, s katero se odpira in zapira odprtino za dovod
odpadkov v komoro.
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Naprava za polnjenje zgorevalnega prostora z odpadki je sestavljena iz zbirnega
korita, v katerega se nalaga za sežig pripravljene embalažne enote z odpadki, ter
bata na hidravlični pogon, ki avtomatsko potiska enote z odpadki v zgorevalni
prostor. Premik bata je po potrebi možno izvajati tudi s posamičnim ročnim pomikom.
Primarne zgorevalne komore se čistijo vsaka preko svojih vrat za čiščenje, ki se
nahajajo na njihovih sprednjih delih.
Za prižiganje odpadkov (zagon naprave) je ob strani komore nameščen oljni gorilec
na eksta lahko kurilno olje. V sprednjem delu komore so vgrajene odprtine z
vpihovalnimi šobami za dovod zgorevalnega zraka, ventilator je vgrajen ob primarni
komori P1.
Nastali dimni plini tj. uplinjene organske snovi se vodijo preko dimovodnega kanala v
sekundarno zgorevalno komoro, kjer poteče popoln sežig. Za vzdrževanje primerne
temperature (do 1350

oC)

je vgrajen gorilnik na ekstra lahko kurilno olje. V

sekundarni zgorevalni komori se dosega temperatura do 1350 oC in zadrževalni čas
plina min. 2s, kar zadostuje za sežig organskih kloriranih spojin, hkrati pa ti pogoji
omogočajo tudi najmanjšo emisijo dioksinov. Na vrhu zgorevalne komore je
nameščen gorilnik (proizvajalca DUMAG) in dozirni sistem za dovajanje tekočih
odpadkov.
Sežiganje tekočih odpadkov poteka v kombinaciji s sežigom trdnih odpadkov v
primarnih komorah (P1, P2, P3), kadar se kot energent v sekundarni komori
uporabljajo tekoči odpadki, lahko tudi v kombinaciji z ELKO; v primeru, ko se pa se v
sekundarni komori uporablja samo ELKO, pa se dejansko izvaja samo sežig trdnih
odpadkov.
Sekundarna komora je opremljena z dovodom sekundarnega zraka, možnostjo vpiha
čistega kisika, gorilnikom (DUMAG) za vžig energenta (ekstra lahko kurilno olje,
odpadno olje ali odpadno topilo), pilotnim gorilnikom (Weishaupt) in detektorjem
plamena pilotnega gorilnika (foto celico). Notranji deli primarnih komor in sekundarne
komore so obzidani s šamotno opeko, ki vzdrži višje temperature od 1300 oC.
Za vzdrževanje primerne temperature in sežig tekočih odpadkov je vgrajen gorilnik
DUMAG z dovodom za ekstra lahko kurilno olje, odpadna topila oz. olja ter razpršilni
zrak, ki razprši dovedeno gorivo v majhne kapljice. Za doseganje primerne
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temperature (850 °C oziroma 1100 °C, če se sežigajo odpadki, ki vsebujejo 1% ali
več halogeniranih organskih snovi, izraženih kot klor) se kot gorivo uporablja ekstra
lahko kurilno olje (ELKO). Po dosegu primerne temperature se prične dozirati
odpadno topilo oz. olje in hkrati se po potrebi (pri dovolj kaloričnih odpadnih topilih)
prične zapirati dovod za ELKO. S pomočjo krmilno-nadzornega sistema se nastavi
(ročno, vodja izmene) želeno temperaturo v zgorevalni komori, avtomatika pa nato
vzdržuje nastavljeno temperaturo.
V primeru, da temperatura v zgorevalni komori pade pod 850 oC oz. 1100 oC (če se
sežigajo odpadki, ki vsebujejo 1% ali več halogeniranih organskih snovi, izraženih kot
klor), se dovod odpadnih topil avtomatsko zapre, dovod goriva se preklopi na ekstra
lahko kurilno olje in se vzdržuje temperatura 900

oC.

Istočasno se tudi vklopi

signalizacija pri primarnih komorah P1, P2, P3, ki obvesti operaterja, da je prišlo do
situacije, ko je treba zaustaviti doziranje trdnih odpadkov v peč. Delovanje
sežigalnice upravlja vedno najmanj en operater – ta režim velja 24 ur na dan ter vse
dni v tednu, ko sežigalnica obratuje.
Delovanje sekundarne zgorevalne komore je omogočeno samo v primeru, da so
zagotovljeni naslednji pogoji – delovati morajo:
- vrečasti filter s tremi filtrirnimi moduli
- mokra pralca dimnih plinov ter naknadni suhi filter,
- ventilator V1 (vzdržuje podtlak v sistemu),
- ventilator V2 (dovaja sekundarni zrak v zgorevalno komoro),
- pilotni gorilnik Weishaupt (vžiga razpršena topila, olje ali ELKO),
- parni kotel (mora biti v delovnem režimu -mora biti napolnjen z vodo).

Po izstopu iz sekundarne komore dimni plini prehajajo v toplotni izmenjevalnik - parni
kotel z nazivno močjo 1,9 MW, kjer se temperatura dimnih plinov s cca. 900 oC zniža
na temperaturo cca. 250-300 °C. Dimni plini, ki prihajajo iz parnega kotla, se nato
dodatno ohladijo z izmenjevalcem toplote - vročevodni kotel (eco grelnik), z nazivno
močjo 0,5 MW, ki avtomatsko ohlaja dimne pline na delovno temperaturo cca. 130 °C
– 170 °C. Tako ohlajeni dimni plini nato vstopijo prvi suhi čistilni reaktor za odpadne
pline, kjer poteče reakcija med kalcijevim hidroksidom in kislimi snovmi, nato pa
vstopijo v vrečasti filter, ki je izveden kot sistem treh vzporedno vezanih vrečastih

- 30 -

filtrov, kjer se očistijo s filtracijo in adsorpcijo med PCDD/F, težkimi kovinami ter
aktivnim ogljem. Vrečasti filter prenese do max. 200 °C; v primeru, da ohlajanje ni
zadostno, se dodatno ohlajanje izvede z dodajanjem svežega zraka. Toplotna
energija dimnih plinov, pridobljena v toplotnih izmenjevalcih (parnem kotlu in
vročevodnem kotlu), se porabi za proizvodnjo pare, ki je uporabljena pretežno za
ogrevanje in za kemijsko tehnološke procese proizvodnje v napravah za proizvodnjo
sredstev za zaščito rastlin.

Ohlajene dimne oziroma odpadne pline, ki prihajajo iz parnega kotla, se nato vodi na
čistilno napravo za čiščenje odpadnih plinov. Čiščenje odpadnih plinov se izvaja v
petih zaporedno vezanih čistilnih napravah:
1. suha adsorpcija in prva nevtralizacija kislih komponent v odpadnih plinih v suhem
čistilnem reaktorju za odpadne pline, ki ima poleg prve faze čiščenja tudi vlogo
nanašanja Sorbalita (ki potuje z odpadnimi plini) na zunanje strani vrečastega
filtra, ki sledi suhemu čistilnemu reaktorju za odpadne pline,
2. suha adsorpcija in filtracija dimnih plinov na vrečastem (patronskem) filtru (izveden
s tremi moduli) z namenom odstranitve prahu, dioksinov ter furanov in težkih
kovin,
3. pranje dimnih plinov v prvem mokrem pralniku za nevtralizacijo kislih in vodotopnih
komponent ter odstranjevanje dioksinov in furanov ter težkih kovin z adsorbcijo na
aktivno oglje, s katerim so polnjena rašingova polnila,
4. pranje dimnih plinov v drugem mokrem pralniku za nevtralizacijo kislih in
vodotopnih komponent ter odstranjevanje dioksinov in furanov ter težkih kovin z
adsorbcijo na aktivno oglje, s katerim so polnjena rašingova polnila,
5. čiščenje dimnih plinov s suho filtracijo za odstranjevanje dioksinov in furanov ter
težkih kovin z adsorbcijo na aktivno oglje, s katerim so polnjena suha rašingova
polnila.
Dimne pline se najprej vodi na adsorpcijo v suhi čistilni reaktor za odpadne pline, v
katerega se na spodnji strani s pomočjo dozirnega polža dodaja adsorpcijsko
sredstvo Sorbalit (zmes apna Ca(OH)2 ~ 85 % in aktivnega oglja C ~ 15 % v
praškasti obliki). Dimni plini se prav tako vodijo s spodnje strani, tako da zajamejo
vpihovani Sorbalit, ter se nato z njim dvignejo proti vrhu čistilnega reaktorja ter
prečkajo pregrado, ki pregrajuje prostor čistilne enote in ima funkcijo povečevanja
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učinkovitosti mešanja odpadnih plinov s Sorbalitom, ter se nato na drugi strani
pregrade vrnejo na dno čistilnega reaktorja, kjer ga tudi zapustijo in s sabo odnesejo
že delno porabljeni Sorbalit. V čistilnem reaktorju potečejo kemijske reakcije med
kislimi komponentami v odpadnih plinih in kalcijevim hidroksidom ter adsorpcija
dioksinov in težkih kovin na aktivno oglje v prahu.
Dimne pline, pomešane z delno izrabljenim Sorbalitom, ki izstopajo iz suhega
čistilnega reaktorja za odpadne pline, se nato vodi preko vrečastega filtra. Filter je

sestavljen iz treh modulov, v vsakem modulu pa se nahaja 60 patronskih filtrirnih
vreč. Dimni plini vstopajo v vsakega od aktivnih modulov iz spodnje strani, pri čemer
na zunanji strani patronskih filtrnih vreč vreče nanesejo sloj Sorbalita. Le-ta do faze
izpihovanja (ko se protitočno izpiha Sorbalit iz zunanje strani vreč) tvori dodatno
filtrirno plast, skozi katero se filtrirajo odpadni plini, ki iz filtra izstopajo na notranji
strani vreč. Filtrne vreče so nameščene na posebne rešetke, ki se v primeru
zamenjave vreč navpično dvignejo iz filtra. Ob izvajanju vzdrževalnih posegov ali ob
menjavi filter vreč je možno določen modul izklopiti, saj so moduli vrečastega filtra
vezani vzporedno.
Ob zagonih sežigalnice se še pred začetkom filtracije izvede nanos Sorbalita na
vreče vrečastega filtra, da se na vrečah ustvari plast iz Sorbalita. Med obratovanjem
pa filter obratuje tako, da se s komprimiranim zrakom protitočno izpihuje izrabljen
Sorbalit iz vreč (ko naraste diferenca tlakov med zunanjo in notranjo stranjo vreče) in
se svežega tudi kontinuirno ponovno nanaša.
Ohišja vsakega od modulov vrečastega filtra imajo na dnu ogrevan izoliran konusni
vsipnik (zaradi hidroskopičnosti uporabljenega Sorbalita), kjer se zbira uporabljeni
Sorbalit. Uporabljeni Sorbalit se z dna vsipnikov s pomočjo ogrevanega izoliranega
odvajalnega polža zbira v kontejnerju za odpadno adsorbcijsko sredstvo, od koder se ga
transportira na sežig.

Dimne pline se nato vodi v dva zaporedno vezana mokra pralnika plinov, ki sta
napolnjena z rašingovimi polnili, polnjenimi z aktivnim ogljem, ki imajo funkcijo
razbitja odpadnih plinov na majhne mehurčke, s čimer se poveča stično površino
med dimnimi plini in tekočino pralnika, aktivno oglje, ki je vtisnjeno v rašinova polnila,
pa opravlja adsorbcijo onesnaževal. V prvi mokri pralec se pline pere z blago alkalno
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raztopino natrijevega hidroksida (pH vrednost cca. 9), s čimer se odstranjuje kisle
komponente v odpadnih plinih. V drugi pralnik plinov z rašingovimi polnili pa se pralni
vodi po potrebi dodaja vodikov peroksid, ki še dodatno odstranjuje žveplove okside,
ki so ušli skozi prvo pralno fazo. Dodajanje vodikovega peroksida v drugi pralnik
poteka avtomatsko, ko senzor zazna, da je koncentracija žveplovih oksidov, ki je ušla
skozi prvi pralnik, prišla do nastavljene vrednosti (60 – 70 % od mejne koncentracije),
pri kateri se sproži avtomatsko doziranje vodikovega peroksida. Drugi pralnik služi
tudi kot kompenzacijska posoda za svežo vodo za prvi mokri pralnik plinov z
rašingovimi polnili (kar pomeni, da se manjša količina vodikovega peroksida na ta
način vnaša tudi v prvi pralnik).
Korekcija pH iztočne vode se izvaja na podlagi meritev pH za iztokom iz prvega
pralnika; količino natrijevega hidroksida (za potrebe nevtralizacije iztočne vode in za
potrebe pranja odpadnih plinov) se dodaja v pralno vodo v odvisnosti od rezultatov
na pH sondi. Regulacija pH se izvaja avtomatsko, s pomočjo frekvenčne regulacije, ki
prilagaja delovanje črpalke glede na nastavljeno pH vrednost iztočne vode.
V okviru investicijskega vzdrževanja se je v času letnega remonta v avgustu 2015 za
obema pralnikoma plinov vgradilo še tretjo čistilno enoto in sicer filter s suho filtracijo,
ki vsebuje 13 m3 polnil, v katere je vtisnjeno aktivno oglje. Nadgradnja s suho filtracijo
se je izvedla zato, ker se je izkazalo, da lahko pri mokri filtraciji v prvem in drugem
pralniku plinov pride do izbijanja že adsorbiranih dioksinov in furanov z vodo, ki obliva
rašingova polnila z aktivnim ogljem, medtem ko pri suhi filtraciji omenjene možnosti
izbijanja ni, zaradi česar bo čiščenje odpadnih plinov glede organskih komponent in
težkih kovin, še zlasti pa iz vidika dioksinov in furanov, znatno bolj stabilno in
zanesljivo.
Na koncu zadnjega filtra s suho filtracijo je ventilator, ki sesa dimne pline skozi
sežigalnico in pralnike dimnih plinov ter hkrati potiska očiščene dimne pline skozi
odvodnik oz. dimnik v atmosfero.

Odpadna voda iz zgoraj navedenih pralnikov plinov pa se najprej odvaja v lovilnik
živega srebra, v nadaljevanju lovilnik živega srebra - Hg lovilnik, ki je izveden kot v
odvodno cev vgrajena konična posoda s prekati za umiritev pretoka, v katero se
odpadna voda dovaja iz zgornje strani ter nato preko cevi uvaja podnivojsko med
prekate, kjer se umiri, tako da se lahko morebitno prisoten Hg, ki se nahaja v
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sledovih neraztopljenih snovi, gravitacijsko posede v spodnji konusni del lovilnika. Hg
lovilnik se je vgradilo v letu 2016 na podlagi inšpekcijske zahteve.
Odpadna voda se nato odvaja naprej v 100 m3, t.i. homogenizacijsko cisterno. V
homogenizacijski cisterni dodatnih procesov ni, funkcija cisterne je predvsem v tem,
da se pred odvajanjem te vode stabilizirata pH in temperatura odpadne vode.

DRUGE, S POSEGOM TEHNIČNO POVEZANE DEJAVNOSTI

DIZEL AGREGAT IN KURILNE NAPRAVE
Na lokaciji je za zasilno napajanje na voljo obstoječi dizel agregat oz. nepremični
motor z notranjim izgorevanjem na gorivo D2, vhodne toplotne moči 0,56 MW, ki se
vklopi le v primeru izpada električne energije v javnem omrežju, s čimer se zaščiti
delovanje sežigalnice. Dizel agregat je bil naveden v vlogi za okoljevarstveno
dovoljenje št. 35407-114/2006-38, z dne 19.05.2010, ni pa bil povzet v navedenem
dovoljenju. Ne glede na to ga obravnavamo kot obstoječi vir, ki obratuje od 0 do
nekaj ur letno, zaradi česar spada med vire, ki obratujejo manj kot 300 ur letno.
Podjetje ima tri obstoječe kurilne naprave – K1, K2, K3, pri čemer se ena (K3)
odstrani, dve obstoječi kurilni napravi skupne vhodne toplotne moči 4 MW pa ostajata
na lokaciji, in sicer:


toplovodni kotel K1 (N4.1): tristopenjski, vhodne toplotne moči 2 MW, leto
proizvodnje 1977, gorivo: ekstra lahko kurilno olje;



toplovodni kotel K2 (N4.2): dvostopenjski, vhodne toplotne moči 2 MW, leto
proizvodnje 1977, gorivo: ekstra lahko kurilno olje.

V zadnjih petih letih sta se K1 in K2 uporabljali le za ogrevanje prostorov v primeru
nedelovanja sežigalnice v zimskem obdobju leta, zato se (glede na njihovo
namembnost in vhodno toplotno močjo v povezavi z vrsto goriva) skladno z Uredbo o
emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15
in 50/16) uvrščata med male kurilne naprave. Kljub temu se je nosilec posega odločil,
da napravi tudi za bodoče deklarira kot srednji kurilni napravi, saj v prihodnosti
obstaja možnost, da se bo toplotna energija iz navedenih kurilnih naprav zaradi
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večjega obsega obratovanja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev občasno lahko
uporabila tudi za proizvodnjo toplotne energije za tehnološke potrebe in sicer v času,
ko sežigalnica ne bo obratovala.
Odpadni dimni plini se za obe napravi odvajajo po skupnem odvodniku.

HLADILNI SISTEM
Odprti obtočni hladilni sistem je obstoječi in se s posegom ne spreminja.
Obratuje za potrebe proizvodnje rastlinskih zaščitnih sredstev in vključuje dva
serijska hladilna stolpa z nazivno močjo odvedenega toplotnega toka 200 kW in
320 kW, oziroma skupno 520 kW. Stolpa sta prisilno prezračevalna in delujeta na
principu pretoka skozi zrak. Voda, ki jo je potrebno ohladiti, se s pomočjo vodnega
razdelilca in razpršilnih šob enakomerno razprši po polnilih stolpov, na katera od
spodaj navzgor doteka svež okoliški zrak. Voda, ki teče po polnilih navzdol, pa
prihaja v neposredni stik s tem zrakom. Del toplote se odda z vode na zrak zaradi
razlike temperature vode. Voda delno izpareva, delno pa se preliva in se odvaja v
javno kanalizacijo.

SISTEM ZA PRIPRAVO DEMINERALIZIRANE VODE
Sistem za pripravo demineralizirane vode je obstoječi in se s posegom ne spreminja.
Voda za potrebe odprtega obtočnega hladilnega sistema z dvema hladilnima
stolpoma skupne moči odvedenega toplotnega toka 520 kW se demineralizira v
sistemu za pripravo vode z demineralizacijo, ki je sestavljen iz:
-

dveh zaporedno vezanih ionskih izmenjevalcev za predpripravo vode, ki se jo
regenerira z natrijevim kloridom,

-

reverzne osmoze (tip: UO1500ND),

-

zbirnih rezervoarjev demineralizirane vode (3 x 3m3),

-

dveh črpalk za transport demineralizirane vode.

Voda se predpripravi na ionskih izmenjevalcih, nato pa še v reverzni osmozi. Čista
voda se nato vodi v zbirne rezervoarje, od koder se odjema za potrebe hladilnega
sistema. Celoten sistem je avtomatiziran.
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INDUSTRIJSKA

ČISTILNA

NAPRAVA

ZA

ČIŠČENJE

ODPADNIH

INDUSTRIJSKIH VOD

Vsa industrijska odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za
zaščito rastlin se odvaja na industrijsko čistilno napravo nosilca posega. Na isto
čistilno napravo se odvajajo tudi odpadne vode, ki nastajajo pri pranju koles
tovornjakov.
Industrijska čistilna naprava (IČN) je sestavljena iz naslednjih enot:
-

pokončna zbirna cisterna za odpadne vode (C1), V = 50 m3

-

pokončna zbirna cisterna za odpadne vode (C2), V = 50 m3

-

notranja zbirna cisterna za odpadne vode (C3), V = 10 m3

-

mešalna posoda Ecom za flokulacijo in koagulacijo (C4), V = 6400 l

-

mešalna posoda Ecom za flokulacijo in koagulacijo (C5), V = 9000 l

-

usedalnik (C6), V = 11 m3

-

adsorpcijska kolona z aktivnim ogljem (K1), V = 4,5 m3

-

adsorpcijska kolona z aktivnim ogljem (K2), V = 4,5 m3

-

adsorpcijska kolona z aktivnim ogljem (K3), V = 4,5 m3

-

adsorpcijska kolona z aktivnim ogljem (K4), V = 4,5 m3

-

obstoječi aeracijski bazen za prisilno oksidacijo glifosata (preimenovan iz:
homogenizacijski bazen), 250 m3

Industrijska čistilna naprava (N15) je zasnovana na fizikalno kemijskem čiščenju
odpadnih vod z adsorpcijo na aktivnem oglju. Deluje šaržno. Kemijsko - mehanski
postopek čiščenja poteka v naslednjih fazah: nevtralizacija, flokulacija, sedimentacija,
filtracija in adsorpcija v kolonah z aktivnim ogljem ter oksidacija glifosata.
V reaktorju C4 poteka nevtralizacija (ob hitrem mešanju), flokulacija (dodajanje
aluminijevega sulfata) in dodajanje aktivnega oglja v prahu.
Odpadna voda se nato prečrpa v cisterno C5, kjer ob počasnem mešanju poteka
združevanje flokul.
Iz C5 se odpadna voda kontinuirno spušča v usedalnik C6, kjer se flokule usedajo na
dno usedalnika, oddekantirane odpadne vode pa se nato preko filtra prečrpa na
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adsorpcijske kolone z aktivnim ogljem (granulat), kjer poteče adsorpcija ostankov
onesnaževal na aktivno oglje.
Odpadna voda se nato po cevi odvaja v t.i. homogenizacijski bazen prostornine 250
m3; v obstoječem stanju je merilno mesto za odpadno industrijsko vodo iz
proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev in pranja koles tovornih vozil postavljeno pred
omenjeni homogenizacijski bazen prostornine 250 m3. V ta bazen je bilo sicer že
pred letom 2007 vgrajeno podnivojsko puhalo za vpihovanje komprimiranega zraka v
odpadno industrijsko vodo, vendar se ni uporabljalo, zato homogenizacijski bazen ni
predstavljal dodatne faze čiščenja odpadne industrijske vode, pač pa le zbiralno
pretočni bazen, posledično pa je bilo merilno mesto za spremljanje kakovosti
očiščene odpadne industrijske vode postavljeno pred navedenim bazenom.
Skladno s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
mora upravljavec obstoječe naprave, za katero je pridobil okoljevarstveno dovoljenje
pred uveljavitvijo navedene uredbe, prilagoditi obratovanje obstoječe naprave
zahtevam navedene uredbe najpozneje v petih letih od uveljavitve navedene uredbe
oziroma spremenjenih okoljskih standardov kakovosti iz drugega odstavka tega
člena. Navedeno pomeni, da mora nosilec posega s 01.09.2017 zagotavljati, da ne
bo presežena mejna vrednost glifosata v odpadni vodi, ki je bila prvič določena
01.09.2012 z uveljavitvijo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12). Zaradi opisane določbe
se v predpisanem roku izvede aktivacija puhala, z namenom, da se pospeši
oksidacijo

glifosata.

Posledično

homogenizacijski

bazen

funkcijsko

postane

oksidacijski sistem, zaradi česar se merilno mesto za spremljanje kakovosti očiščene
odpadne industrijske vode iz proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev lokacijsko
prestavi, tako da se bo nahajalo na iztoku iz navedenega bazena.
V nadaljevanju podajamo prikaz obstoječega merilnega mesta iz proizvodnje
fitofarmacevtskih sredstev (MMV1-2a) in bodočega merilnega mesta iz proizvodnje
fitofarmacevtskih sredstev (MMV1-2) in iz sinteze osnovne herbicidne učinkovine.
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Slika 8: Prikaz lokacije obstoječega merilnega mesta iz proizvodnje fitofarmacevtskih
sredstev z oznako MMV1-2a (V1-oznaka iztoka; MMVn – oznake merilnih mest)

Slika 9: Prikaz lokacije bodočega merilnega mesta iz proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev
in sinteze herbicidne učinkovine, z oznako MMV1-2 (V1-oznaka iztoka)
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Očiščena odpadna industrijska voda se nato saržno odvaja v javno kanalizacijo, ki se
zaključuje s komunalno čistilno napravo kraja Rače.
Ob remontih in čiščenju industrijske čistilne naprave se odpadno oglje, mulj oz.
tekočo usedlino in filtrno pogačo (s filtrnih plošč) sežge v lastni sežigalnici odpadkov.
Shema vseh tehnoloških enot – obstoječih, ki se ne spreminjajo, in tehnoloških enot,
ki so predmet obravnavanega posega, vključno z vsemi odvodniki emisij snovi v zrak
in z vsemi čistilnimi sistemi za čiščenje emisij snovi v zrak, je prikazana na prvi shemi
v Prilogi 1.
Shema virov in celotnega sistema čiščenja in odvajanja odpadnih vod iz
industrijskega kompleksa Albaugh TKI d.o.o. je prikazana na drugi shemi v Prilogi 1.
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VIRI IN IZPUSTI EMISIJ SNOVI V ZRAK:
Dosedanja kratka
oznaka
izpusta

Označev
anje
izpustovposeg

Z1

Z1

Z2

Z2

Z3

Z3

Z4

Z4

Z5

Z5

Z6

Z6

Z7

Z20

Z8a

Z8a

Z8b

Z8b

Z9a

Z21

Z9b

Z22

Z10

Z19

Z12a

Z12a

Z13

Z13

Z15

Z15

Z16

Z16

Z17

Z17

Z18

Z18

Z14a

Z23

Z14b

Z24

Vir emisij, ki bodo
obratovali v okviru
posega

Sežigalnica
odpadkov
Proizvodnja trdnih
fitofarmacevtskih
sredstev
Kurilna naprava (1 in
2)
Sinteza aktivne
herbicidne snovi
(glifosat)
Sinteza aktivne
herbicidne snovi
(glifosat)
Proizvodnja trdnih
fitofarmacevtskih
sredstev
Proizvodnja tekočih
fitofarmacevtskih
sredstev
Polnilnica– tekoči
herbicidi
Polnilnica– tekoči
herbicidi
Proizvodnja tekočih
herbicidnih surovin
Proizvodnja tekočih
herbicidnih surovin
Proizvodnja tekočih
fitofarmacevtskih
sredstev in polnilnica
za tekoče herbicide
Dizel agregat
Naprava za stiskanje
odpadne embalaže
Proizvodnja tekočih
fitofarmacevtskih
sredstev
Sinteza emulgatorja
Proizvodnja tekočih
fitofarmacevtskih
sredstev
Proizvodnja trdnih
fitofarmacevtskih
sredstev
Proizvodnja tekočih
herbicidnih surovin
Proizvodnja tekočih
herbicidnih surovin

GK Koordinati

Višina
/m

notranji
premer/
dimenzije
odvodnika/ m

največji pretok
odpadnih
plinov pri
normnih
pogojih/
Nm3/h

X

Y

145300

552482

40

0,7

12.500

145568

552385

15

0,42x0,36

2650

145608

552395

20

0,5

4.800

145258

552474

12,5

0,07

1350

145255

552439

12,5

0,05

500

145574

552387

15

0,42x0,36

2650

145694

552394

7

0,24x0,26

1050

145706

552421

10

0,6x0,25

2750

145688

552408

15

0,46

4000

145691

552405

15

0,20

45

145694

552414

13

0,20

1350

145707

552410

12,4

0,4x0,25

1800

145375

552394

2,5

0,18

330

145521

552362

7

0,4

1000

145667

552401

9,6

0,055

30

145265

552469

9

0,1

70

145543

552380

9

0,1

160

145706

552370

11

0,07

2600

145681

552416

5,3

0,07

70

145682

552416

5,3

0,20

1350
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Novi viri in novi izpusti v sklopu posega bodo:
Oznaka novega
izpusta v
sklopu posega

Vir emisij snovi v zrak
Proizvodnja tekočih
fitofarmacevtskih
sredstev

Z15

Z16

Formulacijski liniji tekočih
herbicidov 1 in 2

Sinteza emulgatorja

Z23

Proizvodnja tekočih
fitofarmacevtskih
sredstev
Proizvodnja trdnih
fitofarmacevtskih
sredstev
Proizvodnja tekočih
herbicidnih surovin

Z24

Proizvodnja tekočih
herbicidnih surovin

Z17

Z18

Podrobnejši opis vira
emisij snovi v zrak

Čistilni sistem
emisij snovi v
zrak
Pralnik plinov z
rašingovimi polnili

Sinteza emulgatorja, ki se
uporabi za formulacijo
tekočih
vodotopnih
herbicidov
CS formulacija tekočih
enkapsuliranih herbicidov

Pralnik plinov z
rašingovimi polnili

Formulacija
praškastih
herbicidov DFF

Vrečasti filter

Proizvodna linija tekočih
herbicidnih surovin 2
Proizvodna linija tekočih
herbicidnih surovin 2

Pralnik plinov z
rašingovimi polnili
Vrečasti filter

Filter z
ogljem

aktivnim

Ker bodo v sklopu posega na nekaterih obstoječih virih izvedene spremembe, se
zaradi lažje sledljivosti posameznih virov emisij spremeni oznaka obstoječih izpustov
na naslednji način:
Oznaka
obstoječega
izpusta
Z7

Z10

Z9a

Z9b

Obstoječi vir
emisij snovi v
zrak
Formulacijska
linija
tekočih
biocidov
Formulacija
tekočih fungicidov
in insekticidov
Formulacijska
linija
tekočih
herbicidov
Formulacijska
linija
tekočih
herbicidov

Nova
oznaka
obstoječega
izpusta

Novi vir emisij snovi
v zrak
SC formulacija tekočih
herbicidov
(vodna
suspenzija)
Formulacija
tekočih
vodotopnih herbicidov
in polnilnica za tekoče
herbicide
Proizvodna
linija
tekočih
herbicidnih
surovin 1
Proizvodna
linija
tekočih
herbicidnih
surovin 1

Z20

Z19

Z21

Z22
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Čistilni sistem
emisij snovi v
zrak
Vrečasti filter

Filter z aktivnim
ogljem

Pralnik plinov z
rašingovimi polnili
Vrečasti filter

Pregled vseh čistilnih sistemov za emisije snovi v zrak, ki bodo obratovali na lokaciji
podjetja Albaugh TKI:
Oznaka
izpustov po
posegu

Viri emisij, ki bodo obratovali
na lokaciji

Čistilni sistem
Suhi čistilni reaktor, vrečasti
filter, dva zaporedno vezana
pralnika plinov, filter z aktivnim
ogljem

Z1

Sežigalnica odpadkov

Z2

Proizvodnja
tekočih
fitofarmacevtskih sredstev

Z3

kurilna naprava (K1 in K2)

Z4

Sinteza aktivne herbicidne snovi
(glifosat)

Pralnik plinov z rašingovimi
polnili

Z5

Sinteza aktivne herbicidne snovi
(glifosat)

Pralnik plinov z rašingovimi
polnili

Proizvodnja

Šest vrečastih filtrov in štirje

Z6

Šest vrečastih filtrov in štirje
pralniki plinov
/

trdnih

fitofarmacevtskih sredstev

pralniki plinov

Z8a

Polnilnica– tekoči herbicidi

/

Z8b

Polnilnica– tekoči herbicidi

/

Z12a

Dizel agregat

/

Z13

Naprava za stiskanje odpadne
embalaže

/

Z15

Proizvodnja
tekočih
fitofarmacevtskih sredstev

Pralnik plinov z rašingovimi
polnili

Z16

Sinteza emulgatorja

Pralnik plinov z rašingovimi
polnili

Z17

Proizvodnja
tekočih
fitofarmacevtskih sredstev

Filter z aktivnim ogljem

Z18

Proizvodnja
trdnih
fitofarmacevtskih sredstev

Vrečasti filter

Z19

Proizvodnja
tekočih
fitofarmacevtskih sredstev in
polnilnica za tekoče herbicide

Z20
Z21

Proizvodnja

tekočih

Filter z aktivnim ogljem
Vrečasti filter

fitofarmacevtskih sredstev
Proizvodnja tekočih herbicidnih
surovin
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Pralnik plinov z rašingovimi
polnili

Z22

Proizvodnja tekočih herbicidnih
surovin

Vrečasti filter

Z23

Proizvodnja tekočih herbicidnih
surovin

Pralnik plinov z rašingovimi
polnili

Proizvodnja tekočih herbicidnih

Vrečasti filter

Z24

surovin

Pri obratovanju posega razpršenih emisij neposredno iz proizvodnje ni pričakovati, saj
vse faze tehnološkega postopka potekajo v zaprtih objektih in so opremljene s
sistemom za odsesavanje zraka ter čistilnim sistemom, tam kjer je to potrebno.
Stopnja učinkovitosti čiščenja s čistilnimi sistemi, ki so navedeni v zgornjih tabelah v
nadaljevanju je: za vrečaste filtre, ki odstranjujejo trdne delce nad 99%; za filtre z
aktivnim ogljem za odstranjevanje hlapnih organskih spojin nad 99,5% in za pralnike
plinov, vsi izvedeni (obstoječi in novi) z rašingovimi polnili, ki znatno povečujejo stik
med pralno vodo in odpadnimi plini, s čimer se dosega zelo visoko učinkovitost
čiščenja pri odvajanju emisij snovi v zrak, bo dosežena učinkovitost čiščenja
vodotopne odpadne pline in hlape, ki bodo nastajali pri posegu, od 80 - 99% in za
delce 99,9%.
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IZTOKI IN ODTOKI ODPADNIH VOD:

V okviru posega se ukinejo odpadne vode iz adsorpcije odpadnih hlapov pri sintezi
biocidov na odtoku V1-2a; drugih sprememb ne bo. Nosilec posega bo odvajal
industrijske odpadne vode iz sežigalnice odpadkov ter naprave za proizvodnjo
herbicidne učinkovine glifosat in proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev ter padavinske
vode iz utrjenih površin preko iztoka V1, določenem z Gauss-Krügerjevima
koordinatama Y = 552468, X = 145327, na zemljišču s parc. št. 3268/1, k. o. Rače, v
javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo kraja Rače, in sicer:
v največji letni količini:

138.700 m3

od tega industrijske odpadne vode:
v največji letni količini:
v največji dnevni količini:
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom

88.700 m3
272,5 m3
3,1 l/s,

ostalo pa so padavinske odpadne vode, katerih ocena letne količine znaša 50.000 m3,
pri čemer vse industrijske odpadne vode pritekajo skozi skupno merilno mesto MMV1
iz naslednjih odtokov:
Odtok z oznako:

V1-1

Ime odtoka:

Industrijska odpadna voda iz sežigalnice

Merilno mesto:
Način čiščenja:

odpadkov (N1)
MMV1-1
Nevtralizacija z NaOH in ohlajanje v 100 m3
homogenizacijski cisterni

Vir emisije:
Največja letna količina (m m3/leto):

Mokro pranje dimnih plinov
64.000

Največja dnevna količina (m3/dan):
Največji 6-urni pretok (l/s):
Način odvajanja:

194
2,2
kontinuirni

Odtok z oznako:
Ime odtoka:

V1-2
Industrijska odpadna voda iz naprave za
proizvodnjo sredstev za zaščito rastlin in
industrijska odpadna voda iz CT cisterne za
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Način čiščenja:

Viri emisije:

obdelavo odpadne industrijske vode iz sinteze
aktivne herbicidne snovi
Industrijska čistilna naprava - IČN (nevtralizacija,
flokulacija, adsorpcija na aktivnem oglju) in CT
cisterna za obdelavo vod (nevtralizacija in
oksidacija z vodikovim peroksidom)
Mokro pranje plinov, pranje reaktorjev,
odpadne vode iz pranja koles tovornjakov ter
industrijske odpadne vode iz sinteze
glifosata (odpadni destilat in filtrat, odpadna
voda iz pralnikov hlapov)

Največja letna količina (m3/leto):
16.500 , od tega 1.000 (IČN) in 15.500 (CT)
Največja dnevna količina (m3/dan): 46,5, od tega 4 (IČN) in 42,5 (CT)
Največji 6-urni pretok (l/s):
2,7, od tega 2,2 (IČN) in 0,5 (CT)
Način odvajanja:
saržni
Merilno mesto:
MMV1-2
Odtok z oznako:
Ime odtoka:
Merilno mesto:
Vir emisije:

V1-4
Odpadne hladilne vode iz odsoljevanja dveh
hladilnih stolpov
/
Odsoljevanje iz naprav za odprto obtočno
hlajenje

Nazivna zmogljivost hlajenja:
Največja letna količina (m3/leto):
Največja dnevna količina (m3/dan):
Največji 6-urni pretok (l/s):
Način odvajanja:

200 in 320 kW
5700
30
0,35
saržni

Odtok z oznako:
Ime odtoka:
Merilno mesto:
Vir emisije:
Največja letna količina (m3/leto):

V1-5
Industrijske odpadne vode iz kotla v
sežigalnici odpadkov
/
Kaluženje kotla v sežigalnici odpadkov
160m3

Največja dnevna količina (m3/dan):
Največji 6-urni pretok (l/s):

0,5
0,006
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Način odvajanja:
Odtok z oznako:
Ime odtoka:
Merilno mesto:
Največja letna količina (m3/leto):

saržni
V1-3
Padavinske vode z utrjenih površin
/
50.000 m3

Utrjena površina (m2):

50.000

Odpadne komunalne odpadne vode se bodo še nadalje odvajale preko iztoka V2,
določenega z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 552466 in X = 145404, na
zemljišču s parc. št. 3268, k.o. Rače, v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno
čistilno napravo kraja Rače - KČN Podova, se pa v okviru posega obstoječa količina
odpadnih komunalnih vod 2.000 m3 poveča na največjo letno količino 3.000 m3.
Odpadne komunalne vode se odvajajo v javno kanalizacijo kraja Rače, ki se zaključuje
s komunalno čistilno napravo KČN Podova.
Odpadne padavinske vode se odvajajo preko usedalnika za čiščenje odpadnih
padavinskih vod v javno kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo kraja
Rače - KČN Podova.
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EMISIJE HRUPA
V povezavi s posegom se poveča število tovornih vozil. Povečanje bo šlo predvsem na
račun težkih tovornih vozil, saj se bodo prevažale večje količine surovin, pomožnih
sredstev in produktov. Prikaz obstoječega stanja, podanega brez vključenih
dosedanjih najemojemalcev regalnih skladišč Albaugh TKI, za katere so najemne
pogodbe v iztekanju in prekinitvi, ter prikaz povečanja transporta zaradi posega
podjetja Albaugh TKI je podan v tabeli v nadaljevanju:

Vrsta vozila

Namen transporta

sežigalnica
proizvodnja FFS
sežigalnica
kombi do 3500
kg
proizvodnja FFS
sežigalnica
tovornjak do
10 t
proizvodnja FFS
sežigalnica
vlačilec 25 t
proizvodnja FFS
Skupaj:
osebni avto

Obstoječe
stanje

Stanje po
posegu

320
500
900
400
600
160
280
200
3.360

320
600
900
50
600
50
280
1820
4320
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Stanje po
posegukumulativa po
tipih vozil
920
950
650
2.100
4.320

5. TEHNOLOŠKI NAČRT – SHEMATSKI PRIKAZ OBSTOJEČIH /
BODOČIH NAPRAV

Shema vseh proizvodnih in energetskih tehnoloških enot – obstoječih, ki se ne
spreminjajo, in novih ali spremenjenih tehnoloških enot, ki so predmet obravnavanega
posega, vključno z vsemi odvodniki emisij snovi v zrak, merilnimi mesti in z vsemi
čistilnimi sistemi za čiščenje emisij snovi v zrak, je prikazana na prvi shemi v prilogi 1.

(Legenda: Zn-izpust emisij snovi v zrak; MM-merilno mesto emisij snovi v zrak)
Shema virov odpadnih vod in celotnega sistema čiščenja in odvajanja odpadnih vod iz
industrijskega kompleksa Albaugh TKI d.o.o. je prikazana na drugi shemi v Prilogi 1.
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Priloga 1
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