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VIAC INFORMÁCIÍ
Ak máte otázky týkajúce sa  
ochrany vody alebo ovzdušia,  
kontaktujte nás na telefónnom čísle:
+421 (2) 4055 1111 
alebo elektronicky na 
e-mailovej adrese:
info@slovnaft.sk

Využite možnosť získať  
grant pre vašu komunitu. 

Viac na www.slovnaftludom.sk.

HLUK
Hluk pri každodennej prevádzke 
spôsobujú čerpadlá, kompresory, 
ventilátory alebo iné technológie. Kým  
v areáli rafinérie je prípustná hladina  
hluku 70 decibelov, mimo areálu je to  
45 dB v noci a 50 dB počas dňa.

Zvýšená hladina zvuku môže byť spojená s plánovanými 
aktivitami spoločnosti. Na zníženie hluku z rafinérie do 
okolia výrazne prispela aj výstavba novej výrobnej 
jednotky LDPE4, ktorá využíva najmodernejšie techniky.

VODA
Slovnaft využíva vodu pri 
spracovaní ropy čerpanú z Dunaja a z 
podzemia najmä na chladenie a iné procesy, 
z ktorých vznikajú chemické odpadové vody. 

Voda pred vypustením do Dunaja a Malého Dunaja 
prechádza dôkladným vyčistením v jednej z troch čistiarní, 
ktoré patria medzi špičku v Európe. Limitné hodnoty týchto 
troch čistiarní kontrolujú príslušné úrady a Slovnaft kvôli 
čistote vody zaviedol aj viaceré opatrenia a projekty aj nad 
rámec legislatívy.



Aj keď plameň a duniaci hluk môžu 
pôsobiť pre obyvateľov z okolia rafinérie 
nebezpečne, tieto sprievodné javy majú tiež svoje 
vysvetlenie. Horenie z poľných horákov je pre spoločnosť 
ekonomicky nežiadúce, keďže tieto materiály dokáže inak 
spracovať. K horeniu dochádza väčšinou iba pri nabiehaní či 
odstavení niektorej z výrobných jednotiek a za normálneho 
chodu sa mu snaží spoločnosť vyhnúť. Hluk je zase spojený 
s vibráciami, ktoré nastávajú pri miešaní plynov. 

POĽNÉ HORÁKY
Poľné horáky sú v rafinérii Slovnaft 
označované aj ako strážcovia bezpečnosti. 
Slúžia na kontrolované spaľovanie 
nadbytočných plynov, čím predchádzajú 
riziku požiarov a výbuchov na výrobných 
jednotkách.

DYM
Dym z rafinérie je najčastejšie viditeľný 
z najvyššieho komína, a to z Teplárne. 
Ide konkrétne o paru či biely oblak, ktorý je 
signálom toho, že odsírovacia jednotka spalín 
pracuje tak, ako má. 

Paru je vidieť intenzívnejšie počas chladných dní, čo je 
zapríčinené rýchlejšou kondenzáciou. Aby Slovnaft vypúšťal 
do ovzdušia čo najmenej emisií, odpadové plyny sa čistia 
pomocou najlepších technológií. Tie dokážu znížiť emisie až 
o 90 %, ktoré sú pravidelne monitorované a zaznamenávané. 

ZÁPACH
Zápach z rafinérie vnímajú najviac tí, ktorí 
žijú v jej okolí. Zápach z ropy dokáže človek 
zachytiť už pri veľmi nízkych koncentráciách, 
a preto sa spoločnosť usiluje o jeho 
znižovanie pomocou viacerých opatrení. 

Ide najmä o pachové látky ako je sírovodík, amoniak  
či oxid siričitý. Tie sú spojené so spracovateľskými 
technológiami, ktoré sú nevyhnutné pre každý rafinérsky 
priemysel. 


