
Rafinéria Slovnaft
zodpovedný sused

Zdrojom nepríjemného zápachu môže byť 
množstvo priemyselných odvetví. Výnimkou 
nie je ani rafinérsky priemysel, kde je prvotným 
zdrojom zápachu už samotná ropa. Zápach sa 
preto v rafinérii môže objaviť takmer v jej každej 
časti, a to nielen pri spracovávaní ropy, ale aj 
pri spaľovaní na poľných horákoch, čistení 
odpadových vôd alebo skladovaní výrobkov. 
Množstvo a  druh pachových látok  závisí od 
veľkosti rafinérie, druhu spracovávanej ropy, 
využívaných procesov, opatrení na kontrolu 
znečistenia ovzdušia, aj štandardov údržby pri 
zariadeniach.

Súčasťou procesu spracovania ropy je aj  
využívanie najlepších dostupných techník  
a technológií  s dôrazom na kvalitu ovzdušia. 

Zdroje pachových látok rafinérií sú spojené 
so spracovateľskými technológiami: 
• Prvotné spracovávanie ropy – destilačné 

delenie ropy
• Skladovanie a spracovávanie ťažkých 

destilačných zvyškov 
• Skladovanie ľahkých uhľovodíkov
• Spracovávanie kyslých vôd – vznikajú 

pri odstraňovaní sírovodíka a amoniaku  
v spracovateľských procesoch

• Kanalizácia chemicky znečistených 
odpadových vôd 

• Čistenie odpadových vôd 
• Spaľovanie

Podľa charakteru sú zdroje zápachu rozdelené na: 
• Bodové zdroje – komíny, odvetrávanie
• Plošné zdroje – nádrže na suroviny, 

poloprodukty a produkty
• Fugitívne úniky – potrubné príruby, ventily, 

netesnosti zariadení

Pachové látky, ktoré je možné cítiť 
v okolí rafinérií

Sírovodík – je bezfarebný plyn s charak-
teristickým zápachom pokazených vajec, 
čuchový  prah vnímavosti sírovodíka u ľudí je 
pri 0,0007 až 0,014 mg/m3 vzduchu

Oxid siričitý – je bezfarebný plyn s charak-
teristickým zápachom z horiacich zápaliek, 
pri vysokých koncentráciách ma ostrý štipľavý 
zápach

Amoniak – charakteristicky štipľavý zápach, 
jeho čuchový prah je 26,6 μg/m3

Merkaptány – sú plynné látky s charakteristickým 
zápachom cesnaku alebo kvasenia kapusty, 
zemný plyn je odorizovaný merkaptánmi ako 
signalizačný prostriedok pre ich čuchový prah 
vnímateľnosti už v koncentrácii 0,04 mg/m3

Asfalt – takýto zápach je citeľný pri budovaní 
asfaltových ciest

Prítomnosť týchto látok v ovzduší je zistiteľná 
aj pri veľmi malých, zdraviu neškodlivých 
koncentráciách. Ľudský organizmus je schopný 
tieto pachové látky do určitej koncentrácie 
tolerovať. Vnímanie zápachu je výrazne 
subjektívne, v závislosti od citlivosti každého 
z nás. Často zápach samotný nie je zdraviu 
škodlivý, no určite znižuje kvalitu prostredia,  
v ktorom ľudia žijú. SLOVNAFT, a.s., preto 
vyvíja veľké úsilie na odstraňovanie zdrojov 
zápachu. 

SLOVNAFT, a.s., už v minulosti zmapoval 
zápachy a identifikoval zdrojové miesta. 
Výsledky ukázali, že pachové látky nemajú 
negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.  
V ojedinelých prípadoch pri zvýšení 
koncentrácie pachových látok v ovzduší (počas 
odstávok a nábehov výrobných jednotiek) to 
môžu citliví ľudia vnímať ako obťažovanie. 

Na základe vykonaných meraní pri mapovaní 
zdrojov zápachu Slovnaft zaviedol opatrenia na 
zníženie únikov pachových látok:
• Inštalácia nízkoemisných upchávok  

a tesnení na technologických zariadeniach
• Inštalácia detektorov prítomnosti sírovodíka 

na rizikových miestach
• Pravidelná údržba a skorá detekcia 

netesností na výrobných zariadeniach
• Zavedenie programu LDAR  (Leak Detection 

and Repair Program) ako nástroja na 
znižovanie únikov prchavých organických 
látok, a tým aj zápachov

• Inštalácia odsírenia spalín
• Zachytávanie pár pri skladovaní a manipulácii 

materiálov (ropy a medziproduktov)
• Postupná výmena kanalizácie na znečistené 

odpadové vody za vzduchotesnú,
• Zakrytie čistiarne odpadových vôd  

a  zneškodňovanie pachových látok

Slovnaft  znižuje dopad rafinérskej výroby 
na svojich susedov zavádzaním najlepších 
dostupných technik a technológií. Vyrába 
kvalitné produkty spôsobom, ktorý je šetrný  
k životnému prostrediu.

Zápach

Cieľom rafinérie Slovnaft je čo najmenej zasahovať do kvality života obyvateľov  
v jej okolí a poskytovať im pravdivé informácie o svojej činnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany ovzdušia, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 
+421 (2) 4055 7800 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@slovnaft.sk
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