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UREJANJE PROBLEMATIKE IZREDNIH IZPUSTOV PRAŠNIH DELCEV

Spoštovani sokrajani,
V zadnjem obdobju smo v SIJ Acroniju pri proizvodnji jekla, ki temelji na 100-odstotnem recikliranju
jeklenega odpadka, v procesu taljenja zabeležili nekaj izrednih dogodkov. Kot posledico ste najbližji
sokrajani opazili občasne emisije prašnih delcev. Ob vsakem tovrstnem dogodku vzroke in izpuste skrbno
preverimo in naredimo vse, kar je v naši moči, da vzroke odpravimo.

ZAKAJ PRIHAJA DO IZREDNIH IZPUSTOV PRAŠNIH DELCEV
V tem obdobju beležimo večji delež nečistoč v naši najbolj pomembni vhodi surovini, jeklenemu odpadku.
Med nečistočami največji delež predstavlja jalovina. Ko pride talina v stik z nečistočami, se zgodi izredni
dogodek, ki je ključni dejavnik za opažene emisije.

VZPOSTAVITEV OKREPLJENEGA NAZDORA NAD VHODNIMI SUROVINAMI
Tej problematiki namenjamo veliko pozornosti in prizadevamo si, da do podobnih izrednih dogodkov v
prihodnje ne bi prihajalo. Zato smo že uvedli ukrep ločevanja nečistoč iz jeklenega odpadka. Glede na to,
da se s problematiko soočamo v zadnjem obdobju, bomo k reševanju z novembrom pristopili tudi s
spremembo načina in sistema dela na vhodni kontroli surovin.

KAKO POTEKAJO MERITVE IZPUSTOV PRAŠNIH DELCEV V DRUŽBI SIJ ACRONI
Redne meritve koncentracij, ki jih izvajajo različne pristojne inštitucije s pooblastili Ministrstva za okolje in
prostor, izkazujejo, da so vse izmerjene vrednosti skladne z vrednostmi, kot jih dopušča zakonodaja.
V družbi SIJ Acroni opravljamo občasne in trajne meritve izpustov prašnih delcev. Trajne meritve izvajamo
v Jeklarni, in sicer na petih ključnih mestih (odpraševalna naprava na eletroobločni peči, odpraševalna
naprava iz hale jeklarne, odpraševalna naprava na obeh izpustih vakuumske naprave ter odpraševalna
naprava iz konverterja AOD). Občasne meritve opravljamo skladno z zakonodajo v obdobju treh let v vseh
naših obratih (Jeklarna, Vroča valjarna, Hladna valjarna, Predelava debele pločevine, Predelava žlindre);
naslednje občasne meritve bodo v skladu z zakonodajo opravljene v letu 2021.
Glede dilem o škodljivosti prahu želimo pomiriti skrbi sokrajanov, saj na podlagi ocene odpadka izhaja,
da izpusti prahu niso škodljivi in ne rakotvorni. Se pa strinjamo, da so izpusti moteči in dajejo vtis, da so
nevarni. Ob izrednih dogodkih večino emisij tudi zajamemo z našimi odpraševalnimi napravami, in tako
se v zrak izpusti le manjši del prahu.

V ZADNJIH 10 LETIH KOLIČINO PRAHU IZ IZPUSTOV ZNIŽALI ZA SKORAJ DVE TRETJINI
Naša okoljevarstvena prizadevanja se udejanjajo v občutnem zmanjšanju količine prašnih delcev, in sicer
smo v SIJ Acroni v zadnjih desetih letih količino skupnega prahu iz vseh izpustov znižali skoraj za dve
tretjini (z 28.000 kg na 10.000 kg). Vse meritve koncentracij s strani akreditiranega Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano, izkazujejo, da so vsi parametri pod mejnimi vrednostmi.
Prikaz izpustov prašnih delcev družbe SIJ Acroni med leti 2010 - 2019

Na tem mestu bi tudi poudarili, da so vse naložbe, ki jih izvajamo, tudi na okoljevarstvenem področju,
skladne z zahtevami BAT (Best Available Technology) za jeklarne. To pomeni, da uporabljamo najboljše
razpoložljive tehnologije. V zadnjih letih smo v kapacitete in modernizacijo v družbi SIJ Acroni namenili
277 milijonov evrov, s čimer neprestano znižujemo tudi naše vplive na okolje.
Do določenih nihanj v posamičnih vrednostih lahko pride zaradi spremembe obsega obratovalnih ur in
zaradi izdelave različnih vrst jekel.

KOMUNIKACIJA Z LOKALNO SKUPNOSTJO
Na vsa vprašanja s strani lokalne skupnosti odgovarjamo takoj, ko imamo na voljo čim več konkretnih
povratnih informacij, če se le da tudi rešitve, ki jih bomo izvedli. Dobro sobivanje z lokalno skupnostjo je za
SIJ Acroni namreč ključnega pomena.
Ker srečanja z lokalno skupnostjo zaradi koronavirusa kot kaže v letošnjem letu ne bomo mogli izvesti v
fizični obliki, bomo vse predstavnike lokalne skupnosti obvestili o naših okoljevarstvenih prizadevanjih in
rezultatih prek drugih komunikacijskih poti.

V kolikor nam želite kaj sporočiti, vas vljudno prosimo, da nas pokličete na telefonski številki
04 584 1675 ali 040 690 839, na katerih smo vam na voljo 24 ur na dan, ali nam pišete na e-naslov
uprava@acroni.si.
S spoštovanjem,

SIJ Acroni
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