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SPRÁVA O PERIODICKOM DISKONTINUÁLNOM 
OPRÁVNENOM  MERANÍ EMISIÍ 

 
polychlórovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF), 

ťažkých kovov a HF 
 

vykonanom v dňoch 20. a 22. 03. 2007 na zdroji znečisťovania ovzdušia 

Spaľovňa komunálneho odpadu   

v prevádzke KOSIT a.s., Košice Kokšov-Bakša,   

za účelom merania hodnôt emisných veličín vybraných ZL pri spaľovaní odpadu podľa § 8 ods. 5 vyhlášky MŽP 
SR č. 408/2003 Z. z. 
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POUŽITÉ SKRATKY 

AMS   - automatizovaný monitorovací systém 

EH   - emisná(é) hodnota (y) podľa významu 

EL   - emisný limit  

EV   - emisná veličina 

HF   - fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF 

ISO   - medzinárodná, európska norma 

I-TEF   - medzinárodný faktor ekvivalentnej toxicity 

I-TEQ - medzinárodný toxický ekvivalent (získaný vynásobením stanovených koncentrácií s     
príslušnými I-TEF) 

ISO, EN  - medzinárodná, európska norma 

MS   - medza stanoviteľnosti manuálneho odberu 

MŽP SR  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

PCDD/PCDF  - polychlórované dibenzo-p-dioxíny/polychlórované dibenzofurány   

STN   - slovenská technická norma 

TZL   - tuhé znečisťujúce látky 

ŤK   - ťažké kovy 

U   - neistota merania 

ZL (PZL, TZL)  - znečisťujúca (e) látka (y) (plynné znečisťujúce látky, tuhé znečisťujúce látky) 

ZZOv   - zdroj znečisťovania ovzdušia 
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2. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI KONANIA 

Názov:  KOSIT a.s. 

Sídlo:  Rastislavova 98, 043 46 Košice   

Zastúpený: Ing. Daniele Ceccotto – generálny riaditeľ   

IČO:  36205214 

Meranie hodnôt emisných veličín (EV) bolo vykonané na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti č. 066/06/Z zo dňa 
27. 03. 2006. 

3. OBJEKT A UPLATNENIE VÝSLEDKOV OPRÁVNENÉHO MERANIA 

3.1 NÁZOV A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 

Názov zdroja: Spaľovňa komunálneho odpadu KOSIT 
Umiestnenie zdroja: Košice okolie, Kokšov-Bakša 
Merané časti zdroja: Kotol č. 1  

3.2 KATEGORIZÁCIA ZDROJA 

Predpis (§,čl., príloha č.)  Kategória 
Príloha č. 4 časť V. jestvujúci - zmena technologických zariadení od 1. januára 2002 

5.  NAKLADANIE S ODPADMI  
Vyhláška MŽP SR 
č. 706/2002 Z.z. 
v znení neskorších 
predpisov 

Príloha č. 2 
5.1.1  Spaľovne komunálnych odpadov s projektovanou kapacitou 
 väčšou ako 3 t za hodinu - veľký zdroj 

3.3 ROZSAH MERANIA 

Perióda jednotlivého merania (hod.)  Počet jednotlivých meraní Dátum 
merania 

Zariadenie – 
miesto 

vypúšťania  
Plynné ZL Ťažké kovy PCDD/PCDF Plynné ZL Ťažké kovy   PCDD/PCDF 

20.3.2007 - - 6 hod. 1 min. - - 1 

20.3.2007 
Kotol č. 1 

60 (HF) 60 - 3 (HF) 3 - 

4. ÚČEL KONANIA 

Periodické diskontinuálne meranie hodnôt emisných veličín vybraných ZL pri spaľovaní odpadu podľa § 8 ods. 5 
vyhlášky MŽP SR č. 408/2003 Z. z.. 

5. ÚČASTNÍCI OPRÁVNENÉHO MERANIA 

5.1 ZAMESTNANCI OPRÁVNENEJ OSOBY 

Na diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií vybraných ZL sa zúčastnili nasledujúci pracovníci spoločnosti 
EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice: 

� Ing. Jaroslav Smolej - zodpovedná osoba, riadenie a záznam merania, 
� Ing. Jozef Hoľák - člen meracej skupiny vykonávajúci odber ťažkých kovov v TZL, meranie stavových a 

referenčných veličín, 
� p. Tomáš Pavlo  - člen meracej skupiny vykonávajúci odber vzorky PCDD/PCDF (20.3.2007) a odber 

ťažkých kovov v plynnom stave, odber HF (22.3.2007).  

5.2 SUBDODÁVATELIA OPRÁVNENÉHO MERANIA 

Analýzy hmotnostného podielu PCDD/PCDF v odobratých vzorkách vykonalo subdodávateľské laboratórium 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Odbor hygienických laboratoří Frýdek-Místek. Protokoly č. 2125/2007/FM, 
2126/2007/FM a 2127/2007/FM vyhotovil Ing. Tomáš Tomšej. 

Analýzy hmotnostného podielu HF a ťažkých kovov v odobratých vzorkách vykonalo subdodávateľské 
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laboratórium EKOLAB s.r.o., Košice. Analytické stanovenie odobratých vzoriek ťažkých kovov vykonala Ing. 
Tomleinová a analytické stanovenie odobratých vzoriek HF vykonala Ing. Ibrahimová. Protokoly č. E 122/07, E 
123/07, E 124/07 a E 125/07 vyhotovila Ing. Eva Jusková. 

Kópie protokolov z analytického stanovenia PCDD/PCDF, HF a ťažkých kovov vydaných subdodávateľskými 
laboratóriami sú uvedené v prílohe č. 1 tejto správy z merania. 

5.3 ZÁSTUPCOVIA PREVÁDZKOVATEĽA 

Na diskontinuálnom oprávnenom meraní sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa Ing. Miroslav Kovalský, 
technik spaľovne a Ing. Viliam Ferencei. 

5.4 ĎALŠÍ ÚČASTNÍCI OPRÁVNENÉHO MERANIA A PRÍTOMNÉ OSOBY  

Pri diskontinuálnom oprávnenom meraní neboli prítomní ďalší účastníci. 

6. VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA A UPOZORNENIA 

6.1 PREHĽAD VÝSLEDKOV OPRÁVNENÉHO MERANIA 

tab. č. 1 - Súhrnný prehľad výsledkov oprávneného merania PCDD/PCDF 

Prevádzkovateľ: KOSIT a.s., Košice 
Zdroj: Spaľovňa komunálneho odpadu KOSIT, Kokšov-Bakša 
Časť, zariadenie: Parný kotol uspôsobený na spaľovanie komunálneho odpadu 
Dátum merania: 20. marec 2007 

Znečisťujúca látka: Suma PCDD/PCDF 
Časová perióda [ng-TEQ.m-3] 1) 

1 8:09 - 14:10 0,01 

MS 2) 0,001 

Umax [%] 3) 34 
1)
 Hodnota hmotnostnej koncentrácie v ng-TEQ.m-3 je vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (101325 Pa; 0 °C) 

v suchom plyne a prepočítaná na referenčný obsah kyslíka 11 % obj. 
2)
 MS - medza stanoviteľnosti metódy PCDD/PCDF. 

3)
 Uvádzaná rozšírená neistota vychádza zo štandardnej neistoty, ktorá je vynásobená faktorom pokrytia k = 2, ktorý 

v prípade normálneho rozdelenia poskytuje úroveň spoľahlivosti približne 95 %. Hodnota neistoty je vyjadrená v 
percentách z najvyššej stanovenej hodnoty.  

tab. č. 2 - Súhrnný prehľad výsledkov oprávneného merania ťažkých kovov a HF 

Prevádzkovateľ: KOSIT a.s., Košice 
Zdroj: Spaľovňa komunálneho odpadu KOSIT, Kokšov-Bakša 
Časť, zariadenie: Parný kotol uspôsobený na spaľovanie komunálneho odpadu 
Dátum merania: 22. marec 2007 

Znečisťujúca látka: Hg Cd+Tl As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V HF 

Časová perióda [mg.m-3] 1) [mg.m-3] 1) [mg.m-3] 1) [mg.m-3] 1) 

1 9:18 - 10:18 0,027 0,003 0,12 0,29 
2 10:34 - 11:34 0,001 0,003 0,11 0,17 
3 11:47 - 12:47 0,010 0,024 0,11 0,43 

MS 2) 0,001 0,002 0,03 0,05 

Umax [%] 3) 20 20 10 11 
1)
 Hodnota hmotnostnej koncentrácie v mg.m-3 je vyjadrená pri štandardných stavových podmienkach (101325 Pa; 0 °C) v 

suchom plyne a prepočítaná na referenčný obsah kyslíka 11 % obj. 
2)
 MS - medza stanoviteľnosti metódy pre príslušnú ZL. 

3)
 Uvádzané rozšírené neistoty vychádzajú zo štandardnej neistoty, ktorá je vynásobená faktorom pokrytia k = 2, ktorý 

v prípade normálneho rozdelenia poskytuje úroveň spoľahlivosti približne 95 %. Hodnoty neistoty sú vyjadrené 
v percentách z najvyššej stanovenej hodnoty. 
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Exaktnejšie vyjadrenie hodnôt EV meraných ZL a hodnôt súvisiacich stavových a referenčných veličín (teplota 
a obsah O2 v odpadovom plyne) je uvedené v prílohe č. 2 tejto správy z merania. 

6.2 UPOZORNENIE NA  SÚLAD ALEBO NESÚLAD S POŽIADAVKAMI 

6.2.1 Upozornenie na súlad alebo nesúlad s požiadavkami 

Prevádzkovateľ: KOSIT a.s., Košice 
Zdroj: Spaľovňa komunálneho odpadu KOSIT, Kokšov-Bakša 
Časť, zariadenie: Parný kotol uspôsobený na spaľovanie komunálneho odpadu 
Členenie podľa platnosti EL: Príloha č. 4 časť V. - jestvujúci - zmena technologických zariadení od 1. januára 2002 
Surovina, palivo: Komunálny odpad 
Dátum merania : 20. a 22. marec 2007 

Výrobno-prevádzkový režim: 
Obvyklá spaľovacia kapacita, ktorá zodpovedala 95,5 až 96,0 % menovitého parného 
výkonu kotla 

Znečisťujúca látka Požiadavky dodržania EL Emisný limit 
Porovnávaná 
hodnota 

Slovné 
upozornenie 

PCDD/PCDF 0,1 3,5) 0,01 3) SÚLAD 

Ťažké kovy (Cd+Tl) 0,05 4,6) 0,024 4) SÚLAD 

Ťažké kovy (Hg) 0,05 4,6) 0,027 4) SÚLAD 

Ťažké kovy 
(As+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Pb+Sb+V) 

Každá priemerná EH ≤ EL 1) 

0,5 4,6) 0,12 4) SÚLAD 

HF Každá priemerná EH ≤ EL 2) 1 4,7) 0,4 4) SÚLAD 

1)
 Požiadavka dodržania emisného limitu (EL): § 4 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

2)
 Požiadavka dodržania emisného limitu (EL): § 4 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

3)
 Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v ng.m-3 pri štandardných stavových podmienkach (p = 
101,325 kPa; t = 0 °C), suchý plyn, referenčný obsah kyslíka v odpadovom plyne vo výške 11 % obj., 

4)
 Vyjadrenie emisného limitu a porovnávaných hodnôt: hmotnostná koncentrácia v mg.m-3 pri štandardných stavových podmienkach 
(p=101,325 kPa a t = 0 °C), suchý plyn, referenčný obsah kyslíka v odpadovom plyne vo výške 11 % obj., 

5)
 Hodnota emisného limitu: Príloha č. 4 V. časť bod 4.2.4 ku vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

6)
 Hodnota emisného limitu: Príloha č. 4 V. časť bod 4.2.3 ku vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

7)
 Hodnota emisného limitu: Príloha č. 4 V. časť bod 4.2.1 ku vyhláške MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

6.3 POUČENIE O UPOZORNENÍ NA SÚLAD ALEBO NESÚLAD S POŽIADAVKAMI 

Správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade / nesúlade objektu 
oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy 
ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie 
súhlasu.  

7. PARAMETRE OBJEKTU OPRÁVNENÉHO MERANIA 

7.1 CHARAKTERISTIKA A PRINCÍP TECHNOLÓGIE 

Predmetom merania je jednobubnový parný kotol s prirodzenou cirkuláciou s valcovým roštom prispôsobený na 
spaľovanie komunálneho odpadu. Kotol je membránový trojťahový. Nad tretím a štvrtým valcom sú umiestnené 
dva stabilizačné horáky na zemný plyn. Odpad sa homogenizuje v zásobníku a pomocou podávacieho zariadenia sa 
dávkuje na prvý valec roštu. Množstvo dávkovaného odpadu do kotla sa reguluje počtom zdvihov podávacieho 
stola, resp. dĺžkou zdvihu, ktorý sa môže meniť podľa kvality odpadu. Zoradením vzájomného pomeru rýchlostí 
podávacieho stola (vpred a vzad) a rýchlostí otáčania valcov roštu sa docieli plynulé podávanie odpadu do kotla a 
vytvorenie optimálnej vrstvy na rošte. Rošt tvorí šesť stupňovito za sebou usporiadaných valcov zavesených 
v bočných nosníkoch pod sklonom 30°. Primárny spaľovací vzduch sa privádza do kotla výsypkami pod každý 
valec roštu. Celkové množstvo primárneho vzduchu sa nastavuje centrálnou klapkou, a prerozdelenie do 
jednotlivých zón je zabezpečované samostatnými klapkami. Sekundárny vzduch určený na dohorievanie tuhých 
častíc ktoré sa nachádzajú vo vznose, sa privádza do kotla tryskami umiestnenými na začiatku prvého ťahu kotla. 
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Sekundárny vzduch predstavuje cca 25 % celkového vzduchu privedeného do kotla. Spaliny z kotla sú odsávané 
ventilátorom cez zariadenie na čistenie spalín a komínom vypúšťané do ovzdušia. 

7.2 PALIVÁ A SUROVINY 

Počas oprávneného merania bol spaľovaný komunálny odpad z domácností, podobný odpad z obchodu, priemyslu 
a inštitúcií a odpad označený v zmysle Katalógu odpadov (vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z.) kategóriou Ostatný 
odpad s doporučeným spôsobom zneškodňovania spaľovaním. Hlavné parametre odpadu sú uvedené v tab. č. 3 
tejto správy z merania. 

tab. č. 3 - Hlavné parametre odpadu 

Mestský odpad 
Výhrevnosť     [MJ.kg-1] 4,2 ÷ 10 
Obsah vody      [%] 10 ÷ 50 
Obsah popola   [%] 16 ÷ 50 
Obsah šrotu      [%] 24 

7.3 ODPADOVÉ PLYNY A ZARIADENIE NA ZNIŽOVANIE EMISIÍ  

Odpadové plyny sú vedené dymovodom do jednotlivých stupňov odlučovania tuhých ZL a zneškodňovanie 
plynných ZL. Stupne odlučovania sú uvedené v tab. č. 4 tejto správy z merania. 

tab. č. 4 - údaje o odlučovacom systéme 

Typ / výrobca Area Impianti s.p.a., Taliansko 
1. stupeň odlučovania 4 - stupňový multicyklón - väčšie tuhé častice 
2. stupeň odlučovania Quencher - vodný chladič na tep. 140 °C + nástrek vápna na odlúčenie kyslých plynov  
3. stupeň odlučovania Reaktor - nástrek recyklovaného vápna a reagentu, neutralizácia kyselín, sorpcia ťažkých kovov 
4. stupeň odlučovania  rukávový látkový filter - zachytávanie jemných tuhých častíc 
Primárny denox systém nástrek močoviny do spaľovacej komory kotla 

7.4 RIADENIE TECHNOLÓGIE A PREVÁDZKOVÉ MARADLÁ  

Inštalovaný AMS kontinuálne vyhodnocuje hodnoty CO, NOX, NO2, SO2, TOC, O2, HCl, TZL a obsah vody 
v spalinách, teplotu v spaľovacej komore, teplotu spalín, objemový prietok odpadového plynu, tlak. Výsledky 
merania sú privádzané do emisného počítača na spracovanie, archiváciu a prezentovanie dát. Proces spaľovania je 
riadený z centrálneho velína. 

7.5 SPÔSOBY PREVÁDZKY A VÝROBNO – PREVÁDZKOVÉ REŽIMY 

Z hľadiska výrobno-prevádzkového režimu má kotol charakter jednorežimovej technológie. Zariadenie je možné 
prevádzkovať pri výrobno-prevádzkovom režime 20 - 30 ton vyrobenej pary za hodinu, pričom sa spáli 7 - 15 ton 
odpadu za hodinu (v závislosti od výhrevnosti odpadu). Uvedený režim je podľa teórie a praxe z pohľadu tvorby 
emisií zisťovaných ZL najnepriaznivejší. 

Z hľadiska tvorby emisií ide o kontinuálnu, emisne premenlivú technológiu. 

7.6 EMISNO-TECHNOLOGICKÝ CHARAKTER A PODSTATNÉ TECHNICKO-PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE 

tab. č. 5 - údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia  

Parameter Kotol na spaľovanie odpadu 
Výrobca  ČKD DUKLA k. p., Praha 
Typ  parný kotol  
Menovitý parný výkon [t.h-1 ] 30 
Minimálny parný výkon pri dodržaní parametrov [t.h-1] 18  
Minimálny parný výkon bez dodržania parametrov [t.h-1] 12 
Menovitá teplota pary  [°C ]  270 
Menovitý tlak prehriatej pary     [MPa] 1,98 
Teplota napájacej vody     [°C] 105 
Počet stabilizačných horákov typ PHZ 280 na ZP 2 
Menovitý tepelný výkon horáka    [MW] 3,2 




