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Spaľovňa komunálneho odpadu v Košiciach bola postavená v 80tych rokoch a skolaudovaná v roku 1991.  

Už v dobe svojho spustenia do prevádzky vykazovalo toto zariadenie niektoré výrazné prvky technického  
zastarania a vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov, neboli dokončené všetky predpísané 
ekologické náležitosti. Následne sa to odrazilo v povoleniach úradov, kde boli stanovené obmedzenia 
v podobe zvozového okruhu a používania len jednej z dvoch prevádzkyschopných liniek. Výrobná kapacita 
spaľovne tak bola obmedzená na polovičný výkon. Jedna prevádzková linka má kapacitu 80 tisíc ton odpadu 
ročne.  

K sťaženým podmienkam v ktorých spaľovňa pracovala, neprispievali ani prevádzkovatelia zariadenia. 
Zariadenie bolo vo vlastníctve samosprávy mesta, ktoré ho dávalo do správy mestským a následne aj 
súkromným spoločnostiam. Od roku 1991 do roku 1998 sa vystriedali na spaľovni tri spoločnosti a v rámci nich 
5 riaditeľov a riadiacich skupín.  Technické podmienky prevádzky sa rapídne zhoršovali z dôvodu šetrenia na 
údržbe a investíciách.  

Nové zákony v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia však postavili vlastníka spaľovne pred 
vážne rozhodnutie. Buď zariadenie, ktoré nevyhovuje predpisom zavrie, alebo musí nájsť spôsob, ako ho 
uviesť do zákonom vyhovujúceho stavu. Vzhľadom ku kritickej finančnej situácii v ktorej sa samospráva 
nachádzala, bolo rozhodnuté vypísať na  riešenie celého systému nakladania s komunálnym odpadom 
v meste medzinárodný tender. V podmienkach tendra bola  rekonštrukcia spaľovne podľa platných zákonov 
Slovenskej republiky, jej následná prevádzka, a zber a zvoz komunálneho odpadu.  

Následne bolo zvážené, že najvýhodnejším modelom je odpredanie spaľovne zahraničnému investorovi, ktorý 
následne vytvorí spolu so samosprávou mesta a niekoľkými  minoritnými súkromnými účastníkmi akciovú 
spoločnosť. Vkladom do spoločnosti bude okrem spaľovne aj celý potenciál bývalej mestskej s.r.o 
zabezpečujúci zber a zvoz komunálneho odpadu v meste. Samozrejmým zázemím sa stal trh s komunálnym 
odpadom druhého najväčšieho mesta na Slovensku, ktorý ročne predstavuje okolo 55tisíc ton komunálneho 
odpadu.  

Úlohou vzniknutej akciovej spoločnosti je vybudovanie vyváženého modelu nakladania s odpadmi z regiónu 
Košického kraja so zameraním na materiálové a energetické využitie. Rozvoj separovaného zberu, triediaca 
linka a drviče na plasty, veľkokapacitný lis na kartón a papier sú už v súčasnosti realizované aktivity. 

Nezanedbateľný je aj sociálny aspekt projektu. Prácu v akciovej spoločnosti dnes našlo 314 zamestnancov.  
Intenzívne sa rozbehla rekonštrukcia spaľovne, ktorá má byť ukončená 27.12.2005.   

Rekonštrukcia zariadenia musí zohľadňovať hlavne podmienky stanovené zákonom o ochrane ovzdušia 
a zákonom o odpadoch. Obe tieto právne normy sú kompatibilné s legislatívou Európskej únie. Ťažiskom 
investícií sú hlavné technologické celky- zásobník odpadu, kotol a čistenie spalín. Okrem nich je súčasťou 
programu riešenie úpravy sekundárnych odpadov z čistenia spalín, vodohospodárske objekty spaľovne 
a turbína na úplné využitie vyprodukovanej energie. Na investičný plán rekonštrukcie úzko naväzuje plán 
údržby a opráv zariadenia a technológie. Práce sú navrhnuté do niekoľkých rýchlo naväzujúcich etáp. Po 
zvážení ekologických priorít a technických možností , bolo rozhodnuté, že prvým krokom bude realizácia 
zariadenia na čistenie spalín a emisný monitorovací systém. Paralerne bežali prípravy na rekonštrukciu kotla 
a následne zásobníka odpadov.  

 



Schéma 1. Spaľovňa komunálneho odpadu-stará technológia  

 

 



I.etapa. čistenie spalín a monitorovací systém 
Spaľovňa komunálneho odpadu bola zaradená ako veľký zdroj znečistenia ovzdušia a v nameraných 
hodnotách ktoré uvádzam nižšie v tabuľke prekračovala výrazne stanovené emisné limity.  

Stará technológia využívala pre čistenie spalín len dvojkomorový elektroodlučovač, určený na zachytávanie 
tuhých častí pomocou elektrického poľa, ktorý bol na výstupe zabudovaný za každou kotlovou jednotkou. 
Plynné emisie ako SO2 , HCl,HF sa od spalín neodlučovali a odchádzali 105m komínom volne do ovzdušia. 
O ďalších znečisťujúcich látkach nehovoriac. 

Tabulka č.1 Súhrnný prehľad výsledkov z jednnorázového merania emisií, stará technológia 

Znečisťujúca látka Hm.konc.-EL(mg.m-3 ) 
Podľa NV SR č.473/2000

Hm.konc nameraná 
(mg.m-3) 

TZL 20 422 
SO2 100 227 
NOx 400 248 
CO 100 217 
C 20 1 
HCl 15 36 
HF 10 3 
K1-Hg,Tl,Cd 0,2 0,5 
K2-As,Ni,Cr,Co 2 33 
K3-Pb,Cu,Mn 5 8 

Nové zariadenie na čistenie spalín je dimenzované na aktuálne limity Európskej únie. Využíva súchú metódu 
čistenia spalín.Zariadenie je zostavené z 4 paralerných cyklón s vysokou účinnosťou na odstránenie najväčšej 
časti polietavého popolčeka, qenchera, reaktora, rukávových filtrov, síl na vápno a aktívne uhlie, 
recirkulačného systému zvyškových vápenných látok, koncového ventilátora a potrubia odvádzajúceho spaliny 
do existujúceho komína.Okrem toho je  zabezpečené odlučovanie NOx prostredníctvom nekatalickej redukcie 
so vstrekovaním zriedenej močoviny priamo do spaľovacej komory.Špeciálny regulačný algoritmus umožní 
meniť napájanie trysiek vo vzťahu k objemu plynu na výstupe, koncentráciu NOx na výstupe a teploty v  zóne 
vstrekovania.  

Elektrofilter naväzujúci na jeden z kotlov, bol nahradený batériou cyklónov. Ďalej sú plyny chladené v qencheri 
pomocou vstreku vody pri vysokom tlaku až po teplotu 145 stupňov, čo je optimálne pre reakciu vápna vo 
vlhkom prostredí. Do qencheru sa pneumatickým spôsobom vstrekujú reakčné látky. Plyny vychádzajúce 
z qenchera vstupujú do reaktora, kde sú privedené zvyšné  recirkulované vápenné látky, čím dopomôžu zvýšiť 
stupeň miešania a stechiometrický pomer.V tejto fáze spaliny prichádzajú do kontaktu s vápenným prachom, 
ktorý neutralizuje prítomné kyseliny. Plyny po výstupe z reaktora prechádzajú rukávovým filtrom s 8 boxmi.Na 
rukávovom filtry sa vytvorí vrstva – filtračný koláč, ktorý účinkuje ako reaktor s pevnou výstelkou. Koncový 
ventilátor zabezpečí prechod vyčistených spalín do komína a umožňuje aj dodržanie konštantného podtlaku 
v spaľovacej komore. 

Reakčné látky sú uložené v silách. Zvyškové nerecirkulované vápenné látky sa vypudzujú pomocou spätného 
redlera, zatiaľ čo polietavý popolček pochádzajúci z cyklov je dopravený šnekovým dopravníkom do big-bag. 
Celý systém je vybavený kontrolným panelom s modreným softvaerom, ktorý využíva na kontrolu a reguláciu 
procesu. Emisný monitorovací systém kontinuálne zaznamenáva nepretržité koncentrácie znečisťujúcich látok 
obsiahnutých vo vypúšťaných spalinách.K získavaniu a spracovaniu údajov dochádza v reálnom čase, tieto sa 
ukladajú do elektronickej pamäte archívu. Výstup monitorovania je na Internetovú stránku a umožňuje verejnú 
kontrolu znečisťovania ovzdušia. 

Tabuľka č. 2 Garancia emisných limitov na nové zariadenie 
Znečisťujúca látka Hmotnostná koncentrácia 

mg.m-3 
TZL 20 
SO2 100  
Nox 400  
CO 100 
C 20 
HCl 15   



HF 10 
K1- Hg, Tl, Cd 0,2 
K2- As, Ni, Cr, Co 2 
K3-Pb,Cu,Mn 5 
Dioxíny a furány 0,1 ng.m-3 



Schéma č. 2 Zariadenie na čistenie spalín   

 



II. etapa rekonštrukcia kotla. 
Pôvodný parný kotol ČKD je s prirodzenou cirkuláciou, pre spaľovanie komunálneho odpadu na valcovom 
rošte systému „Dusseldorf“ s prídavným palivom zemným plynom. Kotol je jednobubnový, sálavý, trojťahový. 
Prehrievač pary je jednodielny sálavý. Spaľovacia komora je sálavá. Steny spaľovacej komory sú vyrobené 
ako membránové.  Kotol je vybavený jedným výkonovým a dvomi stabilizačnými horákmi. Valcový rošt tvorí 6 
kusov roštových valcov, ktoré sú zoradené v 30 stupňovom sklone. Roštnice majú vzduchové medzery, 
ktorými sa vháňa primárny vzduch do vrstvy odpadu. Týmto vzduchom sa roštnice súčasne  chladia. Medzi 
jednotlivými valcami sú prechodové mostíky. Nepohyblivé prechodové mostíky strhávajú z otáčajúcich sa 
valcov nálepy. 

Hlavné parametre kotla 
Produkcia pary  30ton pary /hodina  
Spotreba odpadu 10ton odpadu/ hodina 
produkcia pary minimálna s dodržaním parametrov 18ton/hodina 
produkcia pary minimálna bez dodržania parametrov 12ton/hodina 
menovitý tlak prehriatej pary 1,98 MPa 
maximálny tlak prehriatej pary 2,10 MPa 
menovitá teplota prehriatej pary 270 o C 
dovolená odchýlka +30 / - 15 
menovitá teplota napájacej vody 105 o C 
dovolená odchýlka napájacej vody 0 +5 
konštrukčný tlak nastavenia poistných ventilov na bubne 2,25 MPa 
maximálny tlak prehriatej pary-nastavenie poistných ventilov na 
prehrievači 

2,10 MPa 

tlak napájacej vody nad napájacou hlavou 2,65 MPa 

Teplota spaľovania sa pohybuje od 550-1200 o C. 

Táto etapa  rekonštrukcie  bude zameraná na riešenie nasledovných predpísaných podmienok: 
• v spaľovacom priestore za posledným prívodom vzduchu musí byť dodržaná teplota najmenej 850 o C 

počas zotrvania spalín v tomto priestore najmenej dve sekundy, pri obsahu kyslíka 6%. 
• Zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby bolo zabezpečené dostatočné vyhorenie zadržaného 

spaľovaného odpadu v spaľovacom priestore.Obsah celkového organicky viazaného uhlíka vo zvyškovej 
škvare a popolčeku musí byť nižší ako 3%, alebo spaľovacie straty musia byť nižšie ako 5% suchej 
hmotnosti spaľovaných odpadov. Ak sa tieto podmienky nezabezpečia musí sa odpad pred spálením 
vhodne upraviť.  

• Odpad je možné pridávať do ohniska postupne a v takom množstve, aby sa dodrali predpísané teploty, 
zádržná doba a % kyslíka.  

• Každá spaľovacia jednotka musí byť vybavená najmenej jedným prídavným horákom Tieto horáky musia 
byť automaticky uvedené do prevádzky ak klesnú hodnoty teploty pod predpísaný limit.Prídavné horáky je 
možné prevádzkovať počas nábehu a odstavovania len predpísaným spôsobom. 

• Odstavenie prísunu odpadu musí byť vybavené automatickým systémom, ktorý ho reguluje v prípade, že 
prevádzka nespĺňa predpísané parametre. 

Rekonštrukcia kotlov bude prebiehať tak, aby od 27.12 2005 mohol byť prevádzkovaný s uvedenými 
parametrami a realizovaným čistením spalín jeden z kotlov. V zásade sa bude jednať o rozsiahlu modernizáciu 
pece , samotného kotla a mokrého vynášača. Druhý kotol bude rekonštruovaný následne. 

III etapa. Rekonštrukcia zásobníka odpadov. 
Terajší zásobník nevyhovuje predpísaným podmienkam ani potrebám prevádzky. Násypné otvory, ktoré boli 
umiestnené v jeho spodnej časti obmedzujú jeho kapacitu a bránia potrebnej manipulácii pred spálením 
odpadu. Platné predpisy nariaďujú vyhotovenie zásobníka odpadov tak, aby v ňom bolo možné udržať podtlak 
a aby z neho odsávaný vzduch bol privádzaný do ohniska, prípadne počas odstávky do výduchu určeného 
úradom. Medziskladovanie odpadu nemá negatívne zaťažovať životné prostredie. Pripravený projekt rieši 
uvedené nedostatky a bude realizovaný do 27.12.2005. 

Súvisiacimi aktivitami, ktoré vyplývajú prevádzkovateľovi spaľovní je povinnosť stabilizovať pred uložením na 
skládke vybrané sekundárne odpady zo spaľovne. Sú to: filtračný koláč,tuhý odpad z čistenia plynov, popolček 
obsahujúci nebezpečné látky a kotlový prach obsahujúci nebezpečné látky.  

Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov bude riešená v uzavretom cykle s využitím vlastnej studne na 
technologickú vodu. 



Doležitým rozvojovým programom je úplné využitie odpadového tepla. Spaľovňa komunálneho odpadu 
v Košiciach je držiteľom energetickej licencie.V súčasnosti je z cca 71 tis ton  spáleného odpadu vyrobených 
cca 360 tis GJ tepla, z toho je predaných do verejnej siete cca 220 tis Gj tepla v podobe pary.Jej cena je 
jednou z ekonomicky najvýhodnejších na území mesta pre odberateľa. Problém s predajom je hlavne 
v letných mesiacoch, keď nie je dopyt. V tom čase je para bez úžitku odfukovaná do atmosféry.V zimných 
mesiacoch býva dopyt dostatočný. Na  preklenutie tohoto sezónneho problému je navrhnutá inštalácia 5MW 
elektrickej turbíny s generátorom na plné využitie energetického potenciálu spaľovaných odpadov počas 
celého roka. Energetický prínos výroby v prvom roku by mal byť 11 000 MWh v ďalších rokoch 18-21 000 
MWh. Hlavným prínosom tohoto zariadenia je pokrytie vlastných energetických nárokov a až následne predaj 
prebytkov do verejnej siete. Tento zdroj umožní efektívnejšie rozvíjať energeticky náročné prevádzky viazané 
na  činnosti, ktoré sa zaoberajú spracovaním druhotných surovín zo separovaného zberu- napríklad drviče, 
veľkokapacitný lis, triediace linky. 

Rekonštrukcia spaľovne podľa predpísaných náležitostí dala výrazný impulz k rozvoju súvisiacich zariadení 
a aktivít. Vytvorením prekládkovej a triediacej stanice v jej blízkosti vznikla možnosť kontroly privážaných 
odpadov, ich triedenia podľa vlastností aj možného materiálového zhodnotenia. Cieľom je vytvoriť rovnováhu 
materiálového a energetického využitia odpadov  ako priority pred skládkovaním. V priloženej schéme je 
možné vidieť prvé kroky tvorby integrovaného systému nakladania s odpadmi, ktorý sa uvádza do života. 



Schéma 3. Integrovaný systém nakladania s odpadmi. 

 
 



Na záver by som si dovolila poznamenať, že tieto aktivity sú možné vďaka spolupráci so samosprávou mesta, 
ktorá si postupne uvedomila, že vybudovanie systému nakladania s odpadmi je možné len s jej podorou, 
s využitím skúseností zahraničných partnerov a úprimnej snahy zamestnancov spoločnosti prekročiť tieň 
občasných ťažkostí a veriť v úspech spoločného snaženia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi 
v meste a regióne.  
 
 


