MŽP SR
03/2679/2007-3.1

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ
vybraných znečisťujúcich látok (Hg a NH3)
za odsírovacím agregátom FGD parného kotla PK4s a PK4n
v prevádzke TEKO, Teplárenská 3, Košice
Názov akreditovaného skúšobného laboratória /
oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 2 písm. a)
zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších
predpisov:

EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
Kukučínova 23, 040 01 Košice
IČO: 35 957 239

Číslo správy:

03/004/2018

Dátum :

07.03.2018

Prevádzkovateľ:

Tepláreň Košice, a.s.
IČO: 35957239

Sídlo:

Teplárenská 3, 042 92 Košice

Miesto / lokalita:
Druh oprávneného
merania:

TEKO II, areál Tepláreň Košice, a.s., Košice
Oprávnené meranie hodnoty fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný
limit a hodnoty súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na
emisie podľa § 20 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov.

Číslo objednávky :

4500021141

Deň oprávneného
24.01.2018
merania:
Osoba zodpovedná za technickú stránku
merania – vedúci technik podľa § 20 ods. 3
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších
predpisov:
Správa obsahuje

Dátum :

24.01.2018

Ing. Róbert Rečo, rok narodenia 1974
rozhodnutie MŽP SR o vydaní osvedčenia zodpovednej osoby č.
27662/2016 zo dňa 18.5.2016

7 strán
5 príloh

Účel merania:

Periodické oprávnené meranie údajov o hmotnostnej koncentrácii emisie celkovej ortuti z
veľkého spaľovacieho zariadenia na spaľovanie čierneho uhlia podľa § 9 ods. 5 písm. b)
bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.
Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre NH3 zo
spaľovacieho zariadenia s menovitým tepelným príkonom viac ako 100 MW podľa § 9
ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. a podľa
rozhodnutia OIPK SIŽP Košice, č. 6661-30712/2015/Haj/570840106/Z32 zo dňa
28.10.2015

Evidenčné číslo správy: 03/004/2018

Strana 1 z 7

MŽP SR
03/2679/2007-3.1

SÚHRN
Prevádzka:
Čas prevádzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:
Merané zložky:
Výsledky merania:

TEKO II, Teplárenská 3, 042 92 Košice
VAR PCZ: 0010014
24 h/deň, 7 dní/týždeň, výkonovo podľa odberu elektriny a tepla, emisne viacrežimová
(palivo zemný plyn naftový (ZPN) a čierne uhlie, regulácia výkonu zmenou spaľovacích
podmienok v horákoch), kontinuálne emisne ustálená
Parný kotol PK4s a PK4n za odsírovacím agregátom FGD (komín K-02, 100 m vysoký)
ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg (2. skupina/1. podskupina ZL )
amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3 (3. skupina/3. podskupina ZL)
3
hmotnostná koncentrácia zložky v spalinách v mg/m a hmotnostný tok v g/h

Výsledky merania:
tab. č. 1 – Súhrnný prehľad hodnôt emisných veličín, menovitý príkon
Meraná
zložka

3

N)

Režim prevádzky:

Priemerná hodnota
(koncentrácia;
hmotnostný tok)
3
1
[mg/m ; g/h] )

Maximálna hodnota
(koncentrácia;
hmotnostný tok)
3
1
[mg/m ; g/h] )

Emisný limit
(koncentrácia;
hmotnostný tok)
3
1
[mg/m ; g/h] )

Režim s
najvyššími
emisiami
[áno/nie]

Upozornenie na
2
súlad/nesúlad )

PK4s a PK4n za FGD, palivo čierne uhlie, spoločný parný výkon 259 až 282 t/h (76 až 83) % Qmen

Hg

2

0,00; 0,49

0,00; 0,54

-; -

áno

-

NH3

2

≤ MS (0,2); ≤ 46

≤ MS (0,2); ≤ 46

30; > 200

áno

súlad

Poznámky:
1

) Stavové a referenčné podmienky vyhodnotenia hmotnostnej koncentrácie: 0 °C, 101,3 kPa, suchý plyn, O2 ref: 6 % objemu.

2

) Hodnoty EL a požiadavky dodržania EL (emisného limitu) pre NH3: Vydané integrované povolenie OIPK SIŽP Košice, č. 666130712/2015/Haj/570840106/Z32 zo dňa 28.10.2015

3

) Počet jednotlivých meraní konkrétnej zložky odpadového plynu.

Symbol „≤“ a skratka MS znamená, že zistené hodnoty koncentrácií sú nižšie ako hodnota medze stanoviteľnosti
danej metodiky pri daných podmienkach odberu. V prípade, že koncentrácie prvkov boli pod hodnotou medze
stanoviteľnosti, neistota k takýmto výsledkom nebola priradená.

Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad.
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.
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1. OPIS ÚČELU OPRÁVNENÉHO MERANIA
Periodické oprávnené meranie údajov o hmotnostnej koncentrácii emisie celkovej ortuti z veľkého spaľovacieho
zariadenia na spaľovanie čierneho uhlia podľa § 9 ods. 5 písm. b) bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení
vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z.
Periodické oprávnené meranie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre NH3 zo spaľovacieho zariadenia s
menovitým tepelným príkonom viac ako 100 MW podľa § 9 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. v znení
vyhlášky MŽP SR č. 316/2017 Z.z. a podľa rozhodnutia OIPK SIŽP Košice, č. 6661-30712/2015/Haj/570840106/Z32
zo dňa 28.10.2015

2. OPIS PREVÁDZKY A SPRACÚVANÝCH MATERIÁLOV
Princíp zariadenia
Parný kotol PK4s s jednopriestorovou spaľovacou komorou s výtavným podtlakovým ohniskom je riešený ako
dvojťahový. Kotol je vybavený hlavnými nízkoemisnými plynovými a práškovými horákmi.
Parný kotol PK4n s jednopriestorovou spaľovacou komorou a granulačným podtlakovým ohniskom je riešený ako
dvojťahový. Kotol je vybavený zapaľovacími plynovými, hlavnými nízkoemisnými plynovými a práškovými
horákmi.
Hlavným palivom je ruské čierne energetické uhlie a ako zapaľovacie a stabilizačné palivo je používaný zemný plyn
naftový (ďalej len „ZPN“).
Kotly sú prevádzkované výlučne pri spaľovaní uhlia (stabilizácia zemným plynom, podiel plynu menej ako 30 %),
alebo pri spaľovaní len zemného plynu.
Odpadové plyny vznikajúce pri spaľovaní čierneho uhlia a zemného plynu sú odvádzané zo spaľovacej komory
kotla pomocou dvoch samostatných dymovodov s priemerom Ø 1,6 m cez elektrostatické odlučovače (ESP) do
spoločného komína kotlov TEKO II. Dymovody sú navzájom prepojené pred novým odsírovacím agregátom (FGD).
Odvádzanie spalín z kotla do FGD zabezpečujú dva spalinové ventilátory. Komín je železobetónový, monolitický,
vysoký 100 m s priemerom hlavy (liatinové segmenty) 4,5 m a s priemerom päty 5,16 m.
Výrobno-prevádzkové režimy
Z hľadiska výrobno-prevádzkového režimu má výroba pary charakter viacrežimovej technológie (každý kotol je
schopný samostatnej prevádzky na minimálny aj maximálny tepelný výkon).
Emisno-technologický charakter
Technológia je kontinuálna a má mimo nabiehania, odstavovania alebo zmeny výkonu emisne ustálený charakter.
Charakteristiky odpadových plynov
Zloženie odpadových plynov je ovplyvnené procesom spaľovania paliva so vzduchom a tepelným príkonom kotla.
tab. č. 2 – údaje o zdroji znečisťovania ovzdušia
Parameter/veličina
Menovité množstvo vyrábanej pary [t/hod]
Menovitý tepelný výkon [MWt]
Účinnosť kotla pri menovitom výkone [%]
Max. pracovná teplota [°C]
Objem kotla [l]
Menovitý pracovný tlak [MPa]
Konštrukčný tlak [MPa]
Otvárací tlak poistného ventilu [MPa]
Teplota napájacej vody [°C]
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PK4s
210
142
89
540 ± 8
61 430
13,64
14,5
14,2
230 (170)

PK4n
130
96,4
540 ± 8
61 430
13,64
14,5
14,2
230 (170)
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3. OPIS MIESTA OPRÁVNENÉHO MERANIA
Meranie emisií celkovej ortuti v tuhej a plynnej forme a amoniaku v plynnej forme bolo vykonané na existujúcich
meracích miestach situovaných na vodorovnom úseku dymovodu za zariadením FGD (na jestvujúcich miestach
bez dispozično-priestorových resp. geometrických zmien polohy meracích miest a dymovodu).
Meracie miesta spĺňajú požiadavky pre meranie emisií tuhých ZL (STN EN 13284-1) a pre meranie plynných ZL
(STN EN 15259). Schéma zariadenia a umiestnenia meracích miest je uvedená v prílohe č. 3. Homogénnosť
odberovej roviny v mieste merania pre emisie plynných ZL bola preukázaná počas úplnej kontroly
automatizovaných meracích systémov AMS FGD (správa o úplnej kontrole AMS ev. č. 03/025/2016 vydaná
spoločnosťou EnviroTeam Slovakia s.r.o.).

4. MERACIE A ANALYTICKÉ METÓDY A VYBAVENIE
Diskontinuálne meranie emisií bolo naplánované vykonané podľa technických noriem, štandardných operačných
postupov (SOP) a interných metodík (IM), ktoré sú uvedené v čl. 5.1 prílohy č. 1.
Analýzy hmotnostného podielu vybraných ZL z odobratých vzoriek vykonalo subdodávateľským spôsobom
Geoanalytické laboratórium (GAL) Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ), Spišská Nová Ves.
Štatutárnym zástupcom GAL a splnomocnené osoby, ktoré môžu konať v mene štatutárneho orgánu sú
Ing. Daniela Mackových, CSc. a RNDr. Ľubomír Findura.
Analýzu odobraných vzoriek amoniaku a celkovej ortuti vykonala RNDr. Nováková Jarmila, vedúca laboratória vôd,
samostatná odborná pracovníčka zodpovedná za stanovenie ZL. Protokoly o skúške č. 82, 85, 87/2018 sú
pripojené k správe ako príloha č. 4.
tab. č. 3 – zoznam metodík u subdodávateľa
Označenie
metodiky
STN EN 13211
(IP 1.12)
STN 83 4728
(IP 14.21)

Názov metodiky
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Manuálna
metóda stanovenia koncentrácie celkovej ortuti
Ochrana ovzdušia. Stanovenie emisií amoniaku zo stacionárnych
zdrojov. Metoda fotometrického stanovenia

Dátum
vydania
2003-04
(2015-10)
1993-01
(2013-07)

Označenie
meraných veličín
Hg
NH3

Meranie emisií Hg v tuhej fáze - odber vzoriek bol vykonaný manuálnou metódou s použitím izokinetickej
odberovej gravimetrickej meracej aparatúry. Stanovenie hmotnostných koncentrácií bolo vykonané v štyroch
fázach:
1. izokinetický odber vzoriek odpadového plynu v mieste merania so zachytením tuhých čiastočiek na filtri
v súlade s príslušnými metodikami,
2. sušenie a váženie filtrov a odparovacej misky v laboratóriu,
3. analýza hmotnostného podielu stanovovanej ZL v akreditovanom laboratóriu (Príloha 4),
4. spracovanie nameraných údajov do vyhodnotenia s použitím emisného softvéru, výpočet hmotnostnej
koncentrácie a hmotnostného toku ZL.
Meranie emisií Hg v plynnej fáze - odber vzoriek bol vykonaný manuálnym odberom s použitím odberového
zariadenia podľa postupu SOP-04.
Meranie emisií NH3 v plynnej fáze - odber vzoriek bol vykonaný manuálnym odberom s použitím odberového
zariadenia podľa postupu SOP-04.
Meranie O2 – na zistenie hustoty odpadového plynu a referenčného obsahu kyslíka boli zisťované hmotnostné
koncentrácie CO2 a O2 odberovým emisným meracím systémom HORIBA postupom podľa noriem v kap. 4, ktorý je
zavedený v internom pracovnom postupe SOP-01.
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Meranie súvisiacich veličín - vlhkosť odpadového plynu bola zistená ako súčasť stanovenia Hg v TZL. Ostatné
súvisiace veličiny merania emisií ako teplota odpadového plynu, atmosférický, absolútny a diferenčný tlak boli
merané priebežne počas odberu vzorky.
tab. č. 4 – použité meradlá
ZL / veličina
hmotnostná koncentrácia Hg
v tuhej fáze
teplota OP
tlak (absolútny, atmosférický
a dynamický), objemový prietok OP
vlhkosť OP
meranie obsahu kyslíka a CO2 v OP
hmotnostná koncentrácia Hg
v plynnej fáze
hmotnostná koncentrácia NH3
v plynnej fáze
rozmer výduchu

Metóda merania

Typ / výrobca

automatická izokinetická gravimetria
odporový teplomer typ K, súčasť odberovej
sondy pre odber TZL
pitotová sonda typu S, elektronické
miktromanometre
kondenzačno-adsorpčná metóda
Paramagneticky, NDIR
manuálna odberová aparatúra, odber do dvoch
sklenených absorbérov s fritou (absorpčný roztok
4% (m/m) K2Cr2O7 / 20% (m/m) HNO3)
manuálna odberová aparatúra, odber do dvoch
sklenených absorbérov bez frity (absorpčný
roztok 0,05 M H2SO4)
zvinovací meter metrologicky nadviazaný na
kalibrovaný zvinovací meter

Isostack Basic-1, Tecora,
Taliansko

PG250-1, HORIBA, Japonsko
Tecora Easy Gas, Taliansko

Tecora Bravo, Taliansko
zvinovací meter, dĺžka 3 m

5. PODMIENKY PREVÁDZKY POČAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ
5.1 Prevádzka
Počas doby trvania diskontinuálneho merania boli sledované výrobno-prevádzkové parametre spaľovacích
zariadení (kotla PK4s a PK4n), ktorých rozpätie je uvedené v nasledujúcej tabuľke. Podrobný záznam
prevádzkových parametrov počas merania je súčasťou archívnej zložky správy.
tab. č. 5 - hlavné parametre zdroja počas merania
Názov zariadenia:
Prevádzkový parameter:
Parný výkon [t/h]
o
Teplota pary [ C]
Tlak pary [MPa]
Palivo
Názov zariadenia:
Parný výkon [t/h]
o
Teplota pary [ C]
Tlak pary [MPa]
Palivo

PK4s
Dokumentácia

24.01.2018

≤ 210
540 ± 8
≤ 13,64
ZPN, čierne uhlie

178 až 187 (85 až 89) % Qmen
533 až 534
13,16 až 13,24
čierne uhlie
PK4n
81 až 95 (62 až 73) % Qmen
530 až 535
13,11 až 13,2
čierne uhlie

≤ 130
540 ± 8
≤ 13,64
ZPN, čierne uhlie

5.2 Zariadenia na čistenie odpadového plynu
Spaliny z kotlov PK4s a PK4n sú čistené od tuhých častíc v elektroodlučovačoch kotla a ďalej zavedené do
odsírovacieho zariadenia, s odbočkou na možné pripojenie priamo do komína K-02. Pre odsírenie je použitá
polosuchá metóda odsírenia, ako sorbent slúži pálené vápno - CaO. Na zabezpečenie emisného limitu pre NOX pri
spaľovaní uhlia je aplikovaná metóda selektívnej katalytickej redukcie (SCR). Metóda spočíva v nástreku
redukčného roztoku amoniaku na vhodné miesto spalinového traktu s potrebnou teplotou spalín. Redukcia oxidov
dusíka na dusík a vodu prebieha na povrchu keramických katalyzátorov, usporiadaných vo dvoch činných a jednej
rezervnej vrstve.
Evidenčné číslo správy: 03/004/2018
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6. VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA A DISKUSIA
6.1 Vyhodnotenie prevádzkových podmienok počas oprávnených meraní
Porovnaním skutočných technologicko–prevádzkových parametrov prevádzky zdroja počas merania
s dokumentáciou - Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na
zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre kotol PK4s a PK4n. Výroba tepla a
elektrickej energie, ev.č. STPP a TOO –AMS PK4s - 10/2015; ev.č. STPP a TOO – PK4n - 10/2015, môžeme
konštatovať súlad prevádzky s dokumentáciou.
Diskontinuálne oprávnené meranie emisií bolo vykonané pri takom výrobno-prevádzkovom režime, počas ktorého
sú emisie znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie v súlade s požiadavkou prílohy č. 2, časti B bodu 6
vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.
Vyhlásenie prevádzkovateľa zo dňa 24.01.2018 o súlade prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia
s predpismi podľa prílohy č.3 bodu 5 zákona 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov písomne potvrdil zástupca
prevádzkovateľa Tepláreň Košice a.s., Ing. Marek Ivanoc, vedúci oddelenia RS.

6.2 Výsledky oprávneného merania
Vyhodnotenie stanovenia ZL je uvedené v prílohe č. 5.

6.3 Overenie dôveryhodnosti
Meranie koncentrácie celkovej ortuti: Neistota koncentrácie Hg (UHg=22 %) bola ohodnotená ako odmocnina
kvadratického súčtu príspevkov neistoty manuálneho odberu vzorky a neistoty analytického stanovenia látky
v odobratej vzorke.
Meranie koncentrácie amoniaku: Neistota koncentrácie NH3 bola pod hodnotou medze stanoviteľnosti, k takýmto
výsledkom sa neistota nepriradzuje.
Meranie koncentrácie plynných emisií: meranie koncentrácie O2 bolo vykonané emisným meracím systémom typu
HORIBA. Neistota výsledkov merania koncentrácie uvedených zložiek plynu (UO2=0,6 %) bola ohodnotená podľa
technických noriem, ktoré sú uvedené v kap. č. 4.
Pred meraním bola vykonaná kontrola tesnosti odberovej trasy pre odber plynných a tuhých látok a Pitotovej
sondy s výsledkom „vyhovuje“. Záver „vyhovuje“ bol konštatovaný aj pre výsledky slepých skúšok pri odbere
plynných a tuhých látok.
Pred a po ukončení merania koncentrácie kyslíka v spalinách bola vykonaná kontrola analyzátorov formou
sledovania driftu nuly a rozsahového bodu v súlade s požiadavkou vyhlášky MŽP SR č. 60/2011 Z.z. Kontrola
driftov sa vykonala s použitím certifikovaného plynu podľa internej metodiky SOP-01.
Na základe posúdenia dodržania pracovných charakteristík podľa príslušných noriem na meranie emisií, celkového
postupu a zistenej neistoty merania možno konštatovať, že všetky uvedené výsledky hmotnostných koncentrácií
a hmotnostných tokov celkovej ortuti a amoniaku sú dôveryhodné.
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...................................................
Ing. Róbert Rečo
Podpis osoby zodpovednej za oprávnenú technickú
činnosť podľa § 20 ods. 8 písm. e) bodu 2 zákona
č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších
predpisov

7.3.2018
Dátum

..................................................................
Ing. Miroslav Čarnický
Podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby
podľa § 20 ods. 8 písm. e) bodu 1 zákona
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov

Číslo
1
2
3
4
5
SPOLU

ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH PRÍLOH
Názov
Plán merania
Zápis z prerokovania podmienok analytického stanovenia
Schéma zdroja znečisťovania ovzdušia a poloha meracieho miesta
Protokoly o skúške č. 82, 85, 87/2018
Vyhodnotenie merania vybraných ZL
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