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Skúšobné
laboratórium
SÚHRN

Periodické oprávnené meranie emisií za účelom zistenia údajov o dodržaní určených emisných limitov, určené integrovaným
povolením SIŽP IŽP Košice č. 4645/57/2021-13352/2021/570840106/Z58 zo dňa 20.04.2021.
Prevádzka:
Čas prevádzky:

Zdroje/zariadenia vzniku emisií:

Merané zložky:
Výsledky merania:
Meraná zložka

N

Priemerná hodnota
(C)
[mg/m3] 1)

Zariadenia vzniku emisií:
Režim: Maximálny výkon (8 MWe)
CO
12
NOX
12
Zariadenia vzniku emisií:

62
58

Režim: Maximálny výkon (8 MWe)
CO
NOX

Meraná zložka

12
12

54
53

N

Priemerná hodnota
(C)
[% obj.] 4)

TEKO1, Tepláreň Košice, a.s.
VAR PCZ: 001 0013
prevádzka:
nepretržitá, podľa požiadaviek na odber el. energie
technológia:
jednorežimová, kontinuálna emisne ustálená
menovitý výkon: 9,375 MWe (elektrický výkon) a 8,598 MWt (tepelný výkon)
TEKO I
1. KGJ č. 3
2. KGJ č. 4
CO, NOX, CH4
hmotnostná koncentrácia (ďalej len „C“) v mg/m3
Emisný limit
Režim s
Maximum
najvyššími
denný priemer
Upozornenie na
(C)
emisiami
(C)
súlad/nesúlad 2)
3
1)
[mg/m ]
[áno/nie] 3)
[mg/m3] 1) ,2)
1. Piestový spaľovací motor KGJ 3
počas výkonu oprávneného merania dňa 25.11.2021 vykazovalo zariadenie
KGJ č. 3 nasledujúce hodnoty:
 3,0 - 7,6 MWe (32 - 81 % QMEN) ; 3,4 - 7,1 MWt (40 - 82 % QMEN)
78
110
áno
súlad
68
82,5
áno
súlad
2. Piestový spaľovací motor KGJ 4
počas výkonu oprávneného merania dňa 24. - 25.11.2021 vykazovalo
zariadenie KGJ č. 4 nasledujúce hodnoty:
 2,4 – 8,0 MWe (26 - 85 % QMEN) ; 2,6 – 7,4 MWt (31 - 86 % QMEN)
72
110
áno
súlad
71
82,5
áno
súlad
Maximum
(C)
[% obj.] 4)

Emisný limit
(C)
[% obj] 2)

Režim s
najvyššími
emisiami
[áno/nie] 3)

Upozornenie na
súlad/nesúlad 2)

Zariadenia vzniku emisií:

1. Piestový spaľovací motor KGJ 3
počas výkonu oprávneného merania dňa 24.11.2021 vykazovalo zariadenie
KGJ č. 3 nasledujúce hodnoty:
Režim: Maximálny výkon (8 MWe)
 8,0 MWe (86 % QMEN) ; 7,5 MWt (87 % QMEN)
CH4
3
0,06
0,07
neurčený
áno
nehodnotené
Zariadenia vzniku emisií:
2. Piestový spaľovací motor KGJ 4
počas výkonu oprávneného merania dňa 25.11.2021 vykazovalo zariadenie
KGJ č. 4 nasledujúce hodnoty:
Režim: Maximálny výkon (8 MWe)
 8,0 MWe (85 % QMEN) ; 7,2 MWt (83 % QMEN)
CH4
3
0,07
0,08
neurčený
áno
nehodnotené
1) Stavové podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrácie: 0 ºC, 101,3 kPa, suchý plyn, O ref.: 15 % obj.
2
2) Emisný limit (ďalej len „EL“) a podmienky jeho platnosti a požiadavka dodržania EL určené v rozhodnutí SIŽP IŽP Košice č.
4645/57/2021-13352/2021/570840106/Z58 zo dňa 20.04.2021 (tab. č. B.1.4b). Emisné limity platné od 01.08.2021 (BAT)
(emisné limity sa neuplatňujú na zariadenie prevádzkované < 1 500 hodín ročne). Emisný limit určený ako denný priemer
(BAT).
3) Výsledky sú reprezentatívne pre režim prevádzky nastavený prevádzkovateľom. Sledovanie vybraných prevádzkových
parametrov počas výkonu merania je uvedené v kapitole č. 5.1.
4) Odbery vykonané pri prevádzkovom zaťažení > 70 %.
Poučenie o platnosti upozornenia na súlad/nesúlad:

Správa o oprávnenom meraní emisií, výsledky oprávneného merania
a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania emisií
s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom
ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.
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Podľa § 20 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov je správa o výsledkoch oprávneného
merania na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní záväznou
listinou.
Laboratórium zodpovedá za všetky poskytnuté informácie okrem tých, ktoré poskytol zákazník. Údaje poskytnuté zákazníkom sú
jasne identifikované.
Odmietnutie zodpovednosti:

Skúšobné laboratórium nenesie zodpovednosť za informácie dodané zákazníkom, ktoré môžu
mať vplyv na platnosť výsledkov (podľa čl. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025).

1. OPIS ÚČELU OPRÁVNENÉHO MERANIA
Určenie emisného limitu
Vymedzenie zariadenia / časti zdroja:

Kategorizácia zdroja podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších
právnych predpisov:
1.
PALIVOVO-ENERGETICKÝ PRIEMYSEL
1.1.1 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových
turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným
súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 50 MW
vzťahu Neurčené

členenie
zariadenia
vo
k uplatňovaniu EL:
hodnoty limitov preukazovaných týmto meraním:
Miesto
Emisný limit (mg.m-3)
Zdroj emisií – zariadenie,
Znečisťujúca
Vzťažné
vypúšťania
príkon, palivo
látka
Podmienky
ročný
priemer
mesačný
priemer
denný
priemer
emisií
TEKO I
NOX
70
75
82,5
piestové zážihové
Komín 1- 4
1), 2), 3), 4)
spaľovacie plynové motory
53 m
CO
95
100
110
78 MW, palivo: ZPN
1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri
vzťažné podmienky:
štandardných stavových podmienkach, tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C a referenčný
obsah kyslíka 15 % obj.
2) Emisný limit určený ako denný priemer (BAT)
3) Emisný limit určený ako ročný priemer (BAT)
4) Prevádzkovateľ je povinný kontinuálnym oprávneným meraním vykonávaným
inštalovanými AMS preukazovať, že:
a) ročný priemer za obdobie jedného roka zo všetkých platných validovaných
hodinových priemerov neprekročí hodnotu stanoveného emisného limitu,
b) žiadna validovaná denná priemerná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného
emisného limitu; (denný priemer - priemer za obdobie 24 hodín zo všetkých
platných hodinových priemerov),
c) žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota hmotnostnej koncentrácie
znečisťujúcich látok zo zariadenia neprekročí hodnotu emisného limitu,
d) najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt
hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok za rok neprekročí dvojnásobok
hodnoty emisného limitu určeného ako mesačný priemer.
ďalšie špecifické podmienky platnosti:
Na základe požiadavky tab. 1.2.3 a bodu 1.7 časti II. integrovaného povolenia
4645/57/2021-13352/2021/570840106/Z58 zo dňa 20.04.2021 (II. Podmienky
povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré
treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 1. Monitorovanie ochrany
ovzdušia):
Tabuľka 1.2.3:
Zložka: ovzdušie
Zdroj emisií: Piestové spaľovacie plynové motory (KGJ1, KGJ2, KGJ3, KGJ4)
Miesto merania: Spalinovody z motorov
Použité
Znečisťujúca
Frekvencia Podmienky
metódy,
Parameter
látka
merania
merania
metodiky,
techniky
Hmotnostná
NOx
1)
3)
5)
koncentrácia, HT
Hmotnostná
CO
1)
3)
5)
koncentrácia, HT
Hmotnostná
CH4
2)
3), 4)
6)
koncentrácia, HT
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HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č.
411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania
ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre potreby bilancie emisií a kontrolu
podmienok z bodu B.1 časť II. integrovaného povolenia.
1) Periodické meranie s intervalom merania 6 mesiacov.
Od 01.08.2021 kontinuálne meranie pre znečisťujúce látky CO, NOx (neuplatňuje
sa na zariadenia prevádzkované < 1 500 hodín ročne).
2) Periodické meranie s intervalom merania 1 x za rok.
3) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho
merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne
záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude
charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda
merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste
alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky
odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
4) Meranie sa uskutočňuje so zariadením prevádzkovaným pri zaťažení > 70 %.
5) Oprávnené metódy - ENPIS.
6) Norma EN ISO 251 39.
Bod 1.7 integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie diskontinuálnych periodických
meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie
znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie.
za SCR (katalyzátor so vstrekovaním čpavkovej vody) samostatný komín

určené rozhodnutím SIŽP IŽP Košice č. 13352/2021/570840106/Z58 zo dňa
20.04.2021 v znení neskorších zmien (uvedené vyššie)
zohľadňovanie neistoty
nezohľadňuje sa
Osobitné podmienky oprávneného merania, ktoré sa vzťahujú na výrobno-prevádzkový režim alebo na požiadavky dodržania
EL.
skrátený text povolenej osobitnej nie sú určené
podmienky
Predchádzajúce poznatky o zariadení
Správa z oprávneného merania č. 02/427/2021 zo dňa 17.09.2021, vydaná spoločnosťou EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Kópia plánu emisného merania je uvedená v prílohe č. 1 správy
Údaje poskytnuté zákazníkom (v súlade s čl. 7.8.2.2 normy STN EN ISO/IEC 17025):
- VAR PCZ
- údaje času (režimu) prevádzky
- menovité výkonové parametre a skutočné výkonové parametre počas výkonu merania zo dňa 24. – 25.11.2021 (uvedené
v prílohe č. 2)
- technické parametre zariadení
2. OPIS PREVÁDZKY A SPRACÚVANÝCH MATERIÁLOV
2.1 OPIS PREVÁDZKY
Piestové spaľovacie plynové zážihové motory sú 4 identické kogeneračné motory (označené KGJ1, KGJ2, KGJ3, KGJ4) s
menovitým tepelným príkonom 1 motora 19,50 MW, sú postavené v priestore medzi uhoľnou skládkou a starým objektom
horúcovodnej uhoľnej kotolne. Celkový inštalovaný elektrickým výkon je max. 4 x 9,375 MWe a tepelný výkon max. 4 x 8,598
MWt.
Hlavným technologickým zariadením KGJ je dvojradový, 20 valcový, 750 otáčkový plynový motor so spaľovaním chudobnej
zmesi, s iskrovým zapaľovaním, typového označenia B35:40V20AG2 výrobcu Rolls Royce.
Parametre palivovej zmesi zemného plynu a spaľovacieho vzduchu dodávanej do valcov motora v závislosti od požadovaného
výkonu motora sú regulované regulátorom paliva, regulátorom klapky prívodu vzduchu a regulátorom turbokompresora. Do
motora sa privádza 80 až 100% viac spaľovacieho vzduchu ako je treba na kompletne spálenie palivového plynu. Predchádza sa
tak výbuchu, zvyšuje sa účinnosť a znižujú sa emisie vo výfukových plynoch. Zapaľovanie palivovej zmesi stlačenej vo valci je
riadené procesorom, ktorý zabezpečuje presné časovanie impulzu prívodu vysokonapäťovej energie na zapaľovaciu sviečku
príslušného valca.
Spaliny odvádzané zberným potrubím z valcom rady A a z valcov rady B, poháňajú turbínu turbokompresora príslušnej rady,
následne sú odvádzané cez reaktor SCR a spalinové výmenníky tepla do komína.
Táto správa sa môže bez súhlasu skúšobného laboratória reprodukovať iba ako celok a v nezmenenej podobe.
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Blok motora tvorí jednodielny odliatok z legovanej liatiny. Zo spodnej strany k bloku motora je prišraubovaná nádrž na mazací
olej.
Blok motora a generátor sú inštalované na spoločnom ráme, ktorý je uložený na kompenzátoroch vibrácií.
V bloku motora sú vŕtané kanály a inštalované trubky pre rozvody mazacieho oleja a rozvody chladiacej vody k jednotlivým
komponentom motora. Na príruby motora sú cez flexi hadice napojené potrubia vstupov a výstupov technologických okruhov
mazacieho oleja a chladiacej vody.
Nábeh motora zabezpečuje dvojica spúšťacích motorov poháňaných tlakovým vzduchom, ktorá zabezpečuje cez redukčný
prevod a ozubenie zotrvačníka roztočenie hriadeľa plynového motora z 0 na 400 otáčok za minútu.
KGJ má samostatný riadiaci systém motora (ECC) a samostatný riadiaci systém generátora (GCC).
2.2 SUROVINY A PALIVÁ
Palivom pre motory je zemný plyn.
2.3 ODPADOVÉ PLYNY A ZARIADENIA NA ZNIŽOVANIE EMISIÍ
Spalinové cesty KGJ sú zložené zo zariadení: potrubie spalín, katalyzátor SCR HNA10BT010, 020, kombinované trojcestné
spalinové klapky HNA10AA260, HT spalinový výmenník tepla HNA10AC010, LT spalinový výmenník tepla HNA10AC020 a komín.
Potrubie spalín sa napája na výstup z motora (turbokompresora) prírubami 2x DN400, PN6 cez kompenzátory tepelnej
rozťažnosti. Potrubie spalín pokračuje do denitrifikačného reaktora SCR umiestneného na plošine +4,50 m objektu spalinovodov
KGJ. Do potrubia spalín pred reaktorom je vstrekovaný vodný roztok čpavku.
Spaliny z výstupu reaktora SCR sú cez trojcestnú klapku HNA10AA260 zavedené do spalinových výmenníkov tepla (uložených
na ±0,00 m) alebo ich obtokom priamo do komína.
Pre každý motor je navrhnutá jedna dvojica spalinových výmenníkov tepla, v ktorých sa odpadné teplo zo spalín odvádza do
obehovej vody HV systému SCZT. Spaliny v každom výmenníku prechádzajú cez rúrkový systém a obehová voda horúcovodného
okruhu prechádza cez plášť. Na čelách výmenníkov sú odnímateľné poklopy na umožnenie čistenia vnútorného povrchu rúrok.
Teplota spalín na výstupe z motora je v rozsahu od 370°C pri plnom výkone motora do 470°C pri výkonoch motora pod 50%
výkonu. Spalinové výmenníky tepla sú na strane spalín radené za sebou, HT stupeň vychladzuje spaliny z výstupu motora na
teplotnú úroveň pod cca 150°C, LT stupeň zabezpečuje ochladzovanie spalín odvádzaných do komína na teplotnú úroveň pod
cca 70°C.
Oceľovým komínom s výfukom vo výške +53,00 metrov sú spaliny odvádzané do atmosféry. Komín je navrhnutý pre trvalú
prevádzku maximálnej teploty spalín do 200°C. Krátkodobo a len niekoľko hodín za rok je prípustná teplota spalín do 400°C.
Na prípadné odvedenie spalín cez obtok spalinových výmenníkov a reguláciu tohto prietoku sú navrhnuté kombinované plynové
klapky s pneumatickým pohonom a regulátorom (4...20mA). Pre každý motor slúži jedna klapka. Klapku tvorí dvojica uzatváracích
diskov, ktoré sú mechanicky spriahnuté takže celok pracuje ako trojcestný uzáver.
Odvedenie spalín priamo do komína cez obtok spalinových výmenníkov, vzľadom na max. teplotu spalín v komíne, sa využíva v
prípadoch:
- krátkodobo pri štarte motora do jeho prifázovania
- bezprostredne po odstavení motora
- pri ochrannej regulácií zabezpečenia prehriatí spalinových výmenníkov , to je teplote vody na výstupe z KGJ nad 100°C - otvára
sa obtok spalinových výmenníkov na cca 50% a následne reguluje prietok spalín obtokom spalinových výmenníkov tak, aby
výsledná teplota spalín bola menšia ako 190°C
Na plošine +2,90 Strojovne pre každú KGJ je uložená prevetrávacia jednotka, ktorej úlohou je prevetrať resp. vytesňovať potrubie
spalín, pred každým štartom alebo po každom odstavení plynového motora.
Reguláciu dávkovania roztoku amoniaku pre každú KGJ osobitne, zabezpečujú membránové čerpadla s variabilnou reguláciou
rýchlosti, umiestnené v presklenej skrini +4,50m objektu spalinových výmenníkov.
Na elimináciu teplotnej rozťažnosti sú v potrubí spalín inštalované tkaninové kompenzátory.
V potrubí spalín sú pred reaktorom SCR a za výmenníkmi tepla zaradené poistné zariadenia so zhášačom plameňa, ktoré majú
za úlohu chrániť motor pri prípadnom zvýšení tlaku v potrubí.
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2.4 TECHNICKÉ PARAMETRE ZDROJA
Zariadenie

jednotka

KGJ 3

KGJ 4

Výrobca

-

Rolls-Royce Systems Bergen Enginies AS, Nórsko

Typ
Výrobné číslo

-

B35:40V20AG2

-

Tepelný príkon [MW]
Elektrický výkon motora [MWe]

17331

17332

[MW]
[MWe]

19,50
9,375

[MWt]
[ot.min-1]

8,598
750

Počet valcov
Priemer valcov

[mm]

20
350

Zdvih valcov
Teplota spalín na výstupe

[mm]
[o C]

400
375

[%]

Zemný plyn
49

Tepelný výkon motora [MWt]
Menovité otáčky

Palivo
Mechanická účinnosť
3

OPIS MIESTA OPRÁVNENÉHO MERANIA

Meracie/odberové miesto vyhovuje požiadavkám na výber miesta merania podľa STN EN 15259. Meracie miesta sú umiestnené
na samostatných komínoch na plošine.
Schéma meracieho miesta a zariadenia je uvedená v prílohe. č. 3 správy.
4

MERACIE A ANALYTICKÉ METÓDY A VYBAVENIE

Analýza hmotnostného podielu vybraných ZL v odobratých vzorkách bola stanovená subdodávateľským akreditovaným
analytickým laboratóriom EKOLAB s.r.o., IČO: 31 684 165. Protokol č. 4653/2021 vyhotovila Ing. Katarína Sopková a je uvedený
v prílohe č. 4 správy.
Zoznam metodík, podľa ktorých bolo meranie vykonané:
STN EN 15058:2017
STN ISO 10849:1998

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidu
uhoľnatého (CO). Štandardná referenčná metóda: nedisperzívna infračervená spektrometria
Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje znečisťovania. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie
oxidov dusíka. Pracovné charakteristiky automatizovaných meracích systémov.

STN EN 14792:2018
STN EN 14792/O1:2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie hmotnostnej koncentrácie oxidov dusíka.
Štandardná referenčná metóda: chemiluminiscencia

STN EN 14789:2018
STN EN 14789/O1:2018

Ochrana ovzdušia. Stacionárne zdroje emisií. Meranie objemovej koncentrácie kyslíka.
Štandardná referenčná metóda: paramagnetizmus
Ochrana ovzdušia. Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov. Požiadavky na úseky a miesta
merania, účel a plán merania a na správu o meraní.
Sampling of principal organic hazardous constituents from combustion sources using Tedlar
bags.
(Odber základných organických nebezpečných zlúčenín použitím tedlarových vakov.)
Interný pracovný postup pre meranie súvisiacich veličín pri meraní emisií.

STN EN 15259:2010
EPA Method 0040:1996
SMEP-04-IPP

Zoznam použitých emisných meracích systémov a zariadení pre zistenie reprezentatívneho výsledku oprávneného merania
s platnou metrologickou nadväznosťou je uvedený v prílohe č. 5.
Zoznam právnych predpisov a dokumentov, podľa ktorých bolo meranie pripravované, plánované a vykonané:






zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
vyhláška MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
vyhláška MŽP SR č. 60/2011 Z. z.,
rozhodnutie SIŽP IŽP Košice č.: 4645/57/2021-13352/2021/570840106/Z58 zo dňa 20.04.2021.
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PODMIENKY PREVÁDZKY POČAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ

5.1 SLEDOVANÉ PARAMETRE POČAS VÝKONU MERANIA
Porovnanie priemerných hodnôt sledovaných prevádzkových parametrov počas merania sú uvedené v tabuľke:
Parameter

Jednotka

podľa dokumentácie

MWe
MWt

9,375
8,598

Tepelný výkon
Elektrický výkon

počas oprávneného merania
KGJ č. 3
KGJ č. 4
3,0 – 8,0
2,4 – 8,0
3,4 – 7,5
2,6 – 7,4

Podrobnejší priebeh sledovaných parametrov je uvedený v prílohe č. 2.
6

VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA A DISKUSIA

6.1 VYHODNOTENIE PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK POČAS OPRÁVNENÝCH MERANÍ
Počas výkonu merania boli plynové motory prevádzkované v súlade s technologickými predpismi podľa technickej dokumentácie
a prevádzkových parametrov.
Na základe podkladov v kap. 5 a vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že diskontinuálne meranie hodnôt emisných veličín
prebiehalo počas prevádzky zariadení v súlade s platnou dokumentáciou, s dodržaním požiadavky bodu 1.7 rozhodnutia
SIŽP IŽP Košice č.: 4645/57/2021-13352/2021/570840106/Z58 zo dňa 20.04.2021 - „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť
vykonávanie diskontinuálnych periodických meraní v takom vybranom prevádzkovom režime, počas ktorého sú emisie
znečisťujúcich látok podľa teórie a praxe najvyššie“.
Vyhlásenie prevádzkovateľa podľa prílohy č. 3 bodu 5 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov, že počas
diskontinuálneho oprávneného merania zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávneného merania podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a platnej dokumentácie, svojím podpisom potvrdili Ing. Marek Vancák - technik
oddelenia investícií a opráv. Vyhlásenie prevádzkovateľa je uvedené v archívnej časti zložky správy z merania.
6.2 VÝSLEDKY OPRÁVNENÉHO MERANIA
V prílohe č. 6 sú tabuľkovou formou vyjadrené jednotlivé výsledky (hodnoty s uvedením počtu a trvania jednotlivých meraní,
maximálne a priemerné zistené hodnoty, neistoty merania) pre merané zložky a súvisiace parametre potrebné na stanovenie.
V prílohe č. 7 je grafický priebeh koncentrácií plynných zložiek odpadového plynu meraných s použitím kontinuálne merajúcich
EMS, vyjadrených pri štandardných stavových podmienkach v suchom plyne.
6.3 OVERENIE DÔVERYHODNOSTI
Podľa prílohy č. 2 časti D a časti E, v súlade s prílohou č. 2 časťou C bodu 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znení
neskorších právnych predpisov bol určený počet jednotlivých meraní hodnôt emisných veličín. Dĺžka periódy a odporúčaný počet
jednotlivých meraní je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Počet jednotlivých meraní (N):
Palivo / Príkon

Druh merania

Metóda
merania

ZL

plyn naftový /
zariadenie
s príkonom 15 – 49,9 MW

periodické
meranie

priebežná

CO, NOX

prvé meranie

manuálna

CH4

Počet jednotlivých meraní / trvanie periódy
Odporúčaný
Skutočne
séria 2 meraní za
deň v trvaní 6 až 8
12 / 60 min
hodín
3 / 30 – 59 min
3 / 30 min

Podmienky prostredia meracích EMS (umiestnených v blízkosti meraných zariadení):
teplota prostredia (°C)
vlhkosť okolitého vzduchu (% rh)
požiadavka
skutočnosť
požiadavka
skutočnosť
PG 250 / PG 350
-5 až 45
20,0 - 22,6
0 až 80
53,0 - 75,2
Periodické oprávnené meranie bolo vykonané podľa metodík a právnych predpisov uvedených v kap. 4 bez odchýlok.
Dátum / Meracie zariadenie

Odôvodnená hodnota neistoty pre najvyššiu hodnotu merania/odberu je ohodnotená na základe platného osvedčenia o akreditácii
č. S-188, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou pre daný objekt skúšky, zavedenú metódu a rozsah merania.
Pred meraním/odberom vzorky ZL bola vykonaná skúška tesnosti použitého kontinuálne merajúceho emisného meracieho
systému (ďalej tiež „EMS“).
Za účelom kontroly driftu v nulovom a referenčnom bode bolo pred a po meraní vykonané overenie EMS certifikovaným
referenčným materiálom (kalibračným plynom CRM). Zoznam použitých referenčných materiálov je uvedený v prílohe č. 4.
Zistenie driftov jednotlivých meraných zložiek a vyhodnotenie bolo vykonané podľa príslušnej metodiky. Protokoly z vyhodnotenia
driftov nulového aj referenčného bodu pre použité zariadenia sú v archívnej elektronickej časti zložky správy z merania.
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Kalibrácia použitých meracích a odberových zariadení bola vykonaná v laboratórnych podmienkach v súlade s harmonogramom
kalibrácií. Kalibračné certifikáty sú v evidencii metrológa spoločnosti EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Úplný výpočet výsledku oprávneného merania emisií ZL vrátane použitých vzťahov, koeficientov a konštánt a neistôt je
v elektronickej časti správy z merania.
Prvotné záznamy o meraní/odbere vzorky ZL sú uvedené archívnej zložke správy z merania.
6.4 NÁZORY A INTERPRETÁCIE
Do vyhodnotenia PZL boli zohľadnené také údaje, ktoré boli merané v bežnom prevádzkovom režime, keďže počas výkonu DOM
emisií bola vykonávaná úplná funkčná skúška novo inštalovaného AMS-E (QAL2) a z dôvodu zabezpečenia čo najširšieho
validovaného kalibračného rozsahu merania boli v prevádzke vykonávané zmeny parametrov ovplyvňujúcich tvorbu emisií.

Ing. Tomáš Kuskulič, PhD.

11.01.2022

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.

Dátum podpísania správy

Ing. Ignác Kožej
Schválil konateľ spoločnosti

11.01.2022

Podpis štatutárneho zástupcu oprávnenej osoby podľa § 20 ods. 8 písm. e)
bodu 1 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov.

Dátum podpísania správy
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SCHÉMA MERANYCH ZARIADENÍ A MERACÍCH MIEST
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ZOZNAM POUŽITÝCH EMISNÝCH MERACÍCH SYSTÉMOV A ZARIADENÍ
Emisný merací systém (EMS): HORIBA, PG 250 C - 1
Merací princíp: NDIR, chemiluminiscencia (NOx) a paramagnetizmus (O 2 )
Požiadavky referenčných metodík: STN EN 14792, STN ISO 7935, STN ISO 12039, STN EN 14789, STN EN 15058
EMS
Výrobné číslo
Rok výroby
Rekalibrácia
PG 250 C
Zložka / rozsah

6410009
1. rozsah
2. rozsah

2004
3. rozsah
4. rozsah

SO2 [mg/m³]
0 až 715
0 až 1430
0 až 2860
0 až 8580
NOx [mg/m³]
0 až 51
0 až 102
0 až 205
0 až 512
CO [mg/m³]
0 až 250
0 až 625
0 až 1250
0 až 2500
0 až 5
0 až 10
0 až 20
CO2 [obj. %]
0 až 5
0 až 10
0 až 25
O 2 [obj. %]
Pracovné charakteristiky analyzátora – (N – norma; S – Skutočnosť)
Parameter /
SO2
NO – NO2
komponent
N
S
N
S
Medza detekcie
Celková odchýlka
od linearity
Drift nulovej
hodnoty
Drift meracieho
rozsahu
Vplyv okolitej
teploty
Vplyv
interferujúcich
látok

Doba odozvy T90 %
z hodnoty

interná
5. rozsah
6. rozsah

0 až 1025
0 až 6250

0 až 5125

0 až 8000
0 až 3000
6 až 62500
0 až 20
0 až 25

STN ISO 7935
STN EN 14792
STN EN 15058
STN ISO 12039
STN EN 14789

N

S

N

CO

O2
S

Poznámka

vztiahnuté na
spodný rozsah
vztiahnuté na celý
-0,09 % obj.
rozsah

2 %R

0,00 %R1

≤ ±2 %R

0,00 %R1

≤ ±2 %R

0,00 %R1

≤ ±0,2 %R

≤±4 %R

-0,087 %R

≤ ±2 %R

-0,15 %R

≤ ±2 %R

0,39 %R

≤ ±0,3 % obj.

±2 %R

0,60 %R1

≤ ±2 %R

0,93 %R1

≤ ±2 %R

1,50 %R1

≤ ±0,2 % obj.

0,02 % obj.

za 24 h

±4 %RM

0,00 %RM

≤ ±2 %R

0,09 %R

≤ ±2 %R

0,45 %R

≤ ±0,2 % obj.

0,07 % obj.

za 24 h

≤2 %

±0,5%

≤2%

±1 %

≤2 %

±1 %

± 2 %R

0,11 %R

≤ ±4 %R

0,12 %R

≤ ±4 %R

0,15 %R

≤ 200 sek.

50 sek.

≤ 200 sek.

51 sek.

Účinnosť
konvertora
≥ 95 %
96%
NO2 /NO
Pracovné charakteristiky komponentov emisného meracieho systému
Časť EMS
Požiadavka normy
Odberová sonda
minimalizovanie interferencií
ohrev nad teplotu rosného bodu
vhodná konštrukcia (hladké steny, materiál - nerez),
vhodná dĺžka podľa rozmeru potrubia
Odberová trasa
potrubné vedenie: materiál PTFE teplotná stabilita do
200 °C, vyhrievanie na zamedzenie kondenzácie
vzorky 20 °C nad teplotu rosného bodu

Úprava vzorky
plynu

filtrácia tuhých častíc pred vstupom do odberovej
trasy, zamedzenie kondenzácie vzorky vo filtri,
účinnosť filtrácie = ŋ ≥ 98 % , častice ≥ 1 µm

Úprava vzorky
plynu

chladič vzorky, elektricky regulovaný kondenzátor,
odlučovanie vodnej pary
pri 3 – 5 °C

Rozvody plynov a
odsávacie
zariadenie

7. rozsah

0 až 2050

≤ 200 sek.

Neistota kalibrácie nešpecifikuje 60,7 mg/m³ nešpecifikuje 56,8 mg/m³ nešpecifikuje

Datarekordér

Rozsah

17.12.2022
č.certifikátu:
121/2021/K
Norma

Platnosť
kalibrácie do:

grafický záznamník, počítač, digitálny rekordér
minimalizovanie interferencií;
plynotesnosť odsávacieho zariadenia

-

-0,12 %R

≤ ±0,3 % obj. / ± 0,25% obj. vztiahnuté na celý
10K
/10K
rozsah
≤ ±0,2 % obj.

0,00 % obj.

vztiahnuté na celý
rozsah
pri priemerovacom
čase 30 min.
a overovacej
hodnote medzi 5090 % z meracieho
rozsahu

39 sek.

≤ 200 sek.

47 sek.

124,7
mg/m³

nešpecifikuje

0,50 % obj.

vztiahnuté na RM

-

-

-

vyjadrené ako NO2

Skutočnosť
sonda s dĺžkou 0,5 – 2,0 m materiál
nerez - AISI-316 tep. stabilita do
600 °C, Ф = 8 mm, nevyhrievaná,
ohrev prúdiacim plynom
regulované vyhrievanie odberovej trasy
elektronickým termostatom v rozsahu 0 –
200 °C
regulované vyhrievanie prvej časti
odberovej trasy po chladič vzorky
elektronickým termostatom v rozsahu
0 – 200 °C; druhá časť – nevyhrievaná;
materiál - PTFE
Keramický filter vyhrievaný na teplotu
200 °C,
Účinnosť = ŋ ≥ 99 % , častice ≥ 2 µm

Poznámka
Pri meraní sa použila primeraná
dĺžka tak, aby na časti mimo
potrubia nedochádzalo ku
kondenzácii vzorky v sonde
dĺžka vyhrievaného potrubia 25,
resp. 50 m, priemer 6/4 resp. 8/6
mm
dĺžka vyhrievaného potrubia 3m,
dĺžka nevyhrievaného potrubia 25
až 100 m, priemer 6/4

elektronicky regulovaný Peltierov
kondenzátor, teplota kondenzácie 5 °C

samostatná externá jednotka so
zabudovaným čerpadlom vzorky

integrovaný digitálny dataloger, 5
kanálov, priemerovací interval 1 min
PTFE hadice, F = 4 mm
odsávacie zariadenie: bez interferencií –
nerez, plynotesnné

dataloger SMA-371, archivačný
čas 42 hod..
Typ: SUS-304, membránové - PTFE
tesnosť celej trasy overená
skúškou podľa IPP

sekundárny filter tuhých častíc je
umiestnený v analyzátore
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Emisný merací systém (EMS): HORIBA, PG-350 EDR-4
Merací princíp: NDIR, chemiluminiscencia (NOx) a paramagnetizmus (O2)
Požiadavky referenčných metodík: STN EN 14792, STN ISO 7935, STN ISO 12039, STN EN 14789, STN EN 15058
EMS
PG 350 E
Zložka / rozsah

Výrobné číslo
WF6RLAE0
1. rozsah
2. rozsah

Rok výroby
2015
3. rozsah
4. rozsah

SO2 [mg/m³]
0 až 572
0 až 1430
0 až 2860
0 až 8580
NOx [mg/m³]
0 až 51
0 až 102
0 až 205
0 až 512
CO [mg/m³]
0 až 250
0 až 625
0 až 1250
0 až 2500
0 až 10
0 až 20
0 až 30
CO 2 [obj. %]
0 až 5
0 až 10
0 až 25
O 2 [obj. %]
Pracovné charakteristiky analyzátora – (N – norma; S – Skutočnosť)
Parameter /
SO2
NO – NO2
komponent
N
S
N
S
Medza detekcie
Celková odchýlka
od linearity
Drift nulovej
hodnoty
Drift meracieho
rozsahu
Vplyv okolitej
teploty
Vplyv
interferujúcich
látok

Doba odozvy T90 %
z hodnoty

Rekalibrácia
interná
5. rozsah
6. rozsah

0 až 1025
0 až 6250

14.10.2022
č.certifikátu:
089/2021/K

Platnosť
kalibrácie do:
7. rozsah

0 až 2050

0 až 5125

N

S

N

CO

Rozsah

Norma

0 až 8580
0 až 5125
6 až 6250
0 až 20
0 až 25

STN ISO 7935
STN EN 14792
STN EN 15058
STN ISO 12039
STN EN 14789

O2
S

Poznámka

vztiahnuté na celý
rozsah
vztiahnuté na celý
-0,20 % obj.
rozsah

2 %R

0,01 %R

≤ ±2 %R

0,00 %R

≤ ±2 %R

0,00 %R

≤ ±0,2 %R

≤±4 %R

0,19 %R

≤ ±2 %R

-0,62 %R

≤ ±2 %R

-0,14 %R

≤ ±0,3 % obj.

±2 %R

0,02 %R

≤ ±2 %R

0,00 %R

≤ ±2 %R

0,00 %R

≤ ±0,2 % obj.

0,01 % obj.

za 24 h

±4 %RM

0,69 %RM

≤ ±2 %R

0,06 %R

≤ ±2 %R

0,13 %R

≤ ±0,2 % obj.

0,00 % obj.

za 24 h

≤2 %

±0,5%

≤2 %

±1 %

≤2 %

±1 %

± 2 %R

0,03 %R

≤ ±4 %R

0,00 %R

≤ ±4 %R

0,00 %R

≤ 200 sek.

Neistota kalibrácie nešpecifikuje

0,11 %R

≤ ±0,3 % obj. / ± 0,25% obj. vztiahnuté na celý
10K
/10K
rozsah
≤ ±0,2 % obj.

0,00 % obj.

vztiahnuté na celý
rozsah
pri priemerovacom
čase 30 min.
a overovacej
hodnote medzi 5090 % z meracieho
rozsahu

27 sek.

≤ 200 sek.

36 sek.

≤ 200 sek.

26 sek.

≤ 200 sek.

21 sek.

2,5 %RM

nešpecifikuje

2,5 %RM

nešpecifikuje

2,5 %RM

nešpecifikuje

2,5 %RM

vztiahnuté na RM

-

-

-

-

vyjadrené ako NO 2

Účinnosť
konvertora
≥ 95 %
98%
NO 2/NO
Pracovné charakteristiky komponentov emisného meracieho systému
Časť EMS
Požiadavka normy
Odberová sonda
minimalizovanie interferencií
Odberová trasa
potrubné vedenie: materiál PTFE teplotná stabilita do
200 °C, vyhrievanie na zamedzenie kondenzácie
Úprava vzorky
filtrácia tuhých častíc pred vstupom do odberovej
plynu
trasy, zamedzenie kondenzácie vzorky vo filtri,
Úprava vzorky
chladič vzorky, elektricky regulovaný kondenzátor,
plynu
odlučovanie vodnej pary
Datarekordér
grafický záznamník, počítač, digitálny rekordér
Rozvody plynov a minimalizovanie interferencií;
odsávacie
plynotesnosť odsávacieho zariadenia
zariadenie

Skutočnosť
sonda s dĺžkou 0,5 – 2,0 m materiál
regulované vyhrievanie odberovej trasy
regulované vyhrievanie prvej časti
Keramický filter vyhrievaný na teplotu
200 °C,
elektronicky regulovaný Peltierov
kondenzátor, teplota kondenzácie 5 °C
integrovaný digitálny dataloger, 5
PTFE hadice, F = 4 mm
odsávacie zariadenie: bez interferencií –
nerez, plynotesnné

Poznámka
Pri meraní sa použila primeraná
dĺžka vyhrievaného potrubia 25,
dĺžka vyhrievaného potrubia 3m,
sekundárny filter tuhých častíc je
umiestnený v analyzátore
samostatná externá jednotka so
zabudovaným čerpadlom vzorky
dataloger SMA-371, archivačný
Typ: SUS-304, membránové - PTFE
tesnosť celej trasy overená
skúškou podľa IPP
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ZOZNAM POUŽITÝCH RM
Ident.
číslo

-6

[10 ] / [% obj.]

O2 - 20,04 % obj.
277
(MV4) v N2

Číslo certifikátu
/ kalibračného
listu

Certifikované referenčné materiály (CRM)
O2 - 0,12 % obj.
9/21
4078606
Kalib. list 7/21
CO - 1,7 . 10

-6

NO - 3,2 . 10

NO - 248,1 . 10
v N2

Číslo fľaše

-6

[10 ] / [% obj.] / [% rel.]

-6

CO - 162,6 . 10
284

Neistota
Uk=2

Zloženie

Dátum vydania
certifikátu /
kalibračného
listu

Stabilita do

26.1.2021

26.1.2022

16.6.2021

16.6.2023

-6
-6

8141403

88/21
Kalib. list 87/21
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PROTOKOL Z MERANIA EMISIÍ VYBRANÝCH PLYNNÝCH ZL
Prevádzkovateľ :

Tepláreň Košice, .a.s

Zdroj emisií :

TEKO I

Zariadenie :

Piestový spaľovací motor KGJ 3

Dátum merania :

25. 11. 2021

Priemerný barometrický tlak

100300 [Pa]

Referenčný obsah kyslíka

15 [obj. %]

Doba trvania periódy merania

60 [min]

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
Znečisťujúca látka
Čas
merania

CO

NOX

O2
CO2
Cn
Cnr
Cn
Cnr
-3
-3
-3
[obj.%]
[mg.mn [mg.mnr ] [mg.mn ] [mg.mnr-3]

09:01-10:00 11,04

5,52

116

70

94

57

10:01-11:00 10,98

5,55

108

11:01-12:00 11,75

5,13

73

65

97

58

47

104

68

12:01-13:00 11,63

5,18

100

64

93

60

13:01-14:00 11,01

5,52

117

70

91

55

14:01-15:00 10,99

5,53

97

58

98

59

15:01-16:00 11,00

5,53

97

58

99

59

16:01-17:00 10,99

5,53

97

58

99

59

17:01-18:00 10,99

5,53

97

58

99

59

18:01-19:00 10,99

5,53

97

58

99

59

19:01-20:00 10,99

5,53

106

64

100

60

20:01-21:00 11,02

5,52

130

78

84

51

MAX

11,75

5,55

130

78

104

68



11,12

5,47

103

62

96

58

Umax [%]

5

7

7

-

8

-

Legenda : Cn, Cnr - Koncentrácia ZL po prepočte na š.p. suchého plynu a ref. obsah O2
T
- Teplota odpadového plynu v mieste merania
š.p.
Umax

- Štandardné stavové podmienky (suchý plyn, 0°C, 101325 Pa)
- Rozšírená neistota merania, priradená maximálnej hodnote
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PROTOKOL ZO STANOVENIA PLYNNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
Prevádzkovateľ:
Zdroj znečisťovania:
Zariadenie:
Dátum odberu:

Tepláreň Košice, a.s.
TEKO I
Piestový spaľovací motor KGJ 3
24.11.2021

Znečisťujúca látka:
Metodika odberu:

CH4
EPA 0040:996

Priemerný barometrický tlak
Doba trvania odberu
Čas
odberu
17:00
17:30
17:30
18:00
18:00
18:30

Označ.
vzorky

C
[%]

VAK 40

0,07

VAK 42

0,04

VAK 44

0,06

Ø
Max
Legenda:

100300 [Pa]
30 [min.]

0,06
0,07
C
Ø
Max

koncentrácia CH4
priemerná hodnota veličiny
maximálna hodnota veličiny

Táto správa sa môže bez súhlasu skúšobného laboratória reprodukovať iba ako celok a v nezmenenej podobe.
EKO-TERM SERVIS s.r.o.
Napájadlá 11, 04012 Košice

IČO: 31695671
IČ DPH:SK2020492276

Tel.: 055/6112411
OR Košice I, vložka č.5125/V

e-mail: sekretariat@ets-ke.sk
web: www.ets-ke.sk

Evidenčné číslo správy: 02/568/2021
Dátum vydania správy: 11.01.2022
Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Kuskulič, PhD.
Príloha / Strana: 6 / 3

Skúšobné
laboratórium

PROTOKOL Z MERANIA EMISIÍ VYBRANÝCH PLYNNÝCH ZL
Prevádzkovateľ :

Tepláreň Košice, .a.s

Zdroj emisií :

TEKO I

Zariadenie :

Piestový spaľovací motor KGJ 4

Dátum merania :

24. 11.- 25. 11. 2021

Priemerný barometrický tlak

100300 [Pa]

Referenčný obsah kyslíka

15 [obj. %]

Doba trvania periódy merania

60 [min]

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
Znečisťujúca látka
Čas
merania

T
[°C]

CO

O2
CO2
[obj.%]

Cn
[mg.mn-3]

NOX
Cnr

Cn

Cnr

[mg.mnr ]

[mg.mn-3]

[mg.mnr-3]

-3

13:01-14:00 150,0

11,11

5,57

69

42

78

47

14:01-15:00 150,0

11,03

5,61

73

44

90

54

15:01-16:00 150,0

11,02

5,63

74

44

89

54

16:01-17:00 150,0

11,01

5,65

74

45

86

51

00:01-01:00 150,0

10,75

5,88

110

64

106

62

01:01-02:00 150,0

10,78

5,87

117

69

69

40

02:01-03:00 150,0

10,78

5,88

120

70

53

31

03:01-04:00 150,0

10,81

5,88

123

72

36

21

09:01-10:00 150,0

11,00

5,64

89

53

118

71

10:01-11:00 150,0

11,00

5,64

89

53

116

70

11:01-12:00 150,0

11,94

5,09

74

49

101

67

12:01-13:00 150,0

10,99

5,63

89

54

115

69

MAX

150,0

11,94

5,88

123

72

118

71



150,0

11,02

5,66

92

54

88

53

Umax [%]

-

5

7

7

-

8

-

Legenda : Cn, Cnr - Koncentrácia ZL po prepočte na š.p. suchého plynu a ref. obsah O2
T
- Teplota odpadového plynu v mieste merania
š.p.
Umax

- Štandardné stavové podmienky (suchý plyn, 0°C, 101325 Pa)
- Rozšírená neistota merania, priradená maximálnej hodnote
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PROTOKOL ZO STANOVENIA PLYNNÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
Prevádzkovateľ:
Zdroj znečisťovania:
Zariadenie:
Dátum odberu:

Tepláreň Košice, a.s.
TEKO I
Piestový spaľovací motor KGJ 4
25.11.2021

Znečisťujúca látka:
Metodika odberu:

CH4
EPA 0040:996

Priemerný barometrický tlak
Doba trvania odberu
Čas
odberu
6:30
7:00
7:00
7:30
7:30
8:00

Označ.
vzorky

C
[%]

VAK 29

0,07

VAK 31

0,04

VAK 37

0,06

Ø
Max
Legenda:

100300 [Pa]
30 [min.]

0,06
0,07
C
Ø
Max

koncentrácia CH4
priemerná hodnota veličiny
maximálna hodnota veličiny
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GRAFICKÉ VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV MERANIA
Graf hmotnostnej koncentrácie CO a NOX - TEKO I,
Piestový spaľovací motor KGJ 3
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Graf objemovej koncentrácie O2 - TEKO I,
Piestový spaľovací motor KGJ 3
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Graf hmotnostnej koncentrácie CO a NOX - TEKO I,
Piestový spaľovací motor KGJ 4
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