
Tab. č. 4: Vplyv zmeny paliva a spôsobu výpalu vápna v porovnaní s výsledkami 

diskontinuálneho merania pri výpale kusovým petrolkoksom 

Meraná 

zložka 

Priemerné 

koncentrácia 

meranie 

09.- 

11.05.2012 

[mg/m3] 1) 

Pravdepodobná 

koncentrácia po 

realizácii stavby 

[mg/m3] 1) 

Emisný 

limit 

podľa IP* 

[mg.m-3] 1) 

Koncentrác

ie podľa 

 BAT** 

[mg.m-3]  1) 

Emisné limity 

podľa  PP***  
[mg.m-3]  1) 

TZL 1 < 4  10 < 10 20 

SO2 308 < 150 150 < 50-200 - 

NOx ako 

NO2 
12 

< 136 v texte je to 

100 
350 100-350 1500 

CO 0,7 obj % < 4 obj.% 4 obj.%  < 500 4 obj.% 

TOC 984 < 30 400 - 
≤ 500 g/h 

150 mg/m3 

HCI 3 < 10 10 < 10 
200 g/h 

30 mg/m3 

HF < 0,05 < 1 1 < 1 
25 g/h  

3 mg/m3 **** 

ťažké kovy 0,02 < 0,5 0,5 

Hg,Cd+Tl  

< 0,05 
- 

As, ... < 

0,05 
- 

benzén 5 < 1 5 - 1 

H2S 73 < 3 5 - 
25 g/h 

3 mg/m3 **** 

PCDD/PC

DF 
0,006 ng/m3 < 0,1 ng/m3 0,1ng/m3 <0,05-0,1 

ng/m3 - 

PAH 0,16421 < 0,05 0,1 - 0,05 
 

 

Vysvetlivky:  

1)   Emisný limit platí pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 

101,325 kPa, 0 oC a ref. obsahu kyslíka v spalinách 11 %. Hodnota emisného limitu pre PCDD/PCDF sa 

vzťahuje na celkovú hmotnostnú koncentráciu po prepočte na toxický ekvivalent TEQ. Ide o súčet 

hmotnostných koncentrácii konkrétnych znečisťujúcich látok po vynásobení príslušným toxickým 

ekvivalentom. Uvádzané emisné koncentrácie z meraní sú vyjadrené na referenčné stavové podmienky. 

*  IP = zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1047-29619/2011/Máň/370530104/Z9 zo 

dňa 18.10.2011 

**  koncentrácie v súlade s  najlepšími dostupnými technikami (BAT) 

*** špecifické (pre TZL, NOx a CO)  a všeobecné emisné limity v súlade s  právnymi predpismi, t.j. v zmysle  

vyhlášky č. 410/2012 Z.z /poznámka: podľa jej § 34  od 1.januára 2016 sa ustanovenia o nových 

zariadeniach vzťahujú aj na jestvujúce zariadenia/ 

**** ZL zaradené v 3.skupine 2.podskupine, EL pre HF + H2S, uplatňuje sa buď ustanovená hmotnostná 

koncentrácia alebo hmotnostný tok 

Poznámky: Pôvodne bola ŠP č.3 kategorizovaná podľa BREF ako „Šachtová pec s miešaným zavážaním“ 

(MFSK), po zmene dávkovania paliva bude pec kategorizovaná ako  „OSK – Ostatné šachtové pece /pece ktoré 

nepatria do kategórie kruhová šachtová pec (ASK) ani MFSK/  

 


