Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4913-12115/2019/Daň/770660204

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 12/2019
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor
integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný
orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu
kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ vo väzbe na § 33 ods. 1 písm. f)
a ods. 2 zákona o IPKZ z dôvodu uverejnenia rozhodnutia o záveroch o najlepších dostupných
technikách. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o
IPKZ.

A. Kontrola
Typ kontroly:
Výsledok:

§ 34 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ – Bežná
§ 11 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:
Ing. Eva Daňová
Telefón:
041 507 51 16
Elektronická adresa:
eva.danova@sizp.sk

Číslo preukazu: 341

Inšpektor:
Telefón:
Elektronická adresa:

Ing. Miroslava Reková Číslo preukazu: 267
041 507 51 31
miroslava.rekova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:
Adresa:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

-

Funkcia:

-
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C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:
Adresa sídla:
IČO:
Kontrola oznámená:
Zástupca:
Telefón:
Elektronická adresa:

TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica 017 34
36 300 683
15.02.2019
Spôsob: Telefonicky
Ing. Dušan Tomčík
Funkcia: generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Bednár Funkcia: obchodno-technický riaditeľ
0903 717 452
teplaren@teplaren.sk

D. Prevádzka
Názov podľa IP:
Paroplynový zdroj Považská Bystrica
Adresa prevádzky:
Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica
Variabilný symbol:
770660204
Integrované povolenie:
7523-28624/2009/Rek/770660204
Vydané:
7.9.2009
Právoplatné:
16.9.2009
Projektovaná kapacita:
Celkový menovitý tepelný príkon prevádzky je 181,456 MW:
- Veľké spaľovacie zariadenie (LCP) - Spaľovacia turbína
MTP 110,16 MW spaľovacia turbína + 10 MW prikurovací horák,
- Väčšie stredné spaľovacie zariadenia (MCP), jestvujúce plynové kotly:
VSSZ 1
K10 tepelný príkon 13,36 MW,
VSSZ 2
K11 tepelný príkon 13,36 MW,
VSSZ 3
K13 tepelný príkon 13,36 MW,
VSSZ 4
K12 tepelný príkon 20,238 MW,
- Menšie stredné spaľovacie zariadenie (SSZ) anti-icingový kotol, tepelný príkon 0,978 MW.
Kategória: 1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom
rovným alebo väčším ako 50 MW.
E. Časová os
Vykonávacie rozhodnutie
Komisie (ďalej len „VRK“): 2017/1442/EÚ z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných
technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia
Dátum zverejnenia:
17.8.2017
Dátum plnenia BAT:
18.8.2021
Predchádzajúce kontrolované
obdobie:
1.8.2017  10.5.2018
Posledná kontrola:
6.4.2018  11.5.2018
Kontrolované obdobie:
11.5.2018  29.3.2019
Začatie kontroly:
19.2.2019
Prvé miestne zisťovanie:
19.2.2019
Vypracovanie správy:
29.3.2019
Doručenie správy:
Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou
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F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:
Videodokumentácia:
Odňatie prvopisov:
Odobraté vzorky:
Meranie emisií:
Iné:

Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
-

Počet snímok:

0

G. Zameranie kontroly – opis
Kontrola bola zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene
integrovaného povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie
o záveroch o najlepších dostupných technikách – VRK.
H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
Prevádzkové činnosti v prevádzke „Paroplynový zdroj Považská Bystrica“ zahŕňajú:
- výroba a rozvod tepla:
– Spaľovacia turbína (GE LM6000 PF Sprint) so spalinovým kotlom, o inštalovanom
tepelnom príkone MTP 110,16 MW spaľovacia turbína + 10 MW prikurovací horák.
 Horúcovodné balené kotly K10, K11, K12 a K13 so spaľovaním zemného plynu.
- výroba a distribúcia elektrickej energie,
- palivové hospodárstvo,
- výroba demivody.
Celkový menovitý tepelný príkon prevádzky je 181,456 MW a pozostáva z nasledovných
spaľovacích zariadení:
- Veľké spaľovacie zariadenie (LCP) - Spaľovacia turbína (GE LM6000 PF Sprint),
MTP 110,16 MW spaľovacia turbína + 10 MW prikurovací horák,
- Plynové kotly sú väčšie stredné spaľovacie zariadenia (MCP), jestvujúce, so samostatnými
komínmi :
VSSZ 1
K10 tepelný príkon 13,36 MW, (samostatný komín Ø=1,02 m a h=35 m)
VSSZ 2
K11 tepelný príkon 13,36 MW, (spoločný komín s K13 Ø=1,02 m a h=35 m)
VSSZ 3
K13 tepelný príkon 13,36 MW, (spoločný komín s K11 Ø=1,02 m a h=35 m)
VSSZ 4
K12 tepelný príkon 20,238 MW, (samostatný komín Ø=1,3 m a h=22 m)
- a menšie stredné spaľovacie zariadenie (SSZ) anti-icingový kotol, tepelný príkon 0,978 MW.
V zmysle VRK je jestvujúcim veľkým spaľovacím zariadením len spaľovacia turbína so
spalinovým kotlom s prikurovaním, a preto bolo len toto zariadenie porovnávané s požiadavkami
BAT zverejnenými vo VRK.
I.

Použité podklady
1. VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým
sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery
o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia.
2. Súbor TOO a TPP.
3. Integrované povolenie č.7523-28624/2009/Rek/770660204 zo dňa 07.09.2009 v znení
jeho neskorších zmien.
4. Prevádzková evidencia.
5. Správy o periodických oprávnených inšpekciách zhody za roky 2017-2018.
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J. Kontrolné zistenia
1. BAT 1:
S cieľom zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti sa má v rámci BAT vykonávať
a dodržiavať systém enviro. riadenia (environmental management system, EMS), ktorý má
všetky tieto vlastnosti:
- angažovanosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu;
- vymedzenie environmentálnej politiky manažmentom, ktorá zahŕňa neprestajné zlepšovanie
environmentálnych vlastností zariadenia;
- plánovanie a stanovenie potrebných postupov, úloh a cieľov v spojení s finančným plánovaním
a investíciami;
- vykonávanie postupov s osobitným dôrazom na:
a) štruktúru a zodpovednosť;
b) prijímanie, odbornú prípravu, informovanosť a kompetencie zamestnancov;
c) komunikáciu;
d) zapojenie zamestnancov;
e) dokumentáciu;
f) účinnú kontrolu procesov;
g) programy plánovanej pravidelnej údržby;
h) pripravenosť na núdzové situácie a reakciu na ne;
i) zabezpečovanie dodržiavania environmentálnych právnych predpisov;
- kontrola plnenia a prijímanie nápravných opatrení s osobným dôrazom na:
a) monitorovanie a meranie - emisií do ovzdušia a vody zo zariadení,
b) nápravné a preventívne opatrenia;
c) vedenie záznamov;
d) nezávislé interné a externé audity s cieľom určiť, či EMS zodpovedá plánovaným opatreniam
a či sa správne zaviedol a riadne sa uplatňuje;
- preskúmanie EMS a jeho pretrvávajúcej vhodnosti, primeranosti a účinnosti vyšším
manažmentom;
- sledovanie vývoja čistejších technológií;
- zohľadnenie vplyvov prípadného vyradenia zariadenia z prevádzky na životné prostredie už vo
fáze plánovania nového zariadenia a počas jeho celej prevádzkovej životnosti, a to vrátane:
a) zamedzenia podzemných stavieb;
b) zabudovania funkcií uľahčujúcich demontáž;
c) výberu povrchových úprav, ktoré sa dajú ľahko dekontaminovať;
d) použitia takej zostavy zariadenia, ktorá minimalizuje záchyt chemikálií a uľahčuje drenáž
alebo čistenie;
e) projektovania pružných samostatných zariadení, ktoré umožňujú postupné uzavretie;
f) používania biologicky rozložiteľných a recyklovateľných materiálov vždy, keď je to možné;
-pravidelné vykonávanie referenčného porovnávania na úrovni odvetvia. V tomto odvetví je
takisto osobitne dôležité posúdiť aj tieto vlastnosti EMS, ktoré sú prípadne uvedené v
príslušných BAT:
- programy zabezpečenia kvality/kontroly kvality vlastností palív
- plán riadenia na zníženie emisií do ovzdušia a/alebo vody počas iných ako bežných
prevádzkových podmienok vrátane období nábehu a odstávky
- plán odpadového hospodárstva na zabraňovanie tvorbe odpadov, prípravu odpadov na opätovné
použitie, recykláciu alebo iné zhodnotenie
- systematická metóda na zisťovanie a riešenie možných neregulovaných a/alebo neplánovaných
emisií do životného prostredia, konkrétne:
a) emisií do pôdy a podzemnej vody, ktoré vznikajú pri nakladaní s palivami, prísadami,
vedľajšími produktmi a odpadmi a pri ich uskladňovaní;
b) emisií, ktoré súvisia so samozahrievaním a/alebo samovznietením paliva pri jeho
uskladňovaní a nakladaní s ním;
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- plán riadenia prachu na zabránenie vzniku, alebo ak to nie je možné, na zníženie difúznych
emisií vznikajúcich pri nakládke, vykládke, uskladňovaní palív, rezíduí a prísad a/alebo pri
nakladaní s nimi;
- plán riadenia hluku pre situácie, v ktorých sa očakáva alebo v ktorých pretrváva negatívny
dopad hluku na citlivé receptory, obsahujúci:
a) protokol na vykonávanie monitorovania hluku na hranici zariadenia;
b) program znižovania hluku;
c) protokol pre reakcie na výskyt hluku obsahujúci príslušné opatrenia a harmonogramy;
d) posúdenie minulých výskytov hluku, nápravné opatrenia a šírenie poznatkov o výskyte hluku
medzi postihnutými stranami;
-v prípade spaľovania, splyňovania alebo spoluspaľovania zapáchajúcich látok plán riadenia
zápachu obsahujúci:
a) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu;
b) v prípade potreby program odstraňovania zápachu na zisťovanie a odstraňovanie alebo
zmierňovanie emisií zápach.
Zistený stav BAT 1 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Zamestnanci sú aktívne zapojení do kontroly environmentálnych procesov a následne v týchto
pozíciách rotujú počas roka.
Pravidelne sa zúčastňujú odbornej prípravy na dodržiavanie enviro. právnych predpisov.
Sú vypracované interné smernice na zlepšovanie a optimalizáciu ekologických aspektov
prevádzky a opatrenia pre prípad havárie.
Prevádzka má vypracovaný plán údržby zariadenia a havarijný plán.
Zariadenie je pravidelne kontrolované oprávnenými organizáciami.
Dokumentácia od zariadenia a jeho súčastí je dostupná zamestnancom na „velíne“.
Monitorovanie a meranie emisií je zaznamenávané a ukladané v mesačných (ročných)
protokoloch, ktoré sú zverejňované na stránke spoločnosti. Systém AMS je pravidelne
kontrolovaný v súlade s platnou legislatívou. Jeden krát ročne je vykonávaná „oprávnená
inšpekcia zhody“ AMS.
V prípade zistených nedostatkov alebo porúch sú objednané oprávnené firmy, ktoré vykonajú
nápravu. O všetkých zrealizovaných kontrolách a servisoch sú vedené záznamy, ktoré sú
zapísané v denníku AMS alebo protokoloch.
Kontrola kvality vlastností dodávaného paliva je zabezpečená kontinuálne „chromatografom“.
Na prevádzke sa používajú recyklovateľné materiály. V spoločnosti je zavedený separovaný zber
komunálneho odpadu.
Prevádzka má vypracovaný protokol o meraní a stanovení expozície hluku. Normalizovaná
hladina expozície hluku (70 dB) nie je prekročená. Vzhľadom na činnosť prevádzky a zníženie
hladiny hluku boli zrealizované na plynovej a parnej turbíne tlmiče hluku. Následne pri plynovej
turbíne boli inštalované protihlukové steny.
Zápach z prevádzky, vzhľadom na charakter výroby, nie je.
2. BAT 2:
Má sa určiť čistá elektrická účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo čistá účinnosť
mechanickej energie splyňovacích, spaľovacích jednotiek a/alebo jednotiek IGCC na základe
testovania vlastností zariadenia pri plnom zaťažení, ktoré sa vykoná podľa noriem EN po
uvedení jednotky do prevádzky a po vykonaní každej úpravy, ktorá by mohla mať významný
vplyv na čistú elektrickú účinnosť a/alebo čisté celkové využitie paliva a/alebo čistú účinnosť
mechanickej energie jednotky. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy
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ISO, vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje
rovnocennej vedeckej kvality.
Zistený stav BAT 2 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Elektrická účinnosť je „overovaná „ po každej generálnej oprave a mappingu. Čistá elektrická
účinnosť 51 %, bola zmeraná počas garančných meraní pri odovzdávaní stavby, v roku 2011,
autorizovanou meracou skupinou VUEZ, a.s.
3.
BAT 3:
Majú sa monitorovať kľúčové parametre procesov týkajúce sa emisií do ovzdušia a do vody
vrátane uvedených parametrov:
Pre spaliny: prietok, obsah, teplota a tlak kyslíka, obsah vodnej pary - periodické alebo
kontinuálne určovanie.
Odpadová voda z čistenia spalín: prietok, pH a teplota - kontinuálne meranie.
Zistený stav BAT 3 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Emisie sú merané kontinuálne pri používaní hlavného aj by-passového komína. Systém AMS
meria – prietok, teplotu, tlak, obsah kyslíka a obsah vodnej pary v spalinách.
Odpadová voda z čistenia spalín nevzniká.
4.
BAT 4:
Majú sa monitorovať emisie do ovzdušia aspoň tak často, ako sa uvádza vo VRK a v súlade
s normami EN: pre znečisťujúce látky oxidy dusíka NOx a oxid uhoľnatý CO – kontinuálne
meranie.
Zistený stav BAT 4 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Emisie (NOx, CO) sú merané kontinuálne AMS. Protokoly z AMS sú dostupné v systéme
u prevádzkovateľa a na internete.
5.
BAT 5:
Majú sa monitorovať emisie do vody z čistenia spalín aspoň tak často, ako sa uvádza vo VRK,
a v súlade s normami EN. Ak nie sú dostupné normy EN, v rámci BAT sa použijú normy ISO,
vnútroštátne alebo iné medzinárodné normy, na základe ktorých sa zabezpečia údaje
rovnocennej vedeckej kvality.
Zistený stav BAT 5 sa neuplatňuje
Opis
Áno
Odpadová voda z čistenia spalín v prevádzke nevzniká, v prevádzke nie je čistenie spalín.
6.
BAT 6:
S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení a znížiť emisie CO
a nespálených látok do ovzdušia sa má v rámci BAT zabezpečiť optimalizované spaľovanie
a použitie vhodnej kombinácie nasledujúcich techník:
a) Zmiešavanie paliva - zabezpečenie stabilných podmienok spaľovania a/alebo zníženia
emisií znečisťujúcich látok zmiešaním palív rovnakého druhu a rôznej kvality.
b) Údržba spaľovacieho systému – pravidelná údržba plánovaná podľa odporúčaní
dodávateľov.

Strana 6 z 14

Správa o environmentálnej kontrole č. 12/2019

c) Zdokonalený kontrolný systém - použitie automatického počítačového systému na
kontrolu účinnosti spaľovania a podporu predchádzania emisiám a/alebo znižovania emisií.
Patrí k tomu aj použitie vysokovýkonného monitorovania.
d) Dobrá konštrukcia spaľovacieho zariadenia - pece, spaľovacích komôr, horákov a
súvisiacich zariadení.
Výber paliva - výber spomedzi dostupných palív alebo úplný či čiastočný prechod na iné palivo
(palivá) s lepším environmentálnym profilom (napr. s nízkym obsahom síry a/alebo ortuti), a to
aj pri nábehu alebo v prípade používania rezervných palív
Zistený stav BAT 6 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Spaľovacia turbína LM6000 má na základe pravidelných kontrol a mappingu zabezpečené
stabilné podmienky spaľovania.
Pravidelná kontrola / servis spaľovacieho systému sa realizuje na základe odporúčania výrobcom
oprávnenou organizáciou dva krát ročne.
Proces spaľovania je nastavovaný po každom servisnom zásahu tzv. „mapping“ a počas
samotného chodu plynovej turbíny je trvale monitorovaný.
Palivom je zemný plyn s garantovaným zložením, kvalita zemného plynu je zverejnená na
internetovej stránke dodávateľa paliva SPP.
7.
BAT 7:
S cieľom znížiť emisie amoniaku do ovzdušia zo selektívnej katalytickej redukcie (SCR) a/alebo
selektívnej nekatalytickej redukcie (SNCR) na zníženie emisií NOX sa má v rámci BAT
optimalizovať konštrukcia a/alebo prevádzkou SCR a/alebo SNCR (napr. optimalizáciou
reagentu na pomer NOx, homogénnou distribúciou reagentu a optimálnou veľkosťou kvapiek
reagentu).
Zistený stav BAT 7 sa neuplatňuje
Opis
Áno
Technológia SCR ani SNCR v prevádzke nie je inštalovaná.
8.
BAT 8:
S cieľom zabrániť vzniku emisií alebo znížiť emisie do ovzdušia za bežných prevádzkových
podmienok sa má prostredníctvom vhodnej konštrukcie, prevádzky a údržby zabezpečiť
optimálne využívanie kapacity a dostupnosti systémov znižovania emisií.
Zistený stav BAT 8 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Pravidelný servis / údržba sa vykonáva oprávnenou organizáciou min. dva krát ročne.
Nastavovanie parametrov spaľovania pri celej škále výkonov GTG, výmena horúcich častí GTG
a GO podľa odporúčania výrobcu a servisnej organizácie.
Optimálne využívanie kapacity je zabezpečené systémom ROVE a SKEI.
Systémy na znižovanie emisií (napr. nízkoemisné horáky, spalinový kotol, akumulátor horúcej
vody).
9.
BAT 9:
S cieľom zlepšiť všeobecné environmentálne vlastnosti spaľovacích zariadení a znížiť emisie do
ovzdušia sa majú začleniť do programov zabezpečenia kvality/kontroly kvality všetkých
používaných palív ako súčasť systému environmentálneho riadenia tieto prvky:
i) úvodná úplná charakteristika používaného paliva, ktorá obsahuje aspoň parametre uvedené
nižšie v poznámke a je v súlade s normami,
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ii) pravidelné testovanie kvality paliva s cieľom zistiť, či je v súlade s úvodnou charakteristikou
a konštrukčnými parametrami zariadenia. Frekvencia testovania a parametre uvedené nižšie
vychádzajú z rôznorodosti paliva a posúdenia relevantnosti uvoľňovania znečisťujúcich látok
(napr. koncentrácie v palive, použitého čistenia spalín);
iii) ak je to potrebné a uskutočniteľné, následná úprava nastavení zariadenia, napr. začlenenie
charakteristiky a kontroly paliva do zdokonaleného kontrolného systému.
Úvodnú charakteristiku paliva môže vypracovať a pravidelné testovanie môže vykonať
prevádzkovateľ alebo dodávateľ paliva.
Zistený stav BAT 9 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Úplná charakteristika používaného paliva je zverejnená na internetovej stránke SPP pre každý
mesiac samostatne. Na pravidelné testovanie paliva s cieľom zistiť, či je kvalita paliva v súlade
s úvodnou charakteristikou paliva a konštrukčnými parametrami zariadenia sa používa
„chromatograf“.
10.
BAT 10:
S cieľom znížiť emisie do ovzdušia a/alebo do vody za iných ako bežných prevádzkových
podmienok sa má ako súčasť systému environmentálneho riadenia vypracovať a vykonať plán
riadenia zodpovedajúci relevantnosti možného uvoľňovania znečisťujúcich látok, ktorý bude
obsahovať tieto prvky:
- vhodný návrh systémov považovaných za relevantné pri spôsobovaní iných ako bežných
prevádzkových podmienok, ktoré môžu mať vplyv na emisie do ovzdušia, vody a/alebo pôdy
(napr. konštrukčných koncepcií s nízkym zaťažením na zníženie minimálneho zaťaženia pri
nábehu a odstávke na zaistenie stabilnej výroby v plynových turbínach),
- vypracovanie a vykonanie konkrétneho plánu preventívnej údržby pre tieto relevantné systémy,
- preskúmanie a zaznamenanie emisií spôsobovaných inými ako bežnými prevádzkovými
podmienkami a súvisiacimi okolnosťami a v prípade potreby vykonanie nápravných opatrení,
- pravidelné posudzovanie celkových emisií za iných ako bežných prevádzkových podmienok
(napr. frekvencia výskytu udalostí, trvanie, vyčíslenie/odhad emisií) a v prípade potreby
vykonanie nápravných opatrení.
Zistený stav BAT 10 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Prevádzkovateľ má ako súčasť systému environmentálneho riadenia vypracované a vedené:
- Súbor TPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania
ovzdušia. Havarijný plán,
- Prevádzkové predpisy jednotlivých technologických zariadení, Plán preventívnej údržby,
- Kontinuálne meranie emisií a relevantných parametrov spalín vypúšťaných do ovzdušia.
(Kontinuálne meranie – prípadové protokoly, pravidelné vyhodnocovanie emisií a zasielanie
mesačných protokolov na SIŽP, v prípade prekročenia EL oznamovanie takejto skutočnosti
inšpekcii).
11.
BAT 11:
V rámci BAT sa majú príslušne monitorovať emisie do ovzdušia a/alebo vody za iných ako
bežných prevádzkových podmienok.
Opis: Monitorovanie sa môže uskutočňovať priamym meraním emisií alebo monitorovaním
náhradných parametrov, ak sa tým dosiahne rovnocenná alebo lepšia vedecká kvalita než pri
priamom meraní emisií. Emisie počas nábehu a odstávky sa môžu posúdiť na základe
podrobného merania emisií uskutočneného pri bežnom postupe nábehu a odstávky minimálne
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raz ročne a na základe použitia výsledkov tohto merania pri vypracovaní odhadu emisií za každý
nábeh a odstávku počas roka.
Zistený stav BAT 11 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Proces spaľovania je nastavovaný pri servise tzv. „mapping“ (min. dva krát ročne ). Počet štartov
plynovej turbíny je min. 20 krát ročne. Monitorovanie emisií do ovzdušia je merané trvale. Pri
nábehu resp. odstavovaní z prevádzky sa meranie vykonáva v by-passovom komíne a počas
normálnej prevádzky v hlavnom komíne.
Systém AMS meria hodnoty znečisťujúcich látok (CO, NOx) vrátane objemového prietoku
a ostatných meraných parametrov (O2, vlhkosť), ktoré sú vypúšťané aj počas iných ako bežných
prevádzkových podmienok, ale v zmysle národnej legislatívy sa tieto údaje nemusia
vyhodnocovať na preukazovanie dodržania určeného emisného limitu. Podľa VRK sa tieto
namerané hodnoty majú monitorovať
12.
BAT 12:
S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť spaľovacích jednotiek prevádzkovaných ≥ 1 500 hodín
ročne sa má v rámci BAT použiť vhodná kombinácia nasledujúcich techník:
a)
Optimalizácia spaľovania
b)
Optimalizácia podmienok pracovného média - prevádzka pri najvyššom možnom tlaku a
teplote plynu alebo pary ako pracovného média v rámci obmedzení, ktoré súvisia napríklad s
reguláciou emisií NOX alebo vlastnosťami spotrebovanej energie
c)
Optimalizácia parného cyklu - prevádzka s nižším tlakom výfukových plynov turbíny na
základe využívania najnižšej možnej teploty chladiacej vody v chladiči v rámci konštrukčných
podmienok.
d)
Minimalizácia spotreby energie - minimalizácia internej spotreby energie (napr. vyššia
účinnosť napájacieho čerpadla)
e)
Predohrev spaľovacieho vzduchu - opätovné použitie časti rekuperovaného tepla zo
spalín pochádzajúcich zo spaľovania na predohrev vzduchu používaného pri spaľovaní
f)
Predohrev paliva - predohrev paliva s využitím rekuperovaného tepla.
g)
Zdokonalený kontrolný systém - počítačovým riadením hlavných parametrov spaľovania
sa dosiahne zlepšenie účinnosti spaľovania.
h)
Predohrev prítokovej vody s využitím rekuperovaného tepla - Predhriata voda z parného
kondenzátora s rekuperovaným teplom a potom sa opätovne použije v kotle
i)
Rekuperácia tepla kogeneráciou (KVET)
j)
Pripravenosť KVET-u
k)
Kondenzátor spalín
l)
Akumulácia tepla
m)
Mokrý komín
n)
Vypúšťanie spalín cez chladiacu vežu
o)
Predsušenie paliva
p)
Minimalizácia tepelných strát
q)
Progresívne materiály
r)
Modernizácia parných turbín
s)
Superkritické a ultrasuperkritické podmienky pary
Zistený stav BAT 12 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Energetická účinnosť je dosiahnutá kombináciou bodov a, b, c, d, g, j, l, p, q, r.
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Optimalizácia spaľovania sa pravidelne nastavuje (2x ročne zmluvnou servisnou organizáciou),
dodržiavanie optimalizácie podmienok pracovného média sa zabezpečuje v rámci
technologického procesu vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny (od chemického
režimu, dodatočnej optimalizácie parametrov pary v čase nízkej výroby EE, využitím spaľovania
zostatkového O2) Minimalizácia spotreby energie je zabezpečená frekvenčnými meničmi na
čerpadlách. Kontrolný systém plynovej turbíny riadi všetky procesy v nej, a tým je zabezpečená
vysoká účinnosť spaľovania. Vo výrobnom procese je zakomponovaný aj akumulátor tepla,
ktorý vykrýva rozdielnosť potreby výroby EE a potreby tepla. Rekonštrukciou potrubných
systémov sa znižujú tepelné straty. Progresívne materiály sú využité v konštrukcií plynovej
turbíny (aeroderivát leteckého motora). Modernými riadiacimi systémami parných turbín je
zabezpečené monitorovanie všetkých stavov a vyššia energetická účinnosť je dosahovaná
optimalizáciou procesov v týchto riadiacich systémoch.
13.
BAT 13:
S cieľom znížiť spotrebu vody a objem vypúšťanej znečistenej odpadovej vody sa má v rámci
BAT použiť recyklácia vody. Zvyškové prúdy vody vrátane vody odtekajúcej zo zariadenia sa
opätovne použijú na iné účely. Miera recyklácie je obmedzená požiadavkami na kvalitu
prijímajúceho prúdu vody a vodnej bilancie zariadenia.
Zistený stav BAT 13 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Na zdroji sú dva chladiace okruhy:
Pomocný, ktorý chladí mazacie okruhy spaľovacej turbíny, plynový kompresor,
protitlakú turbínu TG3 a niektoré ďalšie technológie. Tento okruh je uzatvorený, v náplni je
zmes vody a glykolu. Teplo z neho sa využíva v zime na predohrev spaľovacieho vzduchu do
GTG.
Hlavný chladiaci okruh chladí kondenzačno odberovú parnú turbínu STG2. Dopĺňa sa
surovou vodou len o odpar a odluh.
Okruh pary a kondenzátu je uzatvorený.
14.
BAT 14:
S cieľom zabrániť znečisteniu neznečistenej odpadovej vody a znížiť emisie do vody sa majú
v rámci BAT prúdy odpadovej vody oddeliť a vyčistiť podľa obsahu znečisťujúcej látky.
Zistený stav BAT 14 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
V areáli je vybudovaná areálová dažďová kanalizácia. Kanalizačná sieť je opatrená systémom
kontrolných kanalizačných šácht a v pravidelných intervaloch monitorovaná oprávnenou
organizáciou v miestach, ktoré sú definované v povolení. Splaškové vody sa čistia v čističke
odpadových vôd a po vyčistení sa odvádzajú do dažďovej kanalizácie. Ostatné odpadové vody
z chladenia a prípravy zmäkčenej vody sa prečerpávajú do dažďovej kanalizácie v areáli, ich
kvalita je monitorovaná 1 x za mesiac podľa povolenia.
15.
BAT 15:
S cieľom znížiť emisie do vody z čistenia spalín sa má použiť vhodná kombinácia techník a s
cieľom zabrániť riedeniu sa majú použiť sekundárne techniky čo najbližšie k zdroju. Primárne
techniky sú optimalizované systémy spaľovania a čistenia spalín. Sekundárne techniky sú
adsorpcia aktívnym uhlím, aeróbna biologická úprava, ...
BAT-AEL - na priame vypúšťanie do vodného recipienta:
TOC
do 50 mg/l

Strana 10 z 14

Správa o environmentálnej kontrole č. 12/2019

COD (CHSK)
do 150 mg/l
NL
do 30 mg/l
F
do 25 mg/l
2SO4
do 2 g/l
S2do 0,2 mg/l
2SO3
do 20 mg/l
Kovy (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg)
Zistený stav BAT 15 sa neuplatňuje
Opis
Áno
Odpadová voda z čistenia spalín v prevádzke nevzniká, v prevádzke nie je potrebné čistenie
spalín. V prevádzke sa nevykonáva priame vypúšťanie odpadových vôd do recipienta.
16.
BAT 16:
S cieľom znížiť objem odpadov zo spaľovacieho procesu a techník odlučovania, ktorý je určený
na zneškodnenie, sa majú podľa dôležitosti a pri zohľadnení životného cyklu organizovať
činnosti na maximalizáciu:
a) predchádzania vzniku odpadov, napr. maximalizáciou podielu rezíduí, ktoré vznikajú ako
vedľajšie produkty;
b) prípravy odpadov na opätovné použitie, napr. podľa konkrétnych požadovaných kritérií
kvality;
c) recyklácie odpadov;
d) iného zhodnocovania odpadov (napr. energetického zhodnocovania).
Zistený stav BAT 16 sa neuplatňuje
Opis
Áno
Zo spaľovacieho procesu nevznikajú odpady. Odpady v prevádzke vznikajú zo servisov, opráv,
pri výmene opotrebovaných materiálov... Tieto sa ukladajú do označených nádob a priestorov
podľa druhu odpadu a odovzdávajú sa oprávneným organizáciám na likvidáciu. Z odpadu sa
separujú plasty a papier. Oleje pri výmen sa odovzdávajú oprávneným organizáciám na
recykláciu. Vody znečistené ropnými látkami sa odovzdávajú na deemulgáciu s následným
využitím...
Na prevádzke je vydaný interný príkaz na separáciu odpadov a sú vyčlenené určené priestory na
zhromažďovanie odpadov roztriedených podľa jednotlivých druhov so zvláštnym zreteľom na
nebezpečné odpady a elimináciu ich možných negatívnych vplyvov.
17.
BAT 17:
S cieľom znížiť emisie hluku sa má použiť jedna z techník alebo ich kombinácia:
a)
Prevádzkové opatrenia (zlepšenie kontroly, údržby; zatváranie dverí a okien
v uzatvorených priestoroch; skúsená obsluha, vyhýbanie sa hlučným činnostiam v noci, ...).
b)
Zariadenie s nízkou hlučnosťou (kompresory, čerpadlá, obežné kolesá).
c)
Útlm hluku (umiestnenie prekážok).
d)
Zariadenie na kontrolu hluku (obmedzovače, izolácie, uzavretie, izolácia celej
budovy....).
e)
Vhodné umiestnenie.
Zistený stav BAT 17 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Počas pravidelných kontrol na prevádzke pracovníci používajú ochranné pomôcky sluchu. –
požiadavka BAT sa netýka OOPP.
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V exteriéri sú zrealizované protihlukové steny za účelom zníženia hladiny hluku emitovaného do
okolia, v prevádzke sa používa technika c).
18.
BAT 40:
Zvýšenie energetickej účinnosti sa má použiť kombinácia techník – kombinovaný cyklus.
Použiteľné na existujúce plynové turbíny a motory v rámci obmedzení súvisiacich
s konštrukciou parného cyklu a nedostatkom miesta. Nepoužiteľné na existujúce plynové turbíny
a motory prevádzkované < 1 500 hodín ročne. Energetická účinnosť má dosiahnuť nasledovné
hodnoty pre Plynovú turbínu s kombinovaným cyklom KVET CCGT, 50 – 600 MWth:
Čistá elektrická účinnosť 46 – 54 %.
Čisté celkové využitie paliva 65 – 95 % (3)(4)
(3)
BAT-AEEL čistého celkového využitia paliva nemusia byť dosiahnuteľné, ak je potenciálna
spotreba tepla príliš nízka.
(4)
Tieto BAT-AEEL sa neuplatňujú na zariadenia, ktoré vyrábajú iba elektrinu.
Zistený stav BAT 40 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Čistá elektrická účinnosť 52 %
Čisté celkové využitie paliva 68,5 % = celková účinnosť PPC za rok 2018.
19.
BAT 41:
Znižovať emisie NOx, CO, NMVOC, CH4 do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu sa má
použiť jedna z techník alebo ich kombinácia.
a.
Stupňovanie vzduchu a/alebo paliva. Stupňovanie vzduchu je často spojené s horákmi s
nízkymi emisiami NOx.
b.
Recirkulácia spalín.
c.
Horáky s nízkou tvorbou NOx .
d.
Pridanie vody/pary.
e.
Zdokonalený kontrolný systém. Táto technika sa často používa v kombinácii s inými
technikami.
f.
Zníženie teploty spaľovacieho vzduchu. Použiteľné všeobecne v rámci obmedzení
súvisiacich s procesnými potrebami.
g.
Selektívna nekatalytická redukcia (SNCR) Nedá sa použiť na spaľovacie zariadenia
prevádzkované < 500 hodín ročne s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. Použiteľnosť môže
byť obmedzená v prípade spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1 500 hodín ročne
s veľmi rozdielnymi zaťaženiami kotla. Nedá sa použiť všeobecne na spaľovacie zariadenia
s príkonom < 100 MWth. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je
možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1
500 hodín ročne.
Zistený stav BAT 41 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
V rámci znižovania emisií NOx, CO do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu sa využívajú
techniky : a, c, d, e.
20.
BAT 42:
S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie NOx do ovzdušia sa má použiť jedna
z techník alebo ich kombinácia.
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a.
Zdokonalený kontrolný systém. Táto technika sa často používa v kombinácii s inými
technikami. Použiteľnosť v prípade starých spaľovacích zariadení môže byť obmedzená
z dôvodu potreby dodatočného vybavenia spaľovacieho systému a/alebo systému riadenia.
b.
Pridanie vody/pary. Použiteľnosť môže byť obmedzená v dôsledku dostupnosti vody.
c.
Suché horáky s nízkou tvorbou NOx. Použiteľnosť môže byť obmedzená v prípade turbín,
ak nie je k dispozícii žiadny balík dodatočného vybavenia alebo ak sú nainštalované systémy
pridávania vody/pary.
d.
Koncepcia konštrukcie s nízkym zaťažením Prispôsobenie kontroly procesov
a súvisiaceho zariadenia na zachovávanie dobrej účinnosti spaľovania pri rôznej spotrebe
energie, napr. zlepšením možnosti ovládania prietoku vzduchu pri prívode alebo rozdelením
spaľovacieho procesu na samostatné štádiá spaľovania. Použiteľnosť môže byť obmedzená
konštrukciou plynovej turbíny.
e.
Horáky s nízkou tvorbou NOx. Použiteľné všeobecne na dodatočné spaľovanie
v spalinových kotloch v prípade spaľovacích zariadení s plynovými turbínami s kombinovaným
cyklom.
f.
Selektívna katalytická redukcia. Nedá sa použiť na spaľovacie zariadenia prevádzkované
< 500 hodín ročne. Nedá sa použiť všeobecne na existujúce spaľovacie zariadenia s príkonom <
100 MWth. Dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení môže byť obmedzené
nedostatkom miesta. Môžu existovať technické a ekonomické obmedzenia, pre ktoré nie je
možné dodatočné vybavenie existujúcich spaľovacích zariadení prevádzkovaných od 500 do 1
500 hodín ročne
Zistený stav BAT 42 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
V prevádzke sa využívajú techniky a, d, e.
21.
BAT 44:
S cieľom predchádzať vzniku emisií alebo znižovať emisie CO do ovzdušia zo spaľovania
zemného plynu sa má zabezpečiť optimalizované spaľovanie a/alebo použitie oxidačných
katalyzátorov.
Zistený stav BAT 44 je v prevádzke uplatňovaný
Opis
Áno
Na predchádzanie vzniku emisií alebo znižovanie emisií CO do ovzdušia zo spaľovania zemného
plynu sa využíva optimalizované spaľovanie.
BAT AEL (LCP) pre existujúce CCGT s čistým celkovým využitím paliva < 75 %:
z AMS - ročný protokol za rok 2018
NOx
Ročný priemer
10 - 45 mg/Nm3
26,37 mg/Nm3
Denný priemer
35 - 55 mg/Nm3
50,46 mg/Nm3
(max. PDH)
CO
Ročný priemer
30 mg/Nm3 orientačne; v prípade zariadení prevádzkovaných
pri nízkych zaťaženiach môže byť horná hranica do 50 mg/Nm3 (PRH 23,44 mg/Nm3).
Hodnoty sú bez validácie a nemôžu byť v povolení určené miernejšie ako je uvedené v národnej
legislatíve SR.

K. Prílohy správy

Nie
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L. Záver – celkové zhodnotenie
Na základe porovnania prevádzky s požiadavkami uvedenými v záveroch o BAT je možné
konštatovať, že požiadavky sú plnené, teda ide o súlad s BAT.
Ďalšie zistenia:
Bude potrebné doplniť a zmeniť integrované povolenie v nasledovných častiach:
a.

b.

c.

Text integrovaného povolenia v časti opis prevádzky, na jednoznačné začlenenie
prevádzky v zmysle všeobecné záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia
a doplnenie tabuľky spaľovacích jednotiek z dôvodu vymedzenia spaľovacieho zariadenia
pre určenie EL.
Prehodnotiť podmienky integrovaného povolenia v súvislosti s požiadavkami na určenie
emisných limitov v zmysle VRK a v súvislosti s monitorovaním vypúšťaných
znečisťujúcich látok počas iných, ako ustálených stavov.
Prehodnotiť podmienky integrovaného povolenia v súvislosti s novými požiadavkami na
väčšie stredné spaľovacie zariadenia (MCP), ktoré sú ustanovené vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia, v súlade so Smernicou Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých
znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení.
Prechodné obdobie na zosúladenie sa jestvujúcich spaľovacích zariadení s uvedenými
požiadavkami pre spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom > 5 MW je do
01.01.2025.

M. Podpisy
Za SIŽP:

Ing. Eva Daňová

Číslo preukazu: 341

................................................................

Ing. Miroslava Reková

Číslo preukazu: 267

................................................................
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