
Cementárne a vápenky

Považská cementáreň, a.s. LadcePovažská cementáreň, a.s. Ladce

CEMMAC, a.s. Horné Srnie

DOLVAP, s.r.o. varín



• Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26.3.2013, ktorým sa ustanovujú 
závery o BAT podľa smernice Európskeho parlamentu a Radyzávery  o BAT podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna 
a oxidu horečnatého, oznámené pod 
č C(2013) 1728č. C(2013) 1728

• účinnosť do 4 rokov po vydaní vykonávacieho rozhodnutia, t.j.  najneskôr 
od 01.04.2017



Emisné limityEmisné limity

ý b úč éh l ľ d d k áh d• Výroba cementu za súčasného spoluspaľovania odpadov, ako náhrady za 
fosílne palivá

Emisné limity pre znečisťujúce látky obsiahnuté v odpadových plynoch
č j á k j ži í l lí i l ľ íz rotačnej cementárskej pece s využitím tepla spalín pri spoluspaľovaní

odpadov, ako náhrady za fosílne palivá, aj keď sa počas celého pracovného
dňa, v čase od 00:00 do 24:00 použijú len počas jedného 30 minútového
intervalu



Znečisťujúca látka Úroveň 
emisií  podľa 

BAT
v mg/m3

C – celkový 
emisný limit  
v mg/m3

platný do 
31 03 2017

C – celkový 
emisný limit  
v mg/m3

platný do 
31 03 2017

C – celkový 
emisný limit  
v mg/m3

platný od 
01 04 2017

C – celkový 
emisný limit  
v mg/m3

platný od 
01 04 201731.03.2017

PC Ladce

31.03.2017

CEMMAC, a.s.

01.04.2017

PC Ladce

01.04.2017

CEMMAC, a.s.

Tuhé znečisťujúce látky (TZL) < 10 ‐ 20 30  30  20 20

Oxidy síry vyjadrené ako SO2 < 50 – 400 
vzhľadom 
k obsahu 

S v surovinác
h

50  50  50  50 

h 
Oxidy dusíka vyjadrené ako 
NO2

500 8001)/5002) 8001)/5002) 500 500

Celkový organický uhlík 
(TOC)

‐ 50 3) 50 3) 50 3) 50 3)

Plynné zlúčeniny chlóru < 10 10 10 10 10Plynné zlúčeniny chlóru 
vyjadrené ako HCl

< 10 10 10 10 10

Plynné zlúčeniny fluóru 
vyjadrené ako HF

< 1 1 1 1 1

Cd + Tl < 0 05 0 05 0 05 0 05 0 05Cd + Tl  < 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Hg < 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 
Ni, V

< 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Dioxíny a furány  < 0,05 – 0,1 0,1 ng/m3 0,1 ng/m3 0,1 ng/m3 0,1 ng/m3

CO N č j 4) N č j 4) N č j 4) N č j 4)CO ‐ Neurčuje sa 4) Neurčuje sa 4) Neurčuje sa4) Neurčuje sa 4)

NH3 < 30 ‐ 50 305) 205) 305) 205)



1) ‐ do 31.12.2015
2) od 1 01 2016 v prípade že po uplatnení primárnych techník je počiatočná hladina2) ‐ od 1.01.2016, v prípade, že po uplatnení primárnych techník je počiatočná hladina     
NOx  viac ako 1000 mg/Nm3

3) ‐ Emisný limit pre TOC bol určený individuálne, nakoľko TOC nepochádza zo  
spaľovania odpadov ale zo surovinového zdrojaspaľovania odpadov, ale zo surovinového zdroja.
4)‐ Obsah CO je prevádzkovateľ povinný udržiavať na takej úrovni, ktorá zabezpečí čo 
možno najnižšie množstvo výpadkov elektrostatického odlučovača rotačnej pece 
a neprekročí povolený bezpečnostný limit 1,2 % obj. pre ochranu EO RP.a neprekročí povolený bezpečnostný limit 1,2 %  obj. pre ochranu EO RP.
5) ‐ od 1.01.2016

Podmienky platnosti emisných limitov:y p ý
Všetky emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri 
štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa 
a 0 o C a pre obsah kyslíka v spalinách vo výške 10 % obj.



Ak v zariadení na spoluspaľovanie odpadov  pochádza viac ako 40 
%  vznikajúceho tepla zo spaľovania nebezpečných odpadov, 
potom platia pre toto zariadenie emisné limity ako pre spaľovňu 
odpadov



Zistené rozdiely v roku 2013Zistené rozdiely v roku 2013

BAT č 5 V á i BAT jú id l i ť ť é• BAT č.5. V rámci BAT sa majú pravidelne monitorovať a merať procesné parametre a          
emisie podľa  príslušných európskych noriem. V prípade, že európske normy nie sú k 
dispozícii, podľa  noriem ISO, vnútroštátnych alebo iných medzinárodných noriem, 
ktorými sa zabezpečia údaje na ekvivalentnej vedeckej úrovni vrátanektorými sa zabezpečia  údaje na ekvivalentnej vedeckej úrovni vrátane.

Technika  Uplatnenie  Technika v PC Ladce, a.s. 

c Kontinuálne meranie emisií
ž í

Všeobecne 
l ľ é

Stavba SNCR bola v roku 2013 povolená, je v štádiu
l á b d d á d l ád kNH3 pri použití SNCR

(selektívnej nekatalytickej
redukcie)

uplatniteľné  realizácie, SNCR bude uvedená do trvalej prevádzky v
roku 2016.

Technika Uplatnenie  Technika v CEMMAC, a.s.
c Kontinuálne meranie emisií

NH3 pri použití SNCR
(selektívnej nekatalytickej

Všeobecne 
uplatniteľné 

Stavba už bola zrealizovaná, počas roku 2015 prebieha
skúšobná prevádzka a uvedenie do trvalej prevádzky
prevádzkovateľ plánuje rok 2016(selektívnej nekatalytickej

redukcie)
prevádzkovateľ plánuje rok 2016.



Úrovne spotreby energie spojené s BAT 
Úrovne spotreby energie spojené s BAT platné pre nové zariadenia a rozsiahle 
modernizácie pri používaní pece so suchým spôsobom výroby s viacstupňovým

predohrevom a predkalcináciou



ÚProces Jednotka  Úrovne spotreby
energie spojené s
BAT ( 1 )

V PC Ladce a.s.

Suchý spôsob s 
viacstupňovým 

MJ/t 
slinku 

2 900 – 3 300 ( 2 ) ( 
3)

Prevádzkovateľ má suchý spôsob s viacstupňovým
predohrevom a predkalcináciou, ale pre používaný typp ý

predohrevom a 
predkalcináciou

p p , p p ý yp
pece vychádza hodnota 3547 MJ/t, vrátane nábehov
a odstavovania za i použitia ušľachtilých palív a palív
vyrobených z odpadov.
Pri prepočte len na ustálenú prevádzku bola vypočítaná
hodnota 3278 MJ/t slinkuhodnota 3278 MJ/t slinku.

Proces Jednotka  Úrovne spotreby
energie spojené s

V CEMMAC, a.s.
energie spojené s
BAT ( 1 )

Suchý spôsob s 
viacstupňovým 
predohrevom a 

dk l i á i

MJ/t 
slinku 

2 900 – 3 300 ( 2 ) ( 
3)

Prevádzkovateľ má suchý spôsob s viacstupňovým
predohrevom a predkalcináciou, ale pre používaný typ
pece vychádza hodnota 3 800 (hodnota závisí od výr.
k it )predkalcináciou kapacity pece).



BAT č.19. Na zníženie množstva emisií NO x z odpadových plynov z 
procesov výpalu v peciach alebo z procesov predohrevu, resp. 
predkalcinácie sa v rámci BAT majú používať tieto techniky
(samostatne alebo v kombinácii)



Technika  Uplatnenie Technika v CEMMAC, a.s.
c Selektívna nekatalytická 

redukcia (SNCR)
V zásade uplatniteľné na rotačné
cementárenské pece. Vstrekovacie zóny
sa líšia v závislosti od typu procesu. V

Technika SNCR bola odskúšaná
komplexnými skúškami, v súčasnosti
prebieha skúšobná prevádzka a od r.2016

dlhých peciach s mokrým a dlhým
suchým procesom môže byť zložité
docieliť správnu teplotu a potrebnú
zdržnú dobu.

sa plánuje trvalé užívanie tejto techniky.

Technika  Uplatnenie Technika v PC Ladce, a.s.
c Selektívna nekatalytická V zásade uplatniteľné na rotačné V roku 2013 bolo vydané stavebnéc Selektívna nekatalytická 

redukcia (SNCR)
V zásade uplatniteľné na rotačné
cementárenské pece. Vstrekovacie zóny
sa líšia v závislosti od typu procesu. V
dlhých peciach s mokrým a dlhým
suchým procesom môže byť zložité
docieliť správnu teplotu a potrebnú

V roku 2013 bolo vydané stavebné
povolenie na realizáciu SNCR. Stavba sa
v súčasnosti realizuje a pripravuje sa
skúšobná prevádzka a od r.2016 sa
plánuje trvalé užívanie tejto techniky.

docieliť správnu teplotu a potrebnú
zdržnú dobu.



BAT pre NOx: 

Druh pece  Jednotka  BAT‐AEL (priemerná 
denná hodnota) 

Technika v CEMMAC, a.s. a PC Ladce, a.s. 

Pece s
predohrievačom

mg/Nm3 <200 – 450 

– pece s výmenníkom 
tepla

Prevádzkovateľ požaduje uplatniť emisný limit 500
mg/Nm3, ako je určený vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch na úseku ochrany ovzdušia –
Slovenská legislatíva. Overí sa po vyhodnotení skúšobnej
prevádzky.

500

– po uplatnení 
primárnych techník je 
počiatočná hladina  
NOx viac ako 1000NOx viac ako 1000 
mg/m3



BAT pre CO:BAT pre CO: 

BAT č.23. Na minimalizovanie výskytu núdzových vypnutí z dôvodu 
zvýšeného množstva CO a udržanie ich celkového trvania 
pod úrovňou 30 minút ročne pri využívaní elektrostatických odlučovačov 
(ESP) alebo hybridných filtrov sa v rámci BAT  majú používať tieto 
techniky (samostatne alebo v kombinácii)

Technika Technika v CEMMAC a s a PC Ladce a sTechnika  Technika v CEMMAC, a.s. a PC Ladce, a.s. 

a Riadenie zvýšeného množstva CO s cieľom znížiť prestoje ESP Používa sa.
b Kontinuálne merania obsahu CO prostredníctvom

monitorovacích zariadení s krátkym reakčným časom, ktoré sú
umiestnené v blízkosti zdroja emisií CO

Používa sa.

umiestnené v blízkosti zdroja emisií CO.



CEMMAC, a.s. :
Prevádzkovateľ vydokladoval  množstvo výpadkov za posledné 3 roky. 
Riadením procesu výpalu, t.j. výmenou turniketového podávača TAP, došlo 
k zníženiu výpadkov už v roku 2012.



II. Emisie odvedeného prachu   z prašných operácií iných, ako procesov výpalu v 
peciach, chladenia a hlavného mletia. 
Zahŕňa tieto procesy:Zahŕňa tieto procesy: 
‐ drvenie surovín, dopravníky a elevátory na prepravu surovín,
‐ skladovanie surovín, slinku a cementu, 
‐ skladovanie palívskladovanie palív,
‐ expedícia cementu. 

Úroveň emisií spojená s BAT (BAT 16, 17 a 18) Ú o e e s spoje á s ( 6, a 8)
BAT‐AEL pre emisie odvedeného prachu z prašných operácií (iných ako sú procesy 
výpalu, chladenia a hlavného mletia) je < 10 mg/Nm3 , pričom uvedená hodnota je 
vyjadrená ako priemerná hodnota nameraná pri odoberaní vzoriek (jednotlivé yj p p (j
meranie, ktoré trvá najmenej pol hodiny). 
Vykonávacie rozhodnutie komisie z 26. marca 2013, ktorým sa ustanovujú závery 
o BAT podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných 
emisiách na výrobu cementu,  umožňuje určiť pre operácie výpalu, chladenia a 
hlavného mletia, emisné limity v rozmedzí 10 – 20 mg/m3. Zvýšenie  TZL bolo 
aplikované pre zariadenia – bubnový sušič trosky, vibro – fluidný žľab, mlyn uhlia 
a valcový lis 
– PC Ladce, a.s. (55 zdrojov)   – 8 zdrojov (EL 20 mg/m3), 47 zdrojov (EL 10 mg/m3),
– CEMMAC, a.s. (59 zdrojov) – 4 zdroje (EL 20 mg/m3), 54 zdrojov (EL 10 mg/m3), 1 
d j (EL 5 / 3)zdroj (EL 5 mg/m3).



DOLVAP, s.r.o. Varín
é lEmisné limity

Emisie do ovzdušia
I. Emisie odvedeného prachu z prašných operácií iných než pálenie v peciach: 
V k á i h d ti k i i 26 2013 kt ý t jú áVykonávacie rozhodnutie komisie z 26. marca 2013, ktorým sa ustanovujú závery 
o BAT podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných 
emisiách na výrobu cementu,  určuje emisné limity pre prašné operácie iné, než 
pálenie v peciach 10 mg/m3 ‐ pri použití textilných filtrov a < ako 20 mg/m3 ‐ pripálenie v peciach 10 mg/m3  pri použití textilných filtrov a < ako 20 mg/m3  pri 
použití mokrých odlučovačov
DOLVAP, s.r.o. má (53 zdrojov prašnosti)   – 1 zdroj – hydrátor vápna (EL 20 
mg/m3) 52 zdrojov (EL 10 mg/m3)mg/m ), 52 zdrojov (EL 10 mg/m ),
Limitný emisný faktor TZL pre všetky činnosti vrátane hydrátora vápna:
1,5 kg/t vypáleného vápna. Platí ako mesačná priemerná hodnota.

Podmienky platnosti emisných limitov:
Emisné limity TZL pre všetky činnosti vrátane mletia a chladenia platia pre 
štandardné stavové podmienky, suchý plyn.p y, ý p y
Emisné limity TZL pre hydrátor vápna platia pre štandardné stavové podmienky, 
vlhký plyn.



Znečisťujúca látka Úroveň emisií  
podľa BAT
v mg/m3

Emisný limit  v mg/m3

platný do 31.03.2017 
pre pec Maerz ‐
rekuperačná pec 

s paralelným tokom –
(PFRK)

Emisný limit  v mg/m3

platný do 31.03.2017 
pre pece Müller 

I.a II.‐ šachtová pec 
s miešaným zavážaním 

(MFSK)

Emisný limit  v mg/m3

platný od 01.04.2017
pre pec Maerz ‐
rekuperačná pec 

s paralelným tokom –(PFRK)

Emisný limit  v mg/m3

platný od 01.04.2017 pre 
pece Müller I. a II.  ‐

šachtová pec s miešaným 
zavážaním (MFSK)

(PFRK) (MFSK)
vo výrobnom režime

Tuhé znečisťujúce 
látky (TZL)

< 10  35 20 10 10

Oxidy síry vyjadrené 
ako SO2

50 ‐ 200 300 300 200 200

Oxidy dusíka  100 – 350* 400 300 – Müller I. 350 350y
vyjadrené ako NO2 *Pre výrobu 

dolomitického 
vápna

500 – Müller II.

Celkový organický 
uhlík (TOC)

< 30 100 100 30 30

Plynné zlúčeniny  < 10 Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa*y y
chlóru vyjadrené ako 
HCl

j j j j

Plynné zlúčeniny 
fluóru vyjadrené ako 
HF

< 1 Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa*

Cd + Tl  < 0,05 Neurčuje sa Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa*
Hg < 0,05 Neurčuje sa Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa*
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, V

< 0,5 Neurčuje sa Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa*

Dioxíny a furány  < 0,05 – 0,1 Neurčuje sa Neurčuje sa* Neurčuje sa* Neurčuje sa*

CO < 500 4 % objemu  Neurčuje sa 4 % objemu 4 % objemu
NH3 < 30 pokiaľ je 

SNCR
Neurčuje sa Neurčuje sa Neurčuje sa Neurčuje sa



* Prevádzkovateľ používa len ušľachtilé palivá – antracit, koks a zemný plyn. 
Nepoužíva palivo vyrobené z odpadov.

Podmienky platnosti emisných limitov:Podmienky platnosti emisných limitov:
Emisné limity pre vypaľovacie pece Müller I. a II. a Maerz platia pre 
štandardné stavové podmienky, suchý plyn a 11 % objemu O2ref.



Prevádzkovateľ musí  do marca 2017 vyriešiť výmenu, resp. doplnenie 
alebo úpravu odprášenie od nasledujúcich zdrojov:alebo úpravu odprášenie od nasledujúcich zdrojov:
Granulovňa – K3 – odprášenie linky č.1., linky č.2. a nakládky do 
nákladných automobilov alebo vagónov ‐ na úroveň do 10 mg/m3 TZL.
Hydrátor – V 37 HS Hydratácia ‐ na úroveň do 20 mg/m3 TZL.y y g/
Triedič, korčekový elevátor, presypy ‐ V 22 ‐ HS Pec Maerz  ‐ na úroveň do 
10 mg/m3 TZL.
Vykladacia hubica Moduflex F 300 – látkový filter ‐ V 64 ‐ na úroveň do 10 
mg/m3 TZL.
Expedícia mletých produktov z KTM, plniaca hubica Moduflex FH 300–
látkový filter – V 52  ‐ na úroveň do 10 mg/m3 TZL.

Tie zdroje, ktoré nie sú vyššie vymenované a blížia sa k hraničným 
hodnotám bude potrebné pri najbližšom oprávnenom meraní nanovo 

iť d k k h ť d koveriť do konca roku 2016, resp. ich vymeniť do konca marca 2017, 
nakoľko sa jedná o najstaršie filtračné zariadenia:  



!

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!

!


