Evidenčnó čósio sprÆvy: 02/034/2018
DÆtum vydania sprÆvy: 01. marec 2018
ZodpovednÆosoba: Ing. TomÆ
ó Kuskulič, PhD.

.)
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona o ovzduší č. 137/2010 Z.z.
v znení neskorších predpisov a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy
ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi integrovaného povoľovania.

SNAS

SNAS

Reg. No. 2261S-188

Reg. No. 226/N-002

SPR` VA O OPR` VNENOM MERANI EMISIÍ
TZL
pna spoločnosti BUKOCEL, a.s.
z rotačnej pece vÆ

skœó obnØho EKO-TERM SERVIS s. r. o.
NÆzov
akreditovanØho
laborató ria / oprÆvnenej osoby podFa 20 NapÆjadlÆ11/2743,04012 Koó ice
ods. 2 pism. a) zÆkona č.137/2010 Z. z. v
ičo: 31 695 671
platnom znenó:

¨ óslo sprÆvy a dÆtum vydania:

02/034/2018 Zo dó a 01. marec 2018

PrevÆdzkovatef:

BUKOCEL, a.s.
HencovskÆ2073, 09302 Hencovce

ičo:

36445461

Miesto J lokalita:

AreÆl spoločnosti BUKOCEL, as., Hencovce

Druh oprÆvnenej technickej činnosti:

OprÆvnenÆ technickÆ činnosó podóa
137/2010 Z. Z. V platnom zneni.

¨ óslo a dÆtum objednÆvky:

ObjednÆvka č. 0100-18-0198-Pal ZO dó a 09.02.2018

Deó oprÆvnenej technickej činnosti:

r 2018
16. febmÆ

oprÆvnenœ
Osoba zodpovednÆ za
technickœ činnostó vedœci technik podfa
20 ods. 3 bodu d) zÆkona č. 137/2010
Z. Z. v platnom zneni:

Ing. TomÆó Kuskulič, PhD.
Rozhodnutie Mó P SR O vydanó osvedčenia zodpovednej osoby
¨ . 46109/2014 zo dó a 07.10.2014

SprÆva obsahuje:

5 strÆn
6 priloh

-

20 ods. 1 pósm. a) bodov 1 a 3 zÆkona ¨ .

ó čel oprÆvnenØho merania:
OprÆvnenØ meranie vzmysle rozhodnutia SIó P Ió P Koó ice OIPK ¨ . 507/56-OIPK/2005-Ha/570470105 ZO dó a 18.07.2005
1.
V zneni neskoró ich zmien.
3 ods. 5 pism. b) vyhlÆóky Mó P SR ¨ . 41112012 1 z.
PeriodickØ meranje reprezentativneho hmolnostnØho loku podó a
2.
v platnom zneni
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OprÆvnenØ meranie vzmysle rozhodnutia S1ý P iý P Koý ice OIPK č. 507/56-OIPK/2005-Ha/570470105 zo dý a 18.07.2005
v zneni neskorý ich zmien.
PrevÆdzka:

BUKOCEL, as., Hencovce
VAR PCZ: 10005
¨ as prevÆdzky:
prevÆdzka: 3 zrnennÆ(nepretrý itÆ)
vý kon:
5,2 t/h vÆpna
technolý gia:__kontinuÆlna,_viacreý imovÆ_(3_reý imy),_emisne_ustÆlenÆ
ZdrojIzariadenie vzniku emisi!:
RotačnÆpec vÆpna pri spaý ovani ZP (bez spaý ovania SOG a CNCG)
MetanØz/oý ky:
TZL
Vý sledky merania:
hmotnostnÆkoncentrÆcia (ý alej len ý Cý ) v mg/m3
Reý im
PriemernÆhodnota
Maximum
Emisný limit 2)
5 najvyý ý imi
Upozornenie na
Merana z/ozka
N
(C) 1)
(C) 1)
(C) 1)
emisiami
sølad/nesœlad 2)
[mg/rn3]
(mg/rn3]
(mg/rn3]
[Æno/nie]
3)
TZL
3
0,5
20
Æno
sœlad
< 0,5
1)
StavovØ podrnienky vyjadrenia hmotnostnej koncentrÆcie: o ý C, 101,3 kPa, suchý plyn, 02 ref: 6% objemu.
2)
Emisný limit (ý alej len ý ELý ), podmienky platnosti EL a poý iadavka dodrý ania EL: podra rozhodnutia siý P IZP Koý ice
OIPK ¨ . 6272-3340/2017/Haj/570470105/Z19 zo dý a 06.02.201 7.
3)
Takto vyjadrenØhodnoty hrnotnostnej koncentrÆcie sœ pod medzou stanoviteýnosti metý dy (MSTZL = 0,5 mg.rn3).
ý

.

-

PeriodickØ meranie reprezentativneho hrnotnostnØho toku podýa
platnom zneni.

3 ods. 5 pýsm. b) vyhlÆýky Mý P SR ¨ . 411/2012 Z. z.

V

PrevÆdzka:
¨ as prevÆdzky:

Zdmj/zariadenie vzniku emisi!:
MetanØ z/oý ky:
Vý sledky merania:

BUKOCEL, as., Hencovce
VAR PCZ: 10005
prevÆdzka: 3 zrnennÆ(nepretrý itÆ)
vý kon:
5,2 Uh vÆpna
technolý gia:__kontinuÆlna,_viacreý ýmovÆ_(3_reý imy),_emisne_ustÆlenÆ
RotačnÆpec vÆpna pri spaý ovaný ZP (bez spaý ovania SOS a CNCG)
TZL
reprezentativny hmotnostný tok (dýalej len ý RHTý ) v g/h
hmotnostný tok (ý alej len ý HTý ) v g/h
PriemernÆhodnota

Maximum
Emisný limit Reprezentativny
Upozornenie
reý im
na
(RHT)
(HT)
(RHT)
sulad/nesulad
(ano/me]
(g/h]
(g/h]
(g/h]
<112)
3
11
Æno1)
TZL
Vý sledky sœ reprezentatývne pre reý im prevÆdzky nastavený prevÆdzkovatelýom. Sledovanie vybraný ch prevÆdzkový ch
parametrov počas vý konu merania je uvedenØv kapitole č. 5.
Takto vyjadrenØ hodnoty RHT sœ vypočýtanØ na œrovni rnedze stanovitelnosti pouý itej metčdy a mý ý u bytý pouý itØ ako
podklad pre vý počet mnoý stva emisii za sledovanØ obdobie len so søhlasom prisluý nØho orgÆnu ý tÆtnej sprÆvy vo ved
ochrany ovzduý ia.
MeranÆzloý ka

N

ý

-

1)

2)

Poučenie o platnosti upozornenia na sœlad/nesœlad:

ý

-

SprÆva o oprÆvnenom merani emisii, vý sledky oprÆvnenØho merania
a nÆzor o sølade/nesœlade objektu oprÆvnenØho merania emisii
s určený mi poý iadavkami nie sœ sœhlasom, ktorý je vydÆvaný
orgÆnom ochrany ovzduý ia podia vý eobecne zÆvý zný ch prÆvnych
predpisov a ani nezakladajœ nÆrok na vydanie sœhlasu.

Podýa 520 ods. 8 pýsm. a) zÆkona ¨ . 137/2010 Z. z. v platnom znený je sprÆva o vý sledkoch oprÆvnenØho merania na œradnØ
œčely konania pred orgÆnrni ochrany ovzduý ia alebo sprÆvnymi orgÆnmi v integrovanom povoýovaný zÆvÆznou listinou.

