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INFORMÁCIA 
o výsledku diskontinálneho merania emisií znečisťujúcich látok do vonkajšieho 

ovzdušia zo zdroja znečisťovania ovzdušia spoločnosti 

 CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Svit 
(v zmysle § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a § 15 ods. 1) písm.ah) zákona                  

č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov) 

 

Evidenčné číslo informácie: CHF/001/2019 

Dátum vydania informácie: 30.1.2019 

 

1.   Názov zdroja znečisťovania ovzdušia: Výroba polypropylénových vlákien 

      Kategorizácia zdroja:    Jestvujúci zdroj znečisťovania ovzdušia 

          4. Chemický priemysel 

4.38. Priemyselné spracovanie plastov 

4.38.2. Stredné zdroje znečisťovania ovzdušia 

 

1.1.Merané zariadenie:  

1.1.1.Zvlákňovacie stroje 

1.1.2.Vypaľovacie pece 

1.1.3.Linka výroby farebných koncentrátov 

1.1.4.Linky Austrofil - zvlákňovanie 

1.1.5.Linky Austrofil - navíjanie 

 

1.2.Umiestnenie meraného zariadenia: areál a.s.Chemosvit – objekt číslo 94 

 

1.3. Meracie miesto:  

1.3.1.Odsávanie spod zvlákňovacích hubíc 

1.3.2.Odsávanie z vypaľovacích pecí 

1.3.3.Odsávanie z prípravy farebných koncentrátov 

1.3.4.Odsávanie z Austrofilu - zvlákňovanie 

1.3.5.Odsávanie z Austrofilu - navíjanie 

 

1.4. Účel merania:  

Ďalšie periodické meranie hmotnostnej koncentrácie ZL v odpadovom plyne vypúšťanom 

z technologických zariadení podľa § 8 ods.4 písm.c) prvého bodu Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. 

za účelom preukazovania dodržiavania EL podľa § 15 ods.1 písm. q) Zákona č.137/2010 Z.z. v znení 

Zákona č.318/2012 Z.z. a ich hmotnostného toku, na základe ktorého sa vypočítava množstvo emisie 

podľa § 3 ods.4 písm.f) Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č.316/2017 Z.z., ktoré 

podlieha poplatkovej povinnosti  
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1.5 Merané emisné veličiny počas oprávneného diskontinuálneho merania emisií: 

 

1.5.1.Odsávanie spod zvlákňovacích hubíc 

Znečisťujúca látka (ZL) Emisný limit pre ZL  
Namerané emisné hodnoty pre 

ZL 

TOC ( Organické látky ) 150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 13 mg/m3 

Max. hodnota: 16 mg/m3 

 

TZL                                        

( Tuhé znečisťujúce látky) 
150 mg/m3 

Priemerná hodnota:  0,7 mg/m3      

Max. hodnota:  0,7 mg/m3 

 

1.5.2.Odsávanie z vypaľovacích pecí 

Znečisťujúca látka (ZL) Emisný limit pre ZL  
Namerané emisné hodnoty pre 

ZL 

TOC ( Organické látky ) 150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 26 mg/m3 

Max. hodnota: 65 mg/m3 

 

CO ( Oxid uhoľnatý ) neurčený Max. hodnota: 351 mg/m3 

NOx ( Oxidy dusíka) 350 mg/m3 
Priemerná hodnota: 11 mg/m3      

Max. hodnota: 30 mg/m3 

TZL                                        

( Tuhé znečisťujúce látky) 
150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 1,3 mg/m3      

Max. hodnota: 2,6 mg/m3 

 

1.5.3.Odsávanie z prípravy farebných koncentrátov 

Znečisťujúca látka (ZL) Emisný limit pre ZL  
Namerané emisné hodnoty pre 

ZL 

TOC ( Organické látky ) 150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 3,8 mg/m3 

Max. hodnota: 4,3 mg/m3 

 

TZL                                        

( Tuhé znečisťujúce látky) 
150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 0,7 mg/m3      

Max. hodnota: 0,8 mg/m3 

 

1.5.4.Odsávanie z Austrofilu - zvlákňovanie 

Znečisťujúca látka (ZL) Emisný limit pre ZL  
Namerané emisné hodnoty pre 

ZL 

TOC ( Organické látky ) 150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 6,8 mg/m3 

Max. hodnota: 7,2 mg/m3 

 

TZL                                        

( Tuhé znečisťujúce látky) 
150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 0,6 mg/m3      

Max. hodnota: 0,6 mg/m3 
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1.5.5.Odsávanie z Austrofilu - navíjanie 

Znečisťujúca látka (ZL) Emisný limit pre ZL  
Namerané emisné hodnoty pre 

ZL 

TOC ( Organické látky ) 150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 4,4 mg/m3 

Max. hodnota: 4,8 mg/m3 

 

TZL                                        

( Tuhé znečisťujúce látky) 
150 mg/m3 

Priemerná hodnota: 0,8 mg/m3      

Max. hodnota: 0,9 mg/m3 

 

1.6 Časové obdobie, za ktoré sa preukazuje dodržanie emisnej požiadavky: periodické meranie po    

uplynutí určenej časovej periódy 6 kalendárnych rokov 

 

1.7 Oprávnené meranie emisií vykonal:                        Národná energetická spoločnosť a.s.,   

                                                                                              Banská Bystrica 

Rok vykonania merania emisií:   2018 

 

2.1 Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa zdroja: CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Svit 

                                                                                               Štúrova 101 

059 21 Svit 

 

2.2 IČO prevádzkovateľa zdroja:                           31 736 327 

 

 

3. Kontaktné údaje osoby alebo útvaru prevádzkovateľa, do ktorého pôsobnosti monitorovanie patrí: 

Ing. Jarmila Balogová, CHEMOSVIT FIBROCHEM, s.r.o., Svit, tel: 052 / 715 3273 
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4. Titulná strana a súhrn zo správy o oprávnenom meraní podľa osobitného predpisu: 
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5. UPOZORNENIE: Táto informácia nie je správou o oprávnenom meraní podľa § 20 ods. 8 zákona     

o ovzduší a nie je určená na účely úradných konaní pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia         

a SIŽP IŽP – OIPK Košice 


