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Každá spaľovacia jednotka má komín. Tento 
komín slúži na odvádzanie spalín, ktoré 
vzniknú pri spaľovní rôznych druhov palív.  Zo 
spaľovaného paliva sa uvoľňujú znečisťujúce 
látky – emisie.

Aby emisie nespôsobovali významné 
znečistenie ovzdušia, odpadové plyny sa čistia 
a riadene vypúšťajú cez komín. Technologické 
odlučovacie zariadenia na zachytávanie 
znečisťujúcich látok, nerušený transport voľným 
prúdením a dostatočný rozptyl vypúšťaných 
znečisťujúcich látok zabezpečujú ochranu 
zdravia ľudí a ochranu životného prostredia. 
Rozptylu emisií znečisťujúcich látok pomáha 
výška komína.  Tá má vplyv na zníženie záťaže 
obyvateľstva pri zdroji a rozptýlenie emisií  
v ovzduší.

Biely dym nad rafinériou Slovnaft najčastejšie 
vychádza z Teplárne, ktorú prevádzkuje 
spoločnosť CM European Power Slovakia, 
s.r.o. 

Tepláreň vypúšťa do ovzdušia prostredníctvom 
100 metrov vysokého komína emisie 
znečisťujúcich látok – oxid uhoľnatý (CO), 
oxidy dusíka (NOx), oxidy síry (SOx) alebo tuhé 
znečisťujúce látky a skleníkový plyn oxid uhličitý 
(CO2). Na zníženie emisií NOx sa používajú 
nízkoemisné horáky a denitrifikácia (systém 
vstrekovania čpavkovej vody a katalyzátor). 
Na zníženie emisií SOx slúži nová odsírovacia 
jednotka spalín FGD a na zachytávanie 
tuhých znečisťujúcich látok používa Tepláreň 
elektrostatické odlučovače. Týmito najlepšími 
dostupnými technikami sa dajú znížiť emisie až 
o 90 %.

Napriek tomu je vidieť, ako sa z komína 
Teplárne „valí dym – para“. 

Aký je medzi nimi rozdiel?  

Dym sú bezfarebné plyny a drobné viditeľné 
časti (popol, popolček, sadze) rozptýlené vo 
vzduchu ako produkt nedokonalého spaľovania. 

Para je plynná fáza látky.

Z komína Teplárne vychádza predovšetkým 
para – biely oblak. To je signál, že odsírovacia 
jednotka spalín FGD spoľahlivo pracuje a čistí 
spaliny v prúde vápenného mlieka. Para je 
lepšie viditeľná v chladných jesenných dňoch, 
resp. v zime, podobne ako pri zariadeniach so 
spaľovaním zemného plynu. Aj v tomto prípade 
je najmä v chladnejšom počasí vidieť oveľa 
intenzívnejšie “dymenie”.  Tmavý dym by sa 
objavil iba vtedy, ak by naraz vypadli všetky 
elektrostatické odlučovače, aj odsírovacia 
jednotka spalín FGD. Pravdepodobnosť takejto 
nehody je však veľmi nízka.

Monitorovanie emisií a kvality 
ovzdušia

Spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a CM European 
Power Slovakia, s.r.o., monitorujú  vypúšťané 
emisie znečisťujúcich látok prostredníctvom 
kontinuálnych automatizovaných meracích 
systémov emisií a jednorazovým oprávneným 
meraním emisií znečisťujúcich látok. 

V súčasnosti je v chode 26 automatizovaných 
meracích systémov emisií.  Údaje z monito-
rovania sú prístupné na web stránke Slovnaftu 

na adrese: http://www.slovnaft.sk/sk/o_nas/
nasa_spolocnost/hse/ams_protokoly/

Kvalitu ovzdušia monitoruje automatizovaný 
merací systém kvality ovzdušia. Slovnaft má 
monitorovaciu sieť, ktorá pozostáva z troch 
automatizovaných meracích systémov kvality 
ovzdušia. Sú umiestnené na sídlisku Vlčie 
hrdlo – Slovnaft,  v mestskej časti Podunajské 
Biskupice a v obci Rovinka.
 
Údaje z automatizovaného meracieho systému 
kvality ovzdušia sú nepretržite zverejňované vo 
vstupnej hale spoločnosti Slovnaft vo Vlčom 
hrdle v Bratislave, na svetelnej informačnej 
tabuli monitorovacej stanice Podunajské 
Biskupice a spoločnosť ich poskytuje aj 
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.

Dym

Cieľom rafinérie Slovnaft je čo najmenej zasahovať do kvality života obyvateľov  
v jej okolí a poskytovať im pravdivé informácie o svojej činnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany ovzdušia, kontaktujte nás na telefónnom čísle: 
+421 (2) 4055 7800 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@slovnaft.sk
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teplé a suché počasie

chladné a vlhké 
počasie


