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I.1  INFORMACII ZA OPERATOROT/BARATELOT  

Op{ti informacii  

Ime na kompanijata1 Dru{tvo za proizvodstvo trgovija i uslugi 
Xonson Meti DOOEL Skopje 

 

Praven status DOOEL 
 

Sopstvenost na 
kompanijata 

Xonson Meti DOOEL Skopje 

Adresa na sedi{teto  
TIRZ Skopje 1, 
1041 ILINDEN 
MAKEDONIJA 

Po{tenska adresa 
(dokolku e razli~na od 

pogore spomenatata) 

 
 
 

Mati~en  broj na 
kompanijata2 

6246648 
 

[ifra na  osnovnata 
dejnost spored NKD 

 
34.30 

SNAP kod3 0603;  0910;  0602 
 

NOSE kod4 107,03;  105,14;  107,02 

Broj na vraboteni 270 

Ovlasten pretstavnik 

Ime  
Jatin Jadavji Thakrar 

Edinstven mati~en broj  
761041113 

Funkcija vo kompanijata  
Generalen direktor, proekt menaxer 

Telefon + 389(0) 23251259 

Faks + 389(0) 23251303 

e-mail jatin.thakrar@matthey.com 

 

                                                 
1
 Kako {to e registrirano vo sudot, va`e~ka na denot na aplikacijata 

2
 Kopija na sudskata registracija treba da se vklu~i vo Dodatokot I.1 

3
 Избрана номенклатура за извори на загадување на воздухот, dadenа vo Aneks 1 od 
Dodatokot od  Upatstvoto 

4
 Nomenklatura za izvori na emisii 
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Sudska registracija: 
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I.1.1 Sopstvenost na zemji{teto 

 

Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na zemji{teto na koe aktivnostite se 
odvivaat (dokolku e razli~na na baratelot imenuvan pogore). 
 

Ime na sopstvenikot  
Republika Makedonija 

 

Adresa 
 

 
TIRZ Skopje 1 
1041 Ilinden 
Makedonija 

 

 
 

I.1.2 Sopstvenost na objektite/Ime i adresa na sopstvenikot(-cite) na 
objektite i pomo{nite postrojki vo koi aktivnosta se odviva 
(dokolku e razli~no od baratelot spomnata pogore). 

 

Ime:  
Dru{tvo za proizvodstvo trgovija i uslugi 

Xonson Meti DOOEL Skopje 
 

Adresa:  
TIRZ Skopje 1 
1041 Ilinden 
Makedonija 

 

 
 

I.1.3 Vid na baraweto5 

Obele`ete go soodvetniot del 

Nova instalacija   

Postoe~ka instalacija  

Zna~itelna izmena na postoe~ka 
instalacija 

 

Prestanok so rabota  

 

 
 

                                                 
5
 Ova barawe ne se odnesuva na transfer na dozvolata vo slu~aj na proda`ba na 

instalacijata 
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I.2  Informacii za instalacijata 

Ime na instalacijata6 Dru{tvo za proizvodstvo trgovija i 
uslugi 

 Xonson Meti DOOEL Skopje 
 

Adresa na koja instalacijata e 
locirana, ili kade }e bide 

locirana 

 
TIRZ Skopje 1 , 
1041 Ilinden 

Makedonija 

Koordinati na lokacijata 
spored Nacionalniot 

koordinaten sistem (10 cifri-5 
Istok, 5 Sever)7 

 

41°59` 09.76``N 

21°37`24.41``E 

Kategorija na industriski 
aktivnosti koi se predmet na 

baraweto8 

 
4. Hemiska Industrija 
4.1 Hemiski instalacii za proizvodstvo 
na bazi~ni organski hemikalii, kako 
{to se: 
(a) organometalni soedinienija 
 
4.2 Hemiski instalacii za proizvodstvo 
na bazi~ni neorganski hemikalii, kako 
{to se: 
(b) soli, kako {to se ammonium hlorid, 
kalium hlorat, kalium karbonat, 
natrium karbonat, perborat, srebro 
nitrat. 
6.7. Instalacii za povr{ini tretirani 
od supstanci, objekti ili produkti koi 
koristat organski re{enija, posebno za 
ve{ta~ko |ubrewe, pe~atewe, 
plastuvawe,spu{tawe, vodotpornost, 
golemina, boewe, ~istewe ili 
neplodnost, so kapacitet na tro{ewe 
od 10 i 150 kg na ~as 
 

Proektiran kapacitet Do 4 000 0000 delovi 

 
Da se vklu~at kopii od site va`e~ki dozvoli na denot na apliciraweto vo 
Prilogot Br. I.2. 
 

                                                 
6
 Se odnesuva na imeto na instalacijata kako {to e registrirana ili }e bide registrirana 

vo sudot. Da se vklu~i kopija na registracijata vo Prilogot I.2. 
7
 Mapi na lokacijata so geografska polo`ba i jasno nazna~eni granici na instalacijata 

treba da se podnesat vo Prilogot I.2. 
8
 Vnesi go(gi) kodot i aktivnosta(e) nabroeni vo Aneks 1 od ISKZ uredbata (Sl. Vesnik 89/05 

od 21 Oktomvri 2005). Dokolku instalacijata vklu~uva pove}e tehnologii koi se cel na 
ISKZ, kodot za sekoja tehnologija treba da se ozna~at. Kodovite treba jasno da se odeleni 
me|u sebe. 
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Da se vklu~at site ostanati pridru`ni informacii vo Prilogot Br. I.2. 
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Lokaciono-geodetski elaborat: 
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Dokument za sopstvenost: 
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Polo`beno-komunikaciona mapa: 
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Polo`ben raspored na planot: 
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I.2.1 Informacii za ovlastenoto kontakt lice vo odnos na dozvolata  

 

Ime  

David Benjamin Graham 

Edinstven mati~en broj 761041113 

Adresa 
 
 
 
 

TIRZ Skopje 1 , 
1041 Ilinden 

Makedonija 

Funkcija vo kompanijata Nadzornik za `ivotna sredina 

Telefon + 389(0) 23251380 

Faks + 389(0) 23251303 

e-mail david.graham@matthey.com 

 

Informacii povrzani so izmeni na dobiena A integrirana ekolo{ka 
dozvola 
 

Operatorot/baratelot da  popolni samo vo slu~aj na izmena na dobienata A 
integrirana ekolo{ka dozvola.  
 

Ime na instalacijata (spored 
va`e~kata integrirana ekolo{ka 

dozvola) 

 

Datum na podnesuvawe na 
aplikacijata za A integrirana 

ekolo{ka dozvola 

 

Datum na dobivawe na A 
integriranata ekolo{ka dozvola i 
referenten broj od registerot na 
dobieni A integrirani ekolo{ka 

dozvoli 

 
 
 
 

Adresa na koja instalacijata ili 
nekoj nejzin relevanten del e 

lociran 

 
 

Lokacija na instalacijata (region, 
op{tina, katastarski broj) 

 

Pri~ina za aplicirawe za izmena vo 
integriranata dozvola 

 
 
 

 

Opis na predlo`enite izmeni. 
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ 

 

 

Автоматски управувани возила – АУВ (Automatically Guided Vehicle - AGV): 

Подвижен робот кој се користи во индустриски системи за разместување на 

материјалите наоколу. За ЏМ тие се користат за транспорт на големи мешачки 

садови. 

Автомобилски автокатализатор(Automotive autocatalyst): Каталитички 

променувач, кој се користи во издувниот систем на автомобилите. 

Азотни оксиди: NOx: (NO и NO2). 

Голема вреќа (Bulk Bag): Вреќа која се користи за да содржи суви материјали за 

транспорт (обично околку 1 тон) 

Депозитор (Depositor): За ЏМ, опрема која се користи за ставање на облога на 

супстратите – слична на глава од туш како што ја знаеме од домаќинствата. 

Единица за манипулирање со прашок (Powder Handling Unit): Машинерија 

користена за управување на контрола и дистрибуција на пудри . За  ЏМ, 

употребливо за манипулација на поголемиот дел вреќи. 

Емисија (Emission):  Процес на испуштање на материја (кон животната средина) 

ИБЦ (Intermediary Bulk Container IBC):  Контејнер кој се користи за транспорт и 

складирање на течности (вообичаено околу 1 кубичен тон) 

Индуктивна спарубачка плазма (Inductively Coupled Plasma ICP):  Аналитичка 

техника за детекција на траги од метали. 

Истекување (Spillage): Ненамерно ослободување на материи (најчесто течни 

хемикалии или пудри). 

Испарливи органски соедининија – ИОС (VOC): Органски хемиски состојки кои 

имаат значителен напон на пареа и кои можат да имаат ефект кон животната 

средина и човековото здравје 

Калцинација (Calcination): Термички процес за третман, кој се користи кај цврсти 

материјали како би се остварила термална декомпозиција, промена на фази или 

одстранување на штетна фракција. 

Каталитички конвертер (Catalytic converter): Направа која се користи да се 

редуцира токсичноста на емисиите од мотор со внатрешно согорување. 

Каталитичкиот претворувач работи така што користи катализатор за да симулира 

хемиска реакција, во која токсичните полу-производи од согорувањето се 

претвораат во помалку токсични супстанции. 
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Контрола на квалитет (Quality Control - QC): Процес во кој соодветен персонал 

прават преглед на квалитетот на сите фактори вклучени во производството 

Локална испустна вентилација – ЛИВ (Local Exhaust Ventilation LEV): 

Инженерски контролен систем на присилена екстракција, кој се користи за 

пречистување на воздухот, пред луѓето да бидат во позиција да вдишуваат опасни 

супстанции. Често се нарекуваат екстрахирачи на прав и пареи. 

Мешалка (Agitator): Направа која се користи за пуштање на нешто во вртливо 

движење (мешалка 

Најдобра достапна технологија-НДТ (Best available technology - BAT): Термин 

кој се користи при регулација при ограничување на загдаувачките испуштања, 

согласно стратегијата за потиснување /спречување на емисии. 

Непрекинувачко снабдување со енергија (Uninterruptable Power Supply - UPS): 

Алтернативно напојување на струја во случај на загуба на главниот извор на струја. 

Облога (Washcoat): Мешавина која се употребува за хемиски да се обложи 

каталитички супстрат. Облогата се состои од деминерализирана вода, базни 

метални оксиди, и мала количина на благородни метали 

Ограден сад (Bund): Сад ограничен со ѕидови, којшто содржи течности 

(хемикалии или отпад) , како би се спречило случајно испуштање кон животната 

средина. 

Печка (Oven): Континуиран влез на катализатори кој се користи за нивно печење. 

Работи на природен гас.  

ПГМ Соли (PGM Salts): За ЏМ, различни форми на водени раствори на ПГМ 

ПГМ (Platinum Group of Metals - PGM): Шестте метали од платинестата група се 

рутениум, родиум, паладиум, осмиум, иридиум и платина. Платинските метали 

имаат извонредни каталитички својства. 

Планирано превентивно одржување – ППМ (Planned Preventative Maintenance 

- PPM): Распоред на планирано одржувани активности со цел за превенција од 

дефекти и неуспеси. 

Подвижен сад (Mobile Vessel): За ЏМ, големи садови од нерѓосувачки челик, кои 

можат да бидат поместувани од станица до станица. 

Повраќање/рафинирање (Refining) : За ЏМ, испраќање на материјали кои 

содржат ПГМ во рафинеријата за метали на за вредносно закрепнување. 

Ротирачка дозирачка маса (Rotary Dosing Table): Маса за забрзување на 

процесот на производство со придвижување на производните делови во ротациски 

движења кон единиците за дозирање. 
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Селективна каталитичка редукција – СЦР (Selective Catalytic Reduction - 

SCR): Систем за конвертирање на азотните оксиди со помош на катализаторво азот 

(N2) и вода (H2O). Редукторот, обично воден амонијак се додава на струјата на 

издувните гасови и се апсорбира во катализаторот.  

Систем за Мерење, Следење и Контрола на Индустриски Системи 

(Supervisory Control and Data Acquisition - SCADA): Систем за индустриска 

контрола или компјутерски систем кој мониторира и контролира 

индустриски,инфраструктурни или фабричко - базирани процеси.  

Студии за Опасност и Оперативност:  (Hazard and Operability – HAZOP) 

СЗВК (HVAC): Систем за Загревање, Вентилација и Кондиционирање на воздухот, 

кој се користи за контрола на животните услови во зградите. 

Спречување (Abatement): Потиснување или спречување на штетните ефекти од 

процесите. За ЏМ –спречување на влегување на несакани емисии кон животната 

средина) 

Сушална (Dryer): За ЏМ, сушач кој работи на природен гас кој се користи да ја 

испари водата и нападните органски сосотојки. 

Суспензија (Slurry): Тврда суспензија на раствори во тешност. Во овој документ 

раствор од пудри на метални оксиди во дејонизирана вода.  

Сунгерсет ПГМ (PGM Sponge): Сунѓерот е прашковидна форма на платинската 

група метали.  Најчесто, сунѓерот е форма барана во производството на многу 

ПГМ-базирани хемикалии и катализатори. 

Течност (Liquor):  Раствор од суспензија за индустриска употреба. Течна фракција 

од одредена материја. 

Флуоресцентни Х – зраци (X-Ray Fluorescence XRF): Инструмент за Х зраци кој 

се користи за не-деструктивни хемиски анализи на минерали и течности 

Човечки-машина интерфејс (Human Machine Interface - HMI): Простор каде 

што настанува интеракција помеѓу луѓето и машините- вообичаено на 

интерактивен екран) 

Шаржирање(Batching): Производствена техника на создавање на серија од 

компоненти на една работна станица, пред станицата да се пренамени за следниот 

производствен чекор. 
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II.1. ОПИС 

Џонсон Мети е организација за специјални хемикалии, која се состои во главно од 

три девизии, Технологии за Животната Околина, Производи од Благородни 

Метали и Фини Хемикалии со Каталазиатори. Компанијата е има свои оперативи 

во преку 30 земји, со околу 8700 вработени и опстојува скоро 200 години. 

 

 

Слика 1: Дивизиски и бизнис единици - организација во Џонсон Мети 

Главните активности на Џонсон Мети во Македонија се производство на авто 

катализатори , под закрила на единицата за Технологии за Контрола на Емисии 

(ECT), од Девизијата за Технологии за Животната Околина (Сл.1) 

Сите ECT бизнис единици на Џонсон Мети се стремат кон здобивање на 

сертификат за стандардот ISO 9001, TS16949 и ISO14001. Џонсон Мети 

Македонија го оствари TS16949 како и ISO 9001 сертификатот, а во план е и 

остварување на стандардот ISO 14001 во 2011. 

Дизајнот на фабриката Џонсон Мети во Македонија ќе содржи селектирани 

технологии од нашите десет постоечки глобални фабрики за производство. Џонсон 

Мети Македонија ќе се концентрира кон производство на авто-катализатори кои ќе 

бидат во согласност со Euro 5 и 6 стандардите за емисија. 

 



6 

 

II.1.1 Авто-Катализаторите и Смесата за Хемиско Обложување на 
Каталитичките Супстрати  (во понатамошниот текст „Облога“) 

Повеќе од 90% од новите патнички возила во денешницата се снабдени со авто-

катализатори, една третина од нив биваат снабдени преку Џонсон Мети. Авто-

катализаторите се сместуваат во системот за издувни гасови од возилата. Тие 

ефективно вршат конвертирање на димот и чадот составен од честички кои ја 

оштетуваат и се опасни за животната средина, кон производ кој е далеку 

побезбеден за истата. 

За повеќе информации околу функционирањето на авто-катализаторите, Ве 

молиме посетете: 

http://ect.jmcatalysts.com/schoolproject.asp 

Авто-катализаторите имаат структура во облик на саќе од пчели (Сл.2). 

Материјалот од кој се изработува субстратот може да биде керамика, метал или 

силикон карбид. Овие субстрати се увезуваат од надворешни соработници надвор 

од границите на Македонија. 

 
Слика 2: Саќеста структура на каталитички субстрат 

 

http://ect.jmcatalysts.com/schoolproject.asp
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Во фабриката Џонсон Мети Македонија, супстратите се обложуваат со активна 

компонента која се нарекува ‘washcoat (Облога)’. Супстратот се содржи од мали 

каналчиња или ќелии, секоја од околу 1 мм во дијаметар. Со овој тип на структура 

се овозможува голема површина за каталитичка конверзија на издувните гасови. 

Облогата, која го содржи активниот каталитички материјал се нанесува на 

ѕидовите од ќелиите на субстратот. Главните состојки на Облогата се 

деминерализирана вода, оксиди од метални бази и мали количини на благородни 

метали. 

II.1.2 Опис на Фабриката 

Македонската фабрика се состои од пет главни области (Сл.3) 

Слика 3: Поглед на фабриката Џонсон Мети Македонија 

 

Лабпратприи – Кпнтрпла 

на Квалитет 

ПГМ Фабрика за Спли 

Администраци

ја 

Прпизвпдна 

зграда 

Магацин 

Пумпна станица за 

прптивппжарна впда 

Пречистителна станица 
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(i) Магацин: Функција - Складирање на сирови материјали и завршни производи 

кои чекаат транспортирање. Приземјето е на единечно ниво. Димензии- 15м 

широчина, 115 м должина, 15м висина. Конструкција- Рабови од челик со слоеви 

од изолиран челик и бетонски под. 

(ii) Производствена зграда: Функција - Производство на главната густа суспензија 

од цврсти материи во течна средина (slurry - во понатамошниот текст главна 

Суспензија) и Облоги, како и самиот процес на хемиско обложување на 

каталитичките супстрати со Облога. Се состои од три нивоа- Производствена хала  

(приземје), Производство на главна Суспензија (втор спрат) и Производство на 

Облога (прв спрат). Димензии - 26 м широчина, 115м должина, 22м височина. 

Конструкција- Рабови од челик со слоеви од изолиран челик и бетонски под. 

(iii) Административна зграда: Функција - Збир од канцеларии за администрацијата, 

Областа за Рецепција, канцелариите од секторот Обезбедување и просториите за 

пресоблекување на вработените. Димензии: 40 широчина, 30 м должина, 8м 

височина. Се состои од две нивоа. Конструкција-Зајакнат бетон. 

(iv) Фабрика за Соли од PGM (Платинеста Група на Метали): Функција - 

Производство на соли од благородни метали, кои се користат за производството на 

авто-катализатори. Зградата се состои од две нивоа. Димензии- 21м широчина, 43 

м должина, 10 м височина. Конструкција: Рабови од челик со слоеви од изолиран 

челик и бетонски под. 

(v) Лаборатории за контрола на квалитетот: Функција  - Проверка за контрола на 

квалитетот од сите фази на производството-од сирови материјали, полу-производи, 

до завршен продукт. Димензии: 16м широчина, 37 м должина, 4 м височина. 

Конструкција: Рабови од челик со слоеви од изолиран челик и бетонски под. 

II.2 ИСТОРИЈАТ НА ОБЈЕКТОТ И ДЕТАЛИ ОКОЛУ ПРОЦЕНКАТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Целосна процена на аспектите од животната средина беше направена од 

специјализирана под-изведувачка организација, пред отпочнувањето со 

градежните активности на Џонсон Мети Македонија. ( Погледнете го делот VII од 

ова надополнување) 

II.3. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ 

Производствениот процес  (Сл.4) за катализатори во фабриката Џонсон Мети 

Македонија, започнува со увозот на субстратите, течностите и прашкастите 

хемикалии, како и благородните метали. 
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Слика 4: Производниот процес за авто-катализатори во Џонсон Мети Македонија 

Производството на Облога започнува со изготвување на главната Сузпензија на 

вториот спрат. Прашкастите хемикалии за производство на Сузпензија се 

пренесуваат со вилушкари и лифтот за сировини од магацинот до вториот спрат. 

Кога ќе се промеша до саканата конзистенција, Сузпензијата оди кон првиот спрат 

преку систем кој во главно ја исползува силата на гравитацијата, каде се користи 

за произведување на Облогата. Облогата се состои од главна суспензија и 

благородни метални  (ПГМ) соли. ПГМ солите се произведуваат во Фабриката за 

ПГМ Соли, од каде се пренесува кон првиот спрат. Облогата гравитациски  доаѓа 

од спратот на приземјето на Продукциската хала, кон Продукциската хала, каде се 

стационирани производствените линии. Во Производствената хала, супстратите се 

обложуваат со течна Облога, се сушат во сушална која работи на природен гас и 

Прпизвпдствп на 

Пблпга  (Прв 

спрат) 
Хемикалии 

(Магацин) 

Супстрати 

(Магацин) 
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ПГМ Спли) 

(Фабрика за ПГМ 

Спли) 

 

 

Завршни 
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на крај се Калцинираат (термички процес за третирање на цврстиот материјал) во 

печка која работи на природен гас. Веќе обложените супстрати излегуваат од 

печката како завршени авто-катализатори, се прави визуелна инспекција за да се 

осигура квалитетот и на крајот се пакува од линиските оператори на крајот на 

линијата. Завршените производи се пренесуваат кон Магацинот и се складираат 

додека не бидат извезени. Сите сирови материјали и сите фази на производството 

се мониторирани од интерниот оддел за Контрола на Квалитетот. 

(i) Магацин: Приземје. 15 м широко, 115 м долго, 15 м високо. Се е на едно ниво. 

Челична конструкција. Сировите материјали се транспортираат по пат на 

вилушкари и се примаат во Магацинот. Магацинската област се состои од поголем 

број на рафтови за складирање и достигнуваат височина до 12 м. Материјалите се 

распространуваат и се движат низ Магацинот со помош на електрични вилушкари 

од различни типови. Главните сирови материјали складирани во Магацинот се во 

прашкаста форма, кои потоа се додаваат во производството на Сузпензија/Облога, 

како и субстрати. 

(ii) Производствена Зграда: 26 м широка, 115 м долга, 22 м висока. Челична 

конструкција. Се состои од три спрата- Производствена Хала, Подготвување на 

Сузпензија и Подготвување на Облога. 

Производствена хала (приземје): Главните производствени линии за обложување  

субстрати се лоцирани на Приземјето од Производствената област. Субстратите се 

транспортираат од Магацинот кон почетокот на линијата, од каде што рачно се 

поставаат на линијата од страна на операторите. Субстратите хемиски се обложени 

со солуција од Облога, се пуштаат кон двете последователни сушални и потоа до 

печката каде што се Калцинираат (печат) на високи температури. Деловите 

излегуваат од печката, се подвргнуваат кон визуелна инспекција и се пакуваат за 

извоз. 

Производство на Суспензија (втор спрат): Суспензијата се состои во главно од 

вода, зеолити и ретки земјини оксиди од главните компоненти од Облогата. 

Прашаците употребувани во Производството на Суспензијата се транспортираат 

од Магацинот преку лифтот за сировини и се доставуваат до системот за 

третирање на вреќи кои се полни со прашоци. Прашоците се мешаат со вода, во 

големи резервоари за да се формира Суспензијата. Потоа Суспензиите се носат 

кон резервоари за складирање и од нив, се доставуваат до нивото за подготвување 

на Облога (прв спрат), преку систем со гравитациски пад. 

Производство на Облога (прв спрат): Облогата е хемиска формулација во течна 

состојба, која содржи активен каталитички материјал. Се користи за да се обложат 

ќелиите на субстратите. Облогите се формираат со додавање на благородни 

метали (ПГМ-и) на главните Суспензии и со мали подесувања на рН вредностите. 



11 

 

Кога еднаш ќе се формулираат, Облогите се складираат додека не бидат потребни 

за  производствените линии во Производствената Хала. Облогите преку 

гравитациски пад се движат од областа за подготвување на Облога (прв спрат), 

кон Производствениот спрат (приземје) 

(iii) Административна зграда: 40 м широка, 30 м долга, 8 м висока. Се состои од 

две нивоа. Зајаканта бетонска конструкција. Ги содржи административните 

контролни канцелари, областа на рецепција, канцелариите на Обезбедувањето и 

соблекувалните. 

(iv) Фабрика за ПГМ соли: 21 м широка, 43 м долга, 10 м висока. Челична 

конструкција. ПГМ солуциите кои се содржат во Облогата се произведуваат во 

Лабораторијата од Фабриката за ПГМ соли. Зградата се состои од две нивоа. 

Горното ниво содржи реакторски ќелии кои се вградени во отвори од самиот под. 

Кога производството е извршено, продуктите од производството се доведуваат до 

долното ниво по пат на гравитација. Долното ниво(приземјето) има станици за 

земање примероци, како и влажен прочистувач на гасови, за отстранување на 

емисиите на гасовит хлор. 

(V) Лаборатории од Контрола на Квалитетот : 16 м ширина, 37 м должина, 4 м 

висока. Челична конструкција. Сите фази од производството од сирови 

материјали, полу-производи, па се до завршен производ, се тестираат за да се 

обезбеди саканиот квалитет. Лабораториите за Контрола на Квалитет се снабдени 

со широк спектар од опрема за оваа намена, вклучувајќи „влажни“ лаборатории, 

XRF машина (флуоресцентни  X зраци, ICP инструментација (ICP- Индуктивно 

сврзана Плазма), како и лаборатории за симулација на систем за издувни гасови од 

автомобили. 

 

II.3.1. Прием на сирови материјали и складирање. 

Сировите материјали се примаат преку патен транспорт и се складираат во 

соодветни области 

 Платинеста Група на Метали : Металите од Платинестата Група се 

складираат во специјално одредена складишна област, се додека не е 

потребно да се произведат раствори од ПГМ соли во Фабриката за 

ПГМ соли. 

 Субстрати: Субстратите (Сл.2) се складираат на дрвени палети во 

Магацинот се додека не бидат потребни во Производствената Хала  

(на приземјето). Кутиите и палетите во кој субстратите 

пристигнуваат, подоцна се користат за пакување на завршениот 

производ. 
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 Прашкасти хемикалии: Прашкастите хемикалии пристигнуваат во 

вреќи (Сл.5) на дрвени палети и се складираат во Магацинот додека 

не се пренесат со вилушкар или лифтот за сировини до 

Производството на Суспензија (втор спрат). 

 

 

 

Слика 5: Вреќи кои се користат за транспорт и складирање на прашкасти 

хемикалии и кои вообичаено тежат околу еден метрички тон. 

 

 Течни Хемикалии: Течните хемикалии се складираат во стандардни 

направени танкови, откако ќе бидат пренесени од IBC-ња  (Контејнери за 

полу-производи на големо)  (Сл. 6) 
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Слика 6: IBC-ња(Контејнери за полу-производи на големо) се користат за 

транспорт на течни хемикалии и се складираат на посебни палети против 

истекување, за да се спречи потенцијално отпуштање на содржината. 

 

Овие танкови/резервори се двослојни /или имаат преградени ѕидови за да би се 

спречиле случајни отпуштања кои би отишле кон животната околина. Во прилог 

на тоа, хемикалиите се пренесуваат со користење на тестиран фиксиран цевковод 

во производствените области каде истите се користат.  (Сл.7). Оваа пракса се 

користи за да се минимизира контактот на хемикалиите со вработените, како и да 

се намали можноста од истекување при транспорт. 
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Слика 7: Течните хемикалии се складирани во контејнер со двојни ѕидови за да би 

се случило случајно испуштање кон животната средина. 

Основните течни хемикалии кои се употребуваат во фабриката, како и начинот на 

нивно складирање се опишани подолу. 

 Нафта: 5000 литри. Резервоарот е дизајниран и лоциран согласно добрата 

безбедносна практика, опишана во регулативите од поранешна Југославија 

(Сл.лист на СФРЈ бр. 45/1967). 

 Азотна киселина (70%): Сад од нерѓосувачки челик, со двоен ѕид. 3000 

литри. 

 Амониум нитрат  (50%): Сад од нерѓосувачки челик, со двоен ѕид. 3000 

литри. 

 Оцетна киселина(50%): Сад од нерѓосувачки челик, со двоен ѕид. 3000 

литри. 

 Хидрохлорна киселина (50%): Сад од нерѓосувачки челик, со двоен ѕид. 

3000 литри. 

 Натриум хидроксид (50%) : Сад од нерѓосувачки челик, со двоен ѕид. 3000 

литри. 
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 Амонијак (20 %): Сад од нерѓосувачки челик, со единечен ѕид. 25 000 

литри. Опкружено со бетонско корито со капацитет 110% од капацитетот 

на садот. 

 Гасови: Гасовите се транспортираат до фабриката или преку специјални 

контејнери или преку стандардни 50 литарски челични цилиндри 

Главните гасови кои се употребуваат во фабриката, како и начинот на нивно 

складирање се опишани подолу. 

 Течен азот: 3000 литри на притисок од 15 бари. Тестираниот на притисок 

сад е опкружен со безбедносна ограда. Контролиран пристап. 

 Компресирани лабораториски гасови: Гасовите кои се складирани во боци 

се лоцирани во наменски изграден складишен простор, со соддветни опции 

против пожар и експлозии. Собата е поделена на три секции (оксидирачки 

гасови, Редуцирачки и инертни гасови и запалливи гасови) 

 Природен гас: Линиите за природен гас се поврзани на Мрежниот Цевковод 

за Природен Гас на Република Македонија 

 Хлор: Две буриња од по 1 тон под притисок од 1 бар. Бурињата се 

складирани во просторијата за хлор, специјално дизајнирана според 

највисоките глобални технички стандарди. 

 

II.3.2 Производство на Суспензија и складирање на истата 

Базата на Облогата всуштност е Суспензија од прашкасти неоргански метални 

оксиди, како алуминиум или зеолити, и вода. Сузпензијата се произведува на 

вториот спрат во областа за Производство на Суспензија.  (Сл. 9). 

Прашкастите метални оксиди доаѓаат во Џонсон Мети фабриката во околу 1 

тонски вреќи за големи количински складирања и се складираат во Магацинот. 

Кога е потребно вреќите се транспортираат со помош на вилушкари или лифтот за 

сировини, кон областа за Производство на Суспензија. Прашаците потоа се 

товарат на станици за третирање на прашок  (Сл.8) , каде се контолираат дозите на 

количествата на прашок. 
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Слика 8: Прашаците од вреќите се управуваат со системите за третирање на 

прашоци. 

 

Прашаците се додаваат од системите за третирање , кон голем систем од мелници, 

каде истите се мешаат со дејонизирана вода и се промешуваат за да би се 

избегнало згрутчување. Доколку е возможно, во зависност од специфичниот 

оксид, мали количини на оцетна, азотна или други модифицирачи на pH можат 

автоматски да се додадат кон Суспензијата. 

 

Оваа смеса од Суспензија се пренесува во резервоари за чување, каде 

континуирано се мешаат, додека е потребно, за да би се спречело наталожување. 

Суспензиите потоа, по пат на гравитација се пренесуваат кон нивотоа за 

Производство на Облога (прв спрат) 
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Слика 9: Нацрт на областа за Производство на Суспензија на вториот спрат од 

Производствената Зграда. 

 

 

 

 

II.3.3 Производство на Облога 

Облогите се произведуваат на првиот спрат од Производствената Зграда  (Сл. 11). 

Облогата е течна хемиска формулација, која содржи активен каталитички 

материјал. Се користи да се обложат ќелиите од субстратите. Облогите се 

произведуваат со додавање на благородни метали  (ПГМ-и) кон главните 

Суспензии и правејќи мали измени на рН вредноста на таа смеса. Главната 

Суспензија преку пат на гравитација се носи од вториот спрат ко областа за 

Производство на Облога на првиот спрат. Мобилни резервоари се транспортираат 

низ областа за Производство на Облога, преку автоматски управувани возила  

(AGV- Automatically Guided Vehicles)  (Сл 10), кои ги пренесуваат резервоарите 

од станица до станица за да се примат различни хемиски адитиви, како киелини и 

бази за да би се подесила рН вредноста, раствори од благородни метали, како и 

дополнителна дејонизирана вода. 
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Кога еднаш ќе се формулира , Облогите се складираат се додека не е потребно да 

се употребат кај производствените линии за хемиско обложување на каталитички 

субстрати. Облогите по пат на гравитација се носат од областа за Производство на 

Облога (прв спрат) кон Производствената хала (приземје) 

 

Слика 10. Автоматски управувани возила (АУВ) се користат за транспорт на 

мобилни резервоари кон станици за разни хемиски адитиви во областа за 

производство на Облога. 
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Слика 11: Нацрт на областа за Производство на Облога на првиот спрат од 

Производствената зграда 

II.3.4 Производствена Хала- Каталитичко Обложување. 

Облогата произведена во областа за Производство за Облога (прв спрат) преку 

гравитациски пат се движи кон Производствената Хала(Сл.13), каде се користи за 

производтсво на катализатори. Постојат две производствени линии во 

Производствената Хала кои следат линеарна секвенца на чекори (Сл.12). 

Процесот започнува со трансфер на субстрати  (Сл.2) од Магацинот кон почетокот 

на произвоствените линии, преку вилушкари. Операторите ги отпакуваат кутиите 

со субстрати од палетите и рачно ги поставаат кон влезната лента. Робот ги 

поставува субстратите на ротирачка маса, каде првата половина од субстратот се 

обложува со Облога. Друг робот, потоа ги поставува субстратите кон сушална која 

работи на природен гас. По првата етапа на сушење, друг робот ги превртува 

субстратите наопаку и ги поставува на втора ротирачка маса за дозирање, каде и 

другата страна на субстратот се пополнува со Облога. Уште еден робот потоа, ги 

поставува субстратите кон втората етапа на сушење. По сушењето, целосно 

обложениот субстрат се калцинира (процес на печење) на температура од околу 

500 oC . На крајот на печката, робот ги зема и ги тргнува завршените катализатори 

и ги поставува кон единица за визулена инспекција, каде се проверува квалитетот. 

Најпосле, катализаторите рачно се пакуваат од операторите и се транспортираат 

кон Магацинот, каде чекаат извоз 
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Слика 12. Дијаграм на распределба на производството за прецизно обложување 

во Производствената Хала 

 

 

 

Слика 13: Нацрт шема на Главната Производствена Хала, на приземјето од 

Производствената Зграда 
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II.3.5 Производство на ПГМ Соли - Фабрика за ПГМ Соли 

Фабриката за ПГМ Соли е засебна зграда која се состои од две нивоа  (Сл. 14). 
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Слика 14: Зграда на Фабриката за ПГМ Соли 

 

Фабриката е слична со многу хемиски фабрики во поглед на тоа дека користи 

големи садови, отпорни на хемиски реакции  (Сл. 15). Најголемиот број од овие 

садови се поставени на првиот спрат од зградата и продуктите кои ги содржат по 

пат на гравитација или преку испумпување се носат кон садовите на приземјето, за 

време на соодветните фази на хемиската реакција 

 

Слика 15: Хемиски отпорен реакторски сад, обложен со стаклен слој, типичен за 

Фабриката за ПГМ соли. 

Фабриката има капацитет да произведува растворливи соли на платина (Pt), 

паладиум (Pd) и родиум (Rh). Хемиските реакции се контролирани преку 

автоматизирани процес системи, кои се во можност да одржуваат оптимални 

услови за реакцијата. Моментално нема потреба за растворливи родиумови соли. 

Следнава секција го објаснува основниот концепт за производство за кој и да е од 

растворливите ПГМ соли кои што се произведуваат во фабриката, како и процесот 

на оперирање на влажниот прочистувач кој се користи за отстранување на хлорот. 
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 Платина нитрат: 

ОПИС НА ПРОЦЕСОТ 

Платинестиот метал се оксидира под благ притисок, преку употреба на 

хидрохлорна киселина и хлор , за да се добие  солуција од Хлороплатинеста 

киселина  (ХПКН) 

Pt + 2HCl + 2Cl2 → H2PtCl6 

Солуцијата од ХПКН се пренесува кон друг сад, во комбинација со натриум 

хидроксид и при нивно загревање се добива солуција од натриум 

хексахидроксиплатинат, кој се филтрира за да се отстранат нечистотиите и потоа 

се третира со оцетна киселина за да се исталожи хексахидроксиплатинестата 

киелина  (ХХПКН). 

H2PtCl6 + 8NaOH → Na2Pt(OH)6 + 6NaCl + 2H2O 

Na2Pt(OH)6 + CH3COOH → H2Pt(OH)6 + NaOOCCH3 

ХХПКН се промива со употреба на мембрански филтер за да се отстранат 

хлоридите и натриумот и се раствора во азотна киселина за да се добие раствор од 

платина нитрат 

H2Pt(OH)6 + 6HNO3 → H2Pt(NO3)6.6H2O 

 Паладиум нитрат: 

ОПИС НА ПРОЦЕСОТ 

Паладиумскиот метал се раствора во азотна киселина. Концентрацијата од 

паладиум потоа се подесува со вода за да се дојде до утврдениот концентрациски 

опсег неопходен за производството. 

 

 Прочистувачки операции со HCl/Cl2  

ОПИС НА ПРОЦЕСОТ 

Прочистувачкиот систем овозможува важна заштита на животната средина од 

киселински емисии од Фабриката за ПГМ Соли. 

Пареите/Гасовите емитирани од процесите се предаваат кон основата на кулата за 

прочистување, каде е воспоставен медиум кој овозможува голема допирна 

површина  (Сл.16). Гасовите поминуваат нагоре низ кулата за пречистување и 
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излегуваат на врвот. Панел за сушење на пареата е инсталиран на врвот од 

пречистувачот за да се отсранат капките од одредено количество на вода која се 

движи заедно со гасот. Прочистениот гас потоа се притиска нагоре, надвор од 

оџакот со употреба на вентилатори. Сите вентилатори и пумпи имаат  единици за 

поддршка во случај на дисфункција или откажување на механичките системи. 

 

Пречистувачката кула содржи резервоар и рециркулирачка пумпа. Растворената 

солуција од натриум хидроксид се испумпува од резервоарот, нагоре кон врвот на 

пречистувачката кула. Подесувањето за дистрибуција на врвот на кулата, ја 

дистрибуира солуцијата рамномерно по обложените делови од набиениот медиум. 

Солуцијата се слива надолу, со обратна насока од струењето на гасот, и се враќа 

кон резервоарот. рН факторот на солуцијата се одржува во опсег од 10.5 до 11.5 

преку автоматизиран систем за дозирање . Губитоците од испарувањата се 

надополнуваат кога рН вредноста ќе се корегира 

 

 

Слика 16: Влажен хемиски прочистувач за отстранување на HCl и Cl2 
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впздух 
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Како што киселинските пареи се пречистуваат преку протокот на гас , во 

пречистувачката солуција се оформуваат натриумови соли, со тоа зголемувајќи ја 

специфичната гравитација. Доколку концентрацијата на соли стане превисока, 

може да дојде до оформување на цврсти материи, кои би предизвикале проблеми 

со дистрибуцијата во пречистувачот. Поради тоа, пречистувачката солуција треба 

да биде периодично обновувана. 

Главните хемиски реакции кои се одвиваат во пречистувачите се: 

 

HCl + NaOH → NaCl + H20 

Cl2 + 2NaOH  → NaOCl + NaCl + H20 

Натриум хипохлорит 

 

II.4 СИСТЕМИ И ОПРЕМА НА ФАБРИКАТА 

Во оваа секција е опишана клучната процесна опрема која се употребува и ќе се 

идентификува како оваа опрема се одржува. 

Џонсон Мети Македонија вградува најмодерни возможни погонски системи и 

опрема. Декади од знаење и искуства од слични објекти на Џонсон Мети низ 

светот се селективно применети кон Македонската фабрика. 

Најдобри возможни технологии се употребуваат како протокол за системите во 

фабриката и за инсталираната опрема. 

Сите фабрички системи и опрема се вклучени кон програмата за Планирано 

Превентивно Одржување (ППО). Честотата на ППО е во зависност од 

спецификациите на производителот и веројатноста за емисии во животната 

околина или од загриженоста за безбедноста 

II.4.1 Системи за Вентилација 

Сите процесни области се снабдени со системи за адекватна вентилација и 

екстракција, кои се во функција за да се обезбеди дека границите на изложеност во 

работната и животната средина нема да бидат преминати. Тековните перформанси 

на овие вентилациски системи се тестирани во согласност со распоредот за 

планирано превентивно одржување. 
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Вентилација во работната средина 

Системот за загревање, вентилација и климатизација (ЗВК) е дизајниран да 

овозможува свеж воздух на пријатни температури во различен спектар на работни 

површини. Во областите на производството ЗВК системот е специфициран да 

приспособи минимум од 8 целосни измени на воздухот за еден час. Адекватни 

мерки за пригушување на звукот се имплементирани во самиот дизајн исто така, за 

да се осигура дека штетноста од бучава нема да има ефект кон околните зданија 

или кон селата. 

Процеси на Екстракција  

Дизајнот на опремата и инженерските контроли се искористени за да се елиминира 

изложеноста на работниците кон штетни супстанции. Печките, сушалните и 

садовите за мешање се дизајнирани кон тоа да имаат негативен атмосферски 

притисок, како би се осигурало дека воздухот е секогаш вовлекуван во системот и 

нема испуштање на гасовите од процесите  кон работната средина. 

Екстрахирачкиот процес се вентилира кон атмосферата преку соодветни филтри 

или преку системи за инхибација, како би се потиснале супстанциите опасни за 

животната средина. 

Каде што целосна затвореност на системот во однос на потенцијално опасни 

супстанции во работната средина, тогаш Локалната Испустна Вентилација (ЛИВ) 

ќе биде употребена за да се обезбеди заштита на работниците.  не е возможна, 

емисии од потенцијално опасни супстанции. ЛИВ се користи за екстракција на 

прав, магли или пареи и може да има многу различни форми, согласно потребното 

ниво на заштита. Џонсон Мети користи различни форми и на подвижни и на 

статични ЛИВ, респективно според околностите.  (Сл. 17 и Сл. 18). 
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Слика 17: Лабораториски дигестор е типичен пример за ЛИВ. 

 

 

Слика 18: Подвижни екстрахирачки единици можат да се користат каде што 

опасностите од прашини и пареи не се на некоја стационарна, постојана локација 
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II.4.2 Заштитни Системи за Надпритисок 

Сите подвижни садови за мешање во Производствената Зграда, оперираат на 

нормалне атмосферски притисок и поради тоа нема потреба од системи за 

испуштање на притисокот. 

Садовите за реакции во Фабриката за ПГМ Соли се дизајнирани и изградени за да 

бидат во согласност со Директивата на Европскиот Совет ЕС 97/27/ЕС и 

локалната Македонска регулатива за садови под притисок. 

Автоматскиот систем за мониторинг во однос на надпритисок или преполнување, 

на сите садови, се контролира преку интеграција кон сметачкиот систем кој се 

нарекува Систем за Мерење, Следење и Контрола на Индустриски Системи 

(Supervisory Control And Data Acquisition-SCADA систем; видете ја секцијата 

II.4.5 подолу) 

II.4.3 Пумпи, Вакуум Системи, Компресори за Гас, Системи за 
Миксирање и Вентили. 

Сите пумпи, компресори, вакуум системи и миксери користат биоразградливи 

подмачкувачи и тоа во минимални количини. Нема некои значајни количини на 

отпадни масла или други лубриканти кои се продуцираат од оваа опрема. 

Пумпи 

Комбинација од статични и подвижни пумпи се користат во производниот процес. 

Различни видови на пумпи се инволвирани, вклучувајќи воздушни пумпи со 

двојна дијафрагма, перисталтични и центрифугални пумпи. Пумпите надвор од 

објектот се уредно заштитени со оклоп, како би се спречиле механички 

откажувања, кои би придонеле за емисии кон животната средина. 

Вакуум системи 

Вакуум системите инсталирани во фабриката се користат за трансфер на сирови 

материјали од складишните области до садовите за мешање, за носење на течниот 

отпад кон хемиските пречистувачи или кон производствените процеси за ставање 

на Облога на каталитичките субстрати. 

Компресори 

Компресорите се затворени во назначена област и користат биоразградливи 

лубриканти. Подот на компресорската соба е обложен со хемиско-резистентна 

боја. 

Миксери и садови 
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Топчестите вентили од нерѓосувачки челик се од највисок квалитет и се користат 

за да спречат механички откажувања како и протекувања. Садовите се 

конструирани според соодветни стандарди, како би биле компатабилни со 

процесните хемикалии и вообичаено се направени од нерѓосувачки челик или 

специјални хемиско-резистентни пластики. 

Сите садови се предмет на Студии за Опасност и Оперативност  (Hazard and 

Operability – HAZOP) или проценка на ризик 

II.4.4 Процесни системи за ладење и затоплување 

Процеси на Климатизација и Вентилација 

Дизајнот и функцијата на системот за климатизација, како што веќе споменавме, е 

осмислен за да се обезбеди основен свеж воздух во објектите, преку соодветна 

опрема за освежување на топлиот воздух. Ова се овозможува преку единиците за 

Варијабилен Рефригерантен Проток  (VRF- Variable Refrigerant Flow). 

Примарната функција на овие единици е да овозможи термален комфорт за 

просториите во фабриката. 

Основниот принцип на работа на VRF системот се заснова на тоа што, кога е 

истиот е подесен на ладење, единиците, кои се инсталирани во внатрешните 

простории, се снабдуваат со течна рефригерантна смеса. Количеството на проток 

кој минува низ единицата се контролира преку електронски вентил кој се наоѓа на 

самата единица. Кога смесата ќе влезе во спрегата, се поттикнува промена на 

фазите (евапорација), која ја екстрахира топлината од просторот, а со тоа истиот 

се лади . Екстрахираната топлина се испушта кон амбиенталниот воздух. 

Кога VRF  системот е подесен на топлење, единиците инсталирани во 

внатрешните простории се снабдуваат со рефригерант од топол гас. Протокот на 

топол гас исто така се регулира преку електронскиот вентил. За разлика од 

претходниот случај, промената во фазите овде предизвикува кондензација, со што 

топлинската енергија се распространува низ просторот. 

 Систем за Греење 

Дистрибуцијата се извршува со помош на пумпи до внатрешните единици. Во 

иднина може да се зголеми капацитетот на системот.  

Затворен проширен склад со мембрана е инсталиран заедно со безбедносни 

вентили.  

Постојат статични и динамични балансни вентили за регулација и балансирање на 

хидрауличниот систем кога ќе е потребно. 
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Независни нер’ѓосувачки железни оџаци (двојни ѕидови) се инсталирани за секој 

котел. Исто така инсталиран е еден вентилатор за вентилација и еден за свеж 

воздух во секоја котларница.   

 

 Систем за ладење  

Сите потреби за ладење се задоволуваат Преку VRF системот. Топлинските пумпи  

работат користејќи топлинска енергија од земјата. Тоа ги намалува трошоците за 

работење на системот за ладење. Системот за ладење е проектиран со затворен 

резервоар исто како и системот за греење. Освен системот за проширување на 

резервоарите, мало-волуменски мембрански резервоари се инсталирани за секоја 

ладилна единица (чилер).  

Согласно различните призводствени процеси во фабриката, потребно е и одредено 

количество на ладна вода, како би се одржале респективните температури за горе 

споменатите процеси. Ладните води се нанесуваат со циркуларно движење на 

истите помеѓу надворешните и внатрешните ѕидови на садовите за мешање или за  

оформување на реакциите. Слично на ова, во одредени хемиски процеси е 

потребно да се доведе дополнително загревање, така што вообичаено е 

нанесувањето да биде по истиот пат како и за ладната вода. Водите по ладењето 

или загревањето, се рециркулираат во самата фабрика, со што се минимизира 

употребата на енергија, како и употребата на вода. 

II.4.5 Систем за контрола на процесите 

Значителен труд е инвестиран во однос на намалување на можноста за човечка 

грешка, која би можела да предизвика состојби опасни по здравјето, безбедноста и 

животната средина. 

Компјутеризиран систем наречен Систем за Мерење, Следење и Контрола на 

Индустриски Системи (Supervisory Control And Data Acquisition-SCADA 

систем) се користи за да се управуваат сите производствени процеси. Оваа 

Процесна Логичка Контрола ги управува сите процеси, вклучително додавањето 

на сировите материјали, па се до крајниот производ, преку претходно утврдени 

рецепти. Ваков модерен систем, нуди многу предности, како овозможување на 

спремноста за надгледување на нивоата на притисок во резервоарите, управување 

со опсезите на протек, како и автоматско преземање на заштитни мерки за да би се 

спречиле падови во системот и емисии. Тоа исто така овозможува да Џонсон Мети 

води евиденција за факторите од типот на количина на употребен материјал, 

состојбите во ситемите и податоци за емисиите со намена за давање на 

известувања. 
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Електричните системи кои се критични за контрола на процесите се поддржани со 

присуство на генератор за во случаи на откажување на системите за главен доток 

на електрична енергија. Генераторот е програмиран да се подигне автоматски во 

таков случај на прекин. 

Континуираното надгледување на емисиите на азотни оксиди, е програмирано 

преку процесниот контролен систем, како би се иницирало автоматски прекин на 

производствените линии, доколку емисиите ги надминат дозволените референтни 

граници. 

II.4.6 Систем за снабдување со електрична енергија и дистрибуција: 

Системот за снабдување со електрична енергија и дистрибуција е овозможен: 

 Од градската електрична мрежа до трансформаторските подстаници 

 Од трансформаторите до главните дистрибутивни панели 

 Од главните дистрибутивни панели до под-дистрибутивните панели 

 Од панелите за осветлување до светилките и вметнувачите 

 

Дистрибуцијата започнува од главниот дистрибутивен прекинувач до под-

дистрибутивните прекинувачи кои се лоцирани на постоечките спратови. 

Во просториите, каде што е возможно, дистрибуцијата на енергијата помеѓу 

трансформаторите и главните дистрибутивни прекинувачи е направена преку 

бакарни ленти. 

Кабинетот за високо-средниот и ниско волтажниот електричен систем е лоциран 

одделно во различни делови на катот, така да ниско волтажните кола не се под 

влијание на електромагнетните полиња, предизвикани од каблите на високо-

средните волтажни системи. 

Хоризонтално, каналите за високо-средните напонски кабли се инсталирани 

одделно од каналите за ниско напонските системски кабли. 

Електричните кабинети се сметани за против пожарни зони. Поради тоа, овие 

кабинети се прекриени со огноотпорни премази. 

Помошен генератор: 

Како што е споменато погоре, во објектот на Џонсон Мети македонија е 

инсталиран и помошен генератор кој ќе овозможи електрична енергија во случај 

на прекин на главниот довод. Генераторот има главен дистрибутивен панел и 

автоматска склоплка за вклучување и исклучување.  
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Непрекинато напонско напојување (UPS Uninterruptible power supply): 

UPS системот е инсталиран за да овозможи непрекинато напонско напојување на 

делови на објектот: 

 Сервери со податоци 

 Телефонскиот систем 

 Компјутери 

 Системите за обезбедување 

 Автоматските системи на објектот 

 Системот за дојава на пожар 

 

Капацитетот на батериите на UPS системот за самостојна работа е минимум 10-15 

минути. 

II.4.7 Систем на пожарен аларм и дојава: 

Против пожарниот систем е проектиран да биде во согласност со локалните закони 

и релевантни EN стандарди. 

Видот на системот и неговите компоненти се инсталирани според директивата 

EN54 и имаат локално одобрување. 

Системот се состои од контролен панел базиран на микропроцесорска технологија 

на кој се врзуваат рачни дојавувачи, оптички детектори на чад, термички 

детектори, светлосно звучни сигнализатори, аудио засилувачи, мониторинг 

прекинувачи за распрскувачи, вентилите/клапните, алармни звучници и интерфејс 

опрема со контрола на лифтот , механички единици за контола на воздух, пожарни 

клапни, пожарни завеси и автоматски врати. 

Сите единици се адресабилни и се единствено идентификувани на пожарниот 

екрански панел со пишана порака. 

Дојавувачите на чад се поставени низ целата зграда. Исто така дојавувачи на чад 

се поставени и во спуштениот плафон.  

За да се избегне паника, системот за дојава има прв и втор степен на тревога. 

Системот за детекција и тревога добива посебно напојување од напонскиот 

систем. Исто така, системот  има дополнително батериско напојување.Батериите 

овозможуваат независно 12 часовно работење на системот. Централниот уред е 

поставен во контролната просторија во одделот „Обезбедување“ во 

административната зграда, додека во портирницата парарелно е поставено пано. 
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Системот за пожарна тревога е инсталиран следбено со конфигурацијата на 

објектите, како и на локалните стандарди за системи за пожарна тревога. 

Системот за пожарна тревога е интегриран со јавните разгласни системи, при што 

во случај на пожар истиот настан ќе го дојави. 

 

II.4.8 Системи за заштита од пожар – Пумпна станица 

Пумпната станица се наоѓа на североисточната страна од објектот и нејзината 

намена е располагање со соодветни количина на вода и нејзино усмерување во 

зависност од потребата. Начелно, овој систем е поврзан со системот за пожарен 

аларм и дојава, со тоа што, при секое евентуално активирање на противпожарниот 

алармен систтем, автоматски се покренува и системот за доток на противпожарна 

вода.( и обратно - секој соодветен пад на притисок во резервоарот, автоматски го 

покренува противпожарниот алармен систем, како и пумпната станица) Областа 

располага со резервоар за вода од 30м³. Во самата пумпна станица протокот на вода 

е регулиран преку три типа на пумпи: 

- Џокеј пумпа 

- Електрична пумпа 

- Дизел пумпа 

Џокеј пумпата се активира кога има мал пад на притисок во цевководот ( доколку 

се работи за некој помал проблем, кој што може да се санира), со тоа, нема потреба 

да се покренува целиот противпожарен алармен систем како и целиот пумпен 

систем. Во случај на детекција на пожар, следува автоматска порака до 

електричната пумпа која испумпува големи и доволни количества на вода од 

резервоарот, кој што се упатува кон хидрантската и распрскувачката мрежа. Дизел 

пумпата е поставена во случај на губење на напојување до електричната пумпа или 

нејзино нефункционирање. Сите 3 видови на пумпи си имаат свои командни 

пултови на кои се наоѓаат сите индикатори, мерачи и останати потребни визуелни 

индикатори. 

 

II.4.9 Системи за третирање на отпадни води-Пречистителна станица. 

Системот за третман на отпадните комунални води од фабриката се  наоѓа на 

северозападната страна од објектот. Како реципиент на пречистените води се 

јавува каналот од самата индустриска зона која потоа се влева на соодветна 

позиција. Станицата е поврзана со санитарните јазли од фабриката преку матична 

цевка која водата за пречистување ја носи до резервоарот на системот за 

пречистување.Покрај резервоарот, системот за третирање се состои и од 
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автоматизиран команден пулт. Овој систем за третирање на отпадните води, 

исползувајќи биолошки процеси, е проектиран за осигурување дека отпадните води 

од фабриката, кои се подобни за третман во пречистителна станица од овој 

капацитет, се третирани правилно, соодветно и најважно, не ја загадуваат 

околината.  

Општата структура на пречистителната станица е проектирана да може да носи 

оптоварување со внатрешна вода, како и да прима товари од надворешната почва, 

без никакви деформации и пречки кон инсталацијата 

 

II.4.10. Систем за парни котли – Котларница 

Станицата за парни котли се наоѓа во посебен простор на крајот од приземјето од 

производствената зграда. Се состои од два парни котли, од кои еден се користи за 

постигнување на одредени нивоа на температури за процесите во ПГМ фабриката 

за соли, а другиот за загревање во зимски услови респективно. Секој парен котел си 

има свој издув, а параметрите од емисиите од процесите во котлите се прикажани 

во соодветните табели од Анкесот I од ова барање. Нивоата на температура, 

притисокот на пареата и останатите соодветни процеси кои се својствени за 

парните котли, се следат преку екран на кој може да се проверат сите потребни 

информации. Сите процеси се прикажани на панелот за мониторирање на 

процесите во котелот, што е овозможено преку разни сензори, индикатори, мерачи 

инсталирани во дигиталниот систем. При оперирањето голем дел од операциите 

можат да се покренат преку автоматскиот команден пулт.  Системот за парни котли 

е редовно мониториран и одржуван од страна на секторот за одржување и секторот 

за безбедност, здравје и животна средина. 

 

II.4.11. Инсталација за приклучок на водоводна мрежа и употреба на водата 

Инсталацијата, која во главно се состои од цевковод со должина од 12м, е 

приклучена до водоснабдувачот со влезен вентил, од каде се снабдува со 

потребното месечно количество на вода, која се користи за санитарни потреби, 

одржување на хигиена, но и како потребен ресурс за поголем дел од процесите – и 

тоа: 

- Во вид на деминерализирана вода, при процесите на разладување на 

резервоарите за мешање на облогата. Ова потребно количество на вода е 

складирано во специјален резервоар од каде константно рециркулира кон 

процесите за ладење и назад до резервоарот ( каде се повторно се лади) . 
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Многу мал степен на загуби на вода, количеството на вода овде може да се 

оквалификува како - фиксно 

- Како ресурс за покренување на двата парни котли:  

а) Парен котел кој овозможува загревање на одредено количество вода до 

температура од 140 степени. Оваа вода се користи за овозможување на 

одредена соодветна температура во резервоарите за изведување на реакции ( 

реакторите) во фабриката за ПГМ Соли. 

б) Парен котел кој се покренува само во зимски услови и служи за парно 

греење. Температурата на водата е околу 40 степени. 

Во овие процеси количината на вода која се користи не е фиксна и е 

потребно дополнување на котлите. 

- Ресурс во резервоарот потребен при процесите за климатизација ( клима 

уредите) . Нивото кое се наоѓа во бојлерот е константно и се одржува на 

бараната соодветна температура која е потребна. Нема загуби на вода. 

- Ресурс за системот за заштита од пожар како и за во хидрантниот цевковод. 

Складирано количество на вода за системот за заштита од пожар се наоѓа во 

резервоарот за противпожарна вода. Во случај на состоба на пожар и 

активирање на системот, резервоарот се надополнува. 

 

Количествата на потрошената вода се прикажани во Поглавјето IV од ова 

барање 
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III.1 Upravuvawe i kontrola 

 

“Xonson Meti, DOOEL - Skopje” raboti postojano so tri smeni (5 rabotni 

denovi) 12 meseci vo godinata so vkupen broj od 270 vraboteni. Vo tekot na 

godinata postojat isklu~oci od dinamikata vo vrska so potrebite na pazarot 

i cenite na berzata na krajnite proizvodi.  

Direktorot - upravitelot rakovodi so celokupnite aktivnosti vo 

kompanijata (komercijalniot sektor i proizvodstvoto) i voedno e  

koordinator za `ivotna sredina i odgovoren za pra{awata na baraweto za 

Integrirano Spre~uvawe i Kontrola na Zagaduvaweto  na  „Xonson Meti 

DOOEL Skopje”.   

 

III.1.1 Direktor na organizacijata 

Direktorot e odgovoren za site aktivnosti vo kompanijata. Toj e odgovoren 

kako za proizvodstvoto, taka i za pra{awata od `ivotnata sredina i 

bezbednosta. Negovite odgovornosti voedno }e gi vklu~uvaat ~ove~kite 

resursi i odnosite so lokalnata zaednica. 

 

 III.1.2 Zamenik direktor ( Direktor na Proizvodstvo) 

 

Gi sproveduva i u~estvuva vo donesuvawe na odlukite na firmata. Gi 

predlaga i kreira razvojnite planovi.  Ja kreira finansiskata programa i 

se gri`i za nejzino sproveduvawe. Upravuva so ~ove~kite resursi i ja kreira 

kadrovskata politika.  

 

III.1.3 Upravuvawe so sistemot na namaluvawe i tretman na emisii 

Celokupnata odgovornost za rabotata i kontrolata na sistemite za 

namaluvawe i tretman na emisiite, e na upravitelot na sepracija i 

direktorot na proizvodstvoto. 

Operatorite se obu~eni za rabota so opremata koja im e doverena. Nim im se 

dadeni instrukcii za sekoja zabele`ana nepravilnost pri voobi~aeni ili 

nevoobi~aeni uslovi na rabota, da go izvestat rakovoditelot ili direktno 

personalot od odr`uvawe.  
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Slu`bata za odr`uvawe e direktno odgovorna za pravilno odr`uvawe na 

sistemite za namaluvawe na emisiite.  Toa vklu~uva blagovremena zamena 

na elementi na opremata, odr`uvawe na sredstvata so koi se manipulira so 

emisijata vo vozduhot.  

Site vraboteni se zapoznaeni so postapkata za spre~uvawe ili namaluvawe 

na posledicite od nepredvideni situacii (poplava, zemjotres, po`ar, grom i 

sl) i se obu~eni za toa.   

 

III.2.  Rabotno vreme 

 

 
 
Proizvodstvenoto rabotno vreme zavisi od brojot na smeni. Za vreme na 
samiot po~etok so rabota na kompanijata, rabotnite ~asovi mo`e da bea 
sli~ni na kancelariskite (administrativni), no dogovorite za smenite vo 
ovaa, ve}e razrabotena faza, se opredeleni na na~in koj na presonalot  mu  
ovozmo`uva najdobra komunikacija. 
Normalnite smeni vo proizvodstvoto se od 8.5 ~asa, so 15 minuti vreme za  

predavawe na smenite, so cel dobra komunikacija na personalot. 

 

III.3. Modeli na smeni  

 

Smenite se : 

 

 Smena 1       06-00 do 14:00 

 Smena 2      14-00 do 22:00 

 Smena 3       22-00 do 6:00 

 

III.4. Obuki za bezbednost 

 

Site ~lenovi na Xonson Meti Makedonija }e treba da podle`at na obuka za 

`ivotnata sredina, zdravstvena za{tita i bezbednost vo soglasnost so 

nacionalnite i lokalnite na~ela kako i na~elata i politikata na 

kompanijata. 

Detalna programa za obuka }e bide razviena spored proektot, vklu~uvaj}i gi 

obukite za personalot i upravitelite so voveden kurs i specijalisti~ka 

obuka za specifi~ni oblasti vo pogonot. 
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III.5. Obuki za aktivnosti 

 

Site ~lenovi na Xonson Meti Makedonija }e treba da bidat oceneti za da se 

opredeli nivoto potrebno za obuka za izvr{uvawe na aktivnostite koi {to 

se baraat od niv. 

Op{tata uprava ili specificiranite pozicii, se popolneti so diplomirani 

sta`anti ili profesionalci so najmalku pet- godi{no rabotno iskustvo. 

Proizvodstvenite operativci voobi~aeno }e se primaat dokolku imaat 

zavr{eno sredno tehni~ko obrazovanie vo priznaeno u~ili{te ili povisoko 

obrazovanie. 

Proizvodstvenite operativci }e bidat trenirani za posebni specifi~ni 

setovi i aktivnosti, spored opremata vo proizvodnata linija i pomo{nite 

sredstva. Ova }e bide vo izvedeno vo forma na trening rabotilnica so 

pomo{ na soodvetno obu~en nadgleduva~, in`ener ili specijalist za obuki. 

 

 

III.6. Obuki za upravuvawe 

 

Celiot menaxment }e bide soodvetno kvalifikuvan za da gi izvr{uva 

specifi~nite obvrski. Drugi soodvetni dopolnitelni spoznanija okolu 

delovniot i proizvodniot proces }e bidat zdobieni so obuka na postoe~kite 

pozicii vo XMMK ili so prou~uvawe na proektot i aparaturata na novata 

fabrika. 

Xonson Meti ima sopstveni interni programi za obuka na diplomiranite i 

upravnite rabotnici. 

III.7 Specifi~ni programi za obuki 

 

1. Proekten menaxment (dokolku e potrebno) 

2. Ocenuvawe na opasnost i “HAZOP” 

3. Voveden kurs za SITE novi vraboteni za `ivotnata sredina, 

zdravstvena za{tita i bezbednost. 

4. Prira~nici za obuka za specifi~nite mesta za proizvodstvo/proces 

5. Obuka za specijalisti~ka oprema, na primer: pe~ki, oblo`uva~i, 

kontrolen sistem itn.   

6. Odr`uvawe na prira~nicite za obuka za opremata. 

7. XM obuka na in`eneri 

8. XM obuka za upravuvawe 

9. Obuka za bezbednost 
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III.8 Organizaciska dispozicija na menaxerskiot tim pri Xonson Meti Rojston  - Op{t oddel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менаџерски диреткот 

ЕЦТ Европа 

Личен помошник 

ХР Регионален менаџер Директор на проекти 

Директор на продажба & 
маркетинг Директор на 

технологија 

Директор на системи за квалитет & 
бизнис  

Финансов 

директор 

Менаџер на постројка 

Ројстон О.К. 

Менаџер на постројка 

Брисел 

Генерален менаџер 

Ј. Африка 

Генерален 

менаџер 

Ј. Америка 

Менаџер на постројка 

Русија 

Менаџер на постројка 

Македонија 
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III.8.1 Organizaciska dispozicija na menaxerskiot tim pri Xonson Meti DOOEL - Skopje 
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III.8.2 Politika za zdravje, bezbednost i za{tita na `ivotnata sredina 

 

 

Xonson Meti  e cvrsto opredelena za upravuvawe so svoite aktivnosti preku celata grupacija, so cel da ja za{titi 

`ivotnata sredina i da gi obezbedi i za~uva zdravjeto i bezbednosta na svoite vraboteni, potro{uva~ite i na 

zaednicata. 

Primerocite od organizaciskata politikata za zdravje, bezbednost i za{tita na `ivotnata sredina se {iroko 

raspredeleni i preku niv e ozvozmo`eno da se obezbedime deka se postignati najvisokite standardi vo site na{i 

objekti {irum svetot. Tie isto taka ja ovozmo`uvaat promocijata na odr`livoto podobruvawe, bazirano na vnimatelno 

izvedena procena na rizikot i razbirlivi sistemi za zdrava i bezbedna `ivotna i rabotna sredina, preku koi site 

na{i objekti se auditiraat. 

Politikata i nejzinite slede~ki proceduri se dizajnirani za da se postignat slednive organizaciski celi: 

       -     Site lokacii da izleguvaat vo presret na site pravni i op{testveni pobaruvawa za zdravjeto, bezbednosta i 

`ivotnata sredina 

       -     Dizajnot, proizvodstvoto i obezbedenosta na produktite e podmireno taka {to gi zadovoluva svetskite 

standardi za zdravje, bezbednost, ekolo{ki menaxment i efikasnost na resursite. 

       -     Upravuva~kite sistemi se efektivni vo odr`uvaweto na standardite i ispolnuvaweto na predizvikot kon 

obezbeduvawe odr`livi podobruvawa vo poliwata na zdravjeto, bezbedonsta i `ivotnata sredina. 

Za da se postignat ovie celi nie }e: 

       -     Gi obezbedime liderstvoto i obvrskite kako odlika na va`nosta na ulogata koja vrvniot i seniorskiot tim na 

menaxmentot ja ima vo oblasta na zdravjeto, bezbednosta i `ivotnata sredina. 
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- Ovozmo`ime finansiskite i ~ove~kite resursi da  dozvolat temite od oblasta na bezbednosta, zdravjeto i 

`ivotnata sredina da dobijat soodvetno nivo na prioritet. 

- Ovozmo`ime dobra vnatre{na i nadvore{na komunikacija i }e go ohrabruvame involviraweto i sorabotkata na 

vrabotenite vo site organizaciski nivoa, so cel izleguvawe vo presret na temite od oblasta na bezbednosta, 

zdravjeto i `ivotnata sredina. 

- Osigurame kompetentnost po pra{awata od oblasta na zdravjeto, bezbednosta i `ivotnata sredina preku 

educirawe, treninzi i svesnost niz site organizaciski nivoa, vklu~itelno so sozdavawe na osoznavawe na 

individualnite odgovornosti za zdravjeto, bezbednosta i `ivotnata sredina. 

- Napravime proceni so cel da se identifikuvaat rizicite po zdravjeto, bezbednosta i `ivotnata sredina od 

osnova na organizaciskite operacii i }e se osigurame deka se prezemeni i implementirani soodvetni 

kontrolni merki. 

- Se osigurame vo novite investicii da se sodr`ani najdobrite praksi i da promovirame inovacii so ogled na toa 

kolku nivniot dizajan i operacii gi eliminiraat rizicite po zdravjeto, bezbednosta i `ivotnata sredina. 

- Gi istra`uvame incidentite so cel otkrivawe i osoznavawe na su{tinskata pri~ina koja gi predizvikuva 

istite i prezemawe na akcii za da tie ne se povtorat. 

- Promovirame programi za postignuvawe na energiska efikasnost i efikasnost na resursite. 

- Postavime klu~ni organizaciski i izveduva~ki celi koi {to }e mo`at da bidat merlivi i proceneti, 

izvestuvaj}i za rezultatite na transparenten i razbirliv na~in i interno i eksterno. 

- Napravime voobi~aeni inspekcii za zdravjeto, bezbednosta i `ivotnata sredina i auditirawe na operaciite, 

isto taka }e se revidiraat izvedbite, so cel postignuvawe na kontinuirano podobruvawe na upravuvaweto so 

zdravjeto, bezbednosta i `ivotnata sredina. 

 

Grupaciskiot upravuva~ki sistem za zdravje, bezbednost i `ivotna sredina se revidira redovno so cel osiguruvawe 

deka toj sistem reflektira najdobra praksa na internacionalno nivo i isto taka uka`uva na na{eto raste~ko 

razbirawe na prakti~noto aplicirawe na odr`liviot razvoj. 
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III.8.3 Sertifikat ISO 14001:2004 

 

Vo Xonson Meti Makedonija se implementirani i se raboti spored na~elata na standardot ISO 14001. Planirano e 

sertificirawe vo periodot od 2011/2012 godina. 
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III.8.4 Sertifikat  ISO TS 16949 : 2009  ( Standard za kvalitet na dizajn, razvoj i proizvodstvo na produkti 

povrzani so avto-industrijata. Praktiчno, toa e standardot ISO 9001, но специфициран за авто-индустријата) 

Standardot e ISO tehni~ka specifikacija koja celi kon razvivaweto na upravuva~ki sistem na kvalitet, koj 

ovozmo`uva kontinuirano podobruvawe, stavaj}i akcent kon prevenirawe na defekti i reducirawe na varijaciite i 

otpadot vo sinxirot na snabduvawe. Ovoj standard e baziran na standardot ISO 9001 , a prvoto negovo izdanie be{e 

publikuvano vo Mart 2002 kako ISO TS 16949 : 2002. Xonson Meti Makedonija se zdobi so sertifikatot na ISO TS 16949 

: 2009, vo Dekemvri 2010 godina. 
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IV. Surovini 

 

Site objekti za skladirawe }e bidat izvedeni i odr`uvani na na~in {to }e 

obezbedi:  

 Soodvetno ventilirawe 

 Oddelno skladirawe na nekonpatabilni materijali 

 Sadovite za skladirawe na materijalite }e bidat 

izvedeni i odr`uvani spored soodvetni standardi 

 

Vo soglasnost so Politikata za za{tita na `ivotnata sredina i 

zdravjeto, i dobrata praktika Xonson Meti ima za cel da ja minimizira 

upotrebata na surovinite preku primena na sovremeno dizajniran process 

na proizvodstvo i efikasnost vo rabotata.  

Postoe~kiot sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina kako i 

procedurite za za{tita na zdravjeto koi se primenuvaat nalo`uvaat 

zamena na potencijalno {tetnite supstancii so bezbedni vo slu~aj koga 

toa ne vlijae na kvalitetot na procesot na proizvodstvoto (zemaj}i vo 

predvid odnosot proizvodstvo, kvalitet, emisii, surovini, cena, otpad i 

sl.)  

Site ostanati surovini se skladirani vo originalna ambala`a do nivnata 

upotreba. 

Izborot na surovinite se pravi u{te vo procesot na dizajnirawe i 

razvojot na proizvodite. Izborot se bazira na pove}e parametri 

vklu~uvaj}i go i kvalitetot. Surovinite periodi~no se ispituvaat vo 

odnos na primenlivosta, kvalitet i vlijanija vrz `ivotnata sredina kako 

del na “Programata za kontinuirano podobruvawe” („Proces na 

kontinuirano podobruvawe” e postojan napor za podobruvawe na 

prozivodite, uslugite ili procesite). Ova se izveduva pod nadzor na 

personalot za razvoj na Proizvodniot pogon, laboratoriite za 

ispituvawe na kvalitetot i oddelot za istra`uvawe i razvoj.  

Procedurite za kontrola i potvrda na kvalitetot na sostavot na 

surovinite vklu~uvaat: 

 Ocenka na promena na vlijanieto vrz `ivotnata sredina (Izmeni vo 

kvalitetot  na surovinite i klasifikacijata) 

 Zemawe vo predvid na site ne~istotii koi mo`e da vlijaat na 

emisiite vo specifikacijata na surovinite. 
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 Dejstva za kontrola na supstanciite potencijalno {tetni vrz 

`ivotnata sredina. 

 

 

 

IV.1 Lista na surovini 

 

Listata koja e navedena pretstavuva zbir na osnovnite surovini koi se 

upotrebuvaat: 

 

1. PGM (Metali od grupata na Platina) soli - nabaveni od drugi XM 

instalacii ili od sopstveno proizvedstvo 

2. Pra{oci od me{ani metalni oksidi  

3. Kordierit supstrat od “NGK & Corning Europe” (vo reciklira~ki kutii)  

4. Stroncium nitrat 

5. Hlorovodorodna kiselina i jonski izmenuva~i 

6. Ocetna kiselina 

7. Azotna kiselina 

8. Dejonizirana voda 

9. Kausti~na soda (rastvori za jonski izmenuva~i i voden skruber) 

10. Hlor gas 

11. Barium hidroksid 

12. Amonija~ni rastvori 

13. Celulozni zgusnuva~i 

 

 

IV.2 Pomo{ni materijali 

 

1. Razli~ni masla i masti za odr`uvawe na opremata 

2. Amonija~en rastvor - namaluvawe na emisii so SCR (Selektivna 

Kataliti~ka Redukcija)  
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IV. 3 Osnovni surovini 

 

 

Surovina 
Hemiski sostav i 

sostojba 

Tipi~na 

godi{na 

upotreba 

Bilans, % vo 

proizvod, % 

kanalizacija, % 

otpad,% vozduh 

Ekolo{ko toksi~en 
potencijal dokolku 

postoi (pr. 
razgradlivost, 
potencijal za 

bioakumulacija, 
toksi~nost kon poedini 

organizmi) 
 

Dali postoi 

alternativa za onie 

so zna~itelno 

ekolo{ko vlijanie 

Ocetna kiselina 80% rastvor 29, 000 kg 
100% vo vozduh 

kako CO2, H2O 

Biorazgradliva vo voda, 

toksi~na za ribi pri 

sredna koncentracija 

Nema alternativa 

Aluminium soli 
15% rastvor 

(1.5% AI) 
3, 750 kg 

99% AI vo 

proizvod, 1% 

povtorna 

upotreba 

Teratogeni efekti 

zabele`ani kaj zajaci i 

gluvci. Sol na mle~na 

kiselina koja e lesno 

biorazgradliva 

Nema alternativa 

Aluminium 

oksid 
>99% pra{ok 60,000 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Nepoznati ekolo{ki 

{tetnosti 
Nema alternativa 

Amonijak 20% rastvor 8, 000 kg 100% vo vozduh  
Mnogu toksi~en za vodni 

organizmi 
Nema alternativa 
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Amonium nitrat 100% pra{ok 500 kg 100% vo vozduh  
Voda, biorazgradliv, 

ve{ta~ko |ubrivo 
Nema alternativa 

Oksidi 

13%-75% Zr 

oksid,20%-

49%Ce oksid, 15-

15% La oksid, 1% 

- 10% Nd oksid, 

1% - 99.5% Si 

oksid, 1% - 100% 

Al oksid 

 

27, 500 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Po~va, sediment, 

bezopasni 
Nema alternativa 

Te~en Argon 100% te~nost 10 ton 100% vozduh Vozduh - bezopasen Nema alternativa 

Barium soli, pr. 

nitrati, acetati 

ili karbonati 

>98% pra{ok 4, 750 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Mo`na akumulacija vo 

voda i po~va 
Nema alternativa 

Barium 

hidroksid 
99% pra{ok 3, 500 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Mo`na akumulacija vo 

voda i po~va 
Nema alternativa 

Sredstvo protiv 

pena 

Smesa od 

jaglevodorod 
800 kg 100% vo vozduh  Nepoznato Nema alternativa 
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Kalcium 

hidroksid 
> 98% pra{ok 500 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Po~va, sediment, 

bezopasni (bez R5X fraza) 
Nema alternativa 

Cerium 

hidroksid 

98% pra{ok 

(vklu~eno 20% 

voda) 

2, 800 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Po~va, sediment, 

bezopasni (bez R5X fraza) 
Nema alternativa 

 

Surovina 
Hemiski sostav i 

sostojba 

Tipi~na 

godi{na 

upotreba 

Bilans, % vo 

proizvod, % 

kanalizacija, % 

otpad,% vozduh 

Ekolo{ko toksi~en 
potencijal dokolku 

postoi 
(pr.razgradlivost, 

potencijal za 
bioakumulacija, 

toksi~nost kon poedini 
organizmi) 

Dali postoi 

alternativa za onie 

so zna~itelno 

ekolo{ko vlijanie 

Cerium soli 

pr.acetati ili 

karbonati 

99.5% rastvor 

(29% Ce) 
6, 250 kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Voda: Oksidans, Toksi~en 

za ribi (kako azotna 

kiselina) 

Nema alternativa 

Organski 

kiselini (acetna 

i limonska 

kiselina) 

 

 

99% rastvor 
127, 500 

kg 

99% proizvod, 

1% povtorna 

upotreba 

Voda:Biorazgradliv Nema alternativa 
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Voda 

 
- 20 000 m3 

100% vo 

pre~istitelna 

stanica 

- Nema alternativa 

Celulozen 

pra{ok 
celuloza pra{ok 12, 500 kg 

100% vo vozduh 

kako CO2, H2O 
Voda:Biorazgradliv Nema alternativa 

@elezo oksid 

pigment 
pra{ok (58%Fe) 250 kg 99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba 
Po~va, sediment, damki Nema alternativa 

Nikel oksid 
pra{ok (50 - 

80%Ni) 
10 kg 

99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba 

Somnitelen karcinogen, 

mo`e da se bioakumulira 

vo akvati~ni 

invertebtrati i ribi 

Nema alternativa 

Azotna kiselina Te~nost 10 - 50% 500 kg 

95% na 

neutralizacija i 

rafinirawe vo 

Velika 

Britanija),  5% 

vozduh 

Voda: oksidans, toksi~en za 

ribi 
Nema alternativa 

Stroncium nitrat pra{ok (42% Sr) 13, 000 kg 
99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba 

Voda: oksidans, toksi~en za 

ribi (kako azotna 

kiselina) 

Nema alternativa 

Cirkonium soli rastvor (20% Zr) 32, 500 kg 
99% proizvod, 1% 

povtorna upotreba 

Voda: bezopasni za vodniot 

svet 
Nema alternativa 
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IV.4  Platinesta Grupa na Metali - Soli / PGMS - PGM Soli 

Surovina 
Hemiski sostav i 

sostojba 

Tipi~na 

godi{na 

upotreba 

Bilans, % vo 

proizvod, % 

kanalizacija, % 

otpad,% vozduh 

Ekolo{ko toksi~en 

potencijal dokolku 

postoi (pr. 

razgradlivost, 

potencijal za 

bioakumulacija, 

toksi~nost kon poedini 

organizmi) 

Dali postoi 

alternativa za onie 

so zna~itelno 

ekolo{ko vlijanie 

Platina nitrat 10% rastvor 35, 000 kg 
95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba 
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 

Paladium nitrat 
15% rastvor 

4, 250 kg 
95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba 
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 

Rodium nitrat 13% rastvor 100 kg 
95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba 
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 
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Tetraamin 

paladium nitrat 

hidro karbonat 

10 - 50% cvrsta 

sostojba 
200 kg 

95% proizvod, 5% 

povtorna upotreba 
Nepoznato 

Nepoznata 

alternativa 

 

 

IV.5 Materijali za odr`uvawe na opremata1 

Inhibitor za 

korozija 

Natrium nitrit  

(10 - 30%) 
100 L 

100% 

kanalizacija 
Voda 

Nepoznata 

alternativa 

Biocid 1 Isotiazin 40 L 
100% 

kanalizacija 

Voda : biocid 

biorazgradliv 

Nepoznata 

alternativa 

Biocid 2 

Me{ani 

materijali vo 

limonska 

kiselina 

40 L 
100% 

kanalizacija 

Voda : biocid, 

biorazgradliv 

Nepoznata 

alternativa 

Masla za 

podma~kuvawe 
Te~nost 200 kg 100% otpad Voda: po~va 

Nepoznata 

alternativa 

                                                      
1
 Биоцидите се употребуваат во процесор на бојлерот, се дестилираат и потоа се испуштаат во одводниот канал. 
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IV.6 Gasovi za testirawe i kalibracioni gasovi 

Red.br. Gas Pribli`na 

koncentracija 

(vo N2 

dokolku ne e 

razli~no) 

Primena Br. na 

boci vo 

upotreba 

1 CO2 100% test gas 6 

2 O2 100% test gas i gas 6 

3 Vozduh za 

brener 

100% gas 2 

4 FID gorivo 40% H2 vo He   gas 2 

5 CO (visoko) 10% test gas 2 

6 CO (nisko) 0.5% test gas 2 

7 H2 1% test gas 2 

8 NO 1% test gas 2 

9 NO2 0.5% vo O2 i 

N2 

test gas 2 

10 NH3 2% test gas 2 

11 C3H6 0.4% test gas 2 

12 C3H8 0.2% test gas 2 

13 SO2 0.2% test gas 2 

14 CO (visoko) 1% kalibracionen gas 1 

15 CO (nisko) 3000ppm kalibracionen gas 1 

16 CO2 18% kalibracionen gas 1 

17 O2 5% kalibracionen gas 1 

18 C3H6 (visoko) 1000ppm kalibracionen gas 1 

19 C3H6 (nisko) 150ppm kalibracionen gas 1 

20 NOx (visoko) 2000ppm kalibracionen gas 1 

21 NOx (nisko) 500ppm kalibracionen gas 1 
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IV.6.1 Standardi za gasovite 

 

Idealni karakteristiki na gasovite: 

 N2: pr.Britanskiot standard 75 (BTCA 75 standard za te~en gas) 

 Komprimiran vozduh, , instrumentalen 

 Predmet 1 (100% CO2): 99.99% 

 Predmet 2 (100% O2): industriski (> 99.5%) 

 Predmet 3 (vozduh): pr. Britanskiot standard 178, Rojston 
specifikacija: 

o O2: 20.9% +/-1% (bilans N2) 
o H2O < 3ppm 
o CO+CO2 < 1ppm 
o THC < 0.2ppm 

 Predmet 4 (FID gorivo - 40% H2 vo He): pr.Britanskiot standard 179 . 

 Predmet 9 i 10 (NH3 i NO2 test gasovi): idealno +/- 1% AA ima potreba 
za zgolemuvawe +/- 10% AA vo zavisnost od ispora~atelot. 

 Predmet 5 do8 i 11 do13 (drugi test gasovi): +/- 1% AA 

 Predmet 14 do 21 (kalibracioni gasovi): mora da bide +/- 1% AA 
 

Za testiraweto, nekoi od predmetite 5 do 13 se specificirani na +/-2% 

namesto na +/-1%. Celta e zaradi cenata na ~inewe na istite 
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IV.6.2 Potro{uva~ka 

 

Gasen analizator - Horiba 

Predmet 

reden 

broj 

 

Gas Pribli`na 

koncentracija 

(vo N2 dokolku 

ne e razli~no) 

Primena Pribli`na 

upotreba 

(L/den) 

- N2 Od nabavka Uslu`en gas 2500 

2 O2 100% Uslu`en gas 1152 

3 Vozduh 100% Uslu`en gas 202 

4 H2/He 40% H2 vo He Uslu`en gas 173 

14 CO (visoko) 1% kalibracionen 

gas 

40 

15 CO (nisko) 3000ppm kalibracionen 

gas 

40 

16 CO2 18% kalibracionen 

gas 

40 

17 O2 5% kalibracionen 

gas 

40 

18 C3H6 (visoko) 1000ppm kalibracionen 

gas 

40 

19 C3H6 (nisko) 150ppm kalibracionen 

gas 

40 

20 NOx (visoko) 2000ppm kalibracionen 

gas 

80 

21 NOx (nisko) 500ppm kalibracionen 

gas 

80 
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IV.6.3 Nose~ki gasovi 

 

Za nose~kite gasovi (N2, O2 i CO2)  mo`e da se napravi gruba procenka. 

Procenkata vklu~uva 24 ~asovna rabota so 90% efikasnost, i 50% od 

vremeto iskoristeno pri pribli`en protok od 40L /min dodeka ostatokot od 

vremeto iskoristeno za ~istewe so N2 pri 100L/min. 

 

 N2:  
o Test gas: 85,000 L/den 
o Kalibraciski gas: 2,500 L/ den 
o Vkupno: 87,500 L/ den 

 O2:  
o Test gas: 3,000 L/ den 
o Kalibraciski gas: 1,200 L/ den 
o Vkupno l: 4,200 L/ den 

 CO2: 
o Test gas: 2000 L/ den 
o Kalibraciski gas: 0 L/ den 
o Vkupno: 2000 L/ den 

 

 

IV.7  Zapalivi materijali 

 

Materijalite koi se upotrebeni vo procesot na proizvodstvo ne se smetaat 

za zapalivi- vidi lista. 

Nekoi gasovi za testirawe koi se koristat za test oprema se zapalivi i 

pritoa }e se prezemat najvisoki standardi za za{tita od po`ar i 

eksplozija. 

 

IV.8  Koristewe na energija 

 

Opremata koja se koristi e sovremena i energetski efikasna. 

Potro{uva~kata na energijata e kontrolirana, opremata se kontrolira i 

proveruva za da se izbegne zaguba na energija za vreme na proizvodstvoto. 
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IV.9 Uslovi na skladirawe 

 

Xonson Meti gi primenuva site va`e~ki propisi za proektirawe i izvedba 

na skladi{ta za materijali, proizvodi i otpad. Vklu~itelno se zemaat vo 

predvid karakteristikite na surovinite, proizvodite i otpadot koj e 

skladiran, zaradi na~inot na nivnoto rakuvawe. 

Vo samata instalacija te~nostite se skladirani na na~in {to }e obezbedi 

minimalna zaguba od istekuvawe i pretekuvawe preku koristewe na 

hermetizirani kontejneri postaveni na specijalni korita i paleti. 

Skladiraweto na opasnite supstancii se izveduva na paleti na opredelena 

za{titena oblast, ili opredelena oblast so pod koj ima maslofa}a~ i 

odvod koj ovozmo`uva pristap na vilu{kar do oblasta 

Celokupnoto rakuvawe so suvite pra{oci se izveduva samo vo procesot i 

preku mehanizmite za rakuvawe. Se prezemat merki za obezbeduvawe na 

oblasta za zadr`uvawe na bilo koe izlevawe na te~ni surovini. 

Cvrstiot otpad e odlo`en na soodvetna deponija, recikliran ili povtorno 

upotreben nadvor od lokacijata. 

Nema fugitivni emisii vo vodite. 

 

IV.9.1. Tankvani 

 

Site tankvani vo instalacijata se vo soglasnost so slednoto: 

 Nepropuslivost i otpornost kon skladiraniot materijal 

 Nemaat ispust (pr. drena`a, izvod) 

  Dizajnirani da zafatat istekuvawe od rezervoarite, spojki i mesta 

za dotur 

 Da imaat kapacitet pogolem od 110% od najgolemior rezervoar ili 

25% od vkupniot kapacitet. 

 Postojano vizuelno kontrolirawe na nivoto 

 Mo`nost za ispumpuvawe na sodr`inata ili ra~no otstranuvawe po 

konstatirawe na kontaminacija  

 Postoewe na rutinska planirana inspekcija za strukturen integritet 

na tankvanite (vizuelna). 

 

Vo samata instalacija te~nostite se skladirani na na~in {to }e obezbedi 

minimalna zaguba od istekuvawe i pretekuvawe preku koristewe na 
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hermetizirani kontejneri postaveni na paleti. Skladiraweto na opasnite 

supstancii se izveduva na paleti na opredelena za{titena oblast, ili 

opredelena oblast so pod koj ima maslofa}a~ i odvod koj ovozmo`uva 

pristap na vilu{kar do oblasta 

 

IV. 9.2 Kontejneri za skladirawe 

 

Kontejnerite koi se koristat se zatvoreni so kapaci, {topni,  ventili i 

sli~no, smesteni i soodvetno obezbedeni. Voedno }e se primenuva 

dokumentirana procedura spored ECT ISO 14001 zaradi istekuvawe i 

protekuvawe 

 

 

IV.10 Bele{ki za za{tita i sigurnost 

IV.10.1 Osnovni repro materijali 

 

Sigurnosni bele{ki za ocetna kiselina 

Op{to: 

Sinonimi: etanol, ocet (razreden rastvor na ocetna kiselina - za sigurnosni 

podatoci za ocet, glacialna ocetna kiselina, etil alkohol, 

metankarboksilna kiselina,  

 

Molekularna formula: C2H4O2  

CAS br: 64-19-7  

EC br: 200-580-7  

Aneks I,  Indeks Br: 607-002-00-6 

Fizi~ki osobini 

To~ka na topewe: 16.7 C°  

To~ka na vriewe: 118 C ° 

Specifi~na te`ina: 1.05  

Gustina na pareata: 2.07  

Pritisok na pareata: 11 mm Hg na 20 C°, 20 mm Hg na 30 C°  

To~ka na iluminacija: 40 C°  

Granica na iluminacija: 4% - 16%  

To~ka na palewe 426 C°  

Stabilnost: 
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Stabilna. Supstancii koi treba da se izbegnuvaat se alkoholi, aldehidi, 

halogeni sostojki, oksidira~ki agensi, metali, alkalni hidroksidi, 

anhidridi, nemetalni halidi, permanganate, peroksidi, etanol amin, 

karbonati. Zapaliva 

Toksikologija: 

Ovaa materija e silno korodira~ka i predizvikuva seriozni izgorenici. 

Mnogu {tetna dokolku se progolta. Predizvikuva solzewe.  

Toksikolo{ki podatoci:  

ORL-RAT LD50 3310 mg kg −1 

UNR-MAN LDLO 308 mg kg −1 

IHL-MUS LC50 5620 ppm h −1 

IVN-MUS LD50 525 mg kg −1 

IHL-HMN TCLO 816 ppm/3m  

SCU-RBT LDLO 1200 mg kg −1 

Iritantni podatoci:  

SKN-HMN 50 mg/24h/mld  

SKN-RBT open/sev  

EYE-RBT open/sev  

Frazi na rizik:  

R10 R35.  

Informacii za transport: 

UN br 2789. Pakuvawe grupa II. Glavna klasa na opasnost 8.0. Pomo{na klasa 

na opasnost 3.0. Transportna kategorija 2.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila ili maska za lice, nitrilni rakavici, dobra ventilacija. 

Za{titni frazi 

S23 S26 S45. 

 

 

 

 

Limonska kiselina 

Op{to: 
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Sinonimi: 2-hidroksi-1,2,3-propanoltrikarboksilna kiselina, beta-

hidroksitrikarbonilna kiselina, 3-karboksi-3-hidroksipentan-1,5-diolna 

kiselina, acetilen, celeneks 3P6, hemofil, citreten, citro, hidrocerol A 

 

Upotreba: Sostojka pri pe~ewe i gotvewe 

 

Molekularna formula: HOC(COOH)(CH2COOH)2  

 

CAS br: 77-92-9  

EC br: 201-069-1  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: bel kristalen pra{ok 
To~ka na topewe: 153 C°  
To~ka na vriewe: (se razlo`uva) 
Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina: (g /cm −3): 1.54  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 
Rastvorlivost vo voda: zna~itelna 
  
Stabilnost: 

Stabilna. Inkompatabilna so bazi, silno oksidira~ki agensi, redukcioni 

agensi, metalni nitrati.  

Toksikologija: 

Mo`e da dejstvuva kako iritant. 

Toksikolo{ki podatoci:  

 

ORL-RAT LD50 11700 mg kg-−1  

IPR-RAT LD50 883 mg kg−1 

SCU-RAT LD50 5500 mg kg−1 

ORL-MUS LD50 5040 mg kg−1 

ORL-RBT LDLO 7000 mg kg−1 

IVN-RBT LD50 330 mg kg−1 

Frazi na rizik: 

R36 R37 R38.  

Informacii za transport: 
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Bezopasna za vozduhot, vodite i drumski transport  

Li~na za{tita: 

Da se minimizira kontaktot. 

 

Sigurnosni bele{ki za aluminium  oksid 

Op{to : 

Sinonimi: aluminium oksid, alumina, alundium, abramant, alumit, konopal, 

korund, dispal M, diadur, dotment 324, dural, eksolon XW 60, faserton, 

jubenon,R, ketjen B, lukaloks, ludoks CL, i drugi trgovski imiwa  

 

Upotreba: adsorbent, ognootporen material, katalizator, GC anlizira~ka 

komponenta  

 

Molekularna formula: Al2O3  

CAS br: 1344-28-1  

EC br: 215-691-6  

Fizi~ki osobini 

Izgled: beli granuli ili pra{ok  
To~ka na topewe: 2030 C°  
To~ka na vriewe: 2977 C°  
 
Pritisok na pareata: 1 mm Hg na 2158 C°  
Specifi~na te`ina: 4.0  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Ja~ina na smolknuvawe: 330 MPa  

Rastvorlivost vo voda: nezna~itelna  

Stabilnost: 

Stabilen. Nekompatibilen so jaki kiselini, jaki bazi, etilen oksid, 

halogeni karbonati, OF2,natrium nitrat, vinil acetat 

Toksikologija: 

Neopasen spored direktivata  67/548/EEC. 8h TWA,  voobi~aeno 10mg/m−3.  
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Toksikolo{ki podatoci: 

IHL-MOUSE TCLO 352 mg m−3 

 

Informacii za transport:  

Bezopasen za vozduhot, vodite i drumski transport  

Li~na za{tita 

Minimizirawe na izlo`enost 

Bezbednosni frazi 

S22 S36 S38.  

 

 

Sigurnosni bele{ki za Cirkonium dioksid 

Op{to: 

Sinonimi: cirkonium (4) oksid, cirkonium anhidrid, , aerosil VPH, bacote 

20T2, C.I. bel pigment 12, CAP, dinacirkon F5Y, fianit, nanotek ZR, nijacol 

Zr, cirbeds, cirkonium, cirkonium belo, cirkontrast, cirkopel SS, 

cirkosol, ciroks 180  

 

Upotreba:  

Molekularna formula: ZrO2  

CAS br: 1314-23-4  

EINECS br: 215-227-2  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: bel pra{ok 
To~ka na topewe: 2680 C°  
To~ka na vriewe: 4300 C°  
Gustina na pareata: 
Pritisok na pareata: nil na 20 C°  
Gustina (g cm-3): 5.85  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

To~ka na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: nezna~itelna 

  

Stabilnost: 

Stabilen  
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Toksikologija: 

Iritira~ki za o~i, ko`a i respiratorni organi 

 

Frazi na rizik 

R36 R37 R38.  

Informacii za transport 

Bezopasen za vozduhot, vodite i drumski transport  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila 

 

 

Cezium oksid  

Mnogu nerastvorliv, termi~ki stabilen, najmnogu se koristi za proizvodstvo 

na staklo, opti~ki delovi i vo kerami~ka industrija. Oksidite se 

nesprovodlivi za struja no nekoi oksidi se provodnici a se prmenuvaat kako 

katodi vo energetski kelii od cvrsti oksidi i sistemi za proizvodstvo na 

vodorod. Tie se soedinenija koi sodr`at najmalku eden kisloroden anjon i 

eden metalen katjon. Tie se tipi~no nerastvorlivi vo vodeni rastvori i 

ekstremno stabilni  pri sto nao|aat primena za izrabotka na kerami~ki 

predmeti kako {to se glineni kugli vo naprednata elektronika, kako 

materijal so mala te`ina vo aeronautikata i vo elektrohemijata kako jonski 

provodnici. Metalnite oksidi se bazi~ni anhidridi i mo`at zaradi toa da 

deluvaat kako kiselini so silno redukciono dejstvo vo redukcioni reakcii. 

Cezium oksidot se nao|a kako peleti, par~iwa, pra{ok, tableti ili kako 

nanopra{ok (od Ustanovite na nano-skalso proizvodsvto na amerikanski 

elemneti). Videte Nanotehnologija za pove}e informacii za primena na 

nanotehnologijata. Cezium oksidot e dostapen vo razli~ni koli~ini. Ultra 

visoka ~istota, submikronski i nano pra{ok. Dopolnitelni tehni~ki, 

ista`uva~ki i sigurnosni informacii (MSDS) se dostapni kako i 

referenten kalkulator za pretvorawe na relevatninte merni edinici. 

Ceziumot e Niza S, Grupa 1, Red 6 element. Elektronskata konfiguriacija e 

[Xe] 6s1. Vo negovata osnovna forma, CAS brojot na cezium e 7440-46-2. 

Atomot na Cezium ima radius od 265.5 pm i negoviot Van der Vals radius e 

200.pm.  Ceziumot e ~len na alkalnata grupa metali. Toj e eden od trite 

metali koi se javuvaat kako te~ni pri sobna temperature - drugite se `iva i 

galium. Ceziumot e dostapen kako metal i soedinenija so ~istost od 99% do 

99.999% (ACS ocenka do ultra-visoka ~istost); metali vo forma na folija, 

trepera~ka cel i pra~ka, soedinenija kako submikron i nanopudra. Ceziumot 
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se koristi kako zema~ na kislorod vo vakuum i elektronski cevki kako 

komponenta na fotoelekri~ni kelii. 

Formula CAS br.  Izgled 
Molekularna 

masa 
Gustina 

To~ka na 
topewe 

Cs2O 
20281-

00-9 
@olt do portokalov 

cvrst kristal  
281.81  4650 kg/m-3 490 °C  

 

 

Sigurnosni bele{ki za lantan oksid 

Op{to: 

Sinonimi: lantan  trioksid, lantan cesoksid 

 

Upotreba: 

Molekularna formula: La2O3  

CAS br: 1312-81-8  

 

Fizi~ki osobini: 

Izgled: bel pra{ok 
To~ka na topewe: 2315 C°  
To~ka na vriewe 4200 C°  
Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina (g cm−3): 6.51  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: nezna~itelna 

Stabilnost: 

Stabilen 

Toksikologija: 

Progoltuvawe na golemi koli~ini mo`e da predizvika truewe  

  

Informacii za transport: 

Bezopasen za vozduhot, vodite i drumski transport  
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Sigurnosni bele{ki za silicium (II) oksid 

 

Op{to: 

Sinonimi: Silicium monoksid, oksililen, silicium oksid  

Molekularna formula: SiO  

CAS No: 10097-28-6  

EC No: 233-232-8  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: Kafeavi ili crni grutki ili pra{ok  
To~ka na topewe: ca. 1710 C°  
To~ka na vriewe:1880 C°  
Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina (g cm−3): 2.13  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: 

Stabilnost: 

Stabilen 

Toksikologija: 

Pra{okot mo`e da gi iritira o~ite. Prodol`itelno i ~esto vdi{uvawe 

mo`e da predizvika silikoza. Toksikologijata ne e celosno istra`ena.  

Toksikolo{ki podatoci: 

 

Frazi na rizik 

R36 R37 R38.  

Informacii za transport: 

Bezopasen za vozduhot, vodite i drumski transport  

Li~na za{tita: 

Minimizirawe na izlo`enosta na prav 
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Sigurnosni bele{ki za niobium oksid 

 

Op{to: 

Sinonimi:niobium  pentoksid, kolumbium pentoksid, niobium(V)  oksid, 

diniobium pentaoksid, Niobium(5+) oksid.  

 

Molekularna formula: Nb2O5  

CAS br: 1313-96-8  

EINECS br: 215-213-6  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: bel kristalen pra{ok  

To~ka na topewe: 1520 C°  

To~ka na vriewe: 

Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 

Gustina (g cm−3): 4.6 

To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: nezna~itelna 

 

Stabilnost: 

Stabilen 

Toksikologija: 

Iritira~ki za ko`a,o~i i respiratorniot sistem. 

Toksikolo{ki podatoci:  

ORL-MUS LD50 > 4000 mg kg−1 

Frazi na rizik: 

R36 R37 R38.  

Informacii za transport: 

Bezopasen za vozduhot, vodite i drumski transport  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila. Izbegnuvawe na izlo`enost na pra{ina  
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Bezbednosni frazi  

S26 S36.  

 

Sigurnosni bele{ki za ammonium hidroksid 

 

Op{to: 

Sinonimi: amonija~en rastvor (sodr`i pome|u 12% i 44% amonijak pred 

rastvoraweto), rastvoren amonijak, koncentriran amonijak, voden amonijak, 

amonija~na voda  

 

Molekularna formula: NH4OH  

CAS br: 1336-21-6  

EC br: 215-647-6  

Aneks I Indeks br: 007-001-01-2  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: bezbojna te~nost 

To~ka na topewe: 

To~ka na vriewe:pome|u 38 i100 C° zavisi od koncentracijata  

Gustina na pareata: 1.2  

Pritisok na pareata: 115 mm na 20 C° (zavisi od koncentracija na rastvorot)  

Specifi~na te`ina: tipi~no 0.9 (zavisi od koncentracija na rastvorot)  

To~ka na iluminacija: nema 

Granica na eksplozivnost: 16 - 27%  

Temperatura na samopalewe: 651 C°  

Stabilnost: 

Stabilen.  Inkopatibilno so bakar, bakarni leguri, kiselini, galvansko 

`elezo, cink , aluminium, bronza, dimetil sulfat, `iva, alkalni metali.  

Toksikologija: 

Koncentriran rastvor e ekstremno {teten za o~ite. Duri i kontakt so o~ite 

na razbla`en rastvor mo`e da predizvika seriozno o{tetuvawe na o~ite. 

Toksi~no dokolku se progolta , {tetno dokolku se vdi{i i kontaktot so 

ko`ata. Mnogu {tetno za mikoznite membrane. Korozivno - predizvikuva 

izgorenici. Lahrimator. Tipi~no PEL 50 ppm.  
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Toksikolo{ki podatoci: 

ORL-MAN LDLO 43 mg kg−3 

IHL-HMN LCLO 5000 ppm  

Frazi na rizik: 

R34 (predizvikuva izgorenici) i R50 (mnogu toksi~en za akvati~ni 

organizmi) za koncentracii nad 25%; R34 za koncentracii pome|u 10 - 25%,  

R36, R37 i R38 (iritant) za koncentracii pod 10%. Sekako koncentriraniot 

amowak e {teten pri prsakawe vrz o~ite, pri {to predizvikuva trajni 

o{tetuvawa,  R41 se odnesuva na pogolemi koncentracii. Za ovie sredni 

koncentracii treba da se koristat i slednite frazi na rizik:R20 R21 R22 

R36 R37 R38 R41.  

Ekolo{ki informacii: 

Opasno za `ivotnata sredina. 

Informacii za transport: 

UN No 2672. Klasa na opasnost: 8.0. Pakuvawe, grupa: III.  

Li~na za{tita: 

Kvalitetni za{titni o~ila so strani~na za{tita od prskawe. Dobra 

ventilacija. Da ne se raboti vo otvorena laboratorija so koncentriran 

rastvor na amonium hidroksid. 

Bezbednosni frazi: 

S26 S36 S37 S39 S45 S61. 

 

 

Sigurnosni bele{ki za ammonium nitrat 

 

Op{to: 

Sinonimi: amonija~na sol na azotna kiselina, azotna {alitra, Herko 

prilis, varijabilna forma  

 

Molekularna formula: NH4NO3  

CAS br: 6484-52-2  

EC br: 229-347-8  

Fizi~ki osobini 
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Izgled: proyirni kristali ili bel pra{ok  
To~ka na topewe: 
To~ka na vriewe: ca. 210 C° (se razlo`uva)  
Gustina na pareata: 2.8 (vozduh = 1)  
Pritisok na pareata: 
Gustina (g cm−3): 1.73  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: zna~itelna, supstancijalno endotermi~ka 

Stabilnost: 

Silen oksidans, kontakt so sogoruva~ki material mo`e da predizvika 

po`ar. Inkompatibilen so silni redukcioni agensi, zapaliv material, 

silni kiselini, organogeni, hemiski aktivni metali.  

Toksikologija: 

[teten dokolku se progolta ili vdi{i. Iritant na o~ite, ko`ata i 

respiratorni organi.  

Toksikolo{ki podatoci: 

ORL-RAT LD50 2217 mg kg−1  

Frazi na rizik: 

R8 R20 R21 R22 R36 R37 R38.  

Informacii za transport:  

UN No 1942. Klasa na opasnost 5.1. Grupa na pakuvawe III.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, rakavici, soodvetna ventilacija.  

Bezbednosni frazi:  

S17 S26 S36.  

 

 

Sigurnosni bele{ki za Hlor gas 

 

Op{to: 

Sinonimi: bertolit, molekularen hlor  

Molekularna formula: Cl2  
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CAS br: 7782-50-5  

EC br: 231-959-5  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: svetol zeleno zolt gas so iritira~ki miris  
To~ka na topewe: -101 C°  
To~ka na vriewe: -34 C°  
Gustina na pareata: 2.98 g/l  
Pritisok na pareata: 5.8 bar na 20 C°  
Specifi~na te`ina: 1.47 g/ml na 0C°  
Kriti~na temperatura: 144 C°  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: n/a  

Stabilnost: 

Stabilen. Inkopatabilen so redukcioni agensi, alkoholi 

Toksikologija: 

Toksi~en pri inhalacija, goltawe, kontakt so ko`ata. Vdi{uvaweto mo`e da 

predizvika seriozno o{tetuvawe na belite drobovi ili da ima smrtni 

posledici. 1000ppm (0.1%) e smrtonosna koncentracija za nekolku 

vdi{uvawa a polovina od taa koncentracija e smrtonosna za nekolku minuti. 

Mo`e da predizvika iritacija i izgorenici na ko`ata. OEL (8hr TWA) 1 ppm.  

Toksikolo{ki podatoci: 

IHL-HMN LCLO 2530 mg/m3/30m  

IHL-HMN LCLO 500 ppm/5m  

IHL-RAT LC50 293 ppm/1h  

IHL-MUS LC50 137 ppm/1h  

Frazi na rizik: 

R23 R36 R37 R38 R50.  

Informacii za transport: 

Un No 1017. Kategorija na opasnost 8.0. Kategorija natransport 1.Hazkem kod 

2XE.  

Ekolo{ki informacii: 

Mnogu toksi~en za akvati~ni organizmi. 

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, rakavici, soodvetna ventilacija.  
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Bezbednosni frazi 

S7 S9 S44 S45 S61.  

 

Sigurnosni bele{ki za argon 

Op{to: 

Sinonimi: argon-40, R 740  

Primena: Inerten gas se koristi za skladirawe i ~uvawe na primeroci 

osetlivi na vozduh  

 

Molekularna formula: Ar  

CAS No: 7440-37-1  

EINECS No: 231-147-0  

Fizi~ki osobini 

Izgled: Bezboen i bez miris gas  

To~ka na topewe: -189 C°  

To~ka na vriewe: -186 C°  

Gustina na pareata: 1.38 (vozduh = 1)  

Pritisok na pareata: 

Rastvorlivost vo voda: slaba 

To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

 

Stabilnost: 

Stabilen. Inerten. 

Toksikologija: 

Bez opasen spored direktivata  67/548/EEC.. Predizvikuva gu{ewe vo 

golemi koncentracii dokolku se ispu{ta vo mali prostorii.  

 

 

Informacii za transport:  

UN No 1006. Klasa na opasnost 2.2.  

Li~na za{tita: 

Soodvetna ventilacija 
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Bezbednosni frazi: 

 S38.  

 

Sigurnosni bele{ki za barium acetat 

 

Op{to: 

Sinonimi: Bariumova sol na ocetna kiselina  

 

Primena:  

Molekularna formula: (CH3COO)2Ba  

CAS br: 543-80-6  

EINECS br: 208-849-0  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: Bel pra{ok 

To~ka na topewe: 

To~ka na vriewe 

Gustina na parea: 

Pritisok na parea: 
Gustina (g cm−3): 2.468  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: rastvorliv 

 

Stabilnost: 

Stabilen. Inkompatibilen so silni oksidira~ki agensi, kiselini.  

[tetno dokolku se vdi{uva ili progolta. Mo`e da predizvika iritacija na 

o~ite, ko`ata i respiratorniot sistem  

Podatoci za toksi~nost 

ORL-RAT LD50 921 mg kg−3 

Frazi na rizik: 

 R20 R22.  

Informacii za transport:  

UN No 1564. Klasa na opasnost 6.1. Grupa na pakuvawe III.  
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Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, soodvetna ventilacija. 

 

 

Sigurnosni bele{ki za barium karbonat 

 

Op{to: 

Sinonimi: Barium monokarbonat, C.I. bel pigment 10, C.I. 77099, bariumova 

sol na jaglenorodna kiselina, BF 1 (sol), BW-C3, BW-P, bel pigment 10  

 

Molekularna formula: BaCO3  

CAS br: 513-77-9  

EINECS br: 208-167-3  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: Bel pra{ok 

To~ka na topewe: 1300 C°  

To~ka na vriewe: 

Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina (g cm−3): 4.43  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Rastvorlivost vo voda: nezna~itelno 

  

Stabilnost: 

Stabilen. Inkompatibilen so silni  kiselini.  

Toksikologija: 

[tetno dokolku se progolta, vdi{i ili apsorbira preku ko`ata. Iritant na 

ko`ata i o~ite. 

Podatoci za toksi~nost: 

 

ORL-MAN LDLO 800 mg kg−1 

ORL-HMN LDLO 17 mg kg−1 

ORL-RAT LD50 418 mg kg−1  



 31 

ORL-MUS LD50 200 mg kg−1 

IPR-MUS LD50 50 mg kg−1 

Frazi na rizik: 

R20 R21 R22 R36 R38.  

Informacii za transport  

UN No 1564. Grupa na pakuvawe II. Klasa na opasnost 6.1.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, soodvetna ventilacija. 

Bezbednosni frazi  

S24 S25 S26.  

 

Sigurnosni bele{ki za barium nitrat 

 

Op{to: 

Sinonimi: Barium (II) nitrat, barium dinitrat, bariumova sol na azotna 

kiselina  

 

Molekularna formula: Ba(NO3)2  

CAS No: 10022-31-8  

EC No: 233-020-5  

Aneks I Indeks br: 056-002-00-7  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: tvrda masa  
To~ka na topewe: 592 C°  
To~ka na vriewe: 
Gustina na pareata: 9.0 (vozduh = 1)  
Pritisok na pareata: 
Gustina (g cm−3): 3.24  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

 

Rastvorlivost vo voda: umerena 

 

Stabilnost: 
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Stabilen. Silen oksidans - kontakt so zapaliv material mo`e da 

predizvika po`ar. Nekopmatibilen so zapaliv material, redukcioni agensi, 

kiselini, anhidridi na kiselini. Osetlivo na vlaga  

Toksikologija: 

Otrov. Mo`e da bide smrtonosen dokolku se progolta. Hroni~na izlo`enost 

mo`e da dovede do o{tetuvawe na CNS, crniot drob, iritacija, kamewa vo 

bubreg. Iritant na respiratorniot sistem Tipi~nol TLV/TWA 0.5 mg m-3  

Podatoci za toksi~nost: 

 

ORL-RAT LD50 355 mg kg−1 

ORL-MUS LD50 266 mg kg-−1  

IVN-MUS LD50 8.5 mg kg−1  

Frazi na rizik: 

R8 R20 R25 R37.  

Informacii za transport 

UN No 1446. Glavna klasa na opasnost 5.1. Pomo{na klasa na opasnost 6.1. 

Grupa na pakuvawe II.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, soodvetna ventilacija. 

Bezbednosni frazi: 

S28.  

 

Sigurnosni bele{ki za barium hidroksid, anhidriden 

 

Op{to: 

Sinonimi: Barium hidroksid  

 

Molekularna formula: Ba(OH)2  

CAS br: 17194-00-2  

EINECS br: 241-234-5  

EC No: 056-002-00-7  

Fizi~ki osobini: 
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Izgled: Bel kristalen pra{ok 
To~ka na topewe: 408 C°  
Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina (g cm−3): 2.18  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: rastvorliv 

Stabilnost: 

Stabilen. Nekompatibilen so kiselini, jaglerod dioksid, vlaga.  

Toksikologija: 

Korozivno - predizvikuva izgorenici.[tetno dokolku se vdi{e, progolta iv 

o kontakt so o~ite i ko`ata. Mo`e da predizvika seriozno o{tetuvawe na 

o~ite.Typical TWA (as Ba) 0.5 mg/m3.  

Podatoci za toksi~nost: 

ORL-MAM LD50 308 mg kg−1 

Frazi na rizik: 

R20 R21 R22 R34 R41.  

Informacii za transport: 

UN No 3262. Grupa na pakuvawe III. Klasa na opasnost 8.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, soodvetna ventilacija. Da ne se vdi{uva pra{ina.  

Bezbednosni frazi: 

S26 S28.  

 

 

 

Sigurnosni bele{ki za kalcium hidroksid 

 

Op{to: 
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Sinonimi: kalciumhidrat, calcium dihidroksid, yvonest rudnik, biokalk, 

karboksid, hidratna var, limbuks, varno mleko, varna vodal  

 

Molekularna formula: Ca(OH)2  

CAS br: 1305-62-0  

EC br: 215-137-3  

Fizi~ki osobini 

Izgled:Bel ili bezboen pra{ok, mala matnost na vodeniot rastvor  
To~ka na topewe: 580 C°  
To~ka na vriewe: 
Gustina na pareata: 2.5 (vozduh= 1)  
Pritisok na pareata: 
Gustina (g cm−3): 2.24  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: slaba 

  

Stabilnost: 

Stabilen. Nekompatibilen so silni kiselini.  

Toksikologija: 

Iritira~ki za o~ite ko`ata i respiratorniot sistem. Korozivno - 

predizvikuva izgorenici. Tipi~no TLV/TWA 5 mg m−3  

 

Podatoci za toksi~nost: 

ORL-RAT LD50 7340 mg kg−1  

ORL-MUS LD50 7300 mg kg−1  

Frazi na rizik: 

  

R34 R36 R37 R38 R41.  

Informacii za transport: 

Ne e opasen za vozdu{en, morski ili drumski transport  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila. Minimizirawe na kontaktot so pra{ina.  
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Bezbednosni frazi: 

  

S22 S26 S39 S45.  

 

 

Sigurnosni bele{ki za natrium hidroksid (kausti~na soda) 

 

Op{to: 

Sinonimi: Kausti;na soda, natrium lu`ina, lu`ina, bel kaustik, acetnatron, 

askarit, Kolo-grilrejn, Kolo-tapeta, natrium hidrat, fotofoil et~ant, 

NAOH, STCC 4935235 natrium hidroksid granuli, Luisova gavolsko-crvena 

lu`ina, toso biser. 

Molekularna formula: NaOH  

CAS br: 1310-73-2  

EC br: 215-185-5  

Aneks I Indeks br: 011-002-00-6  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: bela cvrsta supstancija bez miris (vo forma na tableti) 

To~ka na topewe: 318 C°  

To~ka na vriewe: 1390 C°  

Gustina na pareata: 

Pritisok na pareata: 1 mm Hg at 739 C°  

Specifi~na te`ina: 2.12  

To~ka na iluminacija: n/a  

Granica na eksplozivnost: n/a  

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: Visoka (razlo`uvaweto vo voda e silno 

egzotermi~ki)  

Stabilnost: 

Stabilen. Nekompatibilen so raznovidni materijali , vklu~uvaj}i mnogu 

metali, ammonium soedinenija, cijanidi, kiselini, azotni soedinenija, 

fenoli, zapalivi organogeni. Higroskopen. Toplinata na rastvorot e visoka 

i mo`e da predizvika opasno pregrevawe pri koristewe mali koli~ini na 

voda. Go apsorbira jaglerodniot dioksid od vozduhot. 

Toksikologija: 
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Mnogu koroziven. Predizvikuva izgorenici. Mo`e da predizvika seriozno 

ili trajno o{tetuvawe na o~ite. Mnogu toksi~en ako se progolta. [teten pri 

kontakt so ko`ata ili vdi{uvawe na prav.Tipi~en STEL 2 mg m−1.  

Podatoci za toksi~nost: 

IPR-MUS LD50 40 mg kg−1 

Podatoci za iritacija: 

EYE-MKY 1%/24h sev  

SKN-RBT 500 mg/24h sev  

EYE-RBT 1% sev  

Frazi na rizik: 

R35. 

Informacii za transport:  

Klasa na opasnost 8.0. Grupa na pakuvawe II. UN br. 1823. EMS br. 8.0-06.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, soodvetna ventilacija, Neoprene ili PVC rakavici 

(upotreba na Standard EN 374 od Direktiva na EU 89/689/EEZ).  

Bezbednosni frazi: 

S26 S37 S39 S45. 

 

Cerium oksidot: 

Cerium oksidot e nerastvorliv vo voda, kristalniot Cerium e 

kompatabilen so bazi~na sredina (osnoven) pH rastvori. Cerium Hidroksid 

naj~esto e dostapen vo bilo koi koli~ni na pazarot. Vo forma na visoka 

~istot i, nanopra{oci. Razli~nite komercijalni primeni vklu~uvaat 

upotreba vo metalurgijata, industrija na staklo, polirawe na staklo, 

kerami~ka industrija, katalizatori, kako elektrolit vo baterii so cvrsti 

oksidi vo kombinacija so itrium, gadolinium, samarium ili fosfor. Vo 

~eli~nata industrija se koristi za otstranuvawe na kislorodot i sulfurot 

preku formirawe na stabilni oksisulfidi i vrzuvawe na nesakanite 

elementi vo tragovi kako {to e olovoto i antimonot. Pretstavuva 

najefikasen material za polirawe na precizna optika. Dopolnitelni 

idfomracii vo pogled na tehni~ki podatoci, istra`uvawe i sigurnosni 

(MSDS) bele{ki se dostapni kako Kalkulator za reference za pretvorawe 

na relevantni merni edinici.  

Ceriumot e Niza F, Grupa 3, Red 6 element. Elektronskata konfiguriacija e 

[Xe]4f26s2. Vo negovata osnovna forma, CAS brojot na cerium e 7440-45-1. 
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Atomot na Cerium ima radius od 182.5 pm I negoviot Van der Vals radius e 

181.pm.  Ceriumot e proizveduvan i distribuiran pod trgovsko ime retki 

zemji.Ceriumot e najzastapen od metalite vo grupata na Retki metali. 

Hemiski se karakterizira so dvovalentnata sostojba, +3 i +4 valentnost. 

Sostojbata na Ceriumot e edinstvena po toa {to e edinstvena retka zemja 

koja e stabilna vo vodeni rastvori vo valentnost razli~na od +3. Zaradi 

toa e silno kiselinska. Isto taka pretstavuva silen oksidans. Sostojbata 

na Ceriumot isto taka se poistovetuva so drugite trivalentni retki zemji. 

Brojnite komercijalni primeni na Ceriumot vklu~uvaat metalurgija, staklo 

i polirawe na staklo, keramika, katalizatori, kako elektrolit za tvrdi 

oksidni }elii za gorivo koga e spu{ten vo itrium, gadolinium ili samarium 

i vo fosfori. Pri proziveduvaweto na ~elik se koristi za osloboduvawe 

na kislorod i sulfur preku formirawe na stabilen oksisulfidi i preku 

spojuvawe na neposakuvani elementi kako {to se olovo i antimon. Se smeta 

deka e najefikasniot agens za polirawe na staklo vo polirawa vo 

preciznata optika. Se koristi i za obezbojuvawe na staklo preku 

zadr`uvawe na `elezoto vo negovata `elezna sostojba. 

 

Formula 
CAS 
No.  

Izgled  
Molarna 
te`ina 

Rsstvorlivost Stabilnost 

Ce(OH)4.x 
H2O 

12014-
56-1 

Bel 208.15 
Rastvorliv vo voda i 

silni mineralni kiselini 
Lesno 

higroskopen  

 

 

 

Sigurnosni bele{ki za celuloza 

 

Op{to: 

 

Molekularna formula: (C6H10O5)n  

CAS br: 9004-34-6  

EINECS br:  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: Bel pra{ok 
To~ka na topewe:  
To~ka na vriewe: 
Gustina na parea:  
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Pritisok na parea: 

Gustina (g cm−3): ca. 1.5  

To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: nezna~itelna 

 

Stabilnost: 

Stabilen. Zapaliva. Inkompatabilna so silni oksidira~ki agensi. 

Toksikologija: 

Mo`e da predizvika iritacija na o~ite. Tipi~na TLV/TWA 10 mg m−3.  

 

Bezopasen za vozdu{en, morski i drumski transport. 

Minimizirawe na izlo`enosta 

 

 

Sigurnosni bele{ki za `elezo(II)  oksid 

 

Op{to: 

Sinonimi: @elezen oksid  

Upotreba: 

Molekularna formula: FeO  

CAS br: 1345-25-1  

EINECS br: 215-721-8  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: cvrsta materija  
To~ka na topewe:  
To~ka na vriewe: 
Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina (g cm−3): 5.7 

To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: 
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Stabilnost: 

Stabilen. Inkompatabilen so silni oksidira~ki agensi.Visoko zapaliv.  

Toksikologija: 

Mo`e da bide {teten dokolku se progolta, vdi{i ili apsorbira preku 

ko`ata. Dolgotrajnata izlo`enost mo`e da bide {tetna. 

Podatoci za toksi~nost: 

 

Frazi na rizik: 

R11.  

Informacii za transport:  

 

UN br 3178. Klasa na opasnost 4.1. Grupa na pakuvawe III.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila.  

Bezbednosni frazi: 

S7 S9 S16 S33. 

 

 

Sigurnosni bele{ki za nikel (III)  oksid 

 

Op{to: 

Sinonimi: Crn nikel oksid, nikel oksid, nikel peroksid. 

Molekularna formula: Ni2O3 

CAS br: 1314-06-3  

EC br:  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: cvrsta materija 
To~ka na topewe:  
To~ka na vriewe: 
Gustina na parea:  
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Pritisok na parea: 
Specifi~na te`ina: 4.84  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

 

Stabilnost: 

Stabilen . 

Toksikologija: 

Mnogu soedinenija na nikelot, vklu~itelno i nikel oksidot se kancerogeni. 

Dolgotrajno izlo`uvawe na pra{ina mo`e da predizvika o{tetuvawe na 

belite drobovi i zgolemen rizik za rak nab elite drobovi ili nosot. 

[tetno pri goltawe, vdi{uvawe i kontakt so ko`a. Mo`e da predizvika 

izgorenici na ko`ata. Poslab iritant na ko`ata. Iritira~ki za ko`ata. 

Tipi~en TLV 0.1 ppm.  

Informacii za transport: 

Li~na za{tita 

Za{titni o~ila, rakavici i dobra ventilacija. Obezbeduvawe na dobri 

uslovi i procedure zaradi prevencija od pra{ina vo rabotnata sredina. 

 

 

Sigurnosni bele{ki za azotna kiselina (koncentrirana) 

  

Op{to: 

Sinonimi: azotna kiselina, akva fortis  

Molekularna formula: HNO3  

CAS br: 7697-37-2  

EC br: 231-714-2  

Fizi~ki osobini 

Izgled: bezbojna te~nost co zagu{uva~ki miris 
To~ka na topewe: -42 C°  
To~ka na vriewe: 121 C° (69% vrie. 86C°)  
Specifi~na te`ina: 1.41  
Pritisok na pareata: 62 mm Hg na 20 C° (68%)  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 
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Temperatura na samopalewe: 

 

Stabilnost: 

Stabilen. Silen oksidans. Izbegnuvawe na kontakt so silni bazi, silni 

redukcioni sredstva, alkali, najgolem del od metalite, organski 

materijali, alkoholi, karbidi. Korodira~ki za ~elikot. Osetliv na 

svetlina  

Toksikologija: 

Mo`e da bide smrtonosendokolku se progolta ili vdi{e. Silno koroziven. 

Kontakt so ko`ata mo`e da predizvika izgorenici i trajni posledici.. TLV 

2 ppm. OES hroni~no 5 mg/m3  

Podatoci za toksi~nost: 

  

IHL-RAT LC50 244 ppm (NO2)/30m  

ORL-HMN LDLO 430 mg kg−1 

Frazi na rizik: 

 

R8 R23 R24 R25 R34 R41.  

Informacii za transport:  

 

UN No 2031. Grupa na pakuvawe II. . Klasa na opasnost 8.0. Transportna 

kategorija 2.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila ili maska za lice. Hauba za isparuvawa  

Bezbednosni frazi 

S23 S26 S36 S37 S39 S45. 
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Sigurnosni bele{ki za stroncium nitrat 

 

Op{to. 

Sinonimi: Stroncium(II) nitrat, stronciumova sol na azotnata kiselina 

Molekularna formula: Sr(NO3)2  

CAS br: 10042-76-9  

EC br: 233-131-9  

Fizi~ki osobini: 

Izgled: Beli granuli ili pra{ok  
To~ka na topewe: 570 C  
To~ka na vriewe: 
Gustina  na pareata: 7.3 (vozduh = 1)  
Pritisok  na pareata: 
Gustina (g cm−3): 2.99  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: zna~itelna 

  

Stabilnost: 

Stabilen . Silen oksidans - kontakt so zapaliv materijal mo`e da 

predizvika po`ar. Inkompatabilen so silni redukcioni agensi, zapaliv 

materijal. 

Toksikologija: 

Iritira~ki za o~i ko`a i respiratoren sistem. 

Podatoci za toksi~nost: 

 

ORL-RAT LD50 2750 mg kg−1 

IPR-RAT LD50 540 mg kg−1  

ORL-MUS LD50 1826 mg kg−1 

ORL-RBT LD50 3865 mg kg−1 

Frazi na rizik:  

R8 R36 R37 R38.  

Informacii za transport   

UN No 1507. Klasa na opasnost 5.1. Grupa na pakuvawe III.  
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Bezbednosni frazi:  

S26.  

 

Sigurnosni bele{ki za cirkonium karbonat 

 

Op{to: 

Sinonimi: bazi~en cirkonium karbonat 

Upotreba: 

Molekularna formula: 2ZrO2.CO2. x H2O (voobi~aeno kontaminiran so mal 

procent na hafnium) 

CAS br: 12671-00-0  

EC br:  

Fizi~ki osobini 

Izgled: bel pra{ok 

To~ka na topewe:  
To~ka na vriewe: 
Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina: (g cm3): 

To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe 

 

Rastvorlivost vo voda: nerastvorliv 

  

Stabilnost: 

Stabilen. Nezapaliv. 

Toksikologija: 

Mo`e da pretstavuva iritant -toksikologijata ne e celosno istra`ena. 

Podatoci za toksi~nost: 

 

Informacii za transport:  

Ne opasen za vozdu{en, morski i drumski transport. 
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IV.10.2 PGMS - PGM Soli 

 

Sigurnosni bele{ki za Platina (II) Nitrat rastvor 

 

Soedinenie: Platina(II) nitrat rastvor 

Formula: Pt(NO3)2 

Molekularna 

te`ina: 
 319.08 

Sodr`ina na metal: 10.0% (max) 

Boja izgled: `olto kafeav rastvor 

Stabilnost: Stabilen na vozduh 

C.A.S. No.:  18496-40-7 

Pakuvawe: 100g, 500g, 1000g 

Skladirawe: 
Skladirawe na sobna temperatura i hermeti~ki 

zatvoren 
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Sigurnosni bele{ki za palladium nitrat hidrat 

 

Soedinenie Paladium nitrat, hidrat 

Formula Pd(NO3)2 nH2O  

Molekularna 

te`ina 
230.72(anhy) 

Sodr`ina na 

metal 
41.0% 

Boja izgled Kafeav pra{ok 

Stabilnost Osetliv na vozduh 

Rastvorlivost 

Rastvorliv vo voda so me{awe, precipitira vo 

kafeava bazi~na sol, celosno rastvorliv vo 

razbla`ena HNO3 

C.A.S. No. 10102-05-3 

Pakuvawe 5g, 10g, 20g, 50g, 100g, 500g, 1000g 

Skladirawe Hermeti~ki zatvoren, suva sredina 
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Sigurnosni bele{ki za Rodium (III) Nitrat rastvor 

 

 

Soedinenie Rodium (III) nitrat rastvor  

Formula Rh(NO3)3 

Molekularna 

te`ina 
288.60(anhy) 

Sodr`ina na metal 10.0% 

Boja izgled @olta te~nost 

Stabilnost Stabilen na vozduh 

Rastvorlivost   

C.A.S. No.  10139-58-9 

Pakuvawe 100ml, 500ml/boca 

Skladirawe Sobna temperatura, suva sredina 
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IV.10.3 Materijali za odr`uvawe 

 

Sigurnosni bele{ki za Natrium nitrat 

 

Op{to: 

Sinonimi: nitratin, natriumova soda, ~ileanska {alitra, natriumova 

{alitra, natriumova sol na azotna kiselina  

 

Molekularna formula: NaNO3  

CAS br: 7631-99-4  

EC br: 231-554-3  

Fizi~ki osobini:  

Izgled: Bezbojni kristali ili bel pra{ok 

To~ka na topewe: 306 C°  

To~ka na vriewe: 

Gustina  na pareata: 2.9 (vozduh = 1)  

Pritisok  na pareata: 
Gustina (g cm−1): 2.26  
To~ka na iluminacija: 
Granici na eksplozija: 

Temperatura na samopalewe: 

Rastvorlivost vo voda: Rastvorliv 

  

Stabilnost: 

Stabilen. Silen oksidans - mo`e da predizvika palewe na zapaliv 

materijal. Nekompatibilen so cijanidi, zapaliv material, silni 

redukcioni agensi, aluminium  

Toksikologija: 

[tetno dokolku se progolta. Iritira~ki za o~ite, ko`ata i respiratoren 

sistem. 

Podatoci za toksi~nost: 

 

ORL-CHD LDLO 22.5 mg kg−1 
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ORL-RAT LD50 1267 mg kg−1 

IVN-MUS LD50 175 mg kg−1 

ORL-RBT LD50 2680 mg kg−1  

Frazi na rizik: 

R8 R22 R36 R37 R38. 

Informacii za transport:  

 

UN br. 1498. Klasa na opasnost 5.1. Grupa na pakuvawe III. UK transport 

kategorija 3.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila. 

Bezbednosni frazi : 

 

S17 S26 S27 S36 S37 S39 

 

IV.10.3.1 Maziva 

 

Sigurnosni bele{ki za glicerol 

 

 

Op{to: 

Sinonimi: glicerin, glicerol USP, glicerin, 1,2,3-propanetriol, 

propanetriol,  

  1,2,3-trihidrksipropan, bulbold, citifluor AF 2, kristal, emergi 916, 

glirol,  

  glicerol optialgan, gliciterol, glicil alkohol, osmoglin, pricerin 9091  

   

Upotreba: Naj~esto upotrebuvan, kako dodaok na hranata (emulgator, 

zgusnuva~, stabilizator), dodatok vo kozmeti~ki preparati, podma~kuva~ 

,antifriz  i d r . 

   

Molekularna formula: C3H8O3 strukturna: CH2OHCHOHCH2OH 

  CAS br: 56-81-5  

  EC br: 200-289-5  

 

Fizi~ki osobini:  
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  Izgled: Viskozna bezbojna ili `olta te~nost 

  To~ka na topewe: 17.8 C°  

  To~ka na vriewe: 290 C°  

  Gustina  na pareata: 3.17 g/l  

  Pritisok na pareata: < 1mm Hg na 20 C°  

 Specifi~na te`ina: 1.261  

  To~ka na iluminacija: 160 C° (zatvoren sad)  

  Granica na eksplozija: ponisko od 0.9%  

  Temperatura na samopalewe: 370 C°  

  Kriti~na temperatura: 492.2 C°  

  Kriti~en pritisok: 42.5 atm  

 

Stabilnost: 

Stabilen. Inkompatibilen so perhlorna kiselina, oloven oksid, oceten 

anhidrid, nitrobenzene, hlor, peroksidi, silni kiselini, silni bazi. 

Zapaliv. 

 

Toksikologija: 

  Pareata e iritant na respiratorniot system vo visoki koncentracii. 

Pove}ekraten kontakt so ko`ata mo`e da predizvika dehidratacija. Tipi~en 

 TLV 10 mg/m3 . Ne e opasen spored direktivata directive 67/548/EC.  

   

Podatoci za toksi~nost 

  IPR-RAT LD50 8700 mg kg−1 

  ORL-RAT LD50 12600 mg kg−1 

  SCU-RAT LD50 100 mg kg−1 

  ORL-MUS LD50 8700 mg kg−1 

   

Li~na za{tita: 

  Minimizirawe na kontaktot.  

   

Bezbednosni frazi 

  S26 S36.  

 

 

 

 

 

 

Sigurnosni bele{ki za glicerol-D8 
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Op{to 

Sinonimi:  

 Molekularna formula: C3D8O3  

  CAS No: 7325-17-9  

  EINECS No:  

 

Fizi~ki osobini:  

  Izgled: bezbojna viskozna te~nost 

  To~ka na topewe: 20 C°  

  To~ka na vriewe: 182 C° na 20 mm Hg  

  Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
  Gustina (g cm−3): 1.37  

  To~ka na iluminacija: 113 C° (zatvoren)  

  Granica na eksplozija: 0.9% (niska)  

  Temperatura na samopalewe: 370 C°  

  Rastvorlivost vo voda: celosno 

 

Stabilnost: 

Stabilen, no osetliv na vlaga. Inkompatibilen so silni bazi, silni 

oksidira~ki agensi. 

 

Toksikologija: 

Ne e opasen spored direktivata 67/548/EEC.  

   

   

Informacii za transport:  

  Bezopasen za vozdu{en, morski i drumski transport  

 

Li~na za{tita: 

  Minimizirawe na izlo`enosta. 
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IV.10. 4 Energii 

 

IV.10.4.1 Sigurnosni bele{ki za priroden gas - metan 

 

Op{to 

Sinonimi: eksploziven gas, mo~uri{en gas, R 50, biogas, priroden gas, 

(prirodniot gas e prete`no metan, no sodr`i mali koli~ini na 

hidrokarbonati. Voobi~aeno se dodava sostojka so neprijaten miris kako 

{to e metantiol za da dobie prepoznatliva mirizba 

Molekularna formula: CH4  

CAS br: 74-82-8  

EINECS br: 200-812-7  

Aneks I Indeks br: 601-001-00-4  

Fizi~ki osobini:  

Izgled: bezboen i gas bez miris  
To~ka na topewe: -182 C°  
To~ka na vriewe: -164 C°  
Gustina na parea:  
Pritisok na parea: 
Gustina: 0.717 g/l na 20 C°.  
To~ka na iluminacija: -221 C  
Granica na eksplozija: 5 - 15%  
Temperatura na samopalewe: 537 C°  
Rastvorlivost vo voda: blaga (35 ml/l na 20 C°)  
  
Stabilnost: 

Stabilen. Ekstremno zapaliv - niska to~ka na iluminacija; izme{an so 

vozduh pretstavuva opasnost od eksplozija. Reagira burno so preodni 

halogeni elementi. Inkompatibilen so silni oksidira~ki materii, 

halogeni, preodni halogeni, kislorod. 

Toksikologija: 

Iritant 

Podatoci za toksi~nost: 

Frazi na rizik 

R12.  

Informacii za transport  
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UN No 3167. Klasa na opasnost  2.1.  

Li~na za{tita: 

Za{titni o~ila, dobra ventilacija. Otstranuvawe na zapalivi izvori od 

rabotnata sredina. Koristewe na povraten ventil na cilindrite so 

komprimiran gas.  

 

Bezbednosni frazi 

S9 S16 S33.  

IV.11. Prilozi 

IV.11.1 Plan na lokacijata na materijalite vo Xonson Meti Makedonija : 
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kalibracija 

Suvi 

Sirovini 

(Magacin) 

Lokacii so specijalni 

rezervoari za Te~ni 

Sirovini 

Hlorna 

stanica 

Pomo{ni materii 

(SCR system za 

namaluvawe na 

azotni oksidi) 
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V. Skladirawe i rakuvawe na surovi materijali, proizvodi i otpadni 

materijali 
 
JMMK gi po~ituva site regulatorni barawa pri gradewe na kapaciteti za 

skladirawe na surovi materijali, proizvodi i otpadni materijali. Pri 

pregleduvawe na pra{awata za skladirawe i rakuvawe, dopolnitelno se 

zemaat vo predvid karakteristikite na surovite materijali, proizvodite i 

otpadniot materijal, koi se skladiraat,  

 

Vo pogonot za AVK (avto-katalizatori) te~nostite se skladiraat na takov 

na~in, pri koj se minimizira gubewe na te~nost kako rezultat na isturawe i 

istekuvaawe. Voglavno, te~nostite se skladirani vo soodvetni zape~ateni i 

izdr`livi sadovi na paleti.  Dopolnitelno, skladiraweto na opasni 

materii se vr{i na re{etkasta paleta koja ima odreden za{titen prostor 

ili pak  odreden soodveten prostor na podot, koj pak se sostoi od re{etkast 

sistem i korito. Vo toj prostor e obezbedeno soodvetna oblast za pristap na 

vilu{kar 

 

Site materii so koi se rakuva vo prostorot za suvi pra{kasti materii, }e 

bidat zadr`ani vo procesot i mehanizmite za tovarewe. Dopolnitelno, 

re{etkast za{titen prostor }e se koristi vo slu~aj na istekuvawe na nekoja 

te~na surova materija.  

Cvrstiot otpaden materijal ili }e se isfrla vo deponija, reciklira, ili 

}e se prati za povtorna upotreba vo kapacitetite na JMMM vo Brimsdaon. 

Nema da ima fugitivni zra~ewa vo cevkovodniot sistem za otpadna 

sanitarna voda, poradi samiot fakt {to celata oblast e napravena da nema 

slivnici (osven administrativnata oblast i nekolku zoni vo dvornoto 

mesto), a site operacii na manipulirawe so te~nite i pra{kastite 

hemikalii se izvr{uva vo zatvoreni specifi~ni sistemi, po najvisoki 

standardi, koi obezbeduvaat sigurnost vo za{titata od eventualno 

istekuvawe. Site rezervoari za te~ni hemikalii se napraveni so dvojni 

yidovi , kako i so soodvetna ogradena oblast. Otpadnite te~ni opasni 

materii privremeno se skladiraat vo zatvoreni rezervoari od 1000 litri, 

od kade po pat na zatvoren sistem se preto~uvaat vo pogolem skladi{en 

rezervoar, od koj pak so specijalni i ovlasteni vozila (cisterni) se nosat 

kon lokacija vo koja bi mo`ele da se tretiraat respektivno i soglasno so  

legislativata za opasen otpad.  

Opasnite otpadi koi se vo cvrsta ili polucvrsta sostojba, se pra}aat 

zaedno so soodvetniot rezervoar vo koj {to se nao|aat, na tretman za trajno 

uni{tuvawe ili prerabotka, no isto taka soglasno legislativata za takov 

vid na otpad.  

Neopasniot otpad koj {to se sostoi od hartii, plastika, metal i drvo, se 
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separira, ispolzuvaj}i go sistemot i politikata na XMMK za minimizirawe 

i reciklirawe na otpadot . Najgolemiot del od otpadot od vlezot na 

proizvodnite procesi se iskoristuva na izlezot od samiot proces, 

blagodarenie na idejnite in`enerski re{enija, dodeka ona {to nemo`e da 

se iskoristi se otfrla vo soodvetna ozna~eni kanti, od kade se nosi vo 

recikla`niot centar vo dvorot na fabrikata i vo soodveten vremenski 

interval se sobira za reciklirawe od ovlastena kompanija koja go otkupuva 

istiot od nas.  

Za sekoj vid na otpad e nazna~eno posebno mesto na privremeno skladirawe 

V.1 Pogonski sistemi i oprema  

 

Proizvodstvenata oblast se sostoi voglavno od dve zna~ajni 

grupi na oprema: 

 Oprema za skladirawe na suv para{ok i sadovi za me{awe so kapacitet 

od 600 do 4000 litri koi proizveduvaat ili skladiraat razli~ni 

vodeni me{avini na pra{oci.  

 

 Grupi na oprema za avtomatsko oblo`uvawe  (sekoja da sodr`i dva para 

oblo`uva~ki stanici /su{alni) koi odat vo pove}e stati~ni pe~ki, a 

rezultatite od tie procesi, koi se javuvaat vo vid na emisii se 

namaluvaat preku sistemot za namaluvawe na azotni oksidi ( SCR – 

sistemot) pred da izlezat vo atmosferata.  
 

Klu~na oprema 
Oblo`uva~ki parovi (po nogara) 2 
Pe~ki Do 15 
Su{alni 4 

 

 

V.1.1 Sistemi za ventilacija  

 

Site prostorii kade se odviva procesot imaat soodvetna ventilacija, 

instalirana i upravuvana kako {to treba za da se osigura deka granicite za 

izlo`enost na rabotnoto mesto ne se preminati. Ponatamo{nata rabota na 

ovie sistemi za ventilacija }e se testiraat vo soglasnost so rasporedot za 

planirano preventivno odr`uvawe(PPO).      

Soodvetni merki za ubla`uvawe i prigu{uvawe na zvukot treba da se 

instaliraat vklu~uvaj}i lajsni i pridu{uva~i.  

Proceneto godi{no ispu{tawe na IOS (Isparlivi Organski Soedinenija) i 

drugi supstancii od glavniot sistem za ventilacija vo zradata i na drugi 

mesta vo sklop na instalacijata e prestaveno vo baraweto 
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V.1.2 Sistemi za za{tita od pregolem pritisok  

 

Site sadovi rabotat koga se vo otvorena polo`ba pod normalen 

atmosferski pritisok. Pe~kite imaat vgradeno kontrolni sistemi po 

najnovi standardi koi obezbeduvaat predvremeno otkrivawe na pregolem 

pritisok kako i drugi ekolo{ki i bezbednosni rizici.  

V.1.3 Pumpi, vakuum sistemi, plinski kompresori, sistemi za me{awe i 

ventili  

 

Ovoj del dava pregled na klu~nata oprema {to se koristi vo procesot i 

poka`uva kako se odr`uva opremata. Site ovie sistemi se vklu~eni vo 

seopfatnata programa za planirano preventivno odr`uvawe (PPO)  

Glavnoto PPO obi~no se izveduva za vreme na periodite na isklu~uvawe 

ili vikendite.  

Pumpi 

Procesnite pumpi se kombinacija od vozdu{ni pumpi so dvojna 

pregrada, peristalti~ni i centrifugalni pumpi. Pumpite se ozna~eni 

za da mo`e da se nadgleduva rabotata. Pumpite so dvojna pregrada se 

soodvetno cvrsti i ovozmo`uvaat transfer na mnogu gusti i leplivi 

rastvori.   

Pumpite nadvor od zgradata se ~uvaat na soodvetni mesta.  

 

Vakuum sistemi 

Vakum sistemite se instalirani i se sozdadeni od venturni sistemi 

ili vakum pumpi so sad za prifa}awe so soodvedna golemina.  

Kompresori  

Kompresorite se ~uvaat na odredeni mesta  i koristat soodvetno 

sredtstvo za podma~kuvawe koe lesno se raspa|a (“SSR Ultra 

razladuva~”). Podot vo prostorijata so kompresor e nama~kan so boja 

otporna na hemikalii.    

Me{a~i / Ventili  

Istekuvawe okolu zape~atuvaweto ne dozvoluva ispu{tawe vo 

vozduhot. Vgradeni okrugli ventili od ~elik koj ne r|osuva, se 

koristat spored specifikaciite na proizveduva~ot. Istekuvawe od 

ovie ventili ne dozvoluva ispu{tawe vo vozduhot.  
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Sadovi 

Sadovite se od ~elik koj ne `r|osuva konstruirani spored soodvetni 

standardi i vo sklad so procesnite hemikalii. Sadovite i 

dopolnitelnite predmeti ke bidat razgledani na studijata za HAZOP 

(Opasnost i Upotreblivost) i  vo prou~uvawa za procenka na rizik.    

V.1.4 Sistemi za greewe i ladewe  

 

Vodata za ladewe se nanesuva preku izolacijata na site sadovi za me{awe i 

skladirawe za da se odr`at soodvetnite karakteristiki na me{avinata. 

Nema potreba da se kontroliea temperaturata na reakcija. Procesnoto 

zagrevawe se obezbeduva vo ramkite na sistemite SKR (Selektivna 

Kataliti~ka Redukcija) za da se podigne temperaturata na protok na plin so 

cel obezbeduvawe na optimalni uslovi za rabotewe na SKR sistemot. 

Plinot za pe~kite se snabduva preku soodveten cevkovod za gas koj {to 

redovno se testira i se sledi preku sistemot i rasporedot za planirano 

preventivno odr`uvawe. Cevkovodot se snabduva so priroden gas od 

priklu~no mesto vo dvorot na fabrikata koe se spojuva so nacionalniot 

cevkovod za priroden gas. Lokacijata na spojuvaweto e ogradena i 

obezbedeno respektivno dr`avnite normativi. 

V.1.5 Za{titno ~uvawe  

Site sadovi za za{titno ~uvawe povrzani so pogonot gi ispolnuvaat 

slednite uslovi: 

 se neprobojni i otporni na materiite koi se skladirani vo niv 

 nemaat otvor (na pr. odvodni cevki ili ~e{mi) 

  se napraveni da sobiraat istekuvawa od sadot i mesta kade ima 

vmetnuvawa i popolnuvawa 

  ima pogolem kapacitet od 110% od najgolemiot sad ili 25% od 

vkupniot kapacitet 

 redovno da se vr{i vizuelna inspekcija na ona {to se nao|a vo sadot 

  se ispumpuva sodr`inata na sadot ili ra~no se isfrla, posle 

proverkata od eventualna kontaminacija 

  ima redovno isplanirana inspekcija na gorenavedenite to~ki i 

strukturalen integritet na za{titnite sadovi (naj~esto, vizuelno). 

 

V.1.6  Sistemi za skladirawe  

 

Sadovite {to se koristat povrzani vo fabrikata se snabdeni so kapaci, 

zatvora~i, ventili itn. namesteni i pricvrsteni. Dopolnitelno postoi 

spremna dokumentirana procedura vo TPO ISO 14001 sistemot za  
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spravuvawe so istekuvawe i isturawe.  

V.2 Opis na podgotovki za vra}awe i isfrlawe na cvrst i te~en otpaden 

materijal prifaten ili proizveden od instalacijata/postrojkata  

 

V.2.1 Rakuvawe na otpaden materijal  

 

Pogonot odr`uva seopfatni sistemi za da se osigura deka adekvatno se 

dokumentira otpadniot materijal. Ova vklu~uva: 

. Kvantitet; 

. Priroda; 

. Poteklo; 

. Na~in na transport ako se isfrla / tretira na drugo mesto; 

. Soodvetno licencirani transportni kompanii; 

. Kolku ~esto se sobira otpadot; 

. Destinacija; 

. Metod na tretirawe (kako gorewe, deponirawe, reciklirawe 

ili povtorna upotreba). 

 

V.2.2 Prostorii za skladirawe na otpaden materijal  

 

Site otpadni materijali se oddeluvaat spored vidot za da se osigura deka 

razli~ni supstancii nema da se skladiraat na nesoodvetni mesta za 

segregacija. 

Poradi prirodata na raboteweto na mestoto, ima strogo propi{ani 

bezbednosti pravila koi zna~itelno go namaluvaat potencijalnoto 

uni{tuvawe. Mo`nosta za direktna kontaminacija na povr{inskite vodi 

koja doa|a od istekuvawa e vsu{nost nula, zatoa {to najbliskata 

povr{inska voda do mestoto e 2 km  na sever. Sepak e priznato deka 

mestoto le`i na zemji{te koe voglavno apsorbira voda i zatoa se 

instalirani soodvetni sistemi za da spre~at kontaminacija.  

 

V.2.2.1 Prezemawe na merki za za{tita od emisii pri skladirawe ili 

rakuvawe so otpaden materijal 

Site soodvetni merki se prezemaat za da se minimiziraat fugitivnite 



 
 

7 

zra~ewa od odpadniot materijal dodeka se skladira ili rakuva so nego. 

Odpadniot materijal mo`e da se skladira vo razli~ni sadovi soodvetni na 

prirodata na rizikot. Ova vklu~uva cilindri, politenski vre}i, kanti na 

trkala, i zatvoreni za{titeni rezervoari.   

Celiot te~en otpad se skladira vo za{titen i soodveten prostor, vo 

zavisnost od vidot na istiot.  

XMMK kako mesto e podlo`na na kontinuirani proverki na integritetot i 

adekvatnosta na za{titata. Koli~inata na otpaden materijal koj se 

proizveduva vo pogonot e daden podolu vo Tabela 1.  

Tabela 1.  Izvori i koli~ina na odpaden materijal {to se predviduva da se proizvede 

od pogonot  

Vid na 
odpad 

Izvor Tipi~na 
koli~ina 
(godi{no) 

Karakteristiki Na~in na 
isfrlawe 

Voobi~aen  otpad 

Kartoni Proizvod
stvo 

6 toni Otpad od pakuvawe Se separira, se 
skladira na 

sodvetno mesto i  
se predava na 
licenciran 

(poddogovara~) 

Voobi~aen 
otpad na 
pogonot 

Proizvod
stvo 

9 toni Pakuvawa, hartija, 
neiskoristeni  

kerami~ki supstrati 
(neorganski cvrsti 

sostojki) 

Se separira, se 
skladira na 

sodvetno mesto i  
se predava na 
licenciran 

(poddogovara~) 

Drvo Proizvod
stvo 

5 toni Paleti Se separira, se 
skladira na 

sodvetno mesto i  
se predava na 
licenciran 

(poddogovara~) 

 

Otpad (povtorno upotreben vo korporativnata XM) 

Otpad {to 

sodr`i 

PGM 

Metali) 

Proizvod

stvo, 

laborato

rii 

480 toni Neupotrebeni 

katalizatori, izmien 

premaz, pogonski 

sredstva za ~istewe,  

PGM povtorno 

upotrebeni  vo 

XM Brimsdaun. 
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V.3 Isfrlawe na otpaden materijal vo deponija  

 

Nema isfrlawe vo deponija na mestoto kade {to e fabrikata za 

katalizatori  XMMK . Postoi privremeno skladirawe i na opasniot i na 

neopasniot otpad vo granicite na objektot. Ona {to nemo`e da se iskoristi 

od neopasniot otpad, se segregira i se otfrla vo centarot za reciklirawe, 

od kade se podignuva od poddogovara~ka kompanija koja e ovlastena za 

tretirawe na takov vid na otpad. Respektivno, sli~no se slu~uva i so 

opasniot otpad koj privremeno se skladira vo soodvetni pomali rezervoari 

( 1000 litri) , kako i vo soodvetni rezervoari so pogolem kapacitet ( do 35 

000 litri), od kade se postapuva zavisno od poddogovara~ot. Odreden 

licenciran poddogovara~ soodvetno gi tretira te~nite frakcii, a drug 

licenciran poddogovara~ }e bide zadol`en za tretirawe na opasnite 

otpadni te~ni frakcii so visoka koncentracija na cvrsti materii. 

(Broevite od licencite i dozvolite na poddogovara~ite se prilo`eni vo 

soodvetnite tabeli od Aneks 1) 

V.3.1 Povtorna upotreba i isfrlawe na otpaden materijal  

 

Celoto sloevito pakuvawe povtorno }e se koristi vo pogonot za 

katalizatori za dostavuvawe na finalniot proizvod do potro{uva~ot. Ova 

zna~itelno gi reducira barawata za materijalite za pakuvawe vo procesot.  

Dopolnitelno, glavna karakteristika na industrijata za skapoceni metali e 

toa {to vo celiot toj proces se obiduva povtorno da se vratat skapocenite 

metali (SM) od odpadniot materijal. Ova mo`e da se postigne so koristewe 

na razli~ni soodvetni tehniki, no vo tie tehniki se vklu~eni: 

 Povtorno koristewe vo drugi delovi na procesot ili vo samiot 

proces 

 Povtorno koristewe na PGM preku pogonot na XM vo Brimsdaun, 

Enfild 

 

Ponatamo{ni {ansi za povtorno koristewe, reciklirawe ili povtorna 

upotreba na otpadniot materijal vo pogonite i ponatamu }e se razgleduvaat 

i soodvetno primenuvaat.  
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Opasen otpaden materijal 

Materijalot za otfrlawe koj, spored klasifikacijata e nazna~en kako 
opasen se sostoi od: 

1) Te~nosti od vla`niot pre~istuva~ na gasovi, koi se generiraat od 

kausti~niot skraber sistem, kako i od pogonot za proizvodstvo na PGM 

Soli, poto~no od strujata so voda, koja sodr`i rastvorliva platina. 

Kon nea se dodavaat odredeni hemikalii za da se podesat parametrite 

potrebni za rafinirawe na platinata, a ostatokot, zaedno so 

te~nostite od vla`niot pre~istuva~ se nosat do zagraden specijalen 

rezervoar vo dvornoto mesto od kade se nosi na neutralizacija. 

Koli~inata koja se producira iznesuva okolu 2000 litri/mese~no.  

 

2) Cvrsti frakcii od izmivawata na rezervoarite i alatite koi se 

opfateni so smesi koi ne sodr`at PGM ( vo glavno, na baza na zeoliti). 

Okolu 3000 litri/mese~no.  Se pra}aat na tretman vo zatvoreni 

rezervoari od 1000 litri, kon poddogovara~ koj e specijaliziran za 

neutralizacija ili uni{tuvawe na vakvi vidovi na otpad. 
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Opis na procesot na dobivawe na opasnite otpadi: 

2) ( Vidi pogore)-te~nosti producirani od izmivawe na rezervoari i 
alati koi se opfateni so smesi koi ne sodr`at ПГМ 

 

Облога. 

Тоа е течна 

фракција која 

содржи активен 

каталитички 

материјал користен 

за обложување на 

супстрати  

Измивања  

Пред да се започне 

со производство на 

нова единица на 

облога, 

резервоарите кои 

имаат заостанато 

смеси од 

претходната 

единица мораат да 

се изимијат  

Фракции со 80% 

цврсти материи  

Се предаваат на 

поддоговарач кој е 

овластен за нивен 

третман 

Фракции со 20% 

цврсти материи  

Се предаваат на 

поддоговарач кој е 

овластен за нивен 

третман 

 

2) Лиценциран 

поддоговарач за 

опасен отпад 

2) Лиценциран 

поддоговарач за 

опасен отпад 
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1) te~nosti od vla`niot pre~istuva~ na gasovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) te~nosti od izmivawe na filtrite od supstanciite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлорни гасови од погонот 

за ПГМ Соли 

Преципираните 

соли се измиваат 

преку мембрана 

Се отстранува 

преку 

каустичниот 

систем со NaOH 

1) Третман од 

лиценциран 

поддоговарач 

ПГМ соли во растворлива  

течна форма 

1) Третман од 

лиценциран 

поддоговарач 

Преципираните 

соли повторно се 

употребуваат во 

индустријата 
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VI.1 EMISII VO ATMOSFERATA  

Vo pogonot na Xonson Meti mo`at da se navedat devet glavni to~kasti 

izvori na emisii vo atmosferata, kako i dva dopolnitelni to~kasti izvori 

na emisii od parni kotli. Site ovie emisii se predmet na tekovni 

kontinuirani i diskuntinuirani merewa na soodvetnite parametri, so cel 

odr`uvawe na istite pod granicite na maksimalno dozvolenite 

koncentracii na supstanciite koi mo`at da pridonesat za zagaduvawe na 

vozduhot, kako i so cel, osiguruvawe deka sistemite za namaluvawe 

funkcioniraat soglasno specifikaciite i na{ite o~ekuvawa za istite.  

 

Devette glavni to~kasti izvori na emisii vo atmosferata, se nao|aat na severnata 

strana od fabrikata, poto~no na krajot od proizvodstvenata oblast na nivoto za 

proizvodstvo na Oblogata ( na terasata ) . Toa se prakti~no ispustite od gasovite 

koi se sozdavaat pri procesite, kako i ispustite od sogoruvaweto na gasovite koi 

se koristat kako gorivo za pe~kite . Kanalite koi doveduvaat do ovie finalni 

ispusti ( oxaci ), poteknuvaat od samite zoni od pe~kite na dvete proizvodstveni 

linii, kako i od zonite od su{alnite. Kako stepen za namaluvawe, povtorno mora 

da se spomene instalacijata za selektivna kataliti~ka redukcija, koj dejstvuva 

reducira~ki na {tetnite gasovi, pred tie da se ispu{tat vo atmosferata. Eden od 

devette ispusti ne pripa|a na grupacijata od proizvodstvenata hala, tuku e vo 

svojstvo na fabrikata za PGM soli, poto~no za sistemot od vla`niot pre~istuva~. 

Vrednostite na potrebnite izmereni parametri soglasno regulativite , kako i 

podetalen opis na emisionite to~ki se dadeni podolu vo tabelite. Visinata na 

ispustite iznesuva 25 metri, a dijametrite variraat vo zavisnost od namenata na 

soodvetniot ispust. ( to~ni podatoci okolu dijametrite se dadeni vo tabelite od 

poglavjeto 7 od ova dopolnuvawe ) 
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VI.1.1 Detali od emisiite od to~kasti izvori vo atmosferata 

 

 

BROJ NA MERNO 

MESTO 

OPIS OZNAKA NA 

MERNO 

MESTO 

KOORDINATI 

NAMERNO 

MESTO 

PARAMETRI KOI SE MERAT NA 

MERNOTO MESTO 

Fizi~ki Hemiski 

E001 Ispust od sogorlivi gasovi 

od pe~kite od linija 1 

E001             21o37`23``E  

41 o 59`12 ``N 

Napre~en presek, 

Temperatura, 

Sredna brzina, 

Volumenski protok 

 
O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

E002 Ispust od procesni gasovi 

od su{ara od linija 1 

E002 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
Napre~en presek 

Temperatura, 
Sredna brzina, 

Volumenski protok, 
Vla`nost na gas 

O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

C2H4O2, 
NH3, 

E003 Ispust od sogorlivi gasovi 

od su{ara na linija 1 

E003 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

Napre~en presek, 

Temperatura, 

Sredna brzina, 

Volumenski protok 

 
O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

E004 Ispust od procesni gasovi 

od pe~kite na linija 1 

(vklu~itelno so SKR 

sistemot) 

E004 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
Napre~en presek 

Temperatura, 
Sredna brzina, 

Volumenski protok, 
Vla`nost na gas 

O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

C2H4O2, 
NH3, 

E005 Ispust od procesni gasovi 

od pe~kite na linija 2 

(vklu~itelno so SKR 

sistemot) 

E005 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
Napre~en presek 

Temperatura, 
Sredna brzina, 

Volumenski protok, 
Vla`nost na gas 

O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

C2H4O2, 
NH3, 

E006 Ispust od sogorlivi gasovi 

od pe~kite od linija 2 

E006 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

Napre~en presek, 

Temperatura, 

Sredna brzina, 

Volumenski protok 

 
O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

E007 Ispust od sogorlivi gasovi 

od su{ara na linija 2 

E007 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

Napre~en presek, 

Temperatura, 

Sredna brzina, 

Volumenski protok 

 
O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2,,  

E008 Ispust od procesni gasovi 

od su{ara od linija 2 

E008 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
Napre~en presek 

Temperatura, 
Sredna brzina, 

Volumenski protok, 
Vla`nost na gas 

O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

C2H4O2, 
NH3, 

E009 Ispust od hlorniot 

pro~istuva~ od PGM  

E009 21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

Napre~en presek, 

Temperatura, 

Sredna brzina, 

Volumenski protok 

HCl 

              Cl2 
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Emisii od parni kotli 

[ematski prikaz na emisionite to~ki vo atmosfera 

 

 

 

 

 

BROJ NA MERNO 

MESTO 

OPIS OZNAKA NA 

MERNO 

MESTO 

KOORDINATI 

NAMERNO 

MESTO 

PARAMETRI KOI SE MERAT NA 

MERNOTO MESTO 

Fizi~ki Hemiski 

E010 kotel za parea za 

reaktori vo PGM 

E010        21o37`23``E  

41 o 59`14 ``N 

Napre~en presek, 

Temperatura, 

Sredna brzina, 

Volumenski protok 

 
O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

E011 Kotel za parea za 

zatopluvawe 

E011 21o37`23``E 

41 o 59`14 ``N 

 
Napre~en presek 

Temperatura, 
Sredna brzina, 

Volumenski protok, 

 

 
O2, 
CO, 
SO2, 
NOx, 
CO2, 

 

E007 

 

E002 

 E001 

 

E006 

 
E008 

 E009 

 

E005 

 

E003 

 

E004 

 

E010 

 

E011 

 



 
 

 5 

 

VI.1.1.1. Fugitivni i potencijalni emisii 

Fabrikata Xonson Meti Makedonija e dizajnirana potenciraj}i poseben akcent na 

problematikata so fugitivni i potencijalni emisii. Fugitivnite emisii se 

prakti~no onevozmo`eni, preku sistemite za spre~uvawe na istite ( sistemite za 

namaluvawe i spre~uvawe se opi{ani na pove}e mesta od ova dopolnuvawe). 

Mo`nosta za potencijalni emisii e svedena na minimum isto taka, a pove}e 

podatoci mo`at da se pro~itaat vo poglavjeto 10) 

VI.2. Emisii vo povr{inski vodi 

VI.3. Emisii vo kanalizacija 

Postoi ispu{tawe na emisii na otpadni vodi kon kanalizacijata na TIRZ Skopje 1, 

Ilinden, no samo pred istite da bidat istretirani vo pre~istitelnata stanica na 

Xonson Meti Makedonija. Soglasno Makedonskata regulativa za “pobliskite uslovi 

za sobirawe, odveduvawe i pre~istuvawe, na~inot i uslovite za proektirawe, 

izgradba i eksplotacija na sistemite i stanicite za pre~istuvawe na urbanite 

otpadni vodi, kako i tehni~kite standardi na emisija i normite za kvalitet za 

predtretman, otstranuvawe i pro~istuvawe na otpadnite vodi, imaj}i go vo 

predvid optovaruvaweto i metodot za pro~istuvawe na otpadnite na urbanite 

otpadni void koi {to se ispu{taat vo podra~jata ~uvstvitelni na ispu{tawe na 

urbani otpadni vodi”(Sl.Vesnik br.73/2011), soodvetnite parametri od na{ata 

pre~istitelna stanica, se tretiraat respektivno so barawata od „urbanisti~kiot 

proekt za tehnolo{ka industriska razvojna zona Skopje 1”. Soglasno Evropskite 

direktivi, kako i novite Makedonski regulativi za otpadni vodi ,izmerenite 

parametri se vo ramkite na dozvolenite vrednosti za emisii pri ispu{tawe na 

otpadni vodi, posle nivnoto pre~istuvawe ( osven suspendiranite ~estici, na ~ie 

usoglasuvawe tekovno se raboti ). Pri seto ova, nu`no e da se napomene deka postoi 

situacija koja vo praksa, se poklopuva so postapkite za tretirawe na emisii vo 

povr{inski vodi, no, vo su{tina, vodite odat kon recipient-kanal koj e zaedni~ki 

za celata zona.( Xonson Meti Makedonija, }e nastojuva kon usovr{uvawe na 

sopstveniot sistem za pre~istuvawe na vodite , kako i da odgovara na zada~ata na 

odr`uvawe na soodvetno nivo na vrednosti na emisionite parametri za 

povr{inski vodi, utvrdeni so relevantnite zakoni.. 

Parametrite , opisot, oznakite i ostanatite informacii vo odnos na emisiite vo 

kanalizacija, se pretstaveni podolu vo tabelata, a soodvetnite rezultati od 

ovlastena i akreditirana organizacija za ispituvawe na otpadni vodi, se 

prika`ani vo soodvetnite tabeli od Aneks 1 
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Emisii od пречистителна станица кон канал 

 

VI.4. Emisii vo po~va 

 

Xonson Meti Makedonija nema potencijal za emisii vo po~va. Za eventualni 

potencijalni verojatnosti za toa, poglednete vo poglavjeto za NDT -10. 

VI.5. Emisii na bu~ava 

Postojat dve emisioni to~ki koi se predvideni kako relevantni za merewe 

i analizirawe na sostojbata na bu~avata soglasno Pravilnikot za grani~ni 

vrednosti na nivoto na bu~ava vo `ivotnata sredina ( Sl. Vesnik 147/2008). 

No, i pokraj toa merewata se pravat vo neposredna soodvetna blizina na 

izvorite na emisija, kako i na granicite na lokacijata na Xonson Meti 

Makedonija ( Vo sekoj }o{ od granicite na fabrikata so okolinata) 

 

 

 

 

 

 

BROJ NA MERNO 

MESTO 

OPIS OZNAKA NA 

MERNO 

MESTO 

KOORDINATI 

NAMERNO 

MESTO 

PARAMETRI KOI SE MERAT 

NA MERNOTO MESTO 

 

E012 

Приклучок од 

пречистителна станица 

кон реципиентен канал 

од зоната 

 

Е012 

 
 

21°37'25.09"E 

41°59'14.91"N 
 

 

 

                     pH 
ХПК 
БПК 

Суспендирани честички 
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VI.6. Vibracii 

Vlijanieto na vibraciite od pogonot na Xonson Meti kon `ivotnata sredina 

se irelevantni 

 

VI.7. Izvori na nejonizira~ko zra~ewe 

Vlijanieto na nejonizira~koto zra~ewe od pogonot na Xonson Meti kon 

`ivotnata sredina e nezna~itelno. 

 

BROJ NA MERNO 

MESTO 

OPIS OZNAKA NA 

MERNO 

MESTO 

KOORDINATI 

NAMERNO 

MESTO 

PARAMETRI KOI SE MERAT 

NA MERNOTO MESTO 

E013 Izvor na bu~ava od 

fanovi za klima 

E013 

 

21°37'23.73"E 

41°59'14.25"N 

 
 

dB(A) 

E014 Izvor na bu~ava od 

kotlara  

E014 21o37`23``E 

41 o 59`14 ``N 

 
dB(A) 

 

 

E014 

 

E013 



ПРИЛОГ БР. VII 

СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА 
 

VII .1.1Проценка на влијанието врз животната средина 
 

1) Емисии во воздухот 

 
За да се процени какво влијание има зрачењето од новата фабрика Џонсон 
Мети во Скопје, Македонија, врз воздушната средина се изработи шема на 
распространувањето во воздухот со помош на соодветен компјутерски 
софтвер. 
 
 Шемата се изработува за да се предвиди Доприносот на процесот (ДП) во 
минималната концентрација на поголемите видови загадувачи: оксиди на 
азот, амонијак и оцетна киселина.   
 
Значењето на целосното ослободување на загадувачот потоа беше 
проценето со споредување на ДП со соодветниот Цел за квалитет на 
воздухот (ЦКВ) или Ниво на проценка на животната средина (НПС).  
  
Треба да се забележи дека издувните гасови излегуваат во линија и многу 
блиску еден до друг. Поради близината, тие се сметаат за една точка на 
ослободување. 
 
Оксиди на aзот 
 
NOx содржи NO and NO2, а само NO2 претставува опасност кон човековото 
здравје, 
 
Дел од испуштениот NOx ќе биде во вид на NO2 а друг дел ќе се претвори во 
NO2 додека престојува во атмосферата.   
 
Во оваа ситуација, дел од емитирианиот NOx ќе биде во вид на NO2 а друг 
дел ќе се претвори во NO2 додека престојува во атмосферата. 
 

По емисијата, NO се соединува со озонот (O3) кој го има во атмосферата, 

за да го зголеми процентот на NO2. Главните карактеристики на главните 

процеси кои се вклучени можат да се претстават со: 

 (1) NO + O3  NO2; и 

 (2) NO2 + hv  NO + O3 

при што улогата на кислородот (О и О2) е изоставена за да биде појасно 

и hv претставува ултра виолетово зрачење.  И двете реакции се 



одвиваат доста брзо. Втората реакција се случува само на дневна 

светлина.  

Другите реакции кои вклучуваат O3  и NO2 , како на пример оние со 

Испарливи органски соединенија (ИОС),  не се вклучени, бидејќи 

времетраењето на реакцијата е значително подолго.  Тие обично ќе 

немаат значајно влијание врз концентрациите од специфични 

индистриски емисии. 

За директна споредба со целите, се користи емпириска врска, пресметана 
преку NOx концентрации предвидени според модел.   Ова претпоставува 
дека е воспоставена рамнотежа каде 70% од NOx е NO2 (ако се земе 
предвид годишниот просек).   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Резиме 
 
Моделот на дисперзија е направен со помош на карактеристични 

метролошки податоци за областа со претпоставен еден ист правец на 

ветрот за да се поедностави и да се добие сценарио на најлош случај. 

Изработениот модел предвидува дека во случај на испуштање на амонијак и 

оцетна киселина, минималните концентрации нема да бидат значајни во 

споредба со нивото на проценка на животната средина и може да се 

сметаат за незначителни. 

Во случај на NOx допринесот на процесот на максималниот едночасовен 

просек е шематизиран на 23 mg/m3. Тоа е 12% од цифрата 200 mg/m3 од 

Упатсвото од СЗО.  Во однос на годишните цифри, максималната вредност 

од 8 mg/m3 е 20 % од цифрата 40 mg/m3 од Упатството од СЗО. 

Резулатите од практикувањето на модели покажуваат дека загадувањето 

од нова фабрика нема да има значајно негативно влијание на квалитетот 

на воздухот во околината. 



Проекција на дисперзијата на NOx  

1. Преку Максимален едночасовен просек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Преку цифрите за годишно загадување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проекција на дисперзијата на амонијак 

 

1.  Преку Максимален едночасовен просек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Преку цифрите за Годишно загадување  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проекција на дисперзијата на оцетна киселина 

 

1.  Преку Максимален едночасовен просек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Преку цифрите за Годишно загадување  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII.1.2.  Проценка на влијанието врз површинските води  

 

Емисиите од предложената инсталација нема да има значајно негативно 

влијание на водите.  

VII.1.3 Проценка на влијанието врз истекувањето на канализација  

 

Во случај кога е потребно емисија во канализацијата треба да се 

преговара со договорната страна за канализацијата за да се осигура дека 

водата која се испушта нема да има негативно влијание врз средината и 

ќе биде во согласност со кои било потребни услови за испуштање. 

VII.1.4 Проценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните 
води  

 

Емисиите од предложената инсталација нема да има значајно негативно 

влијание врз земјиштето или подземните води.  

 

VII.1.4. 1 Расфрлање на земјоделски/ неземјоделски отпад  

Не е применливо за оваа апликација. 

 

VII.1.5 Загадување на земјиштето или подземните води  

 

Не е применливо за оваа апликација. 

VII.1.6 Оценка на влијанието врз животната средина на 
искористувањето на отпадот во рамките на локацијата или негово 
одлагање   

 

Не е применливо за оваа апликација. 

 

 

 

 



 

VII.1.7 Влијание на бучавата  

 

VII.1.7.1 Нивоа на бучава во околината  

Џонсон Мети ќе преземе испитување на бучавата во областа околу 

фабриката во рок од 24 месец од издавањето на оваа Дозвола  

 

VII.1.7.2  Проценка на влијанието на бучавата  

Не се идентификувани осетливи рецептори во околината на фабриката, 

очекуваните нивоа на бучавата не би требало да предизвикаат неприлики.  

 



 
 

 

 
 

 

 

 

      VII.2. ИСТОРИЈА НА ТЕРЕНОТ И ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЕНКА НА 
ЖИВОТНАТА ОКОЛИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прелиминарна проценка на 
животната средина 
Скопје, Република Македонија 

Финален извештај 

27 Август 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доставување долготрајни решенија во еден поконкурентен свет 



 
 
 
 
 

Џонсон Мети ДООЕЛ 

 

Прелиминарна проценка на 

животната средина: Скопје, 

Република Македонија 

 
Финален извештај 
 

Август 2008  
 
 

Референца 0087326  
 
 

Изготвено од: Сам МекХарг 
 
 
 
 
 
 

За и во името на 

Менаџмент на ресурси за животна  

средина (ERM) 
 
Одобрено од:    Ендру МекКaскер 
 
 

Потпишан:  

Положба: Технички директор 

Дата: 2-ми Август 2008 
 
 

Овој извештај е изготвен од Менаџмент за ресурси на животната средина 
Лимитед, со сите разумни вештини, нега и инструкции 
предвидени со правилата од Договорот со клиентот, вклучувајќи ги 
Општите правила и услови за водење бизнис и имајќи ги предвид 
ресурсите посветени за тоа во согласност со договорот со клиентот.  
 
Ние одрекуваме било каква одговорност кон клиентот и останати 
странки во поглед на работи надвор од горенаведениот домен.  

Овој извештај е доверлив за клиентот и ние не прифаќаме 
одговорност од било каква природа кон трети странки на кои им е 
познат овој извештај, или било каков дел од истиот. Ваквата 
странка се потпира на извештајот на сопствен ризик.  
 
 
 
 
 
 
 

Менаџмент на ресурси за животната средина Лимитед (ERM) 

Обединет во Обединетото Кралство со регистарски број 1014622 

Регистрирана канцеларија: 8 Cavendish Square, London, W1G 0ER  
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1 ВОВЕД 

 

 

Менаџмент за ресурси на животната средина Лтд. (ЕРМ) е раководен 

од Џонсон Метју (ЈМ) при водењето на прелиминарната проценка на 

животната средина на терен кој се наоѓа близу Меѓународниот 

аеродром во Скопје, Македонија (теренот).   Работата опишана во овој 

извештај е во согласност со ревидираниот предлог на ЕРМ кон Џонсон 

Метју, како што е овластено од Марк Роден на 1 Јули 2008 год. 
 
 

1.1 ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ 

 

ЕРМ има на знаење дека ЈМ го има земено под наем теренот од македонската 

влада и има поднесено барање за прелиминарна проценка на животната средина за 

земјиштето кое е земено под наем.   ЕРМ има на знаење дека ќе се гради 

нов производствен капацитет со цел производство на автомобилски 

катализатори заедно со канцеларии и работилници кои ќе ги 

поддржуваат производствените активности.  

Главните производствени простории преставуваат градба со челичен 

рам поставен во земја; префабрикувани бетонски подови со оддел за 

канцеларии, изолиран профилиран челичен покрив и изолирана 

челична обвивка. Максималната висина на градбата ќе биде 24 м. 
 
 

1.2 ЦЕЛ 

Целта на проектот е да се дознаат основните услови на животната 

средина за теренот и да се изврши прелиминарна проценка за било 

какви прашања поврзани со потенцијално загадување кое може да се 

појави.  
 
 

1.3 ДОМЕН НА РАБОТА 

За да се достигнат целите на проектот, се прифаќа следниот 

домен на работа:  
 

•   истражување на работната површина во условите на животната средина за теренот; 

•   квалификација на теренот и земање примероци од површинската почва; 

•   понатамошни анализи на примероци од почва од опсег на загадувачи; и  

•   известување.  
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2 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРЕНОТ 
 
 
 

2.1 ЛОКАЦИЈА НА ТЕРЕНОТ И ОПИС 

Теренот се наоѓа приближно 15 км. источно од градот Скопје и 1,0 км 

северно од главниот аеродром, во Република Македонија.   Теренот е во 

Слободната економска зона Бунарџик, ’индустриски парк’ во процес на 

развој (Анекс А). Областа Бунарџик припаѓа на општината Илинден.  

 

Накрај, теренот ќе покрива 5 парцели низ развојната зона Бунарџик. 

Површината на теренот е скицирана со мапи подготвени од Џонсон 

Метју во дигитална форма. Теренот проценет од ЕРМ содржи 3 од 5 

парцели со нето површина за градење од околу 100.000 м2 (околу 195 х 

500 м. во степените на градба 1-3).  
 
 

2.2 КАРАКТЕРИСТИКИ НА СОСЕДСТВОТО 

 

Непосредната околина на теренот може да биде опишана како што следи:  
 

Север  локална улица и  тампон зони на индустрискиот парк (во 

изградба), зад земјоделско земјиште и три помали парцели со 

приватни куќи (20-5 м.), градот Бунарџик на северозапад (600 

м.); 

Југ  локална улица и  различни парцели од индустрискиот парк (20 м.) 

вклучувајќи незавршена магацинска градба, терен со 

жолто - сина градба за магацин и теренот на Џонсон 

Контролс (југозапад); автопатот М4 од Скопје до Белград;  

Исток уште парцели од индустрискиот парк, локален пат (сè уште не целосно 

изграден); зад земјоделско земјиште; 

Запад  тампон зона од индустрискиот парк, главниот пат кон  

индустрискиот парк (100 м.) и зад останатите парцели од индустрискиот 
парк 

 

Сите растојанија во непосредната околина се мерени од границите на 

теренот како што се наведени од ЈМ.  

 

Пријавено е дека теренот на Џонсон Контролс е завршен пред 

околу шест месеци.  
 

Места на развој во подалечната околина се автопатот М4 и 

железница кон север, кои ги поврзуваат Скопје со Куманово, аеродромот 

во Скопје (1,000 м. југозападно) и рафинеријата Окта вклучувајќи 

земјиште со големи резервоари и високи оџаци (2,400 м. североисточно). 

Во согласност со информациите поднесени од претставниците на 

теренот, можно е загадување на почвата и подземната вода поврзано со 
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рафинеријата. Текот на ветерот и подземната вода од рафинеријата се 

пријавени како предоминантно не кон теренот.  

 

Според информациите снабдени од вработените во градежната 

компанијата на теренот (ПЕРА Констракшн Интернешнл) површината на 

жолто-синиот магацин директно јужно од теренот била користена од 

НАТО помеѓу 1999-2003 год. Оваа површина вклучува аеродром за 

хеликоптери и различни простори за складирање како и голема 

магацинска градба и наводно шатори кои биле присутни во тој период. 

Овој моментално слободен простор е сега под власништво на 

Македонската влада.  

 

Како додаток за оваа површина, НАТО оперираше камп за време на југословенската 

војна на површината помеѓу аеродромот и автопатот (јужно од теренот). 

Загадувањето на почвата поврзано со неконтролирано испуштање на 

гориво беше проценето и следователно санирано преку ископување на 

почвата. Информации за присуството на НАТО не можат да се 

потврдат.  
 

2.3 ТОПОГРАФИЈА И ХИДРОЛОГИЈА 

Природната површина на теренот се накосува постепено во правец југ-

исток, со подигнувања на површината меѓу 287 м. надморска височина 

(м. н.в.) на североисток и 266 м. н.в. северозападно. Локалните патишта 

кои го опколуваат теренот се делумно заградени или прекинати. 

Топографијата на теренот главно е порамнета до средна висина од 271 м. 

н.в. Во времето на проценката, повеќето делови од теренот веќе беа 

порамнети. Од останатата природна површина и сателитските 

фотографии, не се пронајдоа никакви длабнувања или слични проточни 

патеки во областа на теренот. Најблиската проточна патека е 

идентификувана околу 300 м. источно од теренот, која се протега од 

север кон југ.  

 

Главните површински водени тела се наоѓаат кон југ-југоисток (поток 

без име - 1,8 км.), реката Вардар (6,8 км) и канал паралелен со М4 кој се 

протега од север кон југ низ градовите Агуно-Село, Мршевци, 

Дељадровци, Текија, Бујковци, (2,4 км).  

 

Од страна на советник кој има спроведено Проценка за штетното 

влијание врз животната средина (ЕУ партнерство) е пријавено дека не 

постојат мапи за ризик од поплави во Македонија. Со оглед на 

природниот релјеф за областа на теренот, растојанието до големи 

водени тела (реката Вардар, двата канали во далечната околина и 

Реката Пчиња) и растојанието до потенцијални проточни патеки (300 м. 

источно од теренот), поплавувањето се смета за неверојатно.  
 

Не се забележани одводни канали во теренот или блиската околина. 
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2.4 ГЕОЛОГИЈА И ХИДРОЛОГИЈА 

 

Постои недостаток од точно геолошко мапирање на општата површина 
на теренот и неговата околина. Следствено, поголемиот  дел од 
информациите се добиени од извештај од Мавровопроект (2002) и 
базирани на опсервации остварени за време на квалификацијата на 
теренот.  

Македонија се состои главно од тешко преклопени метаморфозни 

камења. Во централниот предел, се пронајдени и седиментни талози.  

Постојат серии активни линии на раседи низ кои често настануваат 

земјотреси. Скопје беше значително уништен од земјотрес во 1963. 
 

Теренот се наоѓа во скопскиот басен, кој е дел од вардарската 

геотектонска зона. Развојот на скопскиот басен е поврзан со 

млади терцијани тектонски активности кои резултираат во големи 

длабнувања полни со распаднати седименти од значителна дебелина 

(повеќе од 2000 м.). Слоевите се изградени од миоценски, плиоценски и 

кватернарни седименти. Следните геолошки серии можат да бидат 

пронајдени на површината на теренот:  
 

•   Дилувијални седименти; 

•   Миоценски талози; 

•   Пиемонт седименти.  
 

Дилувијални седименти (Кватернарни) 

 

Овие седименти се составени од песокливо-глинесто-чакалести 

компоненти кои потекнуваат од блиските карпи (шкрилец, варовник, 

кварц) и почвите се од црвено жолтеникава боја. Горниот слој се состои од 

песочна глина. Во пределот на теренот, седиментите имаат дебелина од 

приближно 30 м. Овие седименти имаат ниска до висока водна 

пропустливост. Се верува дека оваа геолошка единица ја има формирано 

плитката геологија забележана на теренот.  
 

Миоценски талози (Терциални)  

 

За време на Миоценот тектонските длабнатини биле полни со 

таложењето на материјали претежно од лимнолошката средина. 

Седиментите се состојат од лапореста глина, глиновит лапор и песок 

наизменично во кратки далечини. Овие седименти главно поседуваат 

ниска водна пропустливост.  
 

Пиемонт талози (Кватернарни) 
 

Пиемонт талозите се формирани со акумулирање на колувијален и алувијален 

материјал кој формира стрмнина со мал агол. Овие седименти се состојат 

од талози од аглести или слабо кружни фрагменти од шкрилец, кварц, 

варовник, лапор итн., слободно споени во песочно глинести материјали 

со впечатлива црвена 
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боја. Овие материјали најчесто се водено непропустливи и имаат 

дебелина од околу 30 м. 
 

За време на геотехничкото испитување извршено на теренот во Април, 2008 г. 

не се пронајде подземна вода додека дупчењето не достигна длабочина 

од 15 м. под површината.  
 

Немаше достапни информации во врска со употребата на водонепропустлив слој во 
областа на теренот.  

 
 

2.5 ИСТОРИЈА НА ТЕРЕНОТ 

ЕРМ има на знаење дека теренот е поранешна земјоделска површина 

и не постои никаква поранешна индустриска употреба на 

земјиштето.  
 

Според претставниците на теренот, теренот бил дел од голема област во 

власништво на владата и раководена од голема агро - индустриска 

компанија / задруга. Областа на теренот била главно користена за 

одгледување на култури и сончоглед.  

За време на посетата на теренот, можеше да се воочи дека не постои 

никаква скорешна употреба на земјиштето.  
 

Три парцели јужно од теренот веќе беа развиени.  
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3 ПОСЕТА НА ТЕРЕНОТ И ОПСЕРВАЦИИ 
 
 
 

3.1 ОПШТИ ОПИШУВАЊА НА ТЕРЕНОТ 

Посета на теренот беше извршена од г-дин. Андријан Рит, ЕРМ 

Франкфурт, на Јули 8 - 9, 2008 год. Пред посетата, беше одржан состанок 

со локалниот кооперант Џонсон Метју, ЕУ партнерство (г-дин. Виктор 

Детоф и г-дин. Александар Брезовски), кои дадоа информации во врска 

со теренот и неговата околина.  

 

Немаше присуство на поранешни градби на теренот. Во времето на 

проценката, нови контејнерски простории беа во фаза на изградба (на 

запад од планираните трајни градби). Овие се планирани за 

сместување на административниот персонал пред да се изградат 

главните градби.  

Со оглед на природната висина на теренот (помеѓу 266 - 287 м. н.в.) и 

новата висина на земјата од 271 м. н.в., голема количина на почва беше 

ископана од централниот и источните делови на теренот и употребена 

за делумно пополнување на западните делови. Вишокот на почва веќе е 

отстранет од теренот.  
 

Источните делови од теренот сè уште не беа порамнети во времето на оваа 

проценка и имаше присуство на мала вегетација. Во југоисточниот агол на 

теренот, се истура почва во трапезоидна форма која оцртува површина 

која моментално се користи за привремено складирање на органски горен 

дел од почвата кој е отстранет од теренот.  

 

Се забележува макадамски пат кој ги поврзува површината за 

складирање на горниот дел од почва со северниот дел за 

ископување.  
 
 

3.2 ПРОБНО ИСКОПУВАЊЕ 

 

Беа собрани шест примероци од почва од плитката почва, на длабочина 
помеѓу 0 - 0,5 м. под вештачко порамнетата површина. Покрај тоа, беа 
собрани и два примерока од природниот горен дел на почвата во 
источниот дел од теренот и два примерока од ѕидовите на приближно 
2,5 м. длабоките темелни бразди (длабочина помеѓу 1,0 - 1,9 м. под 
новиот порамнет слој на површината).  
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4 ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ И ОПСЕРВАЦИИ 
 

4.1 ПОЧВИ 

 

4.1.1 Геологија на теренот 

Резултатите од геотехничките истражувања извршени од Геоинг МК во 

Април 2008 како и опсервациите за време на посетата на теренот, 

покажаа дека геологијата на теренот е составена од голема низа на 

глинести слоеви со променливи соединенија од кал, песок и делумно 

чакал, променливи во боја, од кафеаво - црвена / жолта до средно и 

светло сива.  

 

Песочно глинести слоеви со слабо кружни фрагменти од шкрилец, 

кварц, лапор се забележани со дебелина од повеќе од 2,0 м. Понатаму, 

тенок слој на органски материјал (црн и високо густ) е идентификуван 

под светло сив каллив песок со 0,3 - 0,5 м. дебелина на длабочина од 

1.5-1.9 m под новото ниво на теренот.  
 

Според Геоинг, слоевите глина на теренот покажуваат средна до висока 

пластичност, со цврста до скаменета конзистентност. Теренските 

опсервации направено од ЕРМ го потврдија тоа.  

 

За време на посетата се забележи и насобрана дождовна вода неколку 

дена после врнежите во темелните јами за ископување. Задржувањето 

на водата не беше еднакво во сите бразди на ископување што 

индицира на променлива пропустливост.  
 

Локациите за земање примероци се прикажани во табела 2, Анекс А. 
 

4.1.2 Теренско испитување и опсервации за загадување 

Примероците од почва беа испитувани за VOC (испарливо органско 

соединение) со користење на PID.   PID исчитувањата забележани од 

локациите на примероците каде се забележани исчитувања поголеми 

од PID лимит на известување (0,1 ppm - делови од милион) беа 

забележани и презентирани во Табела 4.1а. Визуелни и мирисни 

докази за загадување добиени од примероците се исто така наведени 

во Табела  4.1a.  
 
Табела  4.1a  PID исчитувања и опсервации за загадување 

PID исчитувања 

Локација    Длабочина (м.) (ppm) Опсервации за загадување 
S1 0.1-0.3 1.4 NVO 
S2 0.1 - 0.3 6.2 NVO 
S3 0.1 - 0.3 1.1 NVO 
S4 0.1 - 0.4 2.7 NVO 
S5 0 - 0.4 0.4 NVO 
S6 0 - 0.4 0.1 NVO 
S7 0 - 0.4 0 NVO 
S8 0 - 0.5 0 NVO 
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PID отчитувања 

Локација    Длабочина (м.) (ppm) Опсервации за загадување 
S9 1.0 - 1.5 0 NVO 
S10 1.4 - 1.9 0 NVO 
NVO = Нема визуелен или мирисен доказ за загадување 

 

4.1.3 Земање примероци од почва 
 

Примероците од почва без избрани врз основа на теренските опсервации и 
резултатите од теренското испитување беа доставени на лабораториски 
анализи за следните параметри.  
 

•   Вкупен број нафтени јагленоводороди со јагленородни 
соединенија (вклучувајќи  број со ароматична / јаглеродна 
поделба).  

•   проектирана листа на испарливи органски соединенија според 
УСЕПА методологија 260.  

•   проектирана листа на полу - испарливи соединенија според 8270;  

•   pH.  

•   Тешки метали (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn).  
 

Аналитичкиот распоред на примероците од почва се прикажани на Табела  4.1b. 
 
 
Табела 4.1b Аналитички распоред на примероците од почва 
 

Нема TPH 
Закажано A/A                                            Метали + 

Примерок  Длабочина   Анализи поделен  VOC  SVOC pH 
S1 0.1-0.3 4 √ √ √ √ 
S2 0.1 - 0.3 1 √ 
S3 0.1 - 0.3 4 √ √ √ √ 
S4 0.1 - 0.4 1 √ 
S5 0 - 0.4 4 √ √ √ √ 
S6 0 - 0.4 1 √ 
S7 0 - 0.4 4 √ √ √ √ 
S8 0 - 0.5 4 √ √ √ √ 
S9 1.0 - 1.5 1 √ 
S10 1.4 - 1.9 4 √ √ √ √ 
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5 АНАЛИТИЧКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОЧВИТЕ 
 
 
 

5.1 ПОЧВИ 

 

5.1.1 Критериуми за проценка 
 

Македонската влада нема установено критериуми за проценка на 
животната околина за почва. За целите на оваа проценка, 
концентрациите на почва се споредени со Агенцијата за животна средина 
(ЕА) Основни вредности за почва (SVG) дополнети по потреба од 
Изведени критериуми за проценка за комерцијални терени на ЕРМ.  

 

5.1.2 Резултати 

Испитувањата на концентрациите на почва можат да се видат во Анекс 

В. Сертификатите од лабораториските анализи се вклучени во Анекс Г. 
 

Немаше пречекорувања од критериумите за проценка. Големиот дел од 

концентрациите, како што се очекува од зелена површина, се под 

лабораторискиот лимит на известување.  
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6 ПРОЦЕНКА НА РИЗИЦИ 
 

6.1 КВАЛИТАТИВЕН ПРИСТАП НА ЕРМ 

 

6.1.1 Преглед 
 

Пристапот на ЕРМ кон проценувањето на ризиците за животната околина 
поврзани со одреден терен е најпрво базиран на квалитативна проценка 
на идентификувана поврзаност: извор - насока - рецептор (поврзаност 
со загадувач) врз основа на методологија на УК претставена во 
публикацијата „Упатство за безбеден развој на населувањето на 
земјишна површина со ефекти од загадување“- Р&Д публикација 66: 
2008 на Агенцијата за животна средина (ЕА), Националниот совет за 
градење куќи (NHBC) и Институтот за повелби за здравје на животната 
околина (CIEH) 2008. Оваа проценка е постигната со разгледување на:  

 

• големината на потенцијалните последици од поврзаноста со 

загадувачот како што е идентификувано (т.е. имајќи ја предвид и 

потенцијалната сериозност од опасноста и чувствителноста на 

рецепторот); и 
 

• големината на веројатноста од иста поврзаност со загадувачот кој 

се појавува (т.е. имајќи го предвид и присуството од опасноста и 

рецепторот како што се посочени и интегритетот на потенцијалната 

насока).  
 

Потоа, класификациите за последицата и веројатноста се споредени за да го 

прикажат ризикот за животната околина за секоја од поврзаноста со 

загадувачот на теренот врз основа на Концептуалниот модел за теренот 

(CSM).   Во општа согласност со пристапот на EA/NHBC/CIEH, ризиците 

кои се закануваат на секој од идентификуваните потенцијални рецептори 

се дискутираат одделно и им се даваат атрибути: низок, низок до среден, 

среден, среден до висок или висок степен на ризик.   ЕРМ вообичаено 

препорачува оние поврзаности кои се проценети да имаат низок до 

среден степен на ризик или повисок степен имаат потреба од 

понатамошна, подетална проценка и / или мерки за потенцијални 

мерки за ремедијација. 
 

6.1.2 Потенцијални насоки на загадувач 
 

Врз основа на знаењето на ЕРМ за тековните и, каде е можно, идните 

услови на теренот, следните главни потенцијални насоки на загадувач 
најчесто се разгледуваат како дел од горенаведениот пристап: 
 

1. Контакт со кожа 
2. Вдишување / земање прашина; 
3. Земање почви; 

4. Вдишување на потенцијални азбесни влакна;  

5. Вдишување на гас од почвата / пареи (на пр. CO2, CH4, органски); 
6. Миграција на гас од почвата / пареи (на пр. CO2, CH4, органски); 
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7. Испирање на загадувачи; 

8. Миграција на подземна вода; 

9. Пролизгување на површината 
 

6.1.3 Потенцијални клучни рецептори 
 

Во контекстот на тековните и, каде е можно, идните услови на теренот, 

следните клучни рецептори најчесто се сметаат за дел од горенаведениот 

пристап: 
 

1. Моментални корисници на теренот т.е. посетители, 
сопственик на теренот; 

2. Натрапници; 
3. Службени работници; 

4. Насобрана подземна вода (вештачки талози); 

5. Подземна вода (водонепропустлив слој од карпа); 
6. Површински води; 

7. Градби и услуги; 

8. Флора и фауна; и 
9. Соседно земјиште / корисници на соседни земјиште 

 

6.1.4 Идентификувани извори на загадувач 

Како што е наведено во претходниот дел, врз основа на истражувањата 

извршени на теренот не беа пронајдени значајни извори на загадување 

на теренот.   Следствено, се смета дека не постојат никакви остварливи 

поврзаности со загадувач на овој терен.   Табела 6.2 ја прикажува 

потврдата од прегледот на концептуалниот модел за теренот и го 

прикажува резимиран преглед на потенцијалните врски извор - насока 

- рецептор.  
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Табела 6.2 Преглед на поврзаности со загадувач 
 
 
 
 

Извор на загадувач 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕМА ПОТЕНЦИЈАЛНО 
ЗАГАДУВАЊЕ 

ИЗВОРОТ Е ИДЕНТИФИКУВАН 
НА ТЕРЕНОТ 

 
 
 

Идентификувани потенцијални 
насоки 

 
 

1. Земање на блиски 
површински почви; 
2. Кожен контакт со 
блиски површински почви; 
3. Вдишување на 
пареи; 
4. Миграција на пареи од 
пареи; 
5. Вдишување на 
честички; 
6. Растворување во 
подземна вода; 
7. Растворување во 
површинска вода; 
8. Миграција во почви 
и во градби; 
9. Директен контакт и 
миграција во почви; 
10. Миграција на 
подземна вода. 

 
 
 

Рецептори (и потенцијални 

насоки) 

Тековни корисници на теренот 

(потенцијално загадување на 

почвата и подземаната вода) 

(1, 2, 3, 5, 6) 

Тековни корисници на теренот 

(потенцијално загадување на 

земјен гас) (4, 3) 

Подземна вода (8, 9) 
 

Површинска вода (9, 10) 

Градби и услуги (2, 8) 

Соседно земјиште / корисници 

на соседно земјиште 

(потенцијално загадување на 

почва / подземна вода) (7, 10) 

Соседно земјиште / корисници 

на соседно земјиште 

(потенцијално загадување на 

земјен гас) (4) 

Идни корисници на теренот 

(1, 2, 3, 4, 5) 

 
 
 

Веројатност 
Последица 

(Веројатност) 
Ниска Никаква 

 
 
 

Ниска Никаква 
 
 

Ниска Никаква 
 

Ниска Никаква 

Ниска Никаква 
 

Ниска Никаква 
 
 
 

Ниска Никаква 
 
 

 

Ниска Никаква 

 
 
 

Ризик Поврзаност со клучни    
Класификација потенцијални загадувачи (1) 

 Низок 

 

 

 Низок 

 

Низок 
 

Низок НЕМА ИДЕНТИФИКУВАНИ 
Низок          ПОВРЗАНОСТИ СО  
   ПОТЕНЦИЈАЛЕН ЗАГАДУВАЧ 
Низок 

 
 
 

Низок 
 
 

 

Низок 

 
 
 
 
 
 

(1) Клучни потенцијални поврзаности со загадувач се сметаат оние кои се одредени со степен на ризик Низок до Среден (или повисок).  
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7 ЗАКЛУЧОЦИ 
 
 
 
 

ЕРМ е раководен од Џонсон Метју (ЈМ) при водењето на  

проценка на животната околина на терен на област која е идна 

работилница, која се наоѓа близу скопскиот меѓународен аеродром, 

Македонија.   По извршената инспекција на теренот, анализата на 10 

примероци од почва земени од плитки почви од теренот, а во споредба 

со УК изведените критериуми за проценка, ЕРМ заклучи дека не 

постојат места со значителни извори на загадување на теренот.  
 

Следствено, разгледувајќи ги условите на теренот во контекстот на 

концептуалниот модел на теренот кој ги идентификува потенцијалните 
поврзаности  извор - насока - рецептор, ЕМР смета дека теренот не 
претставува значаен ризик кон околните рецептори.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕНАЏМЕНТ НА РЕСУРСИ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА                ЏОНСОН МЕТЈУ, СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА 0087326 

13  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анекс А 

 

Илустрации 



 
 
 
 
21°0'0"E 22°0'0"E 23°0'0"E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лок. на терен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21°0'0"E 22°0'0"E 23°0'0"E 

ЛЕГЕНДА: 

 

 

 

 

 

 

 

0 100 

КЛИЕНТ: ГОЛЕМИНА: 

Џонсон Метi A4 
 
 

ERM 

Norloch House 
36 King's Stables Road 
Edinburgh, EH1 2EU 
Tel: 0131 478 6000 
Fax: 0131 487 3636 

НАСЛОВ: 

Скица 1 
Локација на теренот, 
Скопје, Македонија 

 
 

ДАТА: 22/07/2008 ПРОВЕРЕНА: SMc ПРОЕКТ: 0087326 
 

НАЦРТАНА: CO ОДОБРЕНА: DS СКАЛА: Како прикажаното 

 

Километри 
ИЗВОР: © Collins World Atlas 

ПРОЕКЦИЈА: Lat Long WGS84 

ЦРТЕЖ: РЕВ: 

SiteLocation.mxd 0  
 
 
© ERM Оваа фотографија е доверлива и е предадена имајќи предвид дека ќе биде употребена само како документ за да се идентификуваат или истражуваат делови, концепти или дизајни и дека нема да биде разоткриена на други лица или да биде 
користена за цели на изградба без дозвола.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5 

< 
 

< 

S1 

< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 

< 

S3 

< 
 
 
 

S10 

< 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4 

< 

 

S9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 

 

S7 

< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S6 
 
 
 

S8 

< 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕГЕНДА: 

<    ERM Локација на земање примероци 

Предложена скица на теренот 

Предложена скица на градбата 

Скица на патот 

0 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛИЕНТ: ГОЛЕМИНА: 

Џонсон Метју A4 
 
 

ERM 

Norloch House 
36 King's Stables Road 
Edinburgh, EH1 2EU 
Tel: 0131 478 6000 
Fax: 0131 487 3636 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАСЛОВ: 

Скица 2 
Локации на земање примероци, 
Скопје, Македонија 

 
 

ДАТА: 25/07/2008 ПРОВЕРЕНА: SMc ПРОЕКТ: 0087326 
 

НАЦРТАНА: CO ОДОБРЕНА: DS СКАЛА: Како прикажаното 

Метри 
ИЗВОР: Џонсон Метју 

ПРОЕКЦИЈА: Непозната 

ЦРТЕЖ: РЕВ: 

SiteLayoutContours.mxd 0  

© ERM Оваа фотографија е доверлива и е предадена имајќи предвид дека ќе биде употребена само како документ за да се идентификуваат или истражуваат делови, концепти или дизајни и дека нема да биде разоткриена на други лица или да биде користена за цели 
на изградба без дозвола. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анекс Б 
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Слика 1 Преглед на теренот 
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Слика 3 Сечење на теренот, прикажување на позадинската геологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 4 Околиска употреба на земјиштето (земјоделство) 
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Слика 5 Околиска употреба на земјиштето (земјоделство) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 6 Околиска употреба на земјиштето (градба) 
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Слика 7 Сечење на теренот, прикажување на позадинската геологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8 Сечење на теренот, прикажување на позадинската геологија 
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Анекс В 

 

Табели 



 
 
 
ТАБЕЛА 1  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

КОНЦЕНТРАЦИИ НА МЕТАЛ 

ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок Дата на примерок 

S1 0.0-0.3m 09/07/2008 8.7 11 0.6 86 50 20 <0.5 84 112 

S2 0.1-0.3m 09/07/2008 8.3 8 1.3 91 38 13 <0.5 88 77 

S3 0.1-0.3m 09/07/2008 8.2 9 <0.5 66 38 14 <0.5 64 77 

S4 0.1-0.4m 09/07/2008 8.6 6 <0.5 48 29 14 <0.5 42 68 

S5 0.0-0.4m 09/07/2008 8.6 9 0.7 88 54 29 <0.5 82 125 

S6 0.0-0.4m 09/07/2008 8.6 <5 <0.5 52 29 14 1.3 42 73 

S7 0.0-0.7m 09/07/2008 7.3 10 0.6 66 29 22 <0.5 61 68 

S8 0.0-0.5m 09/07/2008 7.4 10 <0.5 51 33 18 <0.5 49 62 

S9 1.0-1.5m 09/07/2008 8.4 <5 <0.5 144 36 12 <0.5 54 63 

S10 1.4-1.9m 09/07/2008 8.4 <5 3 37 30 14 <0.5 69 43 

GAC NGA 500 1400 5150 821750 750 480 5000 NGA 
Сите единици се во mg/kg 

освен ако не е поинаку наведено  
 

Здебелените броеви прикажуваат вредности  

над лабораторискиот лимит на известување (LOR)  
 

NGA = не се достапни упатства 
 

Упатствата се претставени само за  

соединенија над LOR  
 
 
 
 

      Џонсон Метју  

0087326 25/07/2008 



 
 
 

ТАБЕЛА 2  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

VOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок  

S1 0.0-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S3 0.1-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S5 0.0-0.4m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S7 0.0-0.7m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S8 0.0-0.5m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S10 1.4-1.9m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
GAC - - - - - - - - - - - - 

Сите единици се во µg/kg  

освен ако не е поинаку наведено  
 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности на лабораторискиот 

лимит на известување (LOR) 
 

NGA = не се достапни упатства 
 

Упатствата се претставени само за 

соединенија над LOR 
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ТАБЕЛА 2  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

VOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок 

S1 0.0-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 13 

S3 0.1-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S5 0.0-0.4m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S7 0.0-0.7m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S8 0.0-0.5m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S10 1.4-1.9m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
GAC - - - - - - - - - - - NGA 

Сите единици се во µg/kg  

освен ако не е поинаку наведено  

 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности на лабораторискиот 

лимит на известување (LOR  

 

NGA = не се достапни упатства 

 

Упатствата се претставени само за 

соединенија над LOR 
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ТАБЕЛА 2  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

VOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок  

S1 0.0-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S3 0.1-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S5 0.0-0.4m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S7 0.0-0.7m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S8 0.0-0.5m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S10 1.4-1.9m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
GAC - - - - - - - - - - - - 

Сите единици се во µg/kg  

освен ако не е поинаку наведено  

 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности на лабораторискиот 

лимит на известување (LOR  

 

NGA = не се достапни упатства 

 

Упатствата се претставени само за 

соединенија над LOR 
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ТАБЕЛА 2  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

VOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок  

S1 0.0-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S3 0.1-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S5 0.0-0.4m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S7 0.0-0.7m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S8 0.0-0.5m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

S10 1.4-1.9m <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 
GAC - - - - - - - - - - - - 

Сите единици се во µg/kg  

освен ако не е поинаку наведено  

 

Здебелените букви прикажуваат 

вредности на лабораторискиот 

лимит на известување (LOR  

 

NGA = не се достапни упатства 

 

Упатствата се претставени само за 

соединенија над LOR  
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ТАБЕЛА 2 

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

VOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок  

S1 0.0-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 

S3 0.1-0.3m <10 <10 <10 <10 <10 

S5 0.0-0.4m <10 <10 <10 <10 <10 

S7 0.0-0.7m <10 <10 <10 <10 <10 

S8 0.0-0.5m <10 <10 <10 <10 <10 

S10 1.4-1.9m <10 <10 <10 <10 <10 
GAC - - - - - 

Сите единици се во µg/kg  

освен ако не е поинаку наведено  
 

Здебелените букви прикажуваат 

вредности на лабораторискиот 

лимит на известување (LOR  

 

NGA = не се достапни упатства 

 

Упатствата се претставени само за 

соединенија над LOR  
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ТАБЕЛА 3  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

SVOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок 

S1 0.0-0.3m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S3 0.1-0.3m 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S5 0.0-0.4m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S7 0.0-0.7m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S8 0.0-0.5m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S10 1.4-1.9m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
GAC 21,900 - - - - - - - - - - - - - - 

Сите единици се во mg/kg  

освен ако не е поинаку наведено 
 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности над лабораторискиот лимит на известување (LOR) 
 

Упатства претставени 

само за соединенија со LOR 
 

NGA = Не се достапни  

упатства 
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ТАБЕЛА 3  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

SVOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок 

S1 0.0-0.3m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <1.0 

S3 0.1-0.3m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <1.0 

S5 0.0-0.4m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <1.0 

S7 0.0-0.7m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <1.0 

S8 0.0-0.5m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <1.0 

S10 1.4-1.9m <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <1.0 
GAC - - - - - NGA - - - - - - - - - 

Сите единици се во mg/kg  

освен ако не е поинаку наведено 
 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности над лабораторискиот лимит на известување (LOR) 
 

Упатства претставени 

само за соединенија со LOR 
 

NGA = Не се достапни  

упатства 
 
 
 

 

     Џонсон Метју 

0087326 25/07/2008 



 
 
 
ТАБЕЛА 3  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

SVOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок 

S1 0.0-0.3m <0.1 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S3 0.1-0.3m <0.1 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 0.9 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S5 0.0-0.4m <0.1 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S7 0.0-0.7m <0.1 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S8 0.0-0.5m <0.1 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S10 1.4-1.9m <0.1 <0.5 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
GAC - - - - - - - - - - 390 - - - - 

Сите единици се во mg/kg  

освен ако не е поинаку наведено 
 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности над лабораторискиот лимит на известување (LOR) 
 

Упатства претставени 

само за соединенија со LOR 
 

NGA = Не се достапни  

упатства 

 
 
 
 

     Џонсон Метју 

0087326 25/07/2008 



 
 
 
ТАБЕЛА 3  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

SVOC КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бр. на примерок 

S1 0.0-0.3m <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S3 0.1-0.3m <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S5 0.0-0.4m <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S7 0.0-0.7m <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S8 0.0-0.5m <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

S10 1.4-1.9m <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 
GAC - - - - - - - - - - - - - 

Сите единици се во mg/kg  

освен ако не е поинаку наведено 
 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности над лабораторискиот лимит на известување (LOR) 
 

Упатства претставени 

само за соединенија со LOR 
 

NGA = Не се достапни  

упатства 

 
 
 
 

     Џонсон Метју 

0087326 25/07/2008 



 
 
 

ТАБЕЛА 4  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

TPH КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 0.0-0.3m 37 14 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <10 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 

S3 0.1-0.3m 22 28 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <10 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 

S5 0.0-0.4m 33 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <10 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 

S7 0.0-0.7m 54 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <10 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 

S8 0.0-0.5m 44 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <10 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 

S10 1.4-1.9m 20 25 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 <10 <10 <1000 <1000 <1000 <1000 
GAC 36,000 36,000 - - - - - - - - - - - - 

Сите единици се во µg/kg   

освен ако не е поинаку наведено 
 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности над лабораторискиот лимит на известување (LOR) 
 

Општа проценка 

Критериуми земени од повеќето умерени 

концентрации - Ароматични C5-C7 

NGA = Не се достапни  

упатства 
 
Упатства претставени 

само за соединенија со LOR 
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ТАБЕЛА 4  

КРИТЕРИУМИ ЗА ГЕНЕРИЧНА ПРОЦЕНКА НА ЧОВЕКОВО ЗДРАВЈЕ ERM ИЗВЕДЕНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ ВРЕДНОСТИ 

TPH КОНЦЕНТРАЦИИ  

 ПОЧВИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 0.0-0.3m <1000 <1000 <1000 <10 <10 <10 <10 <10 

S3 0.1-0.3m <1000 <1000 <1000 <10 <10 <10 <10 <10 

S5 0.0-0.4m <1000 <1000 <1000 <10 <10 <10 <10 <10 

S7 0.0-0.7m <1000 <1000 <1000 <10 <10 <10 <10 <10 

S8 0.0-0.5m <1000 <1000 <1000 <10 <10 <10 <10 <10 

S10 1.4-1.9m <1000 <1000 <1000 <10 <10 <10 <10 <10 
GAC - - - - - - - - 

Сите единици се во µg/kg   

освен ако не е поинаку наведено 
 

Здебелените броеви прикажуваат 

вредности над лабораторискиот лимит на известување (LOR) 
 

Општа проценка 

Критериуми земени од повеќето умерени 
концентрации - Ароматични C5-C7 
 

NGA = Не се достапни  

упатства 
 
Упатства претставени 

само за соединенија со LOR 
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VIII 

ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ ТЕХНИКИ, ИЛИ 

ДОКОЛКУ ИСТИТЕ СЕ НЕПРИМЕНЛИВИ, РЕДУКЦИЈА НА ЕМИСИИТЕ ОД 

ПОЛУТАНТИТЕ 
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VIII.1 Систем за киселинско хемиско прочистување  : ПГМ соли 

Фабриката за ПГМ соли има влажен систем за прочистување, за да се контролира 

испустот на киселински гасови. 

Пречистувачот со набиен медиум се состои од надворешна школка, која содржи 

набиен медиум во гранули од различна форма, кој се наоѓа на решетки за поддршка,  

течни дистрибутери, влезови и излези за гас и течност, како и елиминатор на магла. Во 

вертикалната изведба ( кули со набиен медиум) , протокот на гас оди нагоре кон 

ќелијата( спротивно од од струењето на течноста). Кулите со набиен медиум се 

најчесто употребувани како апсорбирачи при технологиите за контрола на 

загадувањето. Набиените пречистувачи, во адиција со соодветни реагенси, се користат 

за апцорпција сулфур диоксид, хромна киселина, водород сулфид, амонијак, хлориди, 

флуориди, како испарливи органски компоненти. 

Набиените пречистувачи не се погодни за колектирање на партикули, поради 

зачепување. Тие, во основа, се ограничени за апликација таму каде концентрацијата на 

партикули е помала од 0.5 g/Nm³. 

Затнувањето и зачепувањето се сериозни проблеми за овие пречистувачи, затоа што 

набиениот медиум е потешко пристаплив за чистење, за разлика од другите дизајни на 

пречистувачи. Последично, засебен и доста ефикасен, систем за намалување на штетни 

партикули, можеби ќе биде потребно да се инсталира пред набиениот медиум за 

абсорбирање. 

Во главно, кулите со набиен медиум за пречистување, споредбено со едноставните 

кули со распрскување, нудат потенцијал за зголемување на ефикасноста на 

отстранување, со тоа што цената на трошоци за одржување и работење е поголема. 
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VIII.1.1.  Податоци за дизајнот 

Дизајнирана стапка на проток               –     2000 m³/hr    

Дизајнирана температура                       –     80ºC 

Дизајниран притисок                              –     2500 Pa 

Суспензија Специф. Гравит.                  – 1.105 

 Контаминанти                                        –  Прв случај:   45 kg/hr CL2 + 197 kg/hr HCl 

                                                                      Втор случај: 121.1 kg /hr HCl 

Класификација на областа                    –   Надвор: Безбедна област 

Дизајн на прочистувачот                      –   BS 4994 ( 1987) Cat 1 

Излезни концентрации                        –   < 10 mg/m³ HCl ;   < 10 mg/m³ Cl2 

ИЗЛЕЗ ЗА ЧИСТ 

ГАС 

ПДМАГЛУВАЧ 
ВЛЕЗ НА 

ТЕЧНПСТ 

НАБИЕН 

МЕДИУМ 

ПТВПР ЗА 

ПТСТРАНУВАОЕ НА 

НАБИЕНИПТ МЕДИУМ 

СЛИВНИК 

ВЛЕЗ НА 

НЕЧИСТ ГАС 
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VIII.1.2 Список на опрема 

a)      1 количина од Внатрешен набиен материјал 

б)      1 количина од Циркуларен систем за филтрација на хемикалии 

в)      2 количини од Вентилатори за издув ( активни и за поддршка) 

г)      1 сет Влезни и излезни изолирани и неповратни регулатори на проток за 

вентилаторите 

д)     1 сет Поврзувачки канали за вентилација ( од прочистувачот до вентилаторите) 

ѓ)     1 количина од вреќа за испуст 

е)     1 сет од  Инженери/ Тестирање/ Инспекција/ Документација 

VIII.1.3 Селекција на материјали 

а) Пречистувач со набиена кула                  -    GRP Derakane 470-300 

б) Внатрешен медиум на набиена кула       -    Решетка за поддршка: GRP смола              

                                                                         -   Дистрибутор на течност: uPVC 

                                                                        -    Елиминатор на капки: Полипропилен 

                                                                         -    Набиен Медиум: Полипропилен 

                                                                         -    Медиумска процесна хемикалија uPVC 

в) Рецеркулирачки систем за филтрација    -    GRP Derakane 470-300 

г) Вентилатори                                               -    Епокси обложен карбон челик и импелер 

д) Канали за вентилација                              -    GRP Derakane 470-300 

ѓ) Регулатори на проток                                 -    GRP Derakane 470-300 

е) Оџак за испуст                                             -   GRP Derakane 470-300 

ж) Прстени за стегање                                    -  Лесен галванизиран челик 

з) Дихтунзи                                                      - Бутил гума 

 

VIII.1.4 Техничка спецификација – Пречистувачка кула со набиен медиум 

 

Тип                                                                  - Вертикално набиена  

Конфигурација                                              - ve Притисок 

Број на фази                                                   - Една 

Спецификација на дизајн                             - BS 4994 ( Cat 1 ) 

 

Материјал на конструкција 

Школка на прочистувачот                           - GRP Derakane 470-300 

Дихтунзи                                                       - 5мм Бутил гума 

Прстени за стегање                                      - Галванизиран лесен челик АЅА 150 

Табличка со име                                           - на резервоарот од системот за филтрација 

Дизајниран притисок                                   -    2500 Pa 

Дизајнирана температура                            -   80 ºC 

Дијаметар на колоната                                - 1000 мм 

Висина на колоната                                     - 7200 мм 

Внатрешен набиен медиум 

Тип                                                                - Седлест 

Големина                                                      - 25 мм 

Материјал                                                    - Полипропилен 

Плоча за поддршка на медиумот  

Тип                                                                - Отворена решетка 



5 

 

Материјал                                                   - GRP Винил-естерска Смола 

Дијаметар                                                   - 1000 мм 

 

Техничка спецификација – Пречистувачка кула со набиен медиум: Содржина 

 

Дистрибурор на течност 

Тип                                                                      - Weir Trough 

Материјал                                                           - uPVC 

Дијаметар                                                           - 1000мм 

Цифра од                                                            - еден 

Елиминатор на капки 

Тип                                                                     - Плетена ткаенина 

Ориентација                                                      - Хоризонтална ( за вертикален протек) 

Материјал                                                         - Полипропилен 

Цифра од                                                           - Еден 

Дијаметар                                                         - 1000мм 

 

Конекции: 

1 влез за гас                                                     -   700 x 150 mm 

1 излез за гас                                                   -  300 NB 

1 Дистрибутер                                                -  50 NB / 300 NB c/w uPVC доточна цевка 

1 Одмаглувач                                                 -  25 NB / 150 NB c/w uPVC доточна цевка и              

распрскувач 

2 Инспекции                                                  -  300 NB c/w GRP Таблички за прекривање 

1 Сливник                                                      -  100 NB   

4 сета од главни фланжи                             - 1000 NB 

1 сет Клеми за подигање                             -  316 St  

1 сет Клеми за поддршка                             - Галванизиран лесен челик 

 

 

VIII.1.5 Техничка спецификација – Систем за филтрација на течни 

хемикалии(резервоар) 

 

Тип                                                                  - Вертикален/цилиндричен 

Цифра од                                                        - Еден 

Состојки                                                         - до 20% NaOH 

Материјал на школката на резервоарот     -  GRP Derakane 470-300   

Дихтунзи                                                       - 5мм Бутилна гума 

Прстени за стегање                                      - Галванзиран лесен челик 

Таблица со име                                             - Трафолит пластика 

Притисок                                                       - Хидростатички 

Дизајнирана температура                            - 80ºC 

Дијаметар на резервоарот                          - 1500 мм 

Должина на школката                                - ~ 1500 мм 
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Работен капацитет                                      - 2500 литри 

Покрив на резервоарот                               - рамен 

Основа на резервоарот                               - рамна 

Конекции за: 

1 Сливник                                                    - 50 NB 

2 Прилив од кулата                                    - 100NB 

1 Каустично полнење ( NaOH)                  - 50 NB 

1 Претекување                                           - 50 NB 

1 Излез за пумпа                                        - 50 NB 

2 Мерач на ниво                                         - 50 NB 

1 сет од клеми за подигање                      - 50 NB 

1 сет од клеми за држење                        - 304 St St 

 

VIII.1.6 Техничка спецификација – Вентилатори за издув 

 

Потребна цифра                                    - два ( работа/поддршка) 

Волумен                                                 - 2000 Nm³/hr 

Притисок                                                - 2500 Pa   

Брзина на вентилаторите                     -   2880 rpm   

Моќност на апсорберот                        -    3.0 kW        

Дизајн на перката                                 - Радијален 

Материјал на изработка                  - Епокси обложен карбонски челик-Целосно заварен 

Материјал на импелорот                - Епокси обложен карбонски челик-Целосно заварен  

Основна таблица                          - двојно пакувано епокси(стандард на произведувачот) 

Волтажа на моторот                             - 415 V / 3ph / 50 Hz 

Класификација                                     - TEFV. IP55, за генерална употреба. 

Брзина на моторот                               - 2880 rpm 

Моќност на моторот                             - 4.0 kW 

Пренос                                                  - директен 

А.V. конектори                                     - вклучени 

Флексибилности                                  - влез/излез-вклучени 

Термистори                                         - вклучени 

А/С греачи                                           - вклучени 

Ниво на бучава                                   - 75 dBA на 1m 

VIII.1.7 Техничка спецификација – Поврзување / Вентилациски канали и Оџак за 

испуст 

Тип                                                     -  Поврзувачки  

Позиција                                   - Од излезот на прочистувачот до влезот на Вентилаторот 

Материјал                                        -  GRP Derakane 470-300 

Дијаметар                                         -  315мм 

Конструкција                                    - стаклена 

Регулатори за протек/калапи          - 2 парчиња изолирачки/исклучувачки 315 Ø, GRP 

Derakane 470-300, на влезот на секој сет од вентилатори 
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Опис: 

Се поврзува од излезот на прочистувачот, при високо ниво, се врти за 180º и се спушта 

вертикално кон долното ниво. Каналот за вентилација потоа се врти за 90º и оди кон 

влезовите за вентилаторите. Формирајќи агол со влезот на вентилаторот, каналот потоа 

започнува да влегува кон секој влез од вентилаторите 

Канал кој е сместен кон секој влез од вентилатор 

Тип                                                    -  Поврзувачки  

Позиција                                          -од излезот на вентилатор до терминациска точка 

Материјал                                       -  GRP Derakane 470-300 

Дијаметар                                         -  315мм 

Конструкција                                    - стаклена 

Регулатори за проток/калапи      - 2 парчиња изолирачки/исклучувачки, 315 Ø, GRP 

Derakane 470-300, на влезот на секој сет од вентилатори и 2 парчиња неповратни 

регулатори на проток , 315 Ø, All GRP Derakane 470-300 на излез од секој сет на 

вентилатори 

 

Опис 

Се поврзува од секој излез на вентилатор, оди во вертикала и потоа се вклучува во една 

целина. Каналот за вентилациски протек на воздух тогаш завршува со конекција за 

фланжа 

 

Техничка спецификација – Поврзување - Бај пасиран Пневматски Пренос( под низок 

притисок) на пареи, магли, партикули, опасни хемиски компоненти и Оџакот за 

испуст: 

Тип                                                   - Вентилациски/ Испуштачки 

Позиција                                          - Прикачена на подот 

Материјал                                       -  GRP Derakane 470-300 

Дијаметар                                       -  315 мм 

Изведба                                          - Стакло 

Висина                                            - 20 000 мм 

Влезна конекција                           - едно парче со 315 Ø под аголо од околу 45º  

Пригушувач                                   - не е вклучен 

Опис: 

Вертикално поставен Оџак за испуст, кој што е поврзан за подот и се крева вертикално 

нагоре пред компонентите да бидат испуштени кон атмосферата, преку празнење со 

голема брзина на висина од 20м. 

Оџакот е прицврстен за самата конструкција на зградата во чија близина е поставен 

 

VIII.1.8 Краен список на опрема      
а)      1 количина од Внатрешен набиен материјал 

б)      1 количина од Циркуларен систем за филтрација на хемикалии 

в)      2 количини од Вентилатори за издув ( активни и за поддршка) 

г)      1 сет Влезни и излезни изолирани и неповратни регулатори на проток за 

вентилаторите 

д)     1 сет Поврзувачки канали за вентилација ( од прочистувачот до вентилаторите) 

ѓ)     1 количина од вреќа за испуст 

е)     1 сет од  Инженери/ Тестирање/ Инспекција/ Документација 
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VIII.2   Селективна каталитичка редукција (SCR) – NOx редукција 

Главните загрижувачки емисии кои доаѓаат од фабриката се азотните оксиди (NOx), 

кои се генерираат од печките. 

Овие честици ќе се контролираат преку технологијата за селективна каталитичка 

редукција ( SCR) , која се смета дека е најдобра возможна технологија за  вакви видови 

на емисии. 

Селективната редукција на азотните оксиди опфаќа инјектирање на NH2-X компоненти 

( каде X = H, CN или CONH2) кон гасниот проток, редуцирајќи ги азотните оксиди  кон 

азот и вода. Најчестиот редуцирачки агент е 25-35% воден раствор на амонијак. Други 

чести реактивни агенти се базирани на раствори од уреа. 

Со SCR, испустниот проток на гас и инјектираниот агент се предаваат кон 

катализаторот, со оперативни температури во опсег од 280 и 400 °C, во зависно од 

катализаторот. Оптималното смешување, односно моларниот удел на NH3/NOx врз 

катализаторот е од суштинско значење. Нивото на моларен удел треба да се одржува 

под 1.1 за да се лимитира можноста за прометнување на амонијак. Таквото 

пропуштање на амонијак резултира со високи нивоа на амонијак после каталитичката 

редукција.Системот за каталитичка редукција е поврзан со печките и издувните 

елементи преку вентилациони канали и издувни изолирани оџаци за испуст, 

респективно. Автоматизиран систем за навигација и мониторирање е инсталиран од 

страна на стручен тим од Џонсон Мети Редвиц-Германија, кој што е задолжен за 

негово сервисирање и калибрација ( нормално, со логистичка поткрепа од секторот за 

одржување на Џонсон Мети Македонија) 

Општ приказ на SCR  системот за каталитичка редукција 
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Испист 

за 

впздух 
ФЕН 
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Кпнтрплн
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амонијачна уреа 

впздух 
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VIII.3 Погон за третман и пречистување на отпадни води  

Општа структура: 

Овој систем за третирање на отпадните води, исползувајќи биолошки процеси, е 

проектиран за осигурување дека отпадните води од фабриката, кои се подобни за 

третман во пречистителна станица од овој капацитет, се третирани правилно, 

соодветно и најважно, не ја загадуваат околината.  

Општата структура на пречистителната станица е проектирана да може да носи 

оптоварување со внатрешна вода, како и да прима товари од надворешната почва, без 

никакви деформации и пречки кон инсталацијата. Самата структура на инсталацијата 

се состои од: 

  - Аерација 

  - Дезинфекција 

Челичниот резервоар е направен од плоча од карбон-челик со дебелина од 4-5 мм. 

Целата внатрешна просторија на пречистителната станица која е во контакт со вода, е 

заштитена со ЅА 2,5 песочен слој, по кој следува основен премаз збогатен со цинк, 

како и една епоксидна облога со јагленов катран. Обоената епоксидна облога со 

јагленов катран станува безсјајна и бледа со тек на време. Ова е предизвикано од 

карактеристиките на материјалот и тоа е нормална реакција. 

реактпр 

дифузпри 

Песпчен 

филтер 
Филтер сп 

активен 

јаглен 

Испуст на 

третирана впда 

кпн реципиент 

 

Одвишпк на 

тиоа ( муљ) 

Влез на 

птпадна 

впда 

Влез за 

филтри 
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Компресор: 

Марка на компресорот кој се употребува за пречистителната станица е FPZ. 

Компресорот е поставен во изолирана кабина и е најтивок од сите други слични видови 

на компресори. Компресорот е  најважна компонента во процесот за третирање во 

биолошкиот систем за третирање. Доколку нема влез на воздух во системот, 

бактериите потребни за реакцијата ќе изумрат( аеробна колонија) . Според тоа, било 

кој недостаток на компресорот мора веднаш и што е можно побрзо да се отстрани. 

 

Пумпа за дозирање на хлор: 

Пречистувачот користи тип на пумпа за дозирање на хлор од марката Seko-EVO. 

Истата е поставена во контролна кабина за дезинфекција на пречистителната вода. 

Овој вид на електронска пумпа со дијафрагма овозможува соодветнато дозирање на 

хлор да е во согласност со протокот на отпадна вода во пумпата . Откако пумпата за 

дозирање е рачно наместена, таа работи без никаква промена. 

Капацитетот на пумпата изнесува 5 литри на час. ( овој износ на испумпување се 

остварува кога пумпата е наместена на 100%). Количината на хлор која треба да е 

дозирана изнесува 3-5 mg/l. Хлорот е со концентација од 15-30 %. 

Филтри: 

Водата од резервоарот за пречистена вода се префрлува во филтрите со песок и 

активен јаглен со помош на хидрофорот за напој на филтирте. Во пречистената вода 

има останато сув остаток на тврди материи. За да се отстранат овие материи, водата 

треба да помине низ филтрите ( мулти медиум) со песок и активен јаглен. Во филтрите 

има 5 слоја на минерали кои се користат за филтрирање. И тоа: кварцен песок со 

партикули од 6-9 мм, кварцен песок со партикули од 3-5 мм, кварцен песок со 1-2мм, 

кварцен песок со 0.6-0.8, антраситен материјал (0.8-1.5 мм). Со помош на вентилот 

“fleck 2850” кој се поставува автоматски на резервоарот за филтрирање, се прават 3 

фази на филтрирање. 

1. Филтрирање 

2. Обратно перење 

3. Позиција на плакнење 

Обратното перење на филтерот се прави еднаш на 24 часа, со извлекување на 12 

преклопници за 12 дена. Секој ден навечер во 01 часот започнува обратното перење 

кое трае 10 минути и потоа автоматски се вклучува позицијата на плакнење, исто така 

со времетраење од 10 минути, за да потоа системот за филтрирање е спремен за 
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филтрација. Медиумскиот материјал теоретски е траен, но во пракса во станици од 

ваков тип, тој треба да се менува на 6 до 7 години. 

Филтерот со активен јаглен ги отстранува органските материи и бојата кои се присутни 

во водата за пречистување. Во резервоарот со активен јаглен има два слоја на минерал 

за филтрирање, и тоа: Кварцен песок ( 6-9 мм) за основен медиум и активен јаглен со 

димензии 0.8-1.5 мм. Со помош на вентилот “fleck 2850” кој се поставува во 

резервоарот, се постигнуваат истите три фази споменати и објаснети погоре. 

 

Собраната отпадна вода од пред-седиментациониот базен, поминува кон басенот за 

еквилизирање преку гравитациски проток 

Во басенот за еквилизирање се наоѓа потопна пумпа. Оваа единица се употребува за да 

се изедначи разликата во прилив на отпадната вода и органските материи. 

Благодарение на оваа единица, се овозможува да понатамошниот тек на работа на 

процесот за третман, функционира со еднаков и хомоген протек на отпадна вода. 

Потопната пумпа ја испумпува отпадната вода кон единицата од пречистителната 

станица каде што се одвиваат реакциите. Пумпата се контолира преку прекинувач со 

опсег „ON/OFF“. 

Резервоарот на реакторот во пречистителната станица како и сите останати процеси во 

неа, работат со прекини и се контролорани преку програмирани автоматски контроли. 

Со употреба на аерација, бактериите се помешуваат со органската материја  преку 

абсорпција, а со седиментација овие бактерии се одвојуваат (аблација). 

Испуштањето се извршува преку потопна пумпа. По околу 1 час, бактериите се 

таложат на дното од реакторот. Пречистената вода преку пумпата за испуст, се 

прелива кон басенот со чиста вода. 

Рафинираната вода, преку пумпа-хидрофор, протекува од резервоарот за чиста вода, 

кон песочниот филтер, а потоа кон филтерот со активен јаглен. Рафинираната вода која 

поминува низ споменатите филтри се дезинфицира, и на излезот се испушта кон 

реципиентниот канал/цевковод.  

Песочниот и фелтерот со активен јаглен се регенерираат/измиваат еднаш на 24 часа со 

водата која преостанува во резервоарот за чиста вода.  

 

 

VIII.3.1. Процес и спецификации на дизајнот 

Генерално: 

Погонот и инсталираниот цевковод како и пумпните системи се дизајнирани да 

им излезат во пресрет кон спецификациите како во поглед на капацитет , така и 

во однос на квалитет 
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Стапка на проток и екстензии: 

Qave = 1.25 m3/h ( 30 m3/d) 

Q peak hourly = 5m3/h ( се зема 4 * Qave) 

 

Климатски, Геолошки и Микробиолошки услови 

Целосни детали во оглед на температурата, елевациите на земјиштето на 

објектот, ветрови, врнежи и релативна влажност се земени в предвид од страна 

на под-изведувачот за време на дизајнирачката фаза. 

 

Општи побарувања и стандарди 

При градењето и инсталацијата на самиот погон за пречистување на отпадните 

води, побарувањата и карактеристиките кои се земени во предвид се од 

документации и информации кои се обезбедени од интернационални ( во главно 

Британски или Американски ), а прифатени стандарди, како и од искуствата и 

праксите од слични проекти од ваков тип од минатото) 

 

Моќност и побарувачка во однос на хемиска побарувачка 

Табела 2. Моќност и побарувачка на моќност 

Тотален систем 5 kW подесена моќност 

Тотален систем < 40 kWh месечно 

 

             Табела 3. Хемиска побарувачка 

Тотален систем ( во овој 

систем се употребува 

само ( NaOCl) 

 

< 3 

 

Литри месечно ( 18%  NaOCl ) 
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VIII.3.2. Техничка спецификација на погонот 

Примарен третман и единица за нивелирање 

Примарен резервоар за седиментација 

Количина                                         - 1 

Тип                                                   - правоаголен, покриен 

Димензии                                        - 0,8м х 2,0м х 1,60м 

Материјал                                       - ≥ C 30 Зајакнат бетон 

 

Басен 

Количина                                         - 1 

Тип                                                   - правоаголен, покриен 

Димензии                                        - 2,0м х 3,0м х 1,50м 

Материјал                                       - ≥ C 30 Зајакнат бетон 

Додатни ставки                              - Пристапна скала, капак за дупка, прекинувачи 

 

 

Подигнувачка пумпа 

Количина                                        - 1 

Тип                                                  - Потопна 

Инсталација                                   - Влажен бунар 

Импелер                                         - Вортекс 

Капацитет                                      - 5м3/h при 8mWC 

Капацитет за манипулирање со цврсти честици - > 30 mm 

Стапка на моќност                         - 0,75 kW 
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Класа на изолација                        - F 

Заштита и класа на температурен пораст – IP 68/B 

Операциска контрола                   - ON/OFF преку автоматски и пловечки прекинувачи 

Стартување                                    - Директ, > стартувања /h 
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IX.1 Monitoring i izve{taj za emisija na vozduh 

 
Momentalnata metodologija za monitoring na oksidi na azot (NOx) e 
hemiski-nau~en monitoring so pola ~asoven ili maksimum ~asoven 
izve{taj na den. Ispustite od pe~kite i su{alnite imaat kontiuniran 
monitoring za NOx sistemot,(sistemot za selektivna kataliti~ka 
redukcija)  drugite ispusti (od kotlarnicata) imaat soodveten 
monitoring. Xonson Meti Makedonija ima arhivirani podatoci za 
kontinuirano merewe na azotnite oksidi, koi gi a`urira edna{ 
mese~no. Po potreba mo`at da bidat prilo`eni kon inspekciskite 
organi dokolku toa e potrebno. Drugite emisioni parametri se merat 
po potreba, {to se odnesuva do internite merewa vo samata kompanija, 
a dokolku stanuva zbor za merewa koi se utvrdeni so zakonskata 
legislativa, normalno, istite se vr{at soglasno utvrdenata zakonska 
potreba od ovlastena i licencirana kompanija za soodvetni merewa 
od takva priroda. Rezultatite se arhiviraat i se na raspolagawe za 
uvid vo zavisnost od potrebata.  
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Identfikacija na to~kite za monitoring i nazna~uvawe na 
metodite na zemawe primeroci kaj to~kasti emisii vo atmosfera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TO^KA ZA 

ZEMAWE NA 

PRIMEROCI 

OPIS KOORDINATI 

NAMERNO 

MESTO 

 
METODI NA 

ZEMAWE 
PRIMEROCI 

E001 Ispust od sogorlivi gasovi od 

pe~kite od linija 1 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

ISO 10849: 1996 

E002 Ispust od procesni gasovi od 

su{ara od linija 1 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

ISO 10849: 1996 
IT 715 

E003 Ispust od sogorlivi gasovi od 

su{ara na linija 1 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

ISO 10849: 1996 

E004 Ispust od procesni gasovi od 

pe~kite na linija 1 

(vklu~itelno so SKR sistemot) 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

ISO 10849: 1996 
             IT 715 

E005 Ispust od procesni gasovi od 

pe~kite na linija 2 

(vklu~itelno so SKR sistemot) 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

ISO 10849: 1996 
             IT 715 

E006 Ispust od sogorlivi gasovi od 

pe~kite od linija 2 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

      ISO 10849: 1996 

E007 Ispust od sogorlivi gasovi od 

su{ara na linija 2 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

 
ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

       ISO 10849: 1996 

E008 Ispust od procesni gasovi od 

su{ara od linija 2 

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

ISO 10780: 1994 
ISO 12039:2001 
ISO7935:1992 

ISO 10849: 1996 
             IT 715 

E009 Ispust od hlorniot 

pro~istuva~ od PGM  

21o37`23``E 

41 o 59`12 ``N 

I 
SO 10780: 1994 

IT 715 
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Identfikacija na to~kite za monitoring i nazna~uvawe na 

metodite na zemawe primeroci kaj  emsii od parni kotli 

 
 
 

 
 

IX.2 Monitoring i izve{taj kon emisii vo povr{inski vodi 

 
Ne postojat direktni osloboduvawa kon povr{inski vodi. 
 
 

IX.3 Monitoring i izve{taj za emisija vo kanalot 

 
Vklu~ena e kompanija za odr`uvawe na sistemot za pre~istuvawe na 
otpadnite komunalini vodi, koj {to se gri`i da parametrite 
korespondiraat so pobaruvawata na recipientot. Pove}e informacii 
dadeni vo soodvetnite tabeli od  ova barawe 
 

IX.4 Monitoring i izve{taj za emisija od bu~va 

Se vr{at merewa koi se utvrdeni so zakonskata legislativa, 
normalno, istite se vr{at soglasno utvrdenata zakonska potreba od 
ovlastena i licencirana kompanija za soodvetni merewa od takva 
priroda. Rezultatite se arhiviraat i se na raspolagawe za uvid vo 
zavisnost od potrebata.  
 

TO^KA ZA 

ZEMAWE NA 

PRIMEROCI 

OPIS KOORDINATI 

NAMERNO 

MESTO 

METODI NA 

ZEMAWE 

PRIMEROCI 

E010 kotel za parea za reaktori 

vo PGM 

21o37`23``E

  

41 o 59`14 ``N 

Tekovni zemawa na 

primeroci 

upotrebuvaj}i 

metoda na 

sveduvawe na 

norativni uslovi 

(stabilizacija, 

zemawe na mostri so 

vreme trawe od 60 y 

pri maksimalen i 

realen kapacitet) 

E011 Kotel za parea za 

zatopluvawe 

21o37`23``E 

41 o 59`14 ``N 

Tekovni zemawa na 

primeroci 

upotrebuvaj}i 

metoda na 

sveduvawe na 

norativni uslovi 

(stabilizacija, 

zemawe na mostri so 

vreme trawe od 60 y 

pri maksimalen i 

realen kapacitet) 
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IX.5 Emisiono monitoring plan 

 
 

 Plan za monitoring i parametri 

 Frekvencija na monitoringot 

 Metodi na zemawe primeroci i analizi, i 

 Re`im na izvestuvawe 
 
Interniot plan za monitorirawe i analiza na razni parametri e 
utvrden preku sistemot za Planirano Preventivno Odr`uvawe, vo koj 
se pravi dneven, nedelen, mese~en i godi{en plan za monitorirawe na 
niza parametri, me|u koi i parametrite relevantni za tematikata na 
ova dopolnuvawe. 
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IX.6 Prilozi 

IX.6.1 Plan na mestata na monitoring i zemawe na primeroci 

 

 

МОНИТОРИНГ 

ТОЧКИ-АТМОСФЕРА 

Е001, Е002, Е003, Е004, 

Е005, Е006, Е007,Е008, 

Е009 

МОНИТОРИНГ 

ТОЧКИ ЗА БУЧАВА 

 

МОНИТОРИНГ 

ТОЧКИ ОД КОТЛИ 

Е010. Е011 
МОНИТОРИНГ 

ТОЧКА ЗА 

ПРЕЧИСТИТЕЛНА 

СТАНИЦА 

Е012 

E016 E015 

E013 

E014 

E018 

E017 



1 

 

X 

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ



2 

 

СОДРЖИНА: 

Х. Проценки за животната средина .................................................................. 4 

Х.1.1  Внатре-процесни управувања ................................................................ 4 

Х.1.2  Контрола на емисиите ............................................................................. 4 

Х.1.3 Техники на менаџирање ........................................................................... 4 

Х.1.4 Суровини ................................................................................................... 4 

Х.1.5 Управување со отпадните материи ......................................................... 5 

Х.1.5.1 Одделување и уништување на отпад .................................................. 5 

Х.1.6 Енергија ..................................................................................................... 5 

Х.1.7 Несреќи ..................................................................................................... 5 

Х.1.8 Бучава и вибрација ................................................................................... 5 

Х.1.9 Мониторинг ............................................................................................... 5 

Х.1.10 Планови во случај на затворање на местото ....................................... 6 

Х.2 Испитување на влијанието врз животната средина .................................. 6 

Х.2.1 Испитување на Најдобрата достапна технологија (НДТ) ...................... 6 

Х.2.2 Индикативни НДТ потреби за контрола на емициите на материите од 

изворите во воздухот ......................................................................................... 7 

Х.2.3  Индикативни НДТ потреби за фугитивни емиции на испарливи 

органски соединенија (ИОС) и честички во воздухот ...................................... 9 

Х.2.4 Индикативни НДТ потреби  за контрола на емициите на материите во 

површинската вода и одводните канали ........................................................ 11 

Х.2.5 Индикативни НДТ потреби за фугитивни емисии во водата ............... 14 

Х.2.6 Индикативни НДТ потреби за контрола на миризбата ........................ 19 

Х.2.7 Индикативни НДТ потреби за управување ........................................... 20 

X.2.8 НДТ услови за избор на суровини ......................................................... 27 

X.2.9 Индикативни НДТ услови за управување со отпад .............................. 27 

X.2.10 Индикативни НДТ услови за испитувањата за намалување на 

отпадот ............................................................................................................. 28 

X.2.11 Индикативни НДТ услови за намалување на користењето на вода . 29 

X.2.12 Индикативни НДТ услови за искористување и одлагање на отпад .. 33 

X.2.13 Индикативни НДТ услови за услови за основна енергија .................. 33 

X.2.14 Индикативни НДТ услови за основни  енергетски потреби ............... 35 

X.2.15 Индикативни НДТ услови за понатамошни услови за штедење 

енергија ............................................................................................................. 38 



3 

 

X.2.16 Индикативни НДТ услови за несреќи и неправилни операции ......... 40 

X.2.17 Индикативни НДТ услови за Надгледување на емисиите ................. 47 

X.2.18 Индикативни НДТ услови за Надгледување на животната средина 

(Надвор од инсталацијата) .............................................................................. 48 

X.2.19 Индикативни НДТ услови за стандардите на надгледување 

(Стандардни методи на упатување) ............................................................... 51 

X.2.20 Планови во случај на затворање на локацијата ................................. 54 

X.2.21 Референтни вредности за емисиите ................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Х.1 Проценки за животната средина 
 

Х.1.1  Внатре-процесни управувања 
 

Процесот воглавно опфаќа производствена линија за обвивање на посебни хемикалии 

врз блокови од керамика, силиконски - карбид или од метал. Потоа истите се 

пренесуваат до произведувачи на издувни системи кои го завршуваат склопот на 

цевката за издувни гасови и вршат испорака до крајниот корисник, произведувачот на 

автомобил. 

Процесот е дизајниран со цел да ги контролира емисиите на изворот, кое има 

дополнителна предност да обезбеди успешно работење. Ова е постигнато преку 

внимателно избирање на опрема и особено внимание на дизајнот. 

 

Х.1.2  Контрола на емисиите 
 

Оние испуштања во воздухот и во водата  кои не можат да се контролираат во изворот 

се намалуваат или се прават безопасни преку употреба на врвен погон за ублажување 

или други контроли. Целиот склад е дизајниран да задржи било какво пропуштање кое 

може да се случи. 

 

Х.1.3 Техники на менаџирање 
 

Процесот на менаџирање е мерка за фундаментална контрола и Џонсон Мети како 

корпорација, работи со највисоките стандарди и има сертификат за Меѓународните 

стандарди за: 

 ИСО 14001 (Управување со животната средина, акредитирано од декември 2003 

година) 

ИСО 9001 / ВДА 6.1 (Менаџирање на квалитетот, акредитирано од април 2003 година) 

ИСО/ТС 16949 (Менаџирање на квалитетот, акредитирано од ноември 2003 година) 

Овие стандарди ќе бидат строго применувани во новата опрема. 

Х.1.4 Суровини 
 

Сите суровини се испитани во врска со можното влијание врз животната средина со 

цел да се заменат материите со помало влијание каде што е тоа можно. Оваа ревизија 

ќе продолжи преку работењето со опремата како дел од програмата за континуирано 

подобрување на Џонсон Мети. 

Сите средства за суровини ќе бидат дизајнирани, изградени и одржувани по 

релевантни стандарди за да не` осигурат дека: 

Постои адекватна вентилација 

Некомпатибилните материи се адекватно раздвоени  
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Садовите за складирање на поголемиот дел од материјалите се дизајнирани и 

одржувани според соодветните стандарди. 

Х.1.5 Управување со отпадните материи 
 

Џонсон Мети ќе одржува детални системи за осигурување дека адекватните записи за 

отпадни материи се одржуваат и ќе осигурат дека додека тие се наоѓаат во 

локацијата, ќе бидат раздвоени со цел неспојливите супстанции да не се складирани 

заедно. 

Х.1.5.1 Одделување и уништување на отпад 
 

Можностите за намалување на производството на отпад се проценети и 

имплементирани каде што е можно тоа. На пример, сите супстрат пакувања ќе бидат 

повторно употребени за испраќање на крајниот продукт до потрошувачот. Ова 

значително го намалува квантитетот на отпадни материи испратени во депонијата и го 

намалува приливот на суровините во процесот. Останатите отпадни материи кои што 

неможат да се реупотребат се подвргнуваат кон сортирање и рециклирање. 

Вработените имаат примено обуки за политиката за рециклирање на Џонсон Мети. 

Х.1.6 Енергија 
 

Ефикасноста на енергијата е клучна карактеристика на дизајн на погонот. Каде што е 

можно, енергетските побарувања за новата опрема ќе бидат снабдени од нашите 

постоечки, во локацијата, погон за комбинирана топлина и моќност која произведува 

поуспешни, извори на енергија кои загадуваат помалку отколку оние од националната 

мрежа. 

Х.1.7 Несреќи 
 

Сите предвидливи несреќи кои можат да им се случат во погонот во врска со влијанија 

врз животната средина се проценети и ќе бидат поставени соодветни заштитни 

системи. Во случај на несреќа, направен е детален акционен план за намалување на 

последиците врз животната средина 

Х.1.8 Бучава и вибрација 
 

Новиот погон е лоциран блиску до станбените живеалишта и како таков, контролата на 

бучава е клучна карактеристика на операциите од процесот. Начело на Џонсон Мети е 

да биде “добар сосед”, а компанијата нема забележано севкупно зголемување на 

бучавата  од она што е забележано за време на испитувањето во јуни, 2003 година 

(целосен извештај е поднесен со оригиналната ППЦ Апликација направена во тоа 

време). 

Х.1.9 Мониторинг 
 

Сите главни емиции од новиот погон ќе бидат набљудувани во согласност со 

потребните стандарди.  
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Х.1.10 Планови во случај на затворање на местото 
 

Во случај на затварање на местото, направен е детален план за затварање и 

деконтаминирање на местото каде што е вклучено и испитување на почвата и доколку 

е погодно, враќање на областа во првобитните услови. 

Х.2 Испитување на влијанието врз животната средина 
 

Направено е детално испитување на еколошкото влијание против широкиот опсег на 

еколошките критериуми во согласност со Агенцијата за управување со животната 

средина. Овде се има земено предвид влијанието на квалитетот на воздухот и 

последователните можни влијанија врз здравјето и блиските места со посебен научен 

интерес и можните влијанија од бучавата врз блиските имоти. Не се забележани 

никакви негативни влијанија. 

Х.2.1 Испитување на Најдобрата достапна технологија (НДТ) 
 

Со цел да се одбере најдобрата техника за контрола на емициите, беше спроведена 

една детална проценка на различните техники. Џонсон Мети  ги има спроведено 

најефикаснате опции 
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Х.2.2 Индикативни НДТ потреби за контрола на емисиите на материите од изворите во 
воздухот 
 

 НДТ потреби Активности 

преземени во 

Апликацијата 

1 Во врска со информацијата во Секторот за неоргански 

хемикалии и релевантните оддели во Забелешките од водичот 

за Секторот за органски хемикалии, информациите и 

препораките од БРЕФ во врска со Општа отпадната вода и 

системи за Третирање/Менаџирање на отпадниот гас во 

Хемискиот сектор треба формално да се сметаат за дел од 

проценката за НДТ за испуштања на материите од изворите во 

воздухот. 

Ве молиме 

обратете 

внимание на 

следните 

одговори  

2 Референцијалните вредности за емисии од изворот во воздухот 

кои се запишани во соодветното упатство треба да бидат 

постигнати, освен доколку алтернативни вредности не бидат 

овластени и усогласени со Регулаторот.  

Ве молиме 

навратете се 

на 

соодветните 

табели од 

Анекс 1 

3 Треба да бидат идентификувани основните хемиски состојки од 

емисиите, вклучувајќи и спецификација на испарливи органски 

состави (ИОС) каде што е тоа изводливо. 

Ве молиме 

навратете се 

на 

соодветните 

табели од 

Анекс 1 

4 Издувните цевки и оџаците треба да бидат испитувани за 

способноста за дисперзија и за супстанциите испуштени во 

животната средина 

Ве молиме 

навратете се 

на делот 6 – 

Фугитивни 

извори на 

емисја 

5 Контрола на видливи облаци со честички 

Дури и кога ќе се достигнат референтните вредности, целта е да 

се избегнат видливите емисии.  

Сепак, бидејќи видливоста целосно зависи од големината и на 

честичките и рефлектирањето, од аголот на светлината и 

позадината на небото, се прифаќа дека, дури и кога се 

употребени НДТ и кога ќе има малку емисии, некои облаци 

можат сè уште да бидат видливи под одредени околности. 

Не се смета да 

претставува 

проблем за 

печките, но во 

некои 

временски 

услови 

облакот може 

да биде 

видлив. 
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 НДТ потреби Активности 

преземени во 

Апликацијата 

6 Контрола на кондензираните водени облаци 

Секогаш треба да се земе предвид потребата да се намалат 

облаците од водената пареа, дури и во најтешките случаи, 

бидејќи тие можат да предизвикаат губење на светлината, 

замаглување, замрзнување на патиштата итн. Високата 

влажност може исто така спротивно да влијае врз дисперзијата 

на облакот па според тоа  треба да се намали содржината на 

водата во издувниот проток онаму каде тоа е можно. Идеално, 

издувниот проток треба да се испушти во такви услови на 

температура и влажност при кои се избегнува заситеност под 

широк опсег на метеоролошки услови, вклучувајќи и влажни 

временски услови. 

Користењето на основната енергија за намалување на облакот 

едноставно бидејќи е видлив не се смета за една од НДТ. Сепак 

може да биде погодно користењето на отпад или потрошената 

топлина, на пример, топлината во гасните протоци пред влажно 

протривање може да се искористи за затоплување на издувниот 

поток по протривањето со помош на гас-гас разменувач на 

топлина. Употребата на енергијата за повторно затоплување на 

испуштениот гас треба да се урамнотежи со добиените 

предности. 

За разладување на вертикали, ублажувањето на облакот може 

да се постигне со комбинирање на размената на спроводливата 

топлина и  ладење преку испарување во конструкцијата 

вертикалата. Степенот на потребното ублажување ќе зависи од 

локалните услови и оддалеченоста на вертикалите од 

најблиската осетлива област. Обликувањето на облакот треба 

да се врши од страна на кандидат за да се потврди дека 

видливиот (кондензиран) облак нема да се спушти под 

границата ниту пак ќе дојде до некоја населена област до оној 

степен што ќе предизвика загуба на светлината. Ширината на 

облакот не треба да направи лак што лежи на другата страна од 

аголот поголем од 10° гледано вертикално од земјиштето.  

 

 

 

 

 

Види погоре 
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Х.2.3  Индикативни НДТ потреби за фугитивни емисии на испарливи органски 
соединенија (ИОС) и честички во воздухот 
 

 НДТ потреби Активности преземени во 

Апликацијата 

1 Прав- 

Треба да се применат следниве основни техники 

онаму каде што е погодно: 

Покривање на контејнери и садови за складирање; 

 

 

 

Избегнување на надворешни или непокриени 

складови (каде што е можно); 

 

Каде што е неизбежно, употреба на спреови, 

лепила, техники за управување со скалдови, 

ветробарани итн; 

 

Редовно чистење на тркалата и патиштата 

(избегнување трансфер на загадувањето во водата 

и преку дувањето на ветерот); 

Затворени транспортери, транспорт на пневматици 

или завртки (забележување на потребите од висока 

енергија), намалување на падови. Филтрите на 

транспортерите за чистење на транспортираниот 

воздух пред испуштање;  

Редовно одржување на домаќинството; 

 

Попратни силоси (за складирање на големи 

количини на правливи материи) кои се вентилирани 

преку фабрички филтри. Рециклирањето или 

уништувањето на собраниот материјал е во 

согласност со македонските и европските 

регулативи 

 

 

Доколку е применливо 

контејнерите кои содржат 

правливи материи ќе бидат 

покриени штом ќе бидат 

складирани надвор од 

зградата. 

Не е погодно за оваа 

апликација 

 

Не е погодно за оваа 

апликација 

 

 

Не е погодно за оваа 

апликација 

 

 

Не е погодно за оваа 

апликација 

 

 

Поставувањето ќе има 

управувачки стандарди 

 

Сите силоси ќе бидат 

заградени. 
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 НДТ потреби Активности преземени во 

Апликацијата 

 

Попратните  контејнери или запечатените вреќи 

употребени за помали количини на благородни 

материи. 

 

Сите материи сортирани 

надвор ќе бидат во 

запечатени контејнери 

2 Испарливи органски соединенија (ИОС) 

При пренесувањето на испарливи течности, треба 

да се употребат следниве техники: под-површинско 

полнење преку цевки за полнење кои се протегаат 

до дното на контејнерот, употребата на линиите за 

балансирање на пареата кои ја пренесуваат 

пареата од контејнерот кој се полни до оној којшто 

се празни; 

 

Системите за вентилација треба да се избираат за 

намалување на  емисиите кои се дишат (на пример, 

вентили за притисокот / вакуум) и каде што  е 

релевантно, треба да бидат опремени со 

елиминаторни казани и соодветна опрема за 

ублажување;  

Одржување на температурите на многуте 

складирани материи колку што е можно пониско, 

земајќи ги предвид промените кои се должат на 

сончевата топлина; 

Треба да се користат следниве техники (заедно или 

во која било комбинација) со цел да се намалат 

загубите од резервоарите во атмосферскиот 

притисок:  

- Обоени резервоари кои привлекуваат помалку 

сончева енергија 

- Контрола на температурата 

- Заштита на резервоарот 

- Управување со инвентарот 

- Резервоари со лебдечки капаци 

- Резервоари со капак со меури 

 

Каде што е возможно 

пренесувањето на 

испарливите органски 

супстанции ќе бидат во 

заграден систем. 

 

 

 

 

Издувните системи ќе бидат 

опремени онаму каде што е 

потребно. 

 

 

Температурите на 

складирање ќе бидат земени 

предвид 

 

 

 

Не е погодно за оваа 

апликација 
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 НДТ потреби Активности преземени во 

Апликацијата 

- Вентили за притисокот/вакуум, каде резервоарите 

ќе бидат дизајнирани да ја издржат колебливоста 

на притисокот  

- Специјална постапка за ослободување (како 

кондензација на апсорпцијата) 

 

Х.2.4 Индикативни НДТ потреби  за контрола на емисиите на материите во 
површинската вода и одводните канали 
 

  НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

1 Во согласност со информациите во соодветните 

поглавја , информациите и препораките од БРЕФ 

за системите за  отпадната вода и управувањето 

со отпадниот гас во Хемискиот Сектор треба да се 

сметаат како дел од проценувањето на НДТ за 

емисиите на материите во површинската вода или 

во одводниот канал.  

 

Разгледај ги следниве 

одговори 

2 Со цел да се контролираат емисиите на материите 

во водата, треба да се применат следниве основни 

принципи: 

 

 

Користењето на водата треба да биде намалено и 

потрошената вода да биде повторно искористена 

или рециклирана; 

 

 

 

Треба да се намали ризикот од контаминација на 

површинската вода; 

 

 

Користењето на водата е 

намалено со: 

Употребата на методите за 

сушење каде што е можно 

Земањето предвид  за 

намалувањето на водата за 

време на дизајнирањето и 

работата на сите процеси. 

 Ризикот за намалување на 

контаминацијата на 

површинската вода е 

намален со: 

Постојано одржување и 

чистење на подрачјата. 

Да се има длабоко 

познавање на системите за 

сушење и за нивните 

состојби 
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  НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

Каде што е можно, системите за ладење во круг 

треба да се користат и постапките во примена со 

цел да се осигури дека дувањето надолу е 

намалено; 

            

 

Секаде каде што ќе бидат употребени 

потенцијално штетни материи, треба да бидат 

превземени мерки за да ги спречат да не навлезат 

во системот со вода 

Дувањето надолу од 

бојлерите и системите за 

компресиран воздух ќе 

бидат намалени и насочени 

во соодветни одводи.  

 

Штетните материи ќе бидат 

спречени да влезат во 

кружењето на водата со 

употребата на соодветни 

резервоари/реактори каде 

што е возможно за сите 

потреби 

3 Треба да се обрне внимание на користењето на 

техниките за филтрирање/ осмоза или некои други 

техники кои овозможуваат водата да биде 

исчистена до највисокото ниво или да биде 

вратена во процесот. Особено внимание треба да 

се посвети на концентрираните остатоци од тие 

техники. Тие честопати се враќаат во печките, да 

испарат, да се зацврснат, да се испратат на 

согорување итн., па ставањето на таквите 

отпадоци во резервоари, едноставно го префрлува 

проблемот на некое друго место, освен ако не се 

испратат до некој уред со автентична способност 

за рециклирање на материите. 

Процесот на испуштање е 

испитуван на оние места 

каде практичните скапоцени 

метали ќе бидат повратени 

во согласност со тековните 

постапки.  

 

 

 

 

 

НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

4 Доколку сите загадувачите во потрошената вода 

се биолошки разложиви или ако одливот содржи 

само материи кои ќе се одвиваат во поголеми 

количини во надојдената вода,  Операторот може 

да понуди оправдување зошто техниките за 

филтрирање/осмоза или некои други нема да 

одговараат.  

Не е погодно за оваа 

апликација 
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5 Доколку не е возможна заштита, 

референцијалните вредности за емисиите дадени 

со уредбите за води ќе бидат постигнати 

 

6 Онаму каде што одливот се третира надвор од 

местото во депонии, се применуваат 

горенаведените фактори со цел да покажат дека: 

третирањето извршено во депонијата е толку 

добро колку што би било доколку емицијата е 

третирана во локацијата, врз основа на 

редуцирање на товарот (не концентрацијата) на 

секоја супстанца до добиената вода (при 

подготвувањето на оваа проценка, ќе се 

употребува софтверска алатка на Проценки за 

животната околина на ИСКЗ  во поглед на НДТ); 

акционите планови ќе одговараат во случај на 

заобиколување на одводниот канал, (при 

бури/итни прелевања или во станиците за 

пумпање на посреден одвод) за да спречат 

директното испуштање на отпадни води за време 

на овие периоди, на пр.,  кога се знае кога ќе се 

случи заобиколувањето, се изменуваат 

активностите како што се чистење или дури и 

прекинување во случај  на заобиколување; 

за емициите во одводниот канал е поставена 

соодветна мониторинг програма. Таа може да е 

онаа утврдена од претприемач за одвод со цел  

заштита на погонот за третирање или може да 

биде поопширна доколку се потребни 

понатамошни контроли за намалување на 

испуштениот товар. 

 

 

 

7 Мора да постои разбирање за основните хемиски 

конституенти на посредниот одлив (вклучувајќи го 

наталожувањето на ЦОД и присуството на било 

какви супстанци кои се од особено значење за 

водената средина). Треба да се процени целта на 

овие хемикалии во животната средина. 
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Х.2.5 Индикативни НДТ потреби за фугитивни емисии во водата  
 

 НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

8 Во најмал дел, сите емисии треба да бидат 

контролирани за да се избегне пропуст на 

стандардите за квалитет на вода, но онаму каде 

друга техника може да постигне подобри резултати 

со разумни трошоци, таа ќе се смета за една од 

НДТ и ќе треба да се користи. Освен ако не е 

очигледно, вредностите на ЕКС и НДТ треба да 

бидат прикажани преку пресметки и/или 

моделирање во Апликацијата. 

 

 Подземна вода 

Општо земено, не треба да постојат дозволени 

емисии во подземната вода и од директна и од 

индиректна природа. 

Доколку вакви емиции постојат за продолжување 

на потребите од Регулативите, како што е погоре 

наведено, истите мора да се прилагодат. 

 

Апликацијата не бара 

никакви дозволени емисии 

во подземната вода 
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 НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

 Во однос на подповршинската структура, 

Операторот треба: 

да го воспостави и регистрира правецот на 

сите одводи и водоводни инсталации; 

  

да ги идентификува сите подповршински 

канали и складишта; 

 

да создава системи за намалување на 

истекувања од цевките и да обезбеди брзо 

откривање доколку се случи тоа, особено 

онаму каде што ќе бидат вклучени опасни 

супстанци;  

 

да обезбеди секундарно одржување под 

контрола и/или откривање на пукнатините за 

такви подповршински водоводни инсталации и  

канали; 

 

да воспостави програма за проверка и 

одржување за сите подповршински структури, 

како тестирања на притисокот, тестирања за 

пукнатините, проверки за густината на 

материјата  

 

Местото има точен и  современ 

план. 

 

 

Сите канали и складишта ќе 

бидат идентификувани 

 

 

Ќе биде дизајнирана водоводна 

инсталација и конектори за да ги 

спречат пукнатините.  

 

Постојаноста на водоводната 

инсталација редовно ќе биде 

проверувана заедно со 

планираната постапка за 

одржување.    

 

Подземните канали редовно ќе 

бидат испитувани во врска со 

планираната програма за 

одржување.  
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 НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

2 Сите канали треба: 

да бидат непропустливи и отпорни на 

складираните материи;  

 

да бидат изложени на постојана визуелна 

проверка или на било какви исфрлени состојки 

или да бидат отстранети по проверката за 

контаминација; 

онаму каде што нема да бидат честопати 

испитувани да биде поставена сонда од висок 

степен и аларм, каде што тоа ќе одговара 

да бидат подложени на програмирано 

инженерско испитување (визуелно, но 

проширувајќи се на тестирањето на водата 

каде структурниот интегритет е неизвесен). 

Каналите ќе бидат конструирани 

со на пропустливи материи. 

 

Каналите ќе бидат редовно 

испразнувани и испитувани. 

 

 

Онаму каде ќе се користат 

соодветните аларми со висок 

степен за да се потврди дека 

резервоарите и каналите нема 

да претечат.  

Резервоарите/каналите ќе бидат 

годишно визуелно испитувани. 

3 За испливување на површината, Операторот 

треба: 

да дизајнира соодветни установи за 

испливување на површината и задржување или 

дренажа за сите оперативни области, земајќи 

ги предвид капацитетите за собирање, 

дебелината на површината, 

јачината/зајакнувањето; намалувањата, 

материите за изградба, пропуштањето, 

отпорноста на хемиски напад и постапките за 

испитување и одржување; 

да има програма за испитување и одржување 

за непропустливи површини и установи за 

задржување;  

доколку ризикот е занемарлив, да има планови 

за подобрување онаму каде горенаведеното не 

е опремено со: 

– непропустливи површини 

– состави за запечатени конструкции 

 

 

Состојбата за поден и 

површински одвод ќе биде 

тековно проверувана и 

одржувана. Сите подрачја ќе 

бидат отпорни на употребливите 

материите. 

 

 

 

 

Не е применливо за оваа 

Апликација 
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 НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

– поврзаност со систем за запечатен одвод  

4 Сите погоре спомнати резервоари што содржат 

течности чии што излевања може да бидат 

штетни за животната средина треба да бидат 

поврзани. За понатамошни информации за 

големината и дизајнот на насипите, видете ги 

белешките за емициите на материите во 

водата. 

 

Насипите треба: 

да бидат непропустливи и отпорни на 

складираните материи;  

 

да немаат излези (т.е. одводници или капаци) и 

да се одлеваат во слепа точка на собирање; 

 

да имаат водоводна инсталација во браните 

без навлегување во содржаните површини; 

 

да бидат дизајнирани за да ги фаќаат 

истекувањата од резервоарите или 

инсталацијата; 

 

да имаат капацитет поголем од 110 проценти 

од најголемиот резервоар или 25 проценти од 

целосниот број на  резервоари, кој  и да е 

поголем; 

да бидат подлежни на постојана визуелна 

проверка и било кои испумпани состојки или на 

друг начин отстранети под рачна контрола 

откако ќе се проверат од контаминација; 

онаму каде што нема да бидат честопати 

испитувани и каде тоа ќе е погодно, ќе треба да 

бидат прилагодени со сонда со висок степен и 

 

 

 

 

 

Насипите ќе бидат направени со 

непропустлив материјал онаму 

каде што е тоа потребно. 

 

 

Насипите нема да бидат 

снабдени со одводи и славини. 

 

 

 

Ќе бидат направени подготовки 

за забележување на пукнатините 

од резервоарите или 

инсталацијата 

 

 

Сите насипи ќе бидат сортирани 

во согласност со ова правило. 

 

 

Сите насипи ќе бидат редовно 

визуелно испитувани. 
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 НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

аларм;  

да бидат подложени на програмирано 

инженерско испитување (визуелно, но 

проширувајќи се врз тестирањето на водата 

каде постои сомнеж за структурниот 

интегритет). 

Местата за полнење на танкерот 

ќе бидат во потпората на 

насипот онаму каде тоа е можно. 

Резервоарите ќе бидат изложени 

на годишно визуелно 

испитување. 

5 Складишните области и контејнери треба да 

бидат конструирани и да функционираат за да 

го намалат ризикот од испуштања во животната 

средина. А посебно: 

Складишните области треба да бидат 

лоцирани далеку од водните корита и 

осетливите граници, на пример, области кои 

подлежат на јавна употреба и треба да се 

заштитат од вандализам. 

Складишните области треба да бидат прецизно 

и јасно обележани, а и контејнерите треба да 

имаат јасни ознаки.   

Максимумот за капацитетот на складишните 

области треба да биде утврден и истакнат и да 

не се надминува.  

Треба да се набави соодветна складишна 

опрема за посебни потреби, како на пример за 

запаливи супстанци, осетливи на топлина или 

светлина или слично; исто така и 

некомпатибилните отпадоци треба да се чуваат 

на страна.  

 

Контејнерите треба да бидат снабдени со 

безбедни капаци, поклопци и вентили и да 

бидат поставени како што треба. Ова исто така 

се однесува и за испразнетите контејнери. 

 

Складишните контејнери, цилиндарите и 

слично треба да се проверуваат барем еднаш 

неделно. 

 

 

 

Каде што е тоа изводливо, 

складиштето ќе биде лоцирано 

далеку од осетливите рецептори. 

 

Сите складишни области ќе 

бидат соодветно означени и 

обележани.   

 

Складиштето е контролирано со 

употреба на компјутерски 

системи.    

 

 

Некомпатибилните материјали 

ќе бидат идентификувани и 

ставени на одделни места. 

 

И празните контејнери ќе бидат 

исто така запечатени. 

 

Испитувањето на складиштето 

ќе биде тековно бидејќи тоа се 

смета како составен дел од 
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 НДТ потреби Активности превземени во 

апликацијата 

 производствените процеси.  

 

 

Х.2.6 Индикативни НДТ потреби за контрола на миризбата 
 

 НДТ потреби Активности превземени во 

Апликацијата 

 Потребите за контрола на миризбата ќе бидат 

специфични и ќе зависат од изворите и од 

природата на евентуалната миризба. Општо 

земено:  

 

1 Онаму каде што миризбата може да се задржи, 

на пример во градбите, Операторот треба да го 

држи под контрола самото задржување и да 

преземе операции за да го спречи ширењето 

во секое време.  

Не се смета како проблем кој 

има врска со оваа Апликација  

2 Онаму каде ширењето на миризбата се очекува 

да биде прифатено од Дозволата (т.е. 

задржана и третирана пред испуштање или 

испуштеа за атмосферска дисперзија):  

За постоечките апликации, испуштањата треба 

да бидат моделирани со цел да го прикажат 

влијанието од миризбата врз осетливите 

рецептори. Целта треба да биде намалување 

на зачестеноста од изложување на 

концентрации со земјишно ниво што може да 

предизвикаат непријатност. 

За новите апликации, или за значајните 
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 НДТ потреби Активности превземени во 

Апликацијата 

промени, емициите треба да бидат направени и 

од Операторот се очекува да го постигне 

највисокото ниво на заштита кое може да се 

постигне со НДТ уште од самиот почеток.  

Онаму каде што нема забележано проблеми со 

миризбата, моделирањето можеби нема да 

биде потребно иако треба да се потсети дека 

сепак може да постои скриено ниво на 

непријатност и без да се остварат поплаки. 

Онаму каде, наспроти сите разумни чекори во 

дизајнирањето на погонот, ќе има екстремно 

временски или некои други инциденти, во 

поглед на Регулаторот, за зголемување на 

влијанието на миризбата врз рецепторите, 

Операторот треба да преземе соодветна и 

времена акција, во согласност со Регулаторот, 

за да ги спречи понатамошните непријатности 

(овие акции ќе бидат одредени или во 

Дозволата или во изјава за справување со 

миризбата). 

 

 

Не се смета како проблем кој 

има врска со оваа Апликација  

3 Онаму каде што активностите за генерирање 

на миризбата се случуваат на отворено, (или 

потенцијално миризливите материи ќе бидат 

складирани надвор), ќе се очекува високо ниво 

на контрола и употреба на најдобра практика. 

Не се смета како проблем кој 

има врска со оваа Апликација 

4 Онаму каде апликацијата шири миризби кои 

имаат мало влијание врз средината 

благодарение на неговата оддалеченост од 

осетливите рецептори, се очекува дека 

Операторот ќе работи кон постигнување на 

стандардите наведени во оваа Прибелешка, но 

временскиот рок за постигнување на тоа може 

да биде прилагоден во согласност со 

воочената опасност.  

Не се смета како проблем кој 

има врска со оваа Апликација 

 

Х.2.7 Индикативни НДТ потреби за управување   
 

Индикативна НДТ Инсталациони активности 
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Индикативна НДТ Инсталациони активности 

Операции и одржување  

Треба да бидат употребени 

ефективни оперативни системи и 

системи за одржување од секоја 

гледна точка во процесот чијшто 

неуспех може да има влијание на 

животната средина, а особено 

треба да има: 

Документирани постапки за 

контрола на операциите кои можат 

да имаат негативно влијание врз 

животната средината 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утврдена постапка за 

идентификување, преиспитување и 

распределување на деловите од 

погоно за кои одговара соодветен 

заштитен режим за одржување.   

Документирани постапки за 

набљудување на емициите на 

материите и нивните влијанија 

 

Превентивна програма за 

одржување која го покрива целиот 

погон, чијшто откажување може да 

влијае врз животната средина, 

вклучувајќи редовно испитување на 

основните ’не производствени’ 

 

 

Документираните постапки се поставени на 

место како потреба на ИСО 9001/ИСО 14001 

Системи за бизнис меанџмент). Оперативните 

постапки се достапни во погоните на процесот 

и ги контролираат операциите кои можат да 

имаат негативно влијание врз животната 

средина. Релевантните постапки вклучуваат:    

постапка на вклучување 

постапка на исклучување 

Управување со погонот за ублажување 

Итни постапки 

Аларми и протоколи за автоматско 

исклучување 

Оперативни проверки на процесите и 

ублажувањето. 

Сегашниот Систем за управување со 

животната средината содржи клучен погон за 

кој е потребен систем за планирано 

одржување .  

Постапки за набљудување на емисиите 

Влијанија врз животната средина – Постојниот 

ЕМС има постапка за идентификување и 

распределување на влијанијата врз животната 

средина. 

 

 

Деловната единица има програма за 

одржување која содржи клучна опрема онаму 

каде што откажувањето ќе има негативно 

влијание врз животната средина. 

Испитувањето на резервоарите, водоводните 
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Индикативна НДТ Инсталациони активности 

делови како што се резервоари, 

водоводна инсталација, потпорни 

ѕидови и филтри     

 

Системот за одржување треба да 

содржи ревизија на изведбата 

наспроти побарувањата кои 

произлегуваат од горенаведеното и 

изразувајќи ги резултатите од 

ревизиите за врвно управување. 

 

инсталација и насипите е вклучено во 

системот за одржување. 

 

 

Основните недостатоци откриени за време на 

одржувањето и испитувањето се забележани 

во системот за известување  Близок неуспех 

(Near Miss) и раширено во Повисокото 

управување на Месечна основа. 

 

  

Компетенција и обука 

Системите за обука, кои ги 

опфаќаат следниве делови, треба 

да бидат поставени за целиот 

релевантен екипаж што опфаќа: 

 

Познавање на регулаторните 

импликации од Дозволата за 

активноста и нивните работни 

активности  

Познавање на сите потенцијални 

ефекти врз животната средина од 

операцијата под нормални и 

абнормални услови  

Познавање на потребата за 

известување на отстапки од 

Дозволата 

 

 

Заштита од случајни емиции и 

акции кои треба да се преземат 

кога настануваат таквите емиции 

 

 

 

 

Персоналот е соодветно обучен за аспектите 

во врска со животната средина и нивните 

улоги. 

 

Аспектот е опфатен во оперативните постапки 

за погонот и подоцнежната обука. 

 

Системот за управување кој е тековно усвоен 

во инсталацијата прави одредби за 

познавањето на потребата за известување до 

надлежните власти во однос на ИСКЗ  

Дозволата 

Операторите имаат општа одговорност за 

справување со пролевања и доставена им е 

обука за тоа. Деловната единица има Ургентен 

план, копија која ја има во секој оддел. Новите 

службеници се известени за овој план преку 
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Вештините и компетенциите 

потребни за клучните работни 

места треба да бидат 

документирани а забелешките за 

потребите од обучување и 

добиената обука да бидат 

одржувани редовно. Клучните 

работни места треба да ги 

вклучуваат оние кои испорачуваат 

опрема и оние кои купуваат опрема 

и материјали; 

 

Треба да се проценат еколошките 

опасности предизвикани од 

работењето на испорачувачите и 

треба да се овозможат инструкции 

за испорачувачите за заштитата на 

животната средина додека се 

работи на локацијата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онаму каде што постојат 

индустриските кодекси за обука (на 

пример WAMITAB), тие треба да се 

индуктивна обука. Постапката опфаќа случајни 

емиции како и други итни случаи.  

Белешките за обуката се задржани од страна 

на Човечките ресурси. Персоналот е обучен за  

работните постапки, овие постапки опфаќаат 

оперативни, безбедносни и еколошки аспекти 

за процесите. Каде што е возможно, 

одговорностите за животната средина се 

вклучени во описите за работното место за 

клучните работни места. 

Потребите за обука се утврдени и 

прегледувани редовно во согласност со 

Менаџерот за човечки ресурси. 

Сите испорачувачи мора да пополнат 

прашалник пред да дојдат до локацијата и со 

тоа испорачувачот постанува “одобрен”. 

Сите испорачувачи исто така се снабдени со 

копија од Правила на компанијата за 

испорачувачи за инсталацијата ; овие правила 

го опфаќаат одбегнувањето на потенцијално 

инциденти на загадување. Испорачувачите се 

исто така подлежни на Постапката од 

Дозволата за работа. 

Инсталацијата има означен Менаџер за 

купување, клучна одговорност на оваа работно 

место е познавањето на еколошките аспекти 

на процесите и осигурување дека 

набавувањето со суровините е доследно. 

Менаџерот за купување соработува со 

Техничкиот персонал со цел да се осигури 

дека нема доставување на нов материјал без 

претходен преглед. Еколошките ризици се 

опфатени во Правила за работа на 

нарачувачите и во рамките Системот за 

дозвола за работење. 

Системот за управување кој е тековно усвоен 

во инсталацијата содржи одредби во 

согласност со соодветните индустриски 

стандарди и принципи на праксата во поглед 

на ниво на компетентност на персоналот. Во 

согласност со тоа, операторот ги исполнува 

условите за обука во поглед на ИСО9001 / 
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почитуваат ИСО 14001 

Несреќи / инциденти/ несогласувања 

Треба да постои план за несреќи 

како што е опишано во барањето 

Ја идентификува веројатноста и 

последиците од несреќите 

Ги идентификува акциите за 

спречување несреќи и олеснување 

на било какви последици 

Треба да постојат пишани постапки 

за справување, истражување, 

поврзување и соопштување на 

реалните или потенцијалните не 

усогласени постапки и граници на 

емиции  

 

Треба да постојат пишани постапки 

за управување, истражување и 

соопштување на приговорите за 

животната средина и 

имплементацијата на соодветните 

акции. 

 

Треба да постојат пишани постапки 

за испитување на несреќите, 

вклучувајќи акција за 

идентификување соодветни 

поправки и следење 

 

 

 

 

Процедури при состојби за евакуација и 

несреќи 

 

Процедури при состојби за евакуација и 

несреќи 

 

Известување за несогласувања со границите 

на емисија е контролирано преку постоечкото 

ППЦ овластување за бизнисот. Во Системот 

за управување постои пишана постапка за 

известување и испитување на проблемите за 

несогласување.  

 

Системот за управување на инсталацијата 

опфаќа постапка за справување и 

забележување на поплаките за животната 

средина. Ова опфаќа опис на инцидентот / 

поплаката, причината и корективна акција. 

Формуларот е испишан после што следи 

завршување на истражувањето и прегледот  

 

Постапката за известување на блиска незгода 

се користи за да ги забележува инцидентите и 

подоцнежните испитувања.  

Ова го забележува инцидентот со поврзаното 

време поврзано со корективната акција. 

Забележувањето и истражувањето на 

инциденти во локацијата е општата 

одговорност на управувањето. 

Организација 

Следните индикатори за добра 

изведба кои може да имаат 
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влијание врз ресурсите на 

Регулаторот, но не е потребно сите 

да бидат наведени како услови за 

Дозволата: 

Компанијата треба да освои полиса 

за животната средина  и програма 

која: 

Опфаќа обврска кон постојано 

подобрување и превенција на 

загадување; 

Опфаќа обврска која е во 

согласност со релевантниот закон и 

други потреби кои ги припишува 

организацијата; и 

 Ги идентификува целите за 

набљудување и прегледување на 

животната средина и клучните 

индикатори за изведба независно 

од Дозволата . 

Компанијата треба да содржи јасни 

постапки (на пр. пишани 

инструкции) кои ги инкорпорираат 

размислувањата за животната 

средина во следниве области: 

Контролата на процесите и 

инженерските промени во 

инсталацијата 

Дизајнирање, конструкција и 

преглед на новите установи и други 

главни проекти (вклучувајќи и 

одредби за нивното затворање) 

Полиса за одобрување и купување 

на капитал 

Компанијата треба да спроведе 

ревизија, барем еднаш годишно, за 

да провери дека сите активности се 

исполнети во согласност со 

горенаведените потреби. По 

можност, тие треба да бидат 

независни 

 

 

 

 

Џонсон Мети  има полиса за животната 

средина, здравјето и безбедноста.  

 

EHS Планот опфаќа цели и прави одредби за 

набљудување на напредокот за овие цели. 

Поставените цели се во линија со целите на 

целокупното дејствување.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсталацијата управува со Постапката за 

менување на управувањето која опфаќа нови 

процеси, инженерски и други промени во 

дејствувањето. 

 

 

Разгледувањата за животната средина се 
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Компанијата треба годишно да 

дава известување за резултатите 

во животната средина, целите и 

намерите и за понатамошните 

планирани подобрувања. По 

можност, тие треба да бидат 

објавени извештаи за животната 

средина 

Компанијата треба да управува со 

формален Систем за управување 

со животната средина. По можност 

ова треба да биде регистриран или 

потврден ЕМАС/ИСО 14001 систем  

Компанијата треба да има јасен и 

логички систем за чување на 

записите како:, меѓу другото, 

полисите, улогите и 

одговорностите, целите, 

постапките, резултатите од 

ревизиите, резултатите од 

прегледите 

 

земени предвид и се документирани за време 

на одобрување на капитал и потрошувачкиот 

процес на установата. 

 

Претпријатието е акредитирано со ИСО 14001. 

Процесот на акредитација и егзистенција 

опфаќа независна ревизија. 

 

Претпријатието дава месечен EHS извештај, 

кој содржи и проценување на прогресот 

наспроти клучните индикатори за изведбата за 

секоја од областите на процес. 

ЕХС планот е направен за инсталацијата на 

годишно ниво, овој план содржи цели и намери 

за идната година вклучувајќи обука и извештај 

за целите од претходната година. 

Претпријатието има систем на управување кој 

ги задоволува заедничките потреби на 

компанијата во врска со животната средина, 

здравјето и безбедноста и е акредитирано со 

ИСО 14001. 

Обемот на системот за управување кој е 

моментално имплементиран  во инсталацијата 

го промовира за одржувањето на извештаи 

поврзани со целите, постапките за ревизија и 

прегледите. 
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X.2.8 НДТ услови за избор на суровини 
 

 НДТ услов Активности преземени кај 

Инсталацијата 

 

1 Операторот треба да чува попис на 

суровините и нивните својства, како 

што е дадено во упатството 

Видете го главниот текст 

2 Операторот треба да има постапки 

за редовен преглед на развојот кај 

суровините и за примена на оние 

кои се соодветни и подобро 

еколошки обликувани. 

Прегледот на суровините се врши со 

цел материјалите кои се користат  да 

имаат најмало влијание врз животната 

средина, а во согласност со 

потребниот технички резултат 

3 Операторот треба да има постапки 

со кои ќе осигури квалитет при 

контролата на примесите во 

суровините 

Врз суровините се вршат тестирања 

за да се осигури дека примесите се 

познати и се во согласност со 

одредените спецификации.  

4 Операторот треба да направи 

долгорочни испитувања во врска со 

опциите за намалено загадување и 

каде што е потребно да направи 

замена на материјалите  

Постапката на испитување на 

производите за помалку да 

загадуваат, веќе извесно време е дел 

од бизнис постапката, постојано се 

појавуваат регулативи за престанок на 

користење на производот, ова бара 

прашањата за животната средина да 

се сметаат за дел од тековниот бизнис 

процес. 

 

X.2.9 Индикативни НДТ услови за управување со отпад 
 

Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

 Треба да се одржува систем на 

евидентирање на количината, 

природата, потеклото и таму 

каде што е важно, дестинацијата, 

колку често се собира, начинот 

на пренесување и методите на 

третирање на каков било отпад 

кој се искористува или одлага. 

Дестинацијата, начинот на 

пренесување и методите на третирање 

ќе се знаат од забелешките за 

пренесување на отпадот. 
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Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

 Каде што е применливо, отпадот 

треба да се оддели и да се 

определи патот на одлагање. 

Ова треба да биде што поблиску 

до местото на производство. 

Различните видови отпад се 

разделуваат и се определува 

најсоодветниот пат на одлагање. 

Далечината на која патува отпадот се 

одредува според тоа во која премиса 

може да се смести. Ова растојание се 

одржува што е можно помало за да не 

се навлекуваат непотребни трошоци и 

за да се ограничи влијанието врз 

животната средина при пренесувањето. 

 Треба да се чуваат записи од 

секој отпад што се изнесува 

(Обврска на грижа) 

Документацијата се чува, како што се 

бара 

 Треба да се преземат сите 

соодветни мерки за да се спречи 

емиција (на пр. течности, прав, 

ИОС и миризби) при 

складирањето или ракувањето. 

Контејнерите за отпад кои содржат 

правливи материјали се покриваат или 

пред да се стават во контејнерот, 

материјалите се ставаат во вреќи за да 

се избегнат фугитивни емисии на прав. 

 

X.2.10 Индикативни НДТ услови за испитувањата за намалување на отпадот 
 

Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

 Операторот треба да спроведе проверка 

за намалување на отпадот, најмалку 

еднаш во 4 години. Ако не била извршена 

проверка 2 години пред поднесување на 

апликацијата и во времето на аплицирање 

поединостите не се познати, тогаш првата 

проверка ќе се изврши во рок од 2 години 

по издавањето на Дозволата.  

Методологијата која се користи и 

акциониот план за намалување на 

користењето на суровини, треба да се 

поднесе до Регулаторот во рок од 2 

месеци по завршувањето на проверката.   

Проверката треба да се спроведе на 

следниов начин.  Операторот треба да ја 

анализира употребата на суровини, да ги 

процени можностите за намалување и да 

даде акционен план за подобрување со 

Проверка за намалување на 

отпадот ќе биде спроведена во 

рок од една година по 

обновувањето на Дозволата. 
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Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

помош на следниве три чекори 

мапирање на постапката 

баланс на масата на материјалите  

акционен план 

 Користењето и понатамошното 

справување со суровините и другите 

материјали, вклучувајќи ги и нус 

производите, растворувачите и други 

придружни материјали како што се горива, 

катализатори и агенси за ублажување, 

треба да се мапираат во дијаграмот на 

текот на постапката.  Ова се постига со 

користење на податоци од пописот на 

суровини и други податоци на компанијата.  

Податоците треба да се инкорпорирани во 

секоја главна етапа од операцијата, за да 

се создаде баланс на масата за 

инсталацијата. 

Ова ќе биде вклучено заедно со 

проверката за намалување на 

отпадот. 

 Со користење на овие информации треба 

да се создадат и проценат можности за 

подобрување на ефикасноста, промени во 

постапката и намалување на отпадот  

Треба да се подготви акционен план за 

имплементирање на подобрувањата во 

временски рок одобрен од Регулаторот. 

Земајќи го предвид горе кажаното, 

ќе се изготви акционен план за 

подобрувања, кој ќе следува од 

работата погоре. 

 

X.2.11 Индикативни НДТ услови за намалување на користењето на вода 
 

Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

 Операторот треба да спроведе редовна 

проверка на користењето на вода 

(проверка за ефикасност на водата) 

најмалку на секои 4 години. Ако не била 

извршена проверка 2 години пред 

поднесување на апликацијата и 

поединостите се познати во време на 

апликацијата, тогаш првата проверка ќе се 

изврши во рок од 2 години по издавањето 

Проверката за водената 

ефикасност ќе се изврши во рок од 

една година по обновената Дозвола 
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Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

на Дозволата.  Методологијата која се 

користи и акциониот план за намалување 

на користењето на суровини, треба да се 

поднесе до Регулаторот во рок од 2 

месеци по завршувањето на проверката.  

 Операторот треба на направи дијаграми 

на текот и баланс на водената маса за 

активностите. 

Видете горе 

 Целите за ефикасност на водата треба да 

се постават преку споредба со горните 

референцијални вредности. При какво 

било оддалечување од овие вредности 

или нивна несоодветност се земаат 

предвид техниките кои се подолу опишани. 

Секој Оператор треба да си постави 

ограничувања за користење на вода над 

дадено ниво, бидејќи ова обично зависи 

од инсталацијата. 

Ова ќе се заврши во согласност со 

работата погоре. 

 Техниките на штедење вода треба да се 

користат во покомплексни ситуации, 

особено во хемиски фабрики, за да се 

определат можностите за максимимално 

повторно искористување и минимално 

користење на водата (видете ги 

препораките за  ефикасност на водата:). 

Видете горе 

 Со користење на овие информации, треба 

да се создадат и проценат приликите за 

намалување на користењето на водата. 

Потоа треба да се подготви акционен план 

за примена на подобрувањата во 

временски рок одобрен од Регулаторот. 

Ќе се подготви акционен план кој 

подробно ги опишува временските 

рокови за воведување на 

подобрувањата кои ќе следат по 

Проверката. 

 За да се намали емицијата во водата, 

треба последователно да се применат 

следниве општи принципи: 

 

 треба да се користат техники за 

ефикасност на водата, каде што е 

возможно 

Минимално користење вода се 

постигнува со помош на хемиска 

преработка на производите и со 

помош на методи на хемиско 

чистење наместо влажно, во 

зависност од постапките. При 
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Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

купување нова фабрика или опрема 

и при проверка на постапките 

секогаш се зема предвид 

користењето на вода. 

 Водата треба да се рециклира во склоп на 

постапката при која истекува, по потреба и 

со претходно третирање.  Ако ова не е 

применливо, треба да се рециклира во 

друг дел од процесот каде е потребен 

помал квалитет на водата  

Водата за ладење се рециклира 

секогаш кога тоа е возможно.  

Рециклирањето на другите водени 

текови повторно ќе боде испитано 

при проверката на водената 

ефикасност. 

 особено, незагадени дождовни и 

површински води, кои не можат да се 

искористат, не треба да се мешаат со 

загадената вода додека таа не се третира 

во системот за третирање на одливот и 

додека не се направи конечна контрола    

Водата од невреме и трговските 

одливи не се поврзани 

 Треба да се воведат мерки за намалување 

на ризикот од контаминација во процесот 

или површинските води (видете Анекс 2) 

Надворешните цистерни ќе бидат 

обезбедени од протекување   

 За да се определи опсегот на замена на 

водата од рециклирани извори, треба да 

се определат и условите за квалитет на 

водата за секоја употреба. Помалку 

загадените водени текови, како што е 

водата за ладење треба да се држат 

одделно каде што има простор за 

повторна употреба, особено после некој 

вид на обработка. 

И ова ќе биде покриено во 

испитувањето за ефикасност на 

водата 

 На крај, ќе биде потребен некаков вид на 

обработка на отпадните води (видете 

Анекс 2).  Во многу апликации најдобрата 

конвенционална обработка на одливите 

произведува добар квалитет на водата и 

може да се користи во постапката 

директно или откако ќе се помеша со 

чиста вода. Квалитетот на обработениот 

одлив може да варира, па ако е соодветен 

може да се рециклира или пак да се врати 

и испушти ако квалитетот падне под 

нивото што системот може да го толерира. 

Повторното користење на 

обработената вода повторно ќе 

биде испитано при проверката за 

ефикасност на водата. 
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Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

Операторот треба да одреди кога 

обработената вода може да се искористи 

и да образложи кога не се користи. 

 Особено, цената на мембранската 

технологија продолжува да паѓа. Тие 

можат да се применат само на единични 

текови или на крајниот одлив од 

постројката за обработка на одливот. На 

крај, може да ги заменат ПОО постројките, 

и да доведат до многу помал обем на 

одлив. Секако останува концентриран 

одлив, но ако одливот е доволно мал, и 

ако има отпадна енергија за понатамошна 

обработка со испарување, може да се 

создаде систем  без одливи. Каде што е 

соодветно, Операторот треба да направи 

проценка на трошоците и придобивките од 

ваквиот третман. 

Видете проверка на штедење на 

вода 

 Користењето на водата при чистење и 

измивање може да се сведе на минимум 

со: 

 

 Смукање, стругање или бришење наместо 

измивање  

Со помош на хемиско чистење и 

користење на четки за влажен под 

наместо цевки, се постигнува 

минимална употреба на вода низ 

сите постапки во инсталацијата.  

 проценка на доменот на повторно 

користење на водата од миењето 

Видете го горните коментари за 

проверка на штедењето на вода 

 

 

 

 

 

Прекинувачи на сите црева, рачни 

распрскувачи и опрема за миење 

Сите црева се опремени со 

прекинувачи кои, кога ќе се 

отпуштат, автоматски го запираат 

течењето на водата. 

 Користењето на свежа вода треба 

директно да се мери и редовно да се 

заведува - најдобро секојдневно. 

Користењето на водата ќе се мери.  
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X.2.12 Индикативни НДТ услови за искористување и одлагање на отпад 
 

Бр. Индикативни НДТ услови  Контроли 

 Отпадот треба да се искористи, 

освен ако тоа е технички или 

економски невозможно. 

Искористувањето на отпадот е на дневен 

ред веќе извесно време. 

Отпадните ПГМ остатоци во ЏМ Бримсдаун 

се искористуваат каде тоа е изводливо. 

Пакувањето на отпадот ќе се сведе на 

минимум со повторно искористување на 

супстрат пакување за конечниот производ. 

 Ако отпадот мора да биде 

одложен, освен ако не е 

договорено дека  е несоодветно 

со Регулаторот, Операторот 

треба да даде детална проценка 

која ги определува најдобрите 

опции за одлагање на отпадот по 

животната средина.  Кај 

постоечките активности, ова 

може да се спроведе како услов 

за подобрување, во временски 

рок кој е одобрен од 

Регулаторот. 

Ова ќе биде извршено заедно со условот за 

Контролите за парцелата. 

 
X.2.13 Индикативни НДТ услови за услови за основна енергија 

 

 НДТ услов Коментар 
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 НДТ услов Коментар 

1 Операторот треба еднаш годишно 

да обезбеди информации за 

потрошувачката на енергија, 

покажани во табелата подолу, во 

однос на ослободената енергија и 

во случај на струја, конвертирана 

во примарно искористување на 

енергија. За јавно снабдување со 

енергија, треба да се користи 

фактор на конверзија од 2.6  Каде 

што е применливо, треба да се 

користат фактори кои 

произлегуваат од топлината  и/или 

генерирање на енергија, или од 

директни доставувачи (не од 

електричната мрежа). Во 

последните случаи, Операторот 

треба да обезбеди детали за овие 

фактори. Ако се експортира 

енергија од инсталацијата, 

Операторот треба да ја достави и 

таа информација. Во апликацијата, 

овие информации треба да се 

достават во списокот во Х1 

софтверската алатка, а ова треба 

да се замени и со информации за 

протокот на енергија (како што се 

„Санки“ дијаграми или баланси на 

енергијата) кои ќе покажат како 

енергијата се користи во текот на 

постапката.     
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 НДТ услов Коментар 

2 Операторот треба да ги обезбеди 

следниве информации за 

Специфична потрошувачка на 

енергија (СПЕ).  Да се дефинира и 

пресмета СПЕ на активноста (или 

активностите) врз основа на 

примарната потрошувачка на 

енергија за производите од 

суровините кои се најблиску до 

главната цел или 

производствениот капацитет на 

инсталацијата. Да се обезбеди 

споредба на СПЕ со кои било 

достапни референтни вредности.  

Нацрт документот за повикување за 

Најдобрите достапни техники за 

Производството на Специјални неоргански 

хемикалии (Мај, 2005) наведува СПЕ цифри 

во распон од 1 до 39.07. за струја 

Со широкиот дијапазон и специфичните 

техники на производство и широкиот 

дијапазон на СПЕ цифри, како што е 

наведено, не е возможно да се направат 

понатамошни коментари за валидни 

споредби.   

3 Операторот треба да овозможи 

поврзани емисии во животната 

средина. Ова се прави во 

одговорот од Операторот на  

списокот на емисии со помош на 

Х1 софтверската алатка.  

 

 

X.2.14 Индикативни НДТ услови за основни  енергетски потреби 
 

Индикативни НДТ Активност за инсталација 

Треба да се воведат мерки за управување и 

одржување во следниве области, каде што е 

битно: 

Аклиматизирање, ладење при постапката и 

системите за ладење (протекувања, 

запечатување, контрола на температурата, 

одржување на евапораторот и 

кондензаторот) 

 

Работата на моторите и придвижувачите 

 

 

 

 

 

Системите за аклиматизирање се 

подложени на договор за одржување 

со специјалист, нема процесни 

системи за ладење. 

Мотори и погони: 

подложени на планирана програма за 

одржување   

операција на определено време, кога 

тоа е возможно 
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Индикативни НДТ Активност за инсталација 

 

 

 

Системите со компресирани гасови  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

се користат мотори со голема 

ефикасност, каде што е можно   

Компресиран воздух 

Исклучено додека нема производство 

Компресиран на минимум 

Се користат специјално наменети 

компресори каде тоа е можно 

Доводите на воздух се сместени 

надвор од зградата 

Моментално се истражуваат “основи 

контролирани од побарувачката” 

Преземени се прегледи на 

протекувањата  

Вишокот на цевки е изолиран 

Системите за обработка на воздухот 

се подложени на договор за 

надворешно одржување 

Се користат вбризгувачи со голема 

ефикасност, каде што е можно  

Воздушните алатки се исклучуваат и 

изолираат кога не се користат. 

Компресираниот воздух главно се 

користи за вентилација или чистење. 

Се проценува употребата на алатки на 

струја 

Купени се само енергетски ефикасни 

компресори. 

Системи за разнесување на пареа 

Кондензатот се враќа во бојлерот, 

секогаш кога тоа е возможно, и по 

правило не се испушта во одводот. 

Целиот цевовод за кондензатот и 
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Индикативни НДТ Активност за инсталација 

 

 

Системи за разнесување на пареа 

 

 

 

 

 

 

Системите за загревање на просторот и за 

топла вода 

 

 

 

Подмачкување за да се избегнат загуби при 

силно триење 

Работа и одржување на бојлерот 

 

 

пареата е изолиран за да се избегнат 

загуби. 

Капаците за пареата се подложни на 

редовна проверка од специјалист 

изведувач. 

Затоплувачите на воздухот и 

системите за топла вода се 

подложени на проверка за одржување, 

енергетската ефикасност на оваа 

опрема се зема предвид при 

купувањето. 

 

Подмачкувањето на погоните и 

машинеријата е преземено од 

процесен техничар и персонал за 

одржување, за да се осигури 

оптимално работење. 

 

Не е применливо за оваа апликација. 

Треба да се применат основни евтини 

физички техники за да се избегне 

неделотворност. Тие треба да вклучуваат 

изолација, методи на затворање (како што се 

затворачи и само-затворачки врати) и да се 

избегне непотребно испуштање на загреана 

вода или воздух.  

 

Енергетски ефикасните услуги за градење 

треба да се применат за да се исполнат 

барањата од одделот Услуги за градење од 

белешката за упатување Х2 енергетска 

ефикасност за ИСКЗ.  За енергетско-

интензивни индустрии, овие прашања може 

Енергетската ефикасност на услугите 

за градење ќе се провери заедно со 

планираната проверка за штедење на 

енергија. 
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Индикативни НДТ Активност за инсталација 

да се од помало влијание и не треба да 

одвлекуваат од поголемите енергетски 

прашања, но тие секако треба да најдат 

место во програмата, особено ако 

формираат повеќе од 5% од целосната 

потрошувачка на енергија.   

Треба да се воведат техники за управување 

со енергијата, поради потребата за следење 

на протекот на енергија и одбирање места за 

намалување  

Договорите за управување со 

енергијата ќе бидат во согласност со 

моменталниот начин на работа. 

Планот за енергетска ефикасност треба да: 

Ги идентификува сите техники кои се битни 

за инсталацијата, вклучувајќи ги и оние кои 

се наведени погоре 

Ја пресметува заштедата на CO2 што ќе се 

постигне со секоја мерка додека трае 

Во случај кога активностите НЕ се покриени 

со ЦЦА и ДПА; дава информации за 

еквивалентните годишни трошоци за 

спроведување на техниката, цената на 

заштеден тон CO2 и приоритетот на 

спроведување. 

Ќе се развие план за енергетска 

ефикасност  како дел од условите од 

Дозволата. 

X.2.15 Индикативни НДТ услови за понатамошни услови за штедење енергија  
 

 НДТ услов Коментар 

1 Треба да се спроведат следниве 

техники, каде што ќе се одлучи 

дека се НДТ врз основа на цената/ 

проценката на придобивката 

според методологијата дадена во  

забелешката за упатување Х 

“Штедење на енергија за ИСКЗ 

Имаме намера да контактираме со 

Енвировајз за да побараме стручна помош 

за прашањата од овој дел. Тогаш наодите 

ќе се проценат и соодветно ќе се постапи 

според нив.  Временскиот рок зависи од 

достапноста на ресурсите од горните 

организации и ќе се достави до АЖС (ЕА) 

кога ќе стане спроведлив. 
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2 

Техники за доставка на енергија  

Треба да се земат предвид 

следниве техники: 

Користење комбинирана топлина и 

струја (КТС) 

Генерирање енергија од отпадот  

Користење горива кои помалку 

загадуваат 

 

 

 

Инсталацијата веќе има КТС погон. 

3 Операторот треба да даде 

оправдување зошто предложената 

или сегашната ситуација е НДТ, 

без разлика дали се практикуваат 

ЦЦА и ДПА или не, каде има 

вклучено други НДТ: 

Изборот на горивото има влијание 

на емисиите не само од јаглерод 

диоксид, на пр. сулфур диоксид; 

Потенцијалот за практична 

енергија, која ќе се добива од 

отпадот противречи на условите 

за штедење на енергија 

Видете ги горните коментари 

 

 

4 Каде што има погон за 

согорување, важни се и други 

упатства. За погони поголеми од 

50mw, операторите треба да се 

консултираат со ИПЦ советите за 

генерирање струја (ИПЦ с2 1.01 

Процеси на согорување; Големи 

бојлери и Печки 50MW(th) и преку 

и замена ИПЦ S£ 1.01 процеси на 

согорување). Оператори на погон 

од 20-50 MW треба да се 

консултираат со Упатства на 

локалните власти за контрола на 

загадувањето на воздухот. Кај 

ИСКЗ инсталации, ова Упатство ќе 

биде општо применливо за погони 

под 20MW. 

Видете ги горните коментари 

 



40 

 

 

X.2.16 Индикативни НДТ услови за несреќи и неправилни операции 
 

НДТ услов Коментар 

Треба да има формално изготвен план за 

справување со несреќи, кој ги покрива следниве 

аспекти: 

 

Определување на опасностите по животната 

средина кои ги предизвикува инсталацијата, со 

помош на методологија сродна со HAZOP 

испитување. Областите кои ќе се испитуваат 

треба да вклучуваат, но да не се ограничени на: 

Пренесување на супстанции (на пр. полнење или 

празнење на садовите); 

преполнување на садовите; 

емисии од погонот или опремата (на пр. 

протекување од спојките, превисок притисок во 

садовите, запушен одвод);  

неуспешно задржување (на пр. физички да е 

неуспешно или пак преполнување на танкваните 

или коритата за одвод); 

неуспешно задржување на водата за гаснење 

пожари 

погрешно поврзување во одводот или други 

системи; 

дозволување некомпатибилни супстанции да 

стапат во контакт;  

неочекувани реакции или реакции надвор од 

контрола; 

испуштање на одлив без претходна проверка на 

содржината; 

дефект во главните функции (на пр. струја, 

пареа, ладење на водата);  

грешка на ракувачот;  
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НДТ услов Коментар 

вандализам. 

Проценете го ризикот. 

Откако сте ги идентификувале опасностите, 

процесот на проценка на ризикот треба да се 

концентрира на шест основни прашања:  

Колкава е веројатноста да се случи? (честота на 

потеклото) 

Што излегува и колку? (проценка на ризикот на 

случајот) 

Каде завршува? (предвидувања за емицијата - 

кои се насоките и рецепторите) 

Кои се последиците? (проценка на последици - 

влијание на рецепторите) 

Кои се вкупните ризици? (одредување на 

целокупниот ризик и неговото значење за 

животната средина) 

Што може да го спречи или намали ризикот? 

(справување со ризикот - мерки за спречување 

на несреќи и/или намалување на последиците по 

животната средина) 

 

 

Видете проценка на ризикот по 

животната средина. 

 

Длабочината и видот на проценката ќе зависат 

од карактеристиките на инсталацијата и 

нејзината локација. Главните фактори кои треба 

да се земат предвид се: 

големината и видот на опасноста од несреќи, 

која се заканува од инсталацијата и 

активностите; 

ризикот по населените области и животната 

средина (рецептори);  

видот на инсталацијата и комплексноста на 

активностите и релативната тешкотија да се 

одлучи и оправда соодветноста на техниките за 

контрола на ризик. 

Видете Проценка на ризикот по 

животната средина. 

 

Одредување на техниките потребни за  
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НДТ услов Коментар 

намалување на ризикот 

Следниве техники се битни за повеќето 

инсталации: 

Треба да има ажуриран попис на супстанциите 

кои се присутни или кои е можно да бидат 

присутни и кои, ако се ослободат, може да имаат 

последици по животната средина. Ова треба да 

вклучува и навидум безопасни супстанции кои 

може да ја оштетат животната средина ако се 

ослободат (на пример, ако цистерна со млеко се 

излее во вода, може да го уништи нејзиниот еко - 

систем). Дозволата бара Регулаторот да биде 

известен за некои позначајни промени во 

пописот. 

Треба да се воведат постапки за проверка и 

ракување со суровините и отпадот за да се 

осигури компатибилност со други супстанции со 

кои случајно може да стапат во контакт. 

Треба да се направат припреми за складирање 

на суровините, производите и отпадот, за да се 

намали ризикот по животната средина. 

Треба да има автоматски контроли на 

постапките, поткрепени со рачно надгледување, 

за да се намали честотата на итни случаи и да се 

задржи контрола во итни случаи.  

Инструментацијата ќе вклучува, каде што е 

соодветно, контрола на микропороцесорите, 

затворачи за процесите, температура, мерење 

на текот и притисокот и високи или ниски аларми. 

 

Треба да се спроведе физичка заштита, каде 

што е соодветно (на пр. прегради за да се спречи 

оштетување на опремата при движењето на 

возилата). 

 

Треба да има соодветно секундарно задржување 

(на пр. танквани, садови за задржување, 

 

 

Инсталацијата има попис на 

суровини, Ве молиме погледнете 

во делот 4  

 

 

 

 

 

 

 

Инсталацијата има постапки за 

справување со отпад и 

складирање на суровини. 

 

За да се намали ризикот за 

животната средина ефикасно се 

управува со местата за 

складирање на отпад или 

суровини. 

Инсталацијата ќе има 

разнообразен опсег на процесна 

машинерија. Каде што е можно, 

се користи инструментација за 

да се осигури дека постапките 

внимателно се контролираат и 

надгледуваат за да се произведе 

стабилен продукт со минимален 

ризик по животната средина. 

 

 

Инсталацијата ќе има прегради 
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НДТ услов Коментар 

задржување при градењето). 

 

 

Треба да се воведат техники и постапки за да се 

спречи преполнување на цистерните - течност 

или прав - (на пр. мерење на нивото кое ќе се 

покажува и локално и на централната контролна 

точка, независни аларми за нивото, прекин при 

високо ниво и мерење на количината).  

Ако инсталацијата се наоѓа на рамнина која се 

поплавува, треба да се обрне внимание на 

техниките кои ќе го намалат ризикот од поплава 

која ќе предизвика случај на загадување или ќе 

влоши некој случај.   

 

Треба да се обезбедат сигурносни системи за 

заштита од неовластен пристап, каде тоа е 

соодветно. 

 

Треба да има формални системи на заведување 

на сите инциденти, потенцијални инциденти, 

невообичаени настани, промени во постапките и 

значајни наоди од проверките за одржувањето.  

 

Треба да има постапки за реагирање и учење од 

инцидентите, потенцијалните инциденти итн. 

улогите и обврските на персоналот кој е вклучен 

во справувањето со несреќи треба да се 

формално назначени. 

 

Треба да има јасни упатства за тоа како најдобро 

може да се справува со секоја несреќа (на пр. 

задржување или распрснување, гасење пожар 

или оставање да гори). 

 

спрема патиштата за да се 

избегне оштетување на 

осетливата опрема.  

 

Инсталацијата ќе има соодветно 

секундарно задржување- 

обезбедување од протекување 

на надворешните цистерни 

 
 

Ќе се користат процедурални и 

автоматизирани системи за да се 

спречи преполнување на 

цистерните. 

 

 

Не е применливо за оваа 

апликација. 

 

 

 

 

Видете Проценка на ризик 

 

 

Инсталација работи на ЏМ 

корпоративен систем на 

известување, споменат на друго 

место во овој документ. 

 

Системот за известување за 

потенцијални инциденти е во 
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НДТ услов Коментар 

Треба да се воведат постапки за да се избегнат 

инциденти како резултат на слаба комуникација 

помеѓу вработените при смена или за време на 

градежни работи или одржување. 

Треба да се воведат безбедносни постапки за 

исклучување. 

 

Треба да се воспостават канали на комуникација 

со услугите за итни случаи и други релевантни 

авторитети и да можат да се употребат во случај 

на несреќа.  Постапките треба да вклучуваат 

проценка на штетата по инцидентот и чекорите 

кои се потребни за истата да се поправи. 

 

Треба да се воведат соодветни мерки за 

контрола, како на пр. изолација на одводите, 

обезбедување на опрема за протекување на 

масло, алармирање на соодветните авторитети и 

постапки за евакуација, за да се ограничат 

последиците од несреќата. 

 

Треба да се одредат условите за обука на 

персоналот и истата да биде обезбедена. 

 

 

Системите за превенција од фугитивни емисии 

се општо соодветни  

 

Треба да се воведат постапки за да се осигури 

дека составот на содржините од коритото на 

танкваната или корито поврзано со одводниот 

систем, ќе се провери пред да се обработи или 

одложи.  

Коритата од одводниот систем треба да се 

опремени со високо квалитетни аларми или со 

согласност со ова барање 

 

 

Бизнисот има план за Реагирање 

при итни случаи, кој редовно се 

прегледува. 

Инсталацијата има воведено 

процедура на предавање на 

смена и систем за дозвола за 

работа 

 

 

Постапките за ракување го 

покриваат безбедносното 

исклучување на погонот.  

 

Бизнисот има план за Реагирање 

при итни случаи, кој редовно се 

прегледува. 

 

Инсталацијата има план за 

Реагирање при итни случаи, кој 

редовно се прегледува. 

 

 

 

 

 

Обуката редовно се проверува и 

координира преку функцијата на 

вработените. 
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НДТ услов Коментар 

сензор и автоматска пумпа до складиште (не за 

испуштање); 

Треба да има систем кој ќе осигури дека нивоата 

во коритата секогаш се на минимум; 

 

Висококвалитетните аларми и слични 

инструменти за потпомагање не треба да се 

користат како примарни методи за контрола на 

нивото.  

Каде што е потребно, треба да се обезбеди 

резервен погон, со исти стандарди на одржување 

и проверка како главниот погон; 

Треба да се спроведат постапки за 

непредвидено истекување, за да се намали 

инцидентно испуштање на суровини, производи и 

отпаден материјал и да се спречи нивно 

навлегување во водата.  

 

Водите од процесите, потенцијално загадените 

одводни води, хемиски контаминирана вода и 

истекувања на хемикалии треба да се задржат и 

каде што е потребно, да се поврзат со системот 

за одливи и да се обработат пред емиција во 

проверени води или канализација.  Треба да се 

обезбеди доволно место за складирање за да 

може ова да се постигне. Секој систем за 

собирање на водата за гаснење пожари за итни 

случаи треба да ги земе предвид 

дополнителните текови на вода за гаснење 

пожари и пените за гаснење пожари, а можеби ќе 

бидат потребни и лимани за складирање во итни 

случаи, за да се спречи загадената вода за 

гаснење пожари да дојде до проверената вода 

(водете Емисии во вода). 

Треба да се земе предвид и можноста за 

задржување или ублажување на случајните 

емисии од вентилацијата и безбедносни вентили 

кои се испуштаат/ испукувачки дискови. Ако ова 

не е препорачливо од безбедносни причини, 

 

Содржините од танкваните се 

анализираат или обработуваат 

во системот за одливи, пред да 

се одложат.  

 

Поголемите корите ќе се 

опремат со сензори и аларми, 

како што се бара 

 

 

Ќе се постават системи, 

автоматски и рачни, за да се 

осигури дека со коритата 

ефективно се ракува. 

 

 

По правило, не се користат 

помошни инструменти како 

примарен метод за контрола на 

нивото.  

Каде што е можно, има резервни 

погони или се чуваат резерви за 

одржување, за да се осигури 

ефикасна и навремена поправка. 

 

Инсталацијата ќе има постапка 

во случај на излевање: 

вработените ќе добијат обука за 

оваа постапка. 

 

Во случај на оган или поголемо 

излевање, водата за гаснење ќе 

се задржи во две подземни 

цистерни - Ова подоцна ќе се 
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НДТ услов Коментар 

вниманието треба да се фокусира на 

намалување на веројатноста за емиција. 

складира на друго место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безбедносните вентили кои се 

испуштаат и испукувачките 

дискови излегуваат во земјата, 

подалеку од одводите за водата 

од поплави.  Во случај на 

оперативни емисии, тие можат 

да се задржат според постапката 

за излевање.  
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X.2.17 Индикативни ХДТ услови за Надгледување на емисиите 
 

 НДТ услов Коментар 

1 Надгледувањето треба да се презема во текот на секој 

работен период (на пр. технички прием, стартување, 

нормална работа и исклучување) освен ако Регулаторот не 

се согласи дека се несоодветни. 

Емисиите се 

надгледуваат во 

текот на секој 

работен период. 

2 Најверојатно ќе биде потребно постојано надгледување и 

забележување (или барем одмерување во случај на вода) 

под следниве околности:  

Каде што потенцијалното влијание врз животната средина 

е значително или концентрацијата на супстанциите варира; 

Каде што супстанцијата е намалена, потребно е постојано 

надгледување на супстанцијата, за да се покаже како 

функционира планот за намалување. На пример, откако ќе 

се стави филтер потребно е постојано надгледување на 

правта, за да се покаже ефикасноста на филтерот и да 

покаже каде ќе биде потребно одржување или одмерување 

во погонот за обработка на одливот. 

Ако се потребни други мерки на контрола за да се 

достигнат прифатливи нивоа на емиција (на пр. избор на 

материјали). 

Се планира 

постојано 

надгледување на 

емисиите за емисии 

на NOx. 

 

3 Ако се достапни ефективни замени, можат да се користат 

со согласност од Регулаторот (и без прекршување на 

законските барања) за да се намалт трошоците за 

надгледување. 

Не е применливо за 

оваа инсталација. 

4 Ако надгледувањето покажува дека супстанциите не се 

емитираат во значајни количини, прифатливо е да се 

намали честотата на надгледувањето 

Не е применливо за 

оваа инсталација.  

5 Надгледување и известување за емисии во воздух 

Каде што е соодветно, треба да се преземе визуелна и 

олфактивна проценка на испуштањето, за сите испуштања 

во воздухот да бидат безбојни, да немаат миризлива магла 

или испарување и да немаат капки. 

 

 

Не е применливо за 

оваа инсталација. 

6 Надгледување и известување за емисии во вода и 

канализација 

Треба да се спроведе анализа која покрива широк спектар 

на супстанции за да се осигури дека сите релевантни 

 

Се спроведува 

анализа за главните 
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 НДТ услов Коментар 

супстанции се земени во предвид со цел да се одредат 

ограничувања на емисиите. Треба да ги покрива 

супстанциите наведени во Табела 5 од Регулативите, 

освен ако не е договорено со Регулаторот дека не се 

применливи. Потребата да се повторат овие испитувања 

зависи од варијабилноста во постапката и на пример, 

варијабилноста кај суровините.  

елементи: 

 

7 Кои било пронајдени супстанции кои се од важност, или 

други индивидуални супстанции на кои локалната средина 

може да е чувствителна и на кои операциите може да 

влијаат, треба исто така поредовно да се надгледуваат. 

Ова особено се однесува на пестициди и тешки метали. 

Соодветна ако концентрацијата не варира премногу е 

користење на композитни примероци. 

 

Се спроведува 

анализа за главните 

елементи: 

 

8 Во некои делови може да има испуштања на супстанции 

кои потешко се мерат и чиј капацитет да направат штета е 

несигурен, особено ако се комбинира со други супстанции.  

Техниките на надгледување на “Целосната токсичност на 

одливот” може да бидат соодветни за да овозможат 

директно мерење на штетата, на пр. директна проценка на 

токсичноста.  

 

Не е применливо за 

оваа апликација. 

9 Надгледување и известување за емисии на отпад 

За емисии на отпад треба да се надгледува и забележува 

следново: 

Физичкиот и хемискиот состав на отпадот 

опасните особини на отпадот 

управување со мерките за заштита и супстанции со кои не 

може да се меша 

 

Видете во дел 5 

Справување со 

отпадот. 

 

X.2.18 Индикативни НДТ услови за Надгледување на животната средина (Надвор од 
инсталацијата) 
 

 НДТ услов Коментар 

1 Операторот треба да ја разгледа потребата за  
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 НДТ услов Коментар 

набљудување на животната средина за да го процени 

влијанието на емисиите во чистата вода, подземните 

води, воздухот и почвата, или емисиите на бучава или 

миризба.  

2 Надгледувањето на животната средина може да е 

потребно, на пр. кога: 

има осетливи рецептори  

емисиите значајно допринесуваат до потенцијално 

загрозени Стандарди за квалитет на животната средина 

(СКЖС)    

Операторот бара отстапки од стандардите врз основа на 

тоа дека нема влијание врз животната средина 

за да се потврдат изготвените модели.   

Ве молиме видете во 

дел 9 

3 Треба да се разгледа потребата за: 

Подземни води, каде треба да се направи да ги 

карактеризира и квалитетот и течението и да ги земе 

предвид краткотрајните и долготрајните варијации и кај 

двете.  Надгледувањето ќе треба да се изведе и на 

угорнина и на надолнина на локацијата 

површински води, каде ќе треба да се земе предвид 

одмерување 

Воздух, вклучувајќи и миризби 

Загадување на почвата, вклучувајќи ја и вегетацијата и 

земјоделски производи 

проценка на влијанието врз здравјето бучава 

Ве молиме видете во 

дел 6 

4 Каде што е потребно надгледување на животната 

средина, при правењето предлози: 

детерминантите кои ќе се надгледуваат, стандардните 

методи за повикување, протоколи на земање примероци  

Стратегија на надгледување, избор на точки на 

надгледување, оптимизација на пристапот на 

надгледување 

одредување на основните нивоа на придонес од други 

Ве молиме видете во 

дел 9 
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 НДТ услов Коментар 

извори  

променливоста на методологиите кои се користат и 

резултантата вкупна променливост при мерењето  

протоколи за осигурување на квалитет (ОК) и контрола 

на квалитет (КК), калибрирање на опремата и одржување  

складирање на примероците и синџир на патот на 

надзор/проверка 

постапки за пријавување, складирање на податоци, 

толкување и преглед на резултатите, форматот на 

известување при обезбедување информации за 

Регулативата    

5 Упатување во врска со стратегиите и методологиите за 

надгледување на квалитетот на воздухот може да се 

најде во Упатство за надгледување 

Стратегиите и 

методите ќе се 

разгледаат како што е 

побарано. 

 

X.2.19 Индикативни НДТ барања за Надгледување на процесните варијабили 

 НДТ услов Коментар 

1 Некои процесни варијабили може да влијаат на животната 

средина и треба соодветно да се идентификуваат и 

надгледуваат. Такви примери може да бидат: 

Надгледување на суровините за загадувачи, каде има 

веројатност за загадувачи и нема соодветни информации за 

доставувачот (видете Дел 4)  

ефикасност на погонот, каде ќе има значење за животната 

средина работата на опремата за ублажување   

употреба на енергија во погонот и во индивидуални точки 

на користење во согласност со енергетскиот план.  

Фреквенција - нормално постојана и заведена  

користењето на свежа вода низ активностите и на 

индивидуални точки на користење треба да се надгледува 

како дел од планот за штедење вода  

 Фреквенција - постојана и заведена 

Ве молиме видете 

во дел 4 
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X.2.19 Индикативни НДТ услови за стандардите на надгледување (Стандардни методи 
на упатување) 
 

1 Колку што е можно, Операторите треба да осигурат дека 

припремите за надгледување се во согласност со условите 

од МЦЕРТС (План за надгледување и сертификација), каде 

што е достапно, на пр. со користење на сертифицирани 

инструменти. Каде што припремите за надгледување не се 

во согласност со МЦЕРТС условите, Операторот треба да 

даде оправдување и да ги опише условите за надгледување 

во детали. Видете www.mcerts.net за понатамошни 

информации за МЦЕРТС и приказ на МЦЕРТС опрема. 

Ќе се користат само 

изведувачи 

овластени во 

Македонија 

2 Одмерување и стандарди за анализите 

Стандардите ќе се одберат според приоритет како што се 

дадени во референтниот документ на бирото на МКЗП за 

Општите принципи на надгледување. Редот е следниов: 

Европски комитет за стандардизација (ЦЕН) 

Меѓународна организација за стандардизација (ИСО) 

Ако супстанцијата не може да се надгледува со ЦЕН или 

ИСО стандарди тогаш може да се избере некој од следниве 

методи: 

Американско друштво за испитување и материјали (АСТМ) 

Француска асоцијација за стандардизација (АФНОР) 

Британска институција за стандарди (БСИ) 

Германски институт за стандардизација (ДИН) 

Агенција за заштита на животната средина на Соединетите 

Американски Држави (УС ЕПА) 

Здружение на Германски инженери (ВДИ) 

Ако супстанциите не можат да се набљудуваат со помош на 

некои од горенаведените стандарди, може да се адаптираат 

и искористат други методи, при што треба да се следат 

условите за валидација во ИСО 17025. За надгледување на 

емисиите од оџаците може да се адаптираат следниве 

методи: 

Методи за утврдување на штетни супстанции (МХДС), 

Ќе се земе предвид 

референтниот 

документ на бирото 

на МКЗП. 

http://www.mcerts.net/
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објавени од Извршниот орган за здравје и безбедност (ХСЕ) 

Национален институт за безбедност при работа (НИОСХ) 

Раководство за безбедност при работа (ОСХА) 

Секогаш треба да се земе предвид планираната примена на 

стандардниот метод. На пример, некој ЦЕН метод може да 

биде помалку соодветен од некој друг не толку строго 

валидиран метод, ако ЦЕН методот не бил разработен за 

таква апликација.  

Од Операторите треба да се очекува да се држат до 

горната хиерархија и да ја валидираат употребата на  

нестандардни методи, внатрешно дизајнирани/разработени 

методи, стандардни методи кои се користат надвор од 

намената и измени на стандардните методи за да се 

потврди дека овие методи се соодветни за употреба. 

3 Понатамошно упатување за стандардите за надгледување 

на гасовити испуштања, кои се опфатени со МКЗП е дадено 

во Упатство за надгледување. Се подготвува серија 

ажурирани Забелешки за упатување на оваа тема. Ова 

упатување наведува рачни методи за одмерување и 

анализа кои би можеле да се применат и за калибрација на 

инструменти за постојано надгледување на емисии. 

Понатамошно упатување за вода и отпад е достапно во 

објавите на Постојаниот комитет на аналитичари.  

 

 

 

Ќе се спроведе 

калибрација на 

опремата за 

постојано 

надгледување, 

според упатствата 

на производителот, 

за да се осигури 

оптимално 

функционирање.    

4 Ако има сомнеж, Операторот треба да се советува со 

Регулаторот. 

Инсталацијата беше 

предмет на ОМА 

проверки под ИПЦ 

регулатива 
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X.2.20 Планови во случај на затворање на локацијата  
 

По завршувањето на активностите на локацијата поврзани со СКЗ, ќе се преземат 

истражувања за да се процени состојбата на почвата и подземните води за да се 

потврди влијанието од операциите според Дозволата.  ЏМ има намера да развие план 

за затворање на локацијата кој ќе скицира: 

Програма на активности кои би довеле до затворање на локацијата 

Постапки за измивање при постапките и отстранување на течностите и хемикалиите 

од локацијата. 

Детални методи за рушење или демонтирање, каде што се определени посебни 

техники. 

 

Табела 2.11 Индикативни НДТ услови за затворање   

Индикативни НДТ Активност за инсталација  

За време на операциите под СКЗ, 

операторот треба да ги забележува сите 

случаи кои може да доведат до 

деградација на локацијата, да одржува 

кохерентен запис за операциите на 

локацијата  

Постојат неколку записи.  Под регулатива 

под СКЗ, ќе се одржува единствен 

кохерентен запис на настаните кои може 

да доведат до деградација на локацијата. 

За време на проектирањето и изградбата 

(или за дополнителни постројки) треба да 

се преземат чекори за намалување на 

ризиците во случај на затворање на 

инсталацијата 

Постапките Управување со промени го 

покриваат ризикот по животната средина 

при затворање на фабриката. 

Треба да се одржува план за затворање 

на локацијата за да покаже дека 

Инсталацијата може да се затвори со 

минимален ризик по животната средина. 

Локацијата ќе развие план за затворање 

на локацијата, како што се бара во СКЗ 

Дозволата. 

Операторот треба да ги заврши сите  

испитувања кои треба да ги исполнат 

горните стандарди во временски рок 

договорен со регулаторот. 

Ова ќе се земе предвид во планот за 

затворање на локацијата. 
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Табела 2.12 Индикативни НДТ услови за проектирање и градење 

 

Индикативни НДТ  Активност за инсталација 

Избегнување на подземни цистерни, 

цевоводи и подземни активности 

Овие барања ќе се земат предвид во текот 

на проектирањето и градењето 

Обезбедување задоволителен одвод 

и чистење на садовите 

Овие барања ќе се земат предвид во текот 

на проектирањето и градењето 

Обезбедување изолација која брзо се 

демонтира 

Овие барања ќе се земат предвид во текот 

на проектирањето и градењето 

Користење материјали кои брзо се 

рециклираат 

Овие барања ќе се земат предвид во текот 

на проектирањето и градењето 

Лимани и јами за собирање на 

одливот, проектирани за ефикасно 

чистење и повлекување 

Овие барања ќе се земат предвид во текот 

на проектирањето и градењето. 

 

Табела 2.13 Индикативни НДТ услови за планот за затворање на локацијата  

 

Индикативни НДТ  Активност за инсталација 

Празнење, измивање и отстранување 

на содржините од фабриката  

Локацијата ќе развива план за затворање на 

локацијата во согласност со условите од 

Дозволата  

Подземни планови Како погоре 

Услови за закопување на отпадот на 

локацијата 

Како погоре 

Отстранување на азбест Како погоре 

Демонтирање на градбата Како погоре 

Испитување на почвата и 

посредување до нулта ниво 

Како погоре 
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X.2.21 Референтни вредности за емисиите 
 

Табела 3.1.1 Индикативни НДТ услови за Референтните вредности за емисиите 

 НДТ услов Коментар 

1 Операторот треба да ги спореди емисиите со 

референтните вредности дадени во потсетникот во 

делот за упатување, за загадувачи со поврзано 

ослободување кои може да се класифицираат како 

значајни 

Видете ги подолните 

оддели. 

 

2 Каде што не се достигнати референтните 

вредности, Операторот треба да ги преиспита 

одговорите дадени во Дозволата  како соодветни и 

да даде предлози за подобрување или ако не, тоа 

да го оправда  како НДТ проценка. 

Предложено е фабриката 

да користи СЦР и да ги 

достигне референтните 

вредности за испуштање 

на NOx во воздух од 

50mg/m3 како што е 

дадено во Забелешката 

за упатување  

Оваа апликација нема да 

има влијание на 

сегашната способност на 

инсталацијата за 

достигнување на 

референтните вредности 

за испуштање во други 

средини. 
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III.1 Предложена програма за подобрување 

 

Референца Барање Датум (од 
издавање на 
Дозволата) 

1 Податоци за водата во 
локацијата и употребата на 
електрична енергија ќе бидат 
бележени во период од 12 
месеци, анализирани и 
употребени за проценување 
каде можат да се направат 
подобрувања 

1 година 

2 Детална проценка на најдобрите 
опции за отстранување на отпад 
ќе биде доставена до 
Министерството 

1 година 

3 Џонсон Мети ќе развие план за 
затворање на локацијата 

18 месеци 

4 Џонсон Мети ќе одреди 
припреми за инспекција на 
резервоарите и танкваните и ќе 
поднесе извештај до 
Министерството 

1 година 

5 Џонсон Мети се раководи  
според стандардот за животна  
средина ISO 14001, а добивање 
 на сертификат е предвидено за  
2012 година 

2012 година 
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XII.  Несреќи 

 

Погонот за катализатори ќе биде во сопственост на Исполнување еколошки услови во 

производство. 

 

Можните ризици се прикажани во табелата подолу заедно со системите кои ќе се 

применуваат за да се сведе ризикот на минимум во случај на несереќа како и кои 

корективни мерки ќе се превземат. 

 

XII.1 Справување со несреќи 

 

За справувањето со ризиците се користи методот на проценка на истите, при што тие 

се  оценуваат со обезбедување на добар систем кој опфаќа заштита, контрола и 

ублажувачки мерки. Сето ова ја определува сериозноста и можните нивоа за која 

опасност да се смета за ризик. Категориите на  нивоата се дадени подолу. 

 

Сериозност  

Главен – (Г) –  сериозно влијание врз околината што подразбира загадување на 

околината со испуштање на воздух или вода, кое ќе доведе до судско гонење, 

сериозна грижа на јавноста и негативен публицитет. 

 

Сериозен – (С) –  значително загадување во самата фабрика кое ќе бара 

програма за чистење, или ослободување на воздух или вода кое ќе доведе до 

судско гонење и негативен публицитет 

 

Незначителен – (min) – мали истурања и испуштања 

Колку често 

 Често – (Ч) – еднаш месечно 

Понекогаш – (П) – еднаш годишно 

  

Ретко  – (Р) – помалку од еднаш годишно 

Ризик 

 Низок – (Н) –  не е потребно дополнитено дејствување 

 Среден – (С) –  дејствување се превзема како рутинска мерка 
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 Висок – (В) –  превземање на приоротетни мерки со примена на мерки за 

контрола,  и примена на планот за спречување на загадување 
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XII.2  Оценување на несреќи за Исполнување  еколошки услови во погон за катализатори 

 

Мпжни закани Екплпшки ппследици 

се
р

и
п

зн
п

ст
 

К
п

л
ку

 ч
е

ст
п

 

р
и

зи
к 

Превземени или предлпжени дејствија за  

минимизираое на   шансите истптп да се 

случи 

Акципнен план вп случај 

нештп да се случи 

Ппжар  Истек на впда пд гаснеое 

ппжари вп канализација. 

Прпизвпди при спгпруваое 

пслпбедени вп атмпсферата. 

С Р Н Мерките за кпнтрпла вп самипт пбјект, 

укажуваат значи ппстпи низпк ризик пд 

ппжар. 

Ппставуваое на два 72 m3 резервпари за 

впда за гаснеое ппжари. 

План за итна интервенција 

Тим за евакуација 

Дефект вп системпт за 

редукција 

Неппчитуваое на дпзвплената 

граница на азптни пксиди,  

спгласнп дпзвплените граници.  

Мпжнпст пд судскп гпнеое и 

мпжнпст за нарушуваое на 

квалитетпт на впздухпт вп 

пкплината. 

С П С Преглед на спстпјбта на намалуваое на 

азптни пксиди и пдржуваое на мнпгу 

ниска граница на азптни пксиди пбјаснета 

вп делпт за спречуваое на загадуваоетп . 

Прпцес и ппстапки при тревпга, Обуки. 

Автпматскп исклучуваое на аларми и 

прптпкпли при истите. 

Да се ппвика интернипт тим за 

евакуација, а вп зависнпст пд 

спстпјбата и да се активираат 

силите за евакуација, какп и да 

се извести дирекцијата за 

заштита и спасуваое.  Да се 

запре прпизвпдствп за да се 

намали испуштаоетп на азптни 

пксиди. 

Реакција ппмеду две 

несппјливи ппасни класи 

на материи 

Мпжнпст за ппжар или/ и 

испуштаое на гаспви вп 

атмпсферата. 

С Р Н Одделуваое на различни супстанции вп 

складиште.  

План за итна интервенција  
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Мпжни закани Екплпшки ппследици 

се
р

и
п

зн
п

ст
 

К
п

л
ку

 ч
е

ст
п

 

р
и

зи
к 

Превземени или предлпжени дејствија за  

минимизираое на   шансите истптп да се 

случи 

Акципнен план вп случај 

нештп да се случи 

Вандализам Оштетуваое на ппрема на пр. 

садпви за складираое  кпи 

впдат дп мпжни испусти или 

влијанија  

min Р Н Безбеднпсни мерки кпи вклучуваат 

пгради,  систем за набљудуваое и 

забранет пристап на важните пбласти.  

Исплнуваое на екплпшки услпви за 

дејствија кпи не се видливи пд јавнпста, 

така да ппстпи низпк ризик пд 

вандализам. 

Да се инфпрмира 

пбезбедуваоетп и пплицијата 

Дефект вп ппгпн: 

запушуваое на пдвпд  

Загадуваое на ппвршински 

впди, испуштаое вп 

канализација. 

С Р Н Одржуваое на пдвпдпт Да се ппкрене тимпт за 

евакуација и да се јави на 

дирекцијата за заштита и 

спасуваое 

Дефект вп ппгпн: дефект  

на ппдпт  

Загадуваое на ппвршински 

впди,мпжнп испуштаое вп 

канализација.  

С Р Н 

 

Инспекција на ппдпт Примена на план за итен случај   

за испплнуваое екплпшки 

услпви 

Да се инфрпмира  впдпвпд и 

екп-агенција. 

Трансппртираое на 

супстанции:  дефект на 

садпви кпи спдржат 

метали пд групата 

Загадуваое на ппвршински 

впди,мпжнп испуштаое вп 

канализација.  

Г Р В Да се размисли за менуваое на изгледпт 

на садпвите. Обука на впзач на вилушкар.  

Примена на планпт 

испплнуваое екплпшки услпви 

и инфпрмираое на   пдделпт за 

ппрема и заштита. 
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Мпжни закани Екплпшки ппследици 

се
р

и
п

зн
п

ст
 

К
п

л
ку

 ч
е

ст
п

 

р
и

зи
к 

Превземени или предлпжени дејствија за  

минимизираое на   шансите истптп да се 

случи 

Акципнен план вп случај 

нештп да се случи 

платина  
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XII.3 Постапки и оценување на несреќа 

 

 Да/ Не Дпкумент 

Дали имате попис на материи кои ги има или може да ги 
има, а кои можат да доведат до еколошки последици 
воколку се излеат? 

Да План за  
спасување  

Дали се запазени постапките за проверка на сурови 

материјали и отпадни материи за да се усогласат со 

останатите супстанции со кои можат да дојдат во допир? 

Да Контрола на 

супастанции 

опасни по 

здравје 

оценување 

Дали фабриката се наоѓа во област што може да се 

поплави? 

Не  

Каде се наоѓа фабриката, дали е направена проценка за 

потребните техники да се минимизира ризикот што може 

да биде предизвикан при поплва? 

N / A  

Дали вработените си ги знаат своите задачи и 

одговорности во случај на несреќа? 
Да План за  

спасување 

Дали  упатството кое треба да помогне за тоа како да се 

постапи, на пр. во случај на загадување или дисперзија, 

да се изгасне оган или истиот да се остави да гори е 

поставено на соодветно место? 

Да План за  

спасување 

Дали постојат постапки за избегнување на инциденти 

кои можат да настанат како последица од слаба 

комуникација меѓу раководителите на смена и службата 

за одржување? 

Да Табела за 
одржување и 
табела за 
смени 

Дали се постапките за безбедно затворање на видно 

место? 

Да Процедури при 

работење  

Дали е направена проценка од опасност предизвикана 

од вода за гаснење пожар и дали се потребните мерки 

на свое место? 

Да 2 x 72 m3 

резервоари за 

вода за 

гаснење пожар 

да се постават 

на источна 

страна од 

зградата. 

Онаму каде сто постапките и проценките не се поставени на соодветно место 

одредете датум до кој истите ќе бидат поставени како програма за подобрување. 

Понатамошни дополнителни информации: 
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XIII.1 Делокруг 

 

So ogled deka fabrikata za avto katalizatori se naoѓa na lokacija nameneta za 

industriski aktivnosti sekoga{ }e bide atraktivna za dopolnuvawe i 

pro{iruvawe na linijata na proizvodstvo. 

Sepak, во ekstremen slu~aj na zatvarawe na lokacijata, predlo`eni se merki so 

cel da se minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti vrz `ivotnata 

sredina po prestanok na aktivnosta na lokacijata. 

Predlo`enite merki za minimizirawe na vlijanieto na `ivotnata sredina vo 

slu~aj na celosen ili deлумен prestanok so rabotata na del na aktivnosta na 

fabrikata za avtokatalizatori  “Xonson Meti“ se dadeni vo Planot za upravuvawe 

so индустриски отпад.  

 

XIII.2 Информации за локацијата  

 

Фabrikata za avtokatalizatori  Xonson Meti se nao|a vo ТИРЗ Скопје 1. Spored 

lokacijata se nao|a vo neurbanizirano podra~je i ne e vo plan celosno 

dislocirawe na taa lokacija. 

Lokacijata na industrijata e opkru`ena so области za industriska aktivnost, 

me|utoa predviden e Plan za upravuvawe so отпадот vo slu~aj na celosno zatvarawe 

na lokacijata i nejzina prenamena, so cel lokacijata da se vrati  во bezbedna 

состојба  i oslobodena od идустриски отпад кој  mo`e da rezultiraat vo zagaduvawe 

na `ivotnata sredina. 

Oblasti opfateni so Planot za upravuvawe so индустриски отпад se: 

 Surovini, pomo{ni materjali, goriva, cvrst i te~en otpad; 

 Oprema; 

 Linijaта za proizvodstvo na авто катализатори; 

 Pristapni pati{ta; 

 Drena`en sistem na lokacijata; 

 Druga instalacija. 
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Vo Prilog IV se dadeni detali za surovinite, pomo{nite materijali, gorivata i 

krajnite proizvodi i pribli`nite koli~ini koi se skladirani na lokacijata.  

Detali za otpadot i koli~inata se dadeni vo Prilog V. 

 

 

XIII.3 Делумно затварање на локацијата и пренамена  

 

Pri delumen prestanok so rabota, se zemaat predvid detali za organizacijata kako 

{to se koli~ina na skladirani surovini, pomo{ni materиjali, proizvodi, oprema 

koja ne e vo f-тa so cel da se minimiziraat vlijanijata  vrz `ivotnata sredina po 

nejzin prestanok. 

Se zema predvid koli~inata na skladirani surovini, pomo{ni materиjali i 

proizvodi. Se pretpostavuva deka odnapred }e se znae periodot na prestanokot so 

rabota,  со што surovinite }e bidat iscrpeni, no vo slu~aj na nivno prisustvo }e se 

dislociraat na odreden prostor koj bi imal potreba od niv. 

Opremata se proveruva i dokolku e zastarena i ne e vo upotreba se demontira i 

metalot od koj e napravena se prodava kako sekundarna surovina. 

Opremata koja e vo funkcija se proveruva, i dokolku ne e potrebna pri povtornoto 

aktivirawe na instalacijata se dislocira onamu kade taa e potrebna. 

Cvrstiot otpad od ru{ewe, gradewe, popravki na objektite, kako i iskopanata zemja 

koi ne se upotreblivi se nosat na deponija za cvrst  otpad. 

 

XIII.4 Затворање на локацијата   

 

По престанокот на активностите во фабриката , и  по спроведување на потребната 

превентива и контрола на загадување на околината, ќе се спроведе истрага за да се 

утврди состојбата на почвата и  подземните води, со цел да се види дали имало 

некакви последици од активностите во фабриката.  “Џонсон Мети “(JM) планира да 

разработи план за затварање на локацијата кој ќе содржи: 

 Програма на активности  кои ќе се одвиваат се до затварањето на локацијата.  

Процедури за прочистување на погонот и пренесување на течнот отпад и 

хемикалиите од локацијата.  

Детални методи за рушење и расмонтирање  во случај кога ќе има потребата 

од специјални техники .  
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Izraboten e Plan za upravuvawe so отпад vo slu~aj na celosen prestanok na rabota 

na fabrikata za avto katalizatori  “Xonson Meti“ 

Uspe{no dislocirawe i so minimizirawe na vlijanijata vrz `ivotnata sredina bi 

se odvivale slednite fazi: 

 Dislokacija na surovinite i krajnite proizvodi 

 Dislokacija na procesnata oprema 

 Dislokacija na objektite 

 Po{umuvawe na loacijata i ureduvawe na terenot i potrevuvawe. 

 

XIII.5 План за локацијата, остатоците и отпадот  по затварањето на локацијата 

 

1. Prenamena na lokacijata 

 

Bidej}i lokacijata nameneta za industriski aktivnosti vo prv red e prenamena za 

drug vid na aktivnosti ili prenamena vo po{umeno zemji{te ili pasi{te. 

Za doveduvawe na lokacijata do sostojba na {uma ili pasi{te potrebno e da se 

napravat analizi na po~vata i dopolnitelni istra`uvawa so koi bi se utvrdilo 

dali e potrebno dekontaminirawe ili otstranuvawe na kontaminiraniot sloj na 

lokacijata. 

Dokolku se utvrdi kontaminacija na povr{inata }e se prevzemat soodvetni  merki 

vo soglasnost so Zakonot za za{tita od jonizira~ko zra~ewe, Zakonot za 

upravuvawe so otpad i Zakonot za za{tita na `ivotnata sredina.   

 

2. Kontrola na ostatocite na materijali na lokacijata 

 

So Planot za upravuvawe so отпад и остатоци se pretpostavuva deka periodot na 

zatаrawe bi bil odnapred poznat i skladiranite koli~ini na surovini, pomo{ni 

materijali i gotovi proizvodi bi bile iscrpeni ili svedeni na minimum. Del od 

materijalite  koi ne se upotrebeni ako e mo`no }e bidat vrateni na dobavuva~ot. 

Ostanatite materijali }e bidat soodvetno rasporedeni. 

So cvrstiot otpad (opis vo Prilog V) }e se postapuva spored ^len 26 i ^len 34 od 

Zakonot za upravuvawe so otpad (Sl.vesnik 68/04).и 

 

3. Planirano ras~istuvawe i ~istewe na gradbi i tehni~ki postrojki 
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3.1 Oprema i vozen park 

 

Dokolku opremata i ma{inerijata se seu{te funkcionalni, }e bidat premesteni 

na soodvetna lokacija za taa namena.  

Dokolku se nadvor od funkcija, vo zavisnost od materijalot od koj se izraboteni 

}e bidat selektirani i prodadeni kako sekundarna surovina. 

Karakteristikite na opremata se dadeni vo Prilog II baraweto za integrirana 

ekolo{ka dozvola. 

So iskoristenata neupotrebliva elektri~na i elektronska oprema }e se 

postapuva vo soglasonost za ^len 71 od Zakonot za upravuvawe so otpad 

(Sl.vesnik 68/04). 

 

3.2 Objekti 

 

Pomo{ni objekti 

 

Pri izgradbata na objektite ne e upotrebuvan azbesten cement koj e {teten i za 

~ovekot i za `ivotnata sredina. 

Osnovnata konstrukcija na objektite e armirano-betonska i ~eli~na konstrukcija 

so izolacionen materijal “tervol”. 

Podot i fundamentite se od armirano betonska konstrukcija. Grade`niot otpad 

od cvrstata gradba (tuli, cement, malter) bi bile odlo`eni na deponija za cvrsti 

materjali, ili mo`e da se prodade  za povtorna upotreba kako granulaciono 

polnilo i agregat. 

Krovnata konstrukcija na objektot e ~eli~na,  pokriena so profilirani ~eli~ni 

limovi a prozorcite se od metalni profili. 

 

Pri dislocirawe, del od materijalite koi mo`e da se iskoristat bi bile 

размонtirani i dislocirani, a ostanatata metalna konstrukcija bi bila 

размонтирана i prodadena kako sekundarna surovina.  

 

  

Linija za proizvodstvo na avtokatalizatori 
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Pri izgradbata na objektite ne e upotrebuvan azbesten cement koj e {teten i za 

~ovekot i za `ivotnata sredina. 

Osnovnata konstrukcija na halata e armirano-betonska i ~eli~na konstrukcija. 

 Podot i fundamentite se od armirano betonska konstrukcija. Grade`niot otpad 

od cvrstata gradba (tuli, cement, malter) bi bile odlo`eni na deponija za cvrsti 

materjali, ili mo`e da se prodade  za povtorna upotreba kako granulaciono 

polnilo i agregat. 

Krovnata konstrukcija i strani~nite yidovi  se ~eli~ni,  pokrieni so 

profilirani ~eli~ni limovi.  

Pri dislocirawe, del od materjalite koi mo`e da se iskoristat bi bile 

demontirani i dislocirani, a ostanatata metalna konstrukcija bi bila 

demontirana i prodadena kako sekundarna surovina.  

Siot betonski otpad mo`e da se prodade  za povtorna upotreba kako granulaciono 

polnilo i agregat. 

 

 

3.3 Pristapni pati{ta 

 

[utot od asfaltiranite pateki bi se deponiral na deponija. Dokolku e 

izvodlivo, materijalot od poplo~enite pateki bi se iskoristil za druga lokacija. 

 

4. Opseg na urivawe 

 

Bi se istra`uvala mo`nosta i na~inot na premestuvawe/vra}awe vo normalna 

sostojba/odlo`uvawe na otpad. Dislokacijata bi se odvivala vo slednite fazi: 

 

Faza 1: ]e ja opfati dislokacijata na surovinite i proizvodite (dokolku ne se 

iscrpeni) i pomo{nite materjali. 

Faza 2: Dislokacija na opremata , instalaciite i vozniot park. 

Faza 3: Ru{ewe na objektite od cvrsta gradba, objekti koi mo`e da se demontiraat 

i nivna selekcija za ponatamo{ni iskoristuvawe. 

 

5. Upravuvawe so otpad od gradewe/urivawe 
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Otpadot od gradba ili urivawe }e bide odlo`en na  deponijata za cvrst otpad. Vo 

slu~aj na mo`no iskoristuvawe, materijalot }e bide soodvetno tretiran.  

 

6. Почистување na kontaminiranaта povr{ina 

 

Vo zavisnost od stepenot na eventualna kontaminiranost na povr{inite }e se 

prevzemaat soodvetni merki. 

Ako merewata poka`at kontaminiranost na povr{inata istata }e se tretira na 

soodvetno mesto nadvor od lokacijata i kako ~ista }e se skladira na 

deponijata za cvrst otpad. 

- Kontaminiranost mo`e da se pojavi i na gorniot sloj na zemjata na skladot za 

pomo{ni materijali. Vo toj slu~aj se vr{at merewa , a ponatamo{nata postapka 

e ista kako vo prethodniot slu~aj. 

- ]e se izvr{at merewa na kontaminiranost na site mesta kade ima 

potencijalna opasnost od kontaminacija i }e se prevzemat gorenavedenite 

merki.  

 

7. Odr`livost i proverka na planot  

 

Vo tekot na operativniot `ivot na instalacijata, Planot za upravuvawe so отпад 

}e se preispituva vo zavisnost od potrebite i izmenite koi se napraveni na 

lokacijata. Planot }e se a`urira so sekoja izmena i so sekoe novo istra`uvawe za 

zagaduvawe, kako i istra`uvawa za rizicite koi proizleguvaat od aktivnosta od 

rabotniot vek na instalacijata. 
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XIV. Не технички преглед  
 

Вовед  

Оваа барање е направено со добивање на A- Интегрирана Еколошка Дозвола за 

погонот за производство на авто катализатори (Џонсон Мети Македонија). 

Автокатализаторите се наменети за контрола на загадувањето предизвикано од 

одредени супстанции во издувните гасови од возилата и се очекува дека овие филтри 

ќе бидат задолжителни за сите нови возила во Европа. 

 Оваа барање содржи: 

 Опис на фабриката и активностите.  

 Идентификација на можните влијанија врз околината. 

 Опис за тоа како потенцијалните влијанија врз околината ќе бидат контролирани, 
минимизирани и елиминирани.  

 Детална проценка на влијанието врз околината на оние зрачења и испуштања кои 
не можат да бидат елиминирани.  

 
Клучните аспекти на барањето се прикажани во продолжение.  

  
Број на 
упатств
о 

 
Контрола на втратрешниот процес/производство   
 

Процесот се состои од продукциска линија  за ставање на слој / обложување на   

керамички, силиконски карбиди или метални блокови со специјални хемикалии. 

Овие потоа се доставуваат до производителите на системот за издувни гасови  

кои откако ќе ги вградат и го докомплетираат системот за издувни гасови и ги 

праќаат до крајните корисници, производителите на возила. 

Производствениот процес е дизајниран колку што е можно повеќе да се 

контролираат зрачењата од главните погони , а  притоа да се овозможи  

ефективно производство. Ова е постигнато преку внимнателна селекција на 

погоните на фабриката и внимавање на деталниот дизајн.   
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Техники на работа 

Раководењето на процесот е основна мерка на контрола и Џонсон Мети работи 

според највисоките стандарди као што се : 

 

 ISO 14001 (Еколошко работење, акредитирано на корпоративно ниво од 
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Број на 
упатств
о 

декември , 2003), 

 ISO 9001 / VDA 6.1 (Квалитетно работење/ менаџирање, акредитирано на 
корпоративно ниво од април 2003)  

 ISO/TS 16949 (Квалитетно работење/менаџирање, акредитирано од 
декември 2010  ) 

 

Овие стандарди ќе бидат строго применувани во фабриката 

 

Основни суровини  

Сите основни суровини се проценети врз основа на нивното  можно влијание 
врз околината при што се заменети со помалку штетни суровини каде е можно.  
Нивното понатамошно проценување ќе продолжи и за време на работата на 
фабриката како дел од програмата за подобрување на Џонсон Мети.  
 
Сите складишта на основните суровини ќе бидат дизајнирани, изградени и 

одржувани според соодветните стандарди за да се обезбеди соодветно 

постоење на: 

 Соодветни вентилациски системи  

 Некомпатибилните суровини се соодветно одделени и  
складиштата на големите количини суровини се дизајнирани и оддржувани 

според соодветните стандарди.   
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Ракување со отпадот  

Џонсон Мети ќе оддржува севкупен систем за да се обезбедат соодветни 

записи за отпадот и ќе се осигура дека за време на производството отпадот е 

одделен со што некомпатибилните супстанции не се складирани заедно.  
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Собирање и Фрлање на отпадот  

Можностите за намалување на отпадот при производството се  проценети и 

применети каде е можно. Како на пример, веќе употребените амбалажи ќе 

бидат употребени пак за пренесување на финалниот производ до корисниците. 

Со ова значително се намалува количината на отпадот кој се фрла во 

депониите и се намалува употребата на основни суровини во производството.  

 

 

Енергија  
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Број на 
упатств
о 

Ефикасност на енергијата беше клучен фактор  при дизајнирањето на 

фабриката. Каде е можно енергиските потребите за новата фабрика ќе бидат 

обезбедена преку  нашата ,веќе постоечката Централа за комбинирано 

затоплување и електрична енергија која се наоѓа на самата локација, и која  

обезбедува поефикасен и помалку загадувачки извор на енергија отколку  

користењето  на електричната мрежа во државата.   

 

Контрола на гасови и течностите при производство  

Оние испуштања и зрачења во воздухот или водата кои не можат да се 

контролираат за време на производството ќе бидат минимизирани или сменети 

во помалку штетни преку врвниот  погон за намалување на нивното штетно 

влијание или преку други контролни мерки. Сите складови се дизајнирани да  

спречат можно истекување. 

Врева и вибрации  

 

Новата фабрика е сместен далеку од урбано население и притоа контрола на 
вревата ќе биде клучен фактор при активностите на производството.  
Политиката на Џонсон Мети е да биде добар сосед и компанија  се обврзува да 
не создава бука повеќе од дозволеното ниво. 
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Процена  за влијание на околината  
 
Детална проценка за влијанието врз околината треба да биде комплетирана во 
согласност со критериумите за околината на Министерството за заштита  на 
животната средина и околина. Ова го  вклучува влијанието  врз  квалитетот на 
воздухот , можните потенцијални влијанија врз здравјето како и на блиски 
локации од особена  научна важност  и потенцијалното влијание на вревата 
врз соседните имоти и локации.  
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Мониторинг  

Сите зрачења  врз околината од новата  фабриката ќе бидат набљудувани 

според соодветните стандарди.  
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Проценка на најдобро достапната техника 

Со цел да се избере најдобрата техника на контрола на зрачењето детална 
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Број на 
упатств
о 

анализа на понудените техники е направена . Џонсон Мети  се обврзува да ја  

примени најефективна варијанта. 

 

Програма за унапредување/ подобрување 
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Други планирани мерки за превенција  
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Планови во случај на затварање на фабриката   
 

Во случај на затварање на фабриката детален план за пренаменување и 

деконтаминација на локацијата е разработен кој вклучува и тестирање на 

почвата и ако е можно враќање на состојбата на горниот слој на почвата во 

претходната состојба. 
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TABELA IV.1.1 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata  

 

 

   
Ref. 

Br ili 
Materijal/ 

Supstancija1 
CAS2 

Broj 
Kategorija na 

opasnost3) 
 

Skladira
na 

koli~ina 

Godi{na 
upotreba 

Priroda na upotrebata R4 - Fraza S12 - 
Fraza 

{ifra    (toni) (toni)    

 PGMS     PGMS   

1. Платина Nitrat 18496-40-7   35 PGMS R52, R34 / 

2. Paladium Nitrat 10102-05-3   4.25 PGMS R34 / 

3. Rodium Nitrat 10139-58-9   0.1 PGMS R34 / 

4. Tetramin Paladium 

Nitrat  

   0.2 PGMS / / 

Hidrogen Karbonat      / / 

5. Osnovni repro 

materijali 

    Osnovni repro 
materijali 

/ / 

 

 

 

 

 

Me{ani Oksidi 

 
 

20281-00-9 

  27.5 Osnovni repro 
materijali 

 
 

R36 R37  

 
 

S26. 

6. 13%-75% Zr oksid,20%- 1312-81-8     R38 S36 

49%Ce oksid, 15-15%  01314-23-4     / / 

La oksid, 1% - 10%  10097-28-6     / / 

Nd oksid, 1% - 99.5%   1313-96-8     / / 

    Si oksid, 1% - 100%       / / 

Aloksidi kako pra{ok      / / 

                                                 
1
   Vo slu~aj kade materijalot vklu~uva odreden broj na posebni i dostapni opasni supstancii, dadete detali za sekoja    supstancija 

2
 Chemical Abstracts Service (Slu`ba na hemiski izvodi)  

3
 Zakon za prevoz na opasni materii (Sl. List na SFRJ br. 27/90, 45/90, Sl. Vesnik na RM 12/93) 

4
 Spored Aneks 2 od Dodatokot na Upatstvoto 
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7 Aluminum Oksid 1344-28-1   60 Osnovni repro 
materijali 

 S22 S36 
S38. 

8 Kordier supstrat     Osnovni repro 
materijali 

/ / 

9 Stroncium Nitrat 10042-76-9 9  13 Osnovni repro 
materijali 

R8 R36 
R37 R38. 

 

S26 

10 Ocetna kiselina 64-19-736 5.1; 8  29 Osnovni repro 
materijali 

R10 R35 S23 S26 
S45. 

 

11 Azotna kiselina 7697-37-2 5.1; 8  0.5 Osnovni repro 
materijali 

R8 R23 
R24 R25 
R34 R41 

S23 S26 
S36 S37 
S39 S45 

12 Nikel oksid 1314-06-3 9  0.01 Osnovni repro 
materijali 

/ / 

13 Dejonizirana voda     Osnovni repro 
materijali 

/ / 

14 Kausti~na soda (jonska 

razmena i pro~isteni 

rastvori) 

1310-73-2 5.1; 8   Osnovni repro 
materijali 

R35. S26 S37 
S39 
S45. 

15 Barium hidroksid 17194-00-2 5.1  3.5 Osnovni repro 
materijali 

R20 R21 
R22 R34 

R41 

S26 
S28. 

16 Amonium hidroksid 1336-21-6 5.1; 8  8 Osnovni repro 
materijali 

/ S26 S36 
S37 S39 

S45 
S61. 

17 Amonium nitrat 6484-52-2 9  0.5 Osnovni repro 
materijali 

R8 R20 
R21 R22 
R36 R37 

R38. 

S17 S26 
S36 

18 Celulozen pra{ok 9004-34-6   12.5 Osnovni repro 
materijali 

/ / 

19 Te~en argon 7440-37-1 2  10 Osnovni repro 
materijali 

/ S38 

20 Kalcium hidroksid 1305-62-0 5.1  0.5 Osnovni repro R34 R36 S22 S26 



4 

 

 4 

materijali R37 R38 
R41 

S39 
S45. 

21 Cerium hidroksid 12014-56-1 5.1  2.8 Osnovni repro 
materijali 

/ / 

   Dopolnitelni 
materijali 

   / / 

22 Натриум Nitrit 7631-99-4 9  0.1 Dopolnitelni 
materijali 

R8 R22 
R36 R37 

R38 

S17 S26 
S27 S36 
S37 S39 

23 Isotiazin    0.04 Dopolnitelni 
materijali 

/ / 

24 voda     Dopolnitelni 
materijali 

/ / 

25 Limonska kiselina 77-92-9 5.1; 8   Dopolnitelni 
materijali 

R36 R37 
R38 

/ 

26 Maslaza podma~kuvawe 56-81-5; 7325-17-
9 

9  0.2 Dopolnitelni 
materijali 

/ S26 S36 

   Energii    / / 

27 Zemjen gas MWh 74-82-8 2; 3  10.000 Energii R12. S9 S16 
S33 

      28 Elektricitet MWh    15.500 Energiii / / 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



5 

 

 5 

 
 

 

 

TABELA IV.1.2 Detali za surovini, me|uproizvodi, proizvodi, itn. povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat 
ili sozdadeni na lokacijata 

 

Ref. 
Br ili 

 
Materijal/ 

Supstancija(1) 

Miris 
Не е релевантно 

Prioritetni supstancii5 
 
 

Не е релевантно {ifra Не е релевантно 
Mirizlivost 

Da/Ne 
 

Opis 
Prag na 

osetlivost 
 

    µg/m3 

         
         
         
         

                                                 
5
 Lista na prioritetni supstancii soglasno Tabelite III do VIII od Uredbata za klasifikacija vodite (Sl. Vesnik 18-99).  



 

   

TABELA V.2.1:   OTPAD - Koristewe/odlo`uvawe na opasen otpad 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropskiot 
katalog na 

otpad  

Glaven 
izvor1’2 

Koli~ina Prerabotka/odlo`u
vawe vo ramkite na 

samata lokacija 
(Na~in i lokacija) 

Prerabotka, 
reupotreba ili 
reciklirawe so 

prevzema~ 
(Metod, lokacija i 

prevzema~) 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Toni/mese~no m3 / mese~no 
 

Otpadoci od 
rastvori za 

~istewe; 
{i{iwa; 

lubrikanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 01 01;  
07 01 03; 
07 01 04;   
07 07 01; 
07 07 03; 
07 07 04  
11 01 11; 
11 01 12; 
11 01 13;  
11 01 14;  
13 01 01;  
13 01 10;  
13 01 11;  
13 01 12;  
13 01 13 
 
 

Proizvdostvo 
на ПГМ соли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Материјалите 
(пластики) се 

сепарираат и се 
продаваат на 

компанија која ги 
рециклира 

 
BR dozvola.11-

5107/3 
Data na istekuvawe 

na dozvolata 
1.11.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Raspolaga so 
poddogovara~i koi 

go tretiraat 
soodvetniot vid 

na otpad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 

2
 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 



 

   

Акумулатор so 
olovо и kiselinа 

 

16 06 01 Сигнално 
осветлување 

 
0.05 

  Akumulatorite се 
продаваат на 

компанија која ги 
рециклира 

Dozvola za 
vr{ewe na dejnost 
na skladirawe, 
tretman na и 
преработка на 
отпадotpad, Бр. 11-
8945/1. Со важење 
до 15.03.2013 

Отпадни води  влажен 
прочистувач 
(каустичен 
скрабер) 

 5  Tretmanot se vr{i 
vo sistem na 
kompanija koja gi 
poseduva site 
neophodni 
avtorizacii i 
dozvoli povrzani so 
tretman na otpadni 
vodi . Sklu~en 
dogovor pod arh. 
Br.153 . 0302/1 

Третман во 
соодветна 

пречистителна 
станица(неутрализ

ирање) 

Отпадни води  миење 
резerвоaри и 

опрема 

 50  Dozvola za vr{ewe 
na dejnost na 
skladirawe, 
tretman na и 

преработка на 
отпадotpad, Бр. 11-
8945/1. Со важење до 
15.03.2013 

Справување со 
отпадот преку 

треман од 
специјализирана 
поддогаварачка 

компанија 



 

   

Отпадни води  миење 
филтери 

 50  Tretmanot se vr{i 
vo sistem na 
kompanija koja gi 
poseduva site 
neophodni 
avtorizacii i 
dozvoli povrzani so 
tretman na otpadni 
vodi . Sklu~en 
dogovor pod arh. 
Br.153 . 0302/1 

Третман во 
капацитети на 

соодветна 
пречистителна 

станица(неутрализ
ирање) 

Цврст отпад на 
база на зеолити 

 Proizvdostvo 
на суспензија 

 5  Dozvola za vr{ewe 
na dejnost na 
skladirawe, 
tretman na и 
преработка на 

отпадotpad, Бр. 11-
8945/1. Со важење до 

15.03.2013 

Справување со 
отпадот преку 

треман од 
специјализирана 
поддогаварачка 

компанија 

 



 

 

TABELA  V.2.2   OTPAD  - Drug vid na koristewe/odlo`uvawe na otpad 
 

Otpaden 
materijal 

Broj od 
Evropski 

katalog na 
otpad  

Glaven izvor1 Koli~ina Prerabotka/odlo`uva
we vo ramkite na 
samata lokacija23 

 

Prerabotka, 
povtorna upotreba 

ili reciklirawe so 
prevzema~ 

Odlo`uvawe 
nadvor od 
lokacijata 

 

   Toni/mese~
no 

m3 / mese~no 
 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

(Metod, lokacija i 
prevzema~) 

Otpad od 
pakuvawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 01 01;  
15 01 02;  
15 01 03;  
15 01 04;  
15 01 05;  
15 01 06; 
 15 01 09;  
15 01 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proizvdostvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dozvola za vr{ewe 
na dejnost na 
skladirawe i 

tretman na otpad 
BR.11-4145/1 (Data 
na istekuvawe na 

dozvolata 
1.09.2012g) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reciklirawe od 
nadvore{na 

stranka 
Dozvola za vr{ewe 

na dejnost 
sobirawe i 

transportirawe na 
komunalen i drugi 

vidovi na neopasen 
otpad 

BR.11-5107/3 
Data na 

istekuvawe na 
dozvolata 
1.11.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Za sekoj otpad treba da se poso~i osnovnata aktivnost/proces 

2
 Metodot na iskoristuvawe ili odlagawe na otpadot treba da bide jasno opi{an i poso~en vo Prilogot E1. 

3
 Treba da se vklu~i i otpadot prifaten na mestoto na lokacijata za nameneto isktoristuvawe i odlagawe na otpad 



 

 

 
 
 

Pakuvawe, 
hartija, 

odbivawe 
supstrati 

(neorganski  
cvrsti 

materii) 
 

 
 
 
 
 
15 01 01 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Proizvdostvo  
 
 

 
 
 

 

 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 

 
 

PGM izvadeni kon 
XM Brimsdaun 

 
Basel Annex VIII (or IX if 

applicable): A2030 

 
 
 

Raspolaga so 
soodveten prostor 

za privremeno 
skaldirawe 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paleti 

 

 
15 01 03 
 

 
Proizvdostvo  
 

 
2.4 

 

 
 
 

  
Dozvola za vr{ewe 

na dejnost na 
skladirawe i 

tretman na otpad 
BR.11-4145/1 (Data 
na istekuvawe na 

dozvolata 
1.09.2012g) 

 

 
BR dozvola.11-

5107/3 
Data na 

istekuvawe na 
dozvolata 
1.11.2012 

 
 
 

 
 

Odbieni 
katalizatori; 

premaz od 
miewe; 

~istewe 
skladovi; 

kontaminiran

 
 
16 08 01;  
06 01 05;  
06 01 06;  
07 01 01;  
07 01 03; 
 07 01 04;   

 
 
Proizvdostvo 
vklu~itelno 

so 
labaratoriite 
 
 
 

 
20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
Dozvola za vr{ewe 

na dejnost na 
skladirawe, 
tretman na и 
преработка на 

отпадotpad, Бр. 11-
8945/1. Со важење до 

15.03.2013 

 
 
 

Reciklirawe od 
nadvore{na 

stranka 
 
 
 
 



 

 

i bri{a~i  

 

 



 

 

TABELA VI.1.1     Emisii od parni kotli vo atmosferata  

   (1 strana za sekoja to~ka na emisija) 
 

To~ka na emisija: 

To~ka na emisija Ref. br: E010 

Opis: kotel za parea za proizvodstvo vo 
PGM 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`14 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
 

0,4m 
9,0m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

14.04.10 

     
Karakteristiki na emisijata :       
    

Vrednosti na parniot kotel 

Izlez na parea: 

Toplinski vlez: 

 

1250 kg/h 

1,2 MW 

Gorivo na parniot kotel 

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

Priroden gas (metan) 

 

1250 kg/h 

 

0% 

NOx 60  mg/Nm
3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas) 

Maksimalen volumen na emisija 499 m
3
/h 

Temperatura  
180

 o
C(maks) 

   34,1
o
C(min) o

C(sredno) 

 
(i)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, 

ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski 
varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  

Periodi na emisija 
(sredno) 

24       ~as/den      270         den /god 



 

 

 
To~ka na emisija:  

To~ka na emisija Ref. br: E011 

Opis: kotel za greewe so topla voda 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`14 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
 

0,4m 
9,0m 

Datum na zapo~nuvawe so 
emitirawe: 

14.04.10 

Karakteristiki na emisijata : 

Vrednosti na parniot kotel 

Toplinski vlez: 

Toplinski vlez: 

 

3 MW 

4 MW 

Gorivo na parniot kotel 

Vid: 

Maksimalni vrednosti na koi 
gorivoto sogoruva 

% sodr`ina na sulfur: 

 

 

Priroden gas 

 

kg/h 

 

0% 

NOx (leten period) 0  mg/Nm
3 

0oC. 3% O2(Te~nost ili Gas),  

Maksimalen volumen na emisija m
3
/h 

Temperatura 
 /

0
 o

C(maks) 
    o

C(min) 

0 

o
C(sredno) 

        0 

(i) Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, 
ili }e se sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski 
varijacii (da se vklu~i po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Periodi na emisija 
(sredno) 

               min/~as      24  ~as/den     180  den /god 



 

 

TABELA VI.1.2  Glavni emisii vo atmosferata                                              
(1 Strana za sekoja emisiona to~ka) 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е001 

Izvor na emisija: Печка, Линија 1, зони 3-10 

Opis: Оџак  за согорливи гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 

1 м 
25 м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.10 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

28, 3 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 550 
o
C(max) 200o

C(min) 350 
o
C(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.      vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

               min/~as     24 ~as/den       260  den /god 

  

 



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е002 

Izvor na emisija: Сушара, Линија 1 и Печка 1 зони 1-2 

Opis: Оџак  за Процесни гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
0,5м 
25м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.11 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

14, 1 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 
o
C(max) 20 o

C(min) 40 
o
C 

(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no    ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

               min/~as       24   ~as/den     260  den /god 

  

 



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е003 

Izvor na emisija: Сушара, Линија 1 

Opis: Оџак за согорливи гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
0,5м 
25м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.11 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

14, 1 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 
o
C(max) 20 o

C(min) 40 
o
C 

(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no    ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

               min/~as       24   ~as/den     260  den /god 

  

 



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е004 

Izvor na emisija: Печка, Линија 1 Зони 3-10 

Opis: Оџак за Процесни гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
1 м 

50 м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.11 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

28, 3 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 550 
o
C(max) 200o

C(min) 350 
o
C(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.      vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

min/~as     24 ~as/den       260  den /god 

  

 



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е005 

Izvor na emisija: Печка, Линија 2 Зони 3-10 

Opis: Оџак за Процесни гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
1 м 

50 м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.11 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

28, 3 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 550 
o
C(max) 200o

C(min) 350 
o
C(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.      vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

min/~as     24 ~as/den       260  den /god 

  

 



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е006 

Izvor na emisija: Печка, Линија 2 

Opis: Оџак за согорливи гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
1 м 

50 м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.11 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

28, 3 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 550 
o
C(max) 200o

C(min) 350 
o
C(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.      vla`no        ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

min/~as     24 ~as/den       260  den /god 

  

 



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е007 

Izvor na emisija: Сушара, Линија 2 

Opis: Оџак за согорливи гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
0,5м 
25м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.11 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

14, 1 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 
o
C(max) 20 o

C(min) 40 
o
C 

(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no    ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

min/~as       24   ~as/den     260  den /god 

  

 



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е008 

Izvor na emisija: Сушара, Линија 2 и Печка 2 зони 1-2 

Opis: Оџак за Процесни гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
0,5м 
25м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.11 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

240 000 Nm
3
/d Maks./den 480 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

20 000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

14, 1 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 120 
o
C(max) 20 o

C(min) 40 
o
C 

(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no    ________%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

min/~as       24   ~as/den     260  den /god 

  



 

 

 

Emisiona to~ka Ref. Br: Е009 

Izvor na emisija: Влажен пречистувач (каустичен скрабер) 

Opis: Оџак за Процесни гасови 

Geografska lokacija po 
Nacionalniot 

koordinaten sistem (12 

cifri, 6E,6N): 

21о37`23``Е 
41 о 59`12 ``N 

Detali za ventilacija 

Dijametar: 
Visina na povr{ina(m): 

 
0,31м 
28м 

Datum na zapo~nuvawe 
so emitirawe: 

14.04.10 

 
 
Karakteristiki na emisijata:        

   

(i) Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost/den 

24 000 Nm
3
/d Maks./den 48 000 m3/d 

Maksimalna 
vrednost/~as 

2000 Nm
3
/h Min. brzina na 

protok 

9.68 m.s-
1
 

(ii) Drugi faktori 

Temperatura 221 
o
C (max) 25 

o
C(min) 80 

o
C 

(sr.vrednost) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako:   suvo.       vla`no        _______%O2 

 
(iii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe):  

 

Peridi na emisija 
(sredno) 

min/~as       6 ~as/den       260 den /god 

  

 



 

 

TABELA VI.1.3:  Glavni emisii vo atmosferata -Hemiski karakteristiki na emisijata   
 

 
 
 
 
 

Referenten broj na to~ka na emisija: E001 (Печка, Линија 1, Согорливи гасови) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 200 500 2 5  135 413 2 5 12480 31200 

CO 50 100 0,5 1  50 68 0,5 1 3120 6240 

SO2 30 50 0,3 0,5  0 0 0    

CO2  500    1,53 %      

O2      18,27%      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Referenten broj na to~ka na emisija: E002 (Сушара, Линија 1 ,Процесни гасови vklu~itelno zonite 1 i 2 od pe~kite) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 15 30 0,3 0,6  < 1.28  0,3 0,6 1276 3744 

NH3 2 20 0,04 0,4  < 0.01 20 0,04 0,4 250 2496 

Ocetna 
kisеlina 
CH3COOH 

2 20 0,04 0,4  < 0.25 20 0,04 0,4 250 2496 

CO 20 50 0,2 0,5  < 1.28      

SO2      < 1.28      

O2      20.90%      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenten broj na to~ka na emisija: E003 (Сушара, Линија 1 ,Согорливи гасови) 
 

 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 50 100 0,5 1  3,68 12,4 0,5 1 3120 6240 

CO 50 100 0,5 1  2.29 7,5 0,5 1 3120 6240 

SO2 15 30 0,15 0,3  0 0 0 0 0 0 

CO2      0.62 %      

O2      19.86%      

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Referenten broj na to~ka na emisija: E004 (Печка, Линија 1, зони 3-10 ,Процесни гасови)  
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 
(Azotni 
oksidi) 

200 500 2 5 Selektivna 
Katalizatorska 
Redukcija ( SKR ) – 
NOx redukcija   

<2.15 300 1 3 6240 18720 

NH3 2 20 0,04 0,4  <0.02 20 0,04 0,4 250 2496 

Ocetna 
kisеlina 

2 20 0,04 0,4  10.51 20 0,04 0,4 250 2496 

CO2      <2.15      

O2      20.71%      

 



 

 

 
 
 

Referenten broj na to~ka na emisija: E005 (Печка, Линија 2, зони 3-10 ,Процесни гасови) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 
(Azotni 
oksidi) 

200 500 2 5 Selektivna 
Katalizatorska 
Redukcija ( SKR ) – 
NOx redukcija   

<2.08 300 1 3 6240 18720 

NH3 2 20 0,04 0,4  <0.02 20 0,04 0,4 250 2496 

Ocetna 
kisеlina 

2 20 0,04 0,4  7.86 20 0,04 0,4 250 2496 

CO2      <0.01 %      

O2      20.85%      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Referenten broj na to~ka na emisija: E006 (Печка, Линија 2, Согорливи гасови) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 200 500 2 5  73,62 200 2 5 12480 31200 

CO 50 100 0,5 1  39.57 100 0,5 1 3120 6240 

SO2 30 50 0,3 0,5  0 0 0 0 0 0 

CO2      1,53 %      

O2      17.94%      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referenten broj na to~ka na emisija: E007  (Сушара, Линија 2, Sogorlivi gasovi) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 50 100 0,5 1  <1.29 100 0,5 1 3120 6240 

CO 50 100 0,5 1  <1.29 100 0,5 1 3120 6240 

CO2      <0.01 %      

O2      20.16%      

SO2      <1.29      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Referenten broj na to~ka na emisija: E008 (Su{ara, Linija 2, Procesni gasovi-vklu~itelno zonite 1 i 2 od pe~kite) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

NOx 15 30 0,3 0,6  <1.30 30 0,3 0,6 1872 3744 

NH3 2 20 0,04 0,4  <0.01 20 0,04 0,4 250 2496 

Ocetna 
kisеlina 

2 20 0,04 0,4  0.29 20 0,04 0,4 250 2496 

CO 20 50 0,2 0,5   <1.30 50 0,2 0,5 1248 3120 

CO2      1,53 %      

O2      20.88%      

SO2      <1.30      

 



 

 

Referenten broj na to~ka na emisija: E009 (Влажен пречистувач (каустик скрубер)) 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis na 
tretmanot  

Kako oslobodeno 

mg/Nm
3 kg/h mg/Nm

3 kg/h. kg/godi{no 

Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. Sredno Maks. 

HCl     
Влажен 

пречистувач 
(каустик скрубер 

1.38 30 0,005 0,03 0,9 5,4 

Cl2     
Влажен 

пречистувач 
(каустик скрубер 

< 0.01 5 0,001 0,005 0,18 0,9 

 



 

 

TABELA VI.1.4: Emisii vo atmosferata  - Pomali  emisii vo atmosferata 
 
 
 

To~ki na emisija  Opis Detali na emisijata1 Primenet sistem za 
namaluvawe (filtri,...) 

Referentni broevi  materijal mg/Nm
3(2)

 kg/h. kg/god.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

1   Maksimalnite vrednosti na emisii treba da se zadadat za sekoj emitiran materijal, koncentracijata treba da se navedat za maksimum 30 minuten 
period. 

 2 Koncentraciite treba da se baziraat pri normalni uslovi na temperatura i pritisok t.e. (0oC101.3kPa).   Vla`no/suvo treba jasno da se istakne. 
Vklu~ete  referentni uslovi na kislorodot za izvorite na sogoruvawe.  

   



 

 

TABELA VI.1.5: Emisii vo atmosferata - Potencijalni emisii vo atmosferata 
 
 

To~ki na emisija 
ref.br. (pretstaven 

vo dijagramot) 

Opis Defekt koj mo`e da 
predizvika emisija 

Detali za emisijata 

(Potencijalni maks. emisii)
1
 

   Materijal mg/Nm
3
 kg/h 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
1 

Presmetajte gi potencijalnite maksimalni emisii za sekoj identifikuvan defekt. 



 

 

 
 

TABELA VI.2.1:  Emisii vo povr{inski vodi 
   (1 strana za sekoja emisija) 

 
To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija Ref. Br:  

Izvor na emisija  

Lokacija :  

Referenci od 
Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 

cifri, 5E,5N): 

 

Ime na recipientot (reka, 
ezero...): 

 

Protok na recipientot:                                      m3
.s

-1 protok pri suvo vreme 

                                                m3
.s

-1 95%protok 

Kapacitet na prifa}awe 
na otpad (Dozvolen 
samopre~istitelen 
kapacitet): 

kg/den 

 
 
Detali za emisiite:          

   

(i) Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den  Maksimalno/den  

Maksimalna 
vrednost/~as 

   

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili zesonski varijacii (da se vklu~at 
po~etok so rabota/zatvorawe): 

 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

            ~as/den             den /god 

 



 

              

TABELA VI.2.2: Emisii vo povr{inskite vodi - Karakteristiki na emisijata     (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
Referenten broj na to~ki na emisija:      
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % Efikasnost 

 Maks. 
prose~na 
vrednost 

na ~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

          

          

          

          

          

          

          





 

 

TABELA VI.3.1:  Ispu{tawa vo kanalizacija  

(Edna strana za sekoja emisija) 
 
To~ka na emisija: Pre~istitelna stanica 

To~ka na emisija Ref.  Br: E012 

Lokacija na povrzuvawe so 
kanalizacija: 

Spojno mesto pome|u izlez od 
pre;istitelnata stanica na XM i Kanal na 

TIRZ Skopje 1, Bunarxik  

Referenci od 
Nacionalniot koordinaten 

sistem (10 cifri, 5E,5N): 

21°37'16.30"E 
41°59'14.66"N 

 

Ime na prevzema~ot 
otpadnite vodi: 

Kolektorski sistem na TIRZ Skopje 1, 
Bunarxik 

 

 

Finalno odlagawe Vardar 

    
Detali za emisijata:          

(i) Koli~ina koja se emitira 

Prose~no/den 12  m
3
  

Maks./den 

 

20 m
3
 

Maksimalna 
vrednost/~as 

0.6 m
3
 

 
(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 
rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredna vrednost) 

min/~as      6             ~as/den     260         den /god 

 
 



 

 

TABELA VI.3.2: Ispu{tawa vo kanalizacija - Karakteristiki na emisijata    (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na to~ka na emisija:       
 
 

Parametar Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Maks. 
prose
~na 

vredn
ost na 

~as 

(mg/l) 

Maks. 
prose~na 
vrednost 

na den 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Maks. prose~na 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Maks. prose~na 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

Ph  

 

 6,94 (+- 
0.003) 

   6,57(+- 0.003)    

Хемиска потрошувачка 
на кислород 

 103,05    13,91    

 

Биохемиска 
потрошувачка на 

кислород 

 72,48    15,4    

 

Суспендирани 
честички 

 663    75    

 



 

 

TABELA VI.4.1: Emisii vo po~va (1 Strana za sekoja emisiona 
to~ka) 

Emisiona to~ka ili oblast:  
 

Emisiona to~ka/oblast Ref.  
Br: 

 

Pateka na emisija:  
(bu{otini, bunari, propuslivi 
sloevi, kvasewe, rasfrluvawe 
itn.) 

 

Lokacija:  

Referenci od Nacionalniot 
koordinaten sistem (10 cifri, 5 
Istok, 5 Sever): 

 

Visina na ispustot: 
(vo odnos na nadmorskata 
visina na recipientot) 

 

Vodna klasifikacija na 
recepientot (podzemnoto vodno 
telo): 

 

Ocenka na osetlivosta od 
zagaduvawe na podzemnata voda 
(vklu~uvaj}i go stepenot na 
osetlivost): 

 

Identitet i oddale~enost na 
izvorite na podzemna voda koi 
se vo rizik (bunari, izvori 
itn.): 

 

Identitet i odale~enost na 
povr{inskite vodni tela koi se 
vo rizik: 

 

 

 

Detali za emisijata:            

(i) Emitiran volumen 

Prose~no/den m3 Maksimum/den m3 

Maksimalna 
vrednost/~as 

m3   

(ii)  Period ili periodi za vreme na koi emisiite se napraveni, ili }e se napravat, 
vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 
(sredno) 

               min/~as              ~as/den              den /god 





 

 

TABELA VI.4.2: Emisii  vo po~vata - Karakteristiki na emisijata  (1 tabela za emisiona to~ka) 

 
 
Referenten broj na emisiona to~ka/oblast:         
 
 

Parametar Pred tretmanot Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

 Max. na ~as 
sredno 

(mg/l) 

Max. 
Dnevno 
sredno 
(mg/l) 

kg/den kg/godina Max.sredna 
vrednost na ~as 

(mg/l) 

Max. sredna 
vrednost na den 

(mg/l) 

kg/den kg/godina  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

TABELA VI.5.1:  Emisii na bu~ava  - Zbirna lista na izvorite na bu~ava 
 

Izvor Emisiona 
to~ka 

Ref. Br 

Oprema Ref. 
Br 

Zvu~en pritisok1 
dBA na referentna 

odale~enost 

Periodi na emisija 

     

 
Fenovi za klima 

 
E013 

 
TESTO 815 

 
58.73 

Kontinuirano 

 

Kotlara  
 

E014 
 

TESTO 815 

 
66.21 

Interval od 3-4 minuti 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

                                 1.    Za delovi od postrojkata mo`e da se koristat nivoa na intenzitet na zvu~nost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Tabela VII.3.1:  Kvalitet na povr{inska voda 
(List 1 od 2) To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________ 

 
 Parametar Rezultati  

(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

pH        

Temperatura        

Elektri~na 
provodlivost EC 

       

Amoniumski azot NH4-N        

Hemiska potro{uva~ka 
na kislorod 

       

Biohemiska 
potro{uva~ka na 
kislorod 

       

Rastvoren kislorod 
O2(r-r) 

       

Kalcium Ca        

Kadmium Cd        

Hrom Cr        

Hlor Cl        

Bakar Cu        

@elezo Fe        

Olovo Pb        

Magnezium Mg        

Mangan Mn        

@iva Hg        



 

 

Kvalitet na povr{inska voda (List 2 od 2)  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(zafat, 
nanos itn.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

Nikel Ni        

Kalium  K        

Natrium Na        

Sulfat SO4        

Cink Zn        

Vkupna bazi~nost 
(kako CaCO3) 

       

Vkupen organski 
jaglerod TOC 

       

Vkupen oksidiran azot 
TON 

       

Nitriti NO2        

Nitrati NO3        

Fekalni koliformni 
bakterii vo rastvor ( 
/100mls) 

       

Vkupno bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

       

Fosfati PO4        



 

 

Tabela VII.5.1: Kvalitet na podzemna voda  
To~ka na monitoring/ Referenci od Nacionalniot koordinaten sistem : _______________________________  
  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metod na 
zemawe 
primerok 
(smesa i 
sl.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

pH        

Temperatura        

Elektri~na 
provodlivost EC 

       

Amoniumski azot NH4-N        

Rastvoren kislorod 
O2(r-r) 

       

Ostatoci od isparuvawe 
(180oC) 

       

Kalcium Ca        

Kadmium Cd        

Hrom Cr        

Hlor Cl        

Bakar Cu        

Cijanidi Cn, vkupno        

@elezo Fe        

Olovo Pb        

Magnezium Mg        

Mangan Mn        

@iva Hg        

Nikel Ni        

Kalium K        

Natrium Na        



 

 

Kvalitet na podzemna voda  

Parametar Rezultati  
(mg/l) 

Metoda na 
zemawe 
primerok 
(smesa, 
zafat i sl.) 

Normalen 
analiti~ki 
opseg 

Metoda/teh
nika na 
analiza 

 Datum Datum Datum Datum    

Fosfati PO4        

Sulfati SO4        

Cink Zn        

Vkupna bazi~Brst 
 (kako CaCO3) 

       

Vkupen organski 
jaglerod  

       

Vkupen oksidiran azot         

Arsen As        

Barium Ba        

Bor B        

Fluor F        

Fenol        

Fosfor P        

Selen Se        

SrebroAg        

Nitriti NO2        

Nitrati NO3        

Fekalni bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

       

Vkupno bakterii vo 
rastvor ( /100mls) 

       

Nivo na vodata (spored 
nadmor. vsina na Pula) 

       



 

 

TABELA VII.5.2:  Spisok na sopstvenici/posednici na zemji{teto  
 
 

Sopstvenik 
na 

zemji{teto 

 

Lokacija kade {to se vr{i 
rasfrlaweto 

Podatoci 
od mapa 

Potreba od Fosforno |ubre za 
sekoja farma 

 
 
 
 

   

    
 
 
Vkupna potreba na Fosforno |ubre za sekoj klient      _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABELA VII.5.3: Rasprostranuvawe 
 

Sopstvenik na zemji{te/Farmer________________________________   

 

Referentna mapa_______________________   

 
                  

Identitet na povr{inata  

Vkupna povr{ina (ha)  

(a) Upotrebliva povr{ina (ha)  

Test na po~vata za Fosfor Mg/l  

Datum na pravewe na testot za Fosfor  

Kultura  

Pobaruva~ka na Fosfor (kg P/ha)  

Koli~estvo na mil rasfrlena na samata 
farma  
(m3/ha) 

 

Proceneto koli~esto Fosfor vo milta 
rasfrlena na farmata (kg P/ha) 

 

(b) Volumen {to treba da se aplicira 
(m

3
/ha) 

 

Apliciran fosfor  (kg P/ha)  

Vk. koli~estvo vnesena mil (m3)  

 



 

 

 

 

Vkupna koli~ina {to mo`e da se vnese na farmata.            

 
Koncentracija na Fosfor vo 
materijalot {to se rasfrla 

    -   kg Fosfor/m3 

 

Koncentracija na Azot vo 
materijalot {to se rasfrla 

     -    kg Azot/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

TABELA VII.8.1  Ocenka na ambientalnata bu~ava  
  

 Nacionalen 
koordinaten 

sistem 

Nivoa na zvu~en pritisok 

 (5 Sever, 5 
Istok) 

L(A)eq(dB) L(A)10 (dB) L(A)90(dB) 

Granica na 
instalacijata 

    

Mesto 1: E015 21°37'25.09"E 

41°59'14.91"N 
 

48.12 44.20 50.40 

Mesto 2: E016 21°37'18.70"E 

41°59'15.11"N 
 

45.78 44.20 48.20 

Mesto 3: E017 21°37'18.03"E 

41°59'9.33"N 
 

44.92 42.90 45.90 

Mesto 4:  E018 21°37'25.15"E 
41°59'9.09"N 

 

42.37 39.40 45.80 

Lokacii osetlivi na bu~ava    

Mesto 1: E013 21°37'23.73"E 

41°59'14.25"N 
 

58.73 54.89 59.75 

Mesto 2: E014  21°37'23.88"E 

 41°59'12.66"N 
 

66.21 62.43 68.96 

                                                    Zabele{ka: Site lokacii treba da bidat nazna~eni na pridru`nite crte`i.  



 

 

Merni mesta za merewe i analiza na bu~avost: 

 

E016 
E015 

E013 

E018 
E017 

E014 



 

 

TABELA VIII.1.1:  Namaluvawe /  kontrola  na tretman 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е004, 
 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost 
na opremata 

Kalibracija 
na opremata 

Podr{ka na 
opremata 

NOx  
(во NO и 

NO2) 

Sistem za namaluvawe na 
baza na selektivna 

kataliti~ka redukcija ( 
SCR) 

Фiksna Kalibracija
ta e obvrska 

na 
kompetentni 

lica od 
Xonson Meti 

Redvic - 
Germanija 

Xonson Meti 
Makedonija- 

oddel za 
odr`uvawe 

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj treba da se izvede3 Oprema 
za 

monitor
ing 

Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

NOx ( во 
NO и NO2) 

Споредување на резултатите од 
мерењата на  концентрациите на 
излезните параметри од мерните 
места, со состојбата на емисиони 

параметри во согласност со 
„Правилникот за максимално 

дозволени концентрации и 
количества на загадувачки 

супстанции што можат да се 
испуштаат во воздухот од одделни 

извори на загадување“ 

Gasen 
analizat

or tip 
„TESTO 
350-XL“ 

Технолаб доо- Скопје, 
согласно македонската 

легислатива за 
акредитација 



 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е005, 
 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost 
na opremata 

Kalibracija 
na opremata 

Podr{ka na 
opremata 

NOx  
(во NO и 

NO2) 

Sistem za namaluvawe na 
baza na selektivna 

kataliti~ka redukcija ( 
SCR) 

Фiksna Kalibracija
ta e obvrska 

na 
kompetentni 

lica od 
Xonson Meti 

Redvic - 
Germanija 

Xonson Meti 
Makedonija- 

oddel za 
odr`uvawe 

 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj treba da se izvede3 Oprema 
za 

monitor
ing 

Kalibrirawe na opremata 
za monitoring 

NOx ( во 
NO и NO2) 

Споредување на резултатите од 
мерењата на  концентрациите на 
излезните параметри од мерните 
места, со состојбата на емисиони 

параметри во согласност со 
„Правилникот за максимално 

дозволени концентрации и 
количества на загадувачки 

супстанции што можат да се 
испуштаат во воздухот од одделни 

извори на загадување“ 

Gasen 
analizat

or tip 
„TESTO 
350-XL“ 

Технолаб доо- Скопје, 
согласно македонската 

легислатива за 
акредитација 

 
 



 

 

                                                              Referenten broj na emisionata to~ka:    Е009 
 

Kontrolen 
parametar1 

Oprema 2 Postojanost 
na opremata 

Kalibracija na 
opremata 

Podr{ka na opremata 

Cl2, HCl Sistem za kiselinsko - 
hemisko pre~istuvawe 
( vla`en pre~istuva~-

skraber) 

Fiksna Sektor za odr`uvawe 
vo kolaboracija so 
sektor od PGM( XM-

Makedonija) 

Sektor za odr`uvawe vo 
kolaboracija so sektor od 

PGM(XM-Makedonija) 

 
 

Kontrolen 
parametar1 

Monitoring koj treba da se izvede3 Oprema za monitoring Kalibrirawe na 
opremata za monitoring 

Cl2, HCl Споредување на резултатите од 
мерењата на  концентрациите на 
излезните параметри од мерните 
места, со состојбата на емисиони 
параметри во согласност со 
„Правилникот за максимално 
дозволени концентрации и количества 
на загадувачки супстанции што можат 
да се испуштаат во воздухот од 
одделни извори на загадување“ 

Vakuum pumpa ARA-30 i 
instrument “GrayWolf 
VOC TG-502”, според 
упатството IT 715 

Технолаб доо- Скопје, 
согласно македонската 
легислатива за 
акредитација 



 

 

 

TABELA IX.1.1 : Monitoring na emisiite i to~ki na zеmawe na primeroci  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 

 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е001 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

О2 Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 10849: 
1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е002 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

О2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 
gasen analizator 

TIP TESTO 350 XL 
ISO 10849: 

1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

C2H4OH 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

 

IT 715 

 

NH3 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

IT 715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е003 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

О2 Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 10849: 
1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е004 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

О2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 10849: 
1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

C2H4OH 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

 

IT 715 

 

NH3 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

IT 715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е005 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

О2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 10849: 
1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

C2H4OH 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

 

IT 715 

 

NH3 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

IT 715 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е006 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

О2 Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 10849: 
1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е007 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

О2 Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 10849: 
1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е008 
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika  

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

О2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

CO 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

SO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 7935: 1992 

 

NOx 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 10849: 
1996 

 

CO2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
TIP TESTO 350 XL 

ISO 12039: 
2001 

 

C2H4OH 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

 

IT 715 

 

NH3 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

IT 715 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е009 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

HCl 

Најмалку еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

IT 715 

Cl2 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Платформа со заштитна 

ограда 

Анализатор 

GrayWolf VOC TG-

502 

IT 715 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е010 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

О2 реф 

Повеќепати годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

CO 

 

Повеќепати годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

SO2 

Повеќепати годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

NOx 

Повеќепати годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

CO2 

Повеќепати годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

Т 

 

Повеќепати годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

CO-O 

 

Повеќепати годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е011 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

О2 реф 

Еднаш годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

CO 

 

Еднаш годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

SO2 

Еднаш годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

NOx 

Еднаш годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

CO2 

Еднаш годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

Т 

 

Еднаш годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

CO-O 

 

 

Еднаш годишно Платформа со заштитна 

ограда 

gasen analizator 
Drager EM 200 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referenten broj na emisionata to~ka: Е012 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do mernite 
mesta 

Metod na analiza/ 
tehnika 

Metod na 
zemawe na 
primeroci 

 

ХПК mg/L 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

Спектрофотометар -

Spectroquant NOVA 

400 Merck 

Вага- Mettler Toledo 

AL204- IC 

Инкубатор - Binder 

KB 53 

Сушара - Binder ED 

53 

EN ISO 
10523:2007 

 

БПК mg/L Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

Спектрофотометар -

Spectroquant NOVA 

400 Merck 

Вага- Mettler Toledo 

AL204- IC 

Инкубатор - Binder 

KB 53 

Сушара - Binder ED 

53 

EN ISO 8467: 

1993 

Суспендирани 

материи 

 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

Спектрофотометар -

Spectroquant NOVA 

400 Merck 

Вага- Mettler Toledo 

AL204- IC 

Инкубатор - Binder 

KB 53 

Сушара - Binder ED 

53 

Merck 1.00687. 

001 



 

 

 

pH 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

Ph метар HANNA HI 

9024 

 

 

Т 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

  

 

Електроспровод

ливост 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

Спектрофотометар -

Spectroquant NOVA 

400 Merck 

Вага- Mettler Toledo 

AL204- IC 

Инкубатор - Binder 

KB 53 

Сушара - Binder ED 

53 

 

 

Растворен О2 

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

  

Вкупен фосфор  

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

Спектрофотометар -

Spectroquant NOVA 

400 Merck 

Вага- Mettler Toledo 

AL204- IC 

Инкубатор - Binder 

KB 53 

Сушара - Binder ED 

53 

 

Вкупен азот  

Најмалку Еднаш 

годишно 

Скалила и механизам за 

земање на мостра 

Спектрофотометар -

Spectroquant NOVA 

400 Merck 

Вага- Mettler Toledo 

AL204- IC 

Инкубатор - Binder 

KB 53 

Сушара - Binder ED 

53 

 



 

 

 

 

 

TABELA IX.1.2  Merni mesta i monitoring na `ivotnata sredina  
(1 tabela za sekoja to~ka na monitoring) 
  

Referenten broj na to~kata na monitoring:     
 
 

Parametar Frekfencija na 
monitoring 

Pristap do 
to~kite na 
monitoring  

Metod na zemawe 
na primeroci 

Metod na analiza/ 
tehnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

 


