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Добар квалитет на 
воздух



•Подобрување на основите за сеопфатен автоматски мониторинг
систем за квалитет на амбиентен воздух согласно рамковната
директива за квалитет на воздух 96/62/ЕЦ и директивите ќеркидиректива за квалитет на воздух 96/62/ЕЦ и директивите ќерки
•За добивање на квалитетни и веродостојни податоци потребно е
постоење на софтвер со кој ќе се врши нивна валидација и
верификација како и план СОП и документи за обезбедување наверификација, како и план, СОП и документи за обезбедување на
сигурност и квалитет на податоци за квалитет на воздух
•Согласно директивата 2004/107/EC koja во текот на 2008 година ќе
биде имплементирана во националната легислатива потребно е дабиде имплементирана во националната легислатива потребно е да
се врши анализа на PAH во воздух, за што е потребна соодветна
опрема и обучен персонал
•Мерење на емисии во воздух согласно ЕУ барањата и ISO•Мерење на емисии во воздух согласно ЕУ барањата и ISO
стандардите



Зајакнување на капацитеите при
одржување, калибрација и поправка на
мониторинг станиците и семплерите
П б КПодобрување на активностите во Кали
брационата лабораторија и обука на
стручните лица
Изработка на спецификација и листа на
приоритети за инвестиции за мониторинг
станиците
•Преглед на моменталната состојба на
калибрационата лабораторија
П д д б•Подготвување на план за подобрување на
калибрациона лабораторија
•Изготвена листа на инвестиции
(дополнителна опрема за фиксните станици

д )за мониторинг на воздух)
•Обука на техничкиот персонал за
сервисирање и одржување на
инструментите
Об•Обука на техничкиот персонал за
калибрација на инструментите
•Обука за подготовка на СОП
•Обука за сервис на BTX анализатори





Обука за гасно-хроматографскиу р р ф
анализи на проби земени од
воздух
•Преглед на моменталната состојба во
Централната Лабораторија за животна
средина во однос на гас-
хроматографските анализи на проби од
воздух; одредување на целните
соединенија, утвдување на
лабораториската инфраструктура и
стандардни опративни процедури.
•Обуки за поготовка на СОП за анализа 17

phenantrene
True valueОбуки за поготовка на СОП за анализа

на PAH со гасна хроматографија
•Подготвка на прелиминарната листа на
инвестиции и набавка на лабораториска
опрема за анализа на PAH во воздух 7
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Подобрување на мобилната CLIENT Toplana istok PARTICLE CONCENTRATION
MEASUREMENT PLAC Skopjeд ру

лабораторија за мониторинг на
емисии и обука на стручните лица
•Преглед на моменталната состојба
на мобилната лабараторија и

pj
DATE  6.2.2008
TIME  12:30-12:35 5min
TEST NO 1,00
Boiler Gas PITOT TYPE L / S S
LOAD MW 46,5 MW / PITOT CORRECTION VALUE 0,83

 69 MW / 46,5 MW
POINT PITOT SQUARE PITOT SQUARE

pdyn ROOT pdyn ROOT
Pa Pa

1 31 5,6 21 0,0на мобилната лабараторија и
подготовка на план за подбрување,
kako и подршка за поправка и
обновување на истите
П д

STACK DIAMETER 6,50 33,16625 m2 2 0,0 22 0,0
SIDE A 0,00 m 3 0,0 23 0,0
SIDE B 0,00 m 4 0,0 24 0,0
STATIC PRESSURE -20,00 Pa 5 0,0 25 0,0
NOZZLE DIAMETER 8,00 mm 6 0,0 26 0,0
SAMPLING TIME 5,00 min 7 0,0 27 0,0
STACK TEMPERATUR 110,00 C 8 0,0 28 0,0
CO2 9,40 % 9 0,0 29 0,0
O2 4,10 % 10 0,0 30 0,0
CO 0,07 % 11 0,0 31 0,0
FILTER BEFORE 0 0000 12 0 0 32 0 0•Проверка на резултатите од 

направените подобрувања
•Обука (дел 1) за мерење на емисии;      
основни принципи 

FILTER BEFORE 0,0000 12 0,0 32 0,0
FILTER AFTER 0,0010 g 13 0,0 33 0,0
GAS METER TEMP. 0,00 C 14 0,0 34 0,0
GASMETER BEFORE 0,000 m3 15 0,0 35 0,0
GASMETER AFTER 0,015 m3 16 0,0 36 0,0
AIR PRESSURE 100,00 kPa 17 0,0 37 0,0
WATER IN SAMPLE 2,45 g 18 0,0 38 0,0

19 0,0 39 0,0
20 0,0 40 0,0

NUMBER OF MEASUREMENT POINT 1 00р ц
•Обука (дел 2) за мерење на емисии; 
напредни техники за мерење на 
емисии и контрола на мерење на 
соодветен индустриски

NUMBER OF MEASUREMENT POINT 1,00
AVERAGE OF SQUARE ROOTS 4,65

STACK AREA 33,187 m2
DRY GAS DENSITY, NTP 1,327 kg/m3
SAMPLE VOLUME, NTP 0,015 m3
SAMPLE GAS MASS 0,020 kg
WATER CONTENT 0,125 kg/kg WATER CONTENT V-%
PARTICLE CONCENTR. DRY, NTP 0,068 g/m3n 17,07
PARTICLE CONCENTR. WET, NTP 0,056 g/m3n
DENCITY, NTP 1,237 kg/m3nсоодветен индустриски 

извор(Топлификација) 
•Изготвена листа на инвестиции 
(опрема за мерење на емисии)

DENCITY, NTP 1,237 kg/m3n
ACTUAL DENCITY, WET 0,870 kg/m3
ACTUAL GAS VELOCITY 7,050 m/s ACTUAL PITOT VELOC. 7,05 m/s
ACTUAL GAS FLOW 233,981 m3/s  ACTUAL NOZZLE VELOC. 1,68 m/s
GAS FLOW, WET, NTP 164,592 m3/s  ISOKINETIC 0,24
GAS FLOW, DRY, NTP 136,490 m3n/s PARTICLES, DRY, NTP 67,6 mg/m3n
PARTICLE EMISSION 33,192 kg/h PARTICLE EMISSION 33192 g/h





И б ф јИзработена е драфт верзија 
на QA/QC план
•Развој на QA/QC планј
•Обуки за имплементација на
QA/QC процедури

Не се коцкај

со квалитетот на податоците



ENVItech software version 8.1Data aquisition 
at automatedПодготвен е план за

Automatic generation of 
ISO7168 files (ISOGen)

Raw 10 min 
data in Envibase

 2.1 fi les

Data transfer from 
stations (SQLCom)

Data visualization 
and checking of 
flags (SQLView)

at automated 
monitoring 

stations

Подготвен е план за
подобрување и извршена е
обука за управување на
податоци

ACCENT-software

Unvalidated 
hourly data in 
ISO7168 fi les

ода оц
•Преглед на моменталната
состојба со системот за
управување на податоци

Accent Database on MS 
SQLServer 2000

Setting of 
validation flags 
of hourly data

Automatic 
uploading of hourly 

data into Accent (
Collector)

Exporting of 
validated hourly
/daily/monthly/

annual

Data of sampling 
based networks on 

paper

управување на податоци
•Идентификување на
потребите за иден развој на
софтверот за управување на

Daily reporting 
to City Centre

annual 
averages into 

Excel-fi le

Formation (
Word)

Hourly/Daily 
values

DEM Format

Hourly/Daily/mon
thly values 

(Excel)

Manual data 
entry in to Excel

 fi les

софтверот за управување на
податоци
•Подготвка на план и
спецификација за нов софтвер

Monthly 
reporting

Annual 
reporting

Reporting to 
Airbase with 

DEM
Fax to City 

Information Centre 
of Skopje

DEM database
Monthly report Annual report

Data of 
sampling 

based 
monitoring in

 Excel fi les

спецификација за нов софтвер
за управување со податоци





И• Исполнети се сите поставени цели во рамките на оваа 
компонента

• Одлична соработка меѓу домашните и странските експертид р у д р р
• Подготвен е QA/QC план за мониторинг на квалитет на воздух и 

обучен е персоналот за основните QA/QC процедури
З ј ЦЛ• Зајакнати се капацитетите во ЦЛ за мерење на емисии и 
анализа на PAH во воздух

• Зајакнати се капацитетите на МИЦЖС за мониторинг на ј ц Ц р
квалитет на воздух

• Набавена е опрема за мониторинг станиците, хемиската 
лабораторија за анализа на PAH и опрема за мерење на емисиилабораторија за анализа на PAH и опрема за мерење на емисии




