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ВОВЕД 

Друштвото за трговија, производство и услуги „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ, Скопје ќе  

врши активности за производство на одливци од сив и нодуларен лив во Инсталација 

изградена во индустрискиот комплекс во КО Неокази, општина Пробиштип, на локација 

која ќе биде регистрирана како Подружница 31 (во понатамошниот текст: Инсталација 

Кранфилд Фаундри“ или само Инсталација).    

Во периодот од 2014-2019 изработена е целокупната документација за изградба на 

Инсталацијата, додека изградбата и опремувањето на Инсталацијата е започната во 

2018 година и се уште трае. Поконкретно, делумно или целосно се изградени 

објектите во Инсталацијата и помошната инфраструктура за нејзино непречено 

работење, како сообраќајно поврзување, водоснабдување и одведување на отпадни 

води, обезбедување на електрична енергија и сл. Операторот на Инсталацијата 

планира да започне со тестирање и пробно производство во текот на месец септември 

2019 година.  

Годишниот капацитет на производство на леани производи се предвидува да изнесува 

околу 13.650 t/год.  

Во согласност со Уредбата за определување на активностите на инсталациите, за кои 

се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со 

оперативен план и временскиот распоред за поднесување барање за дозвола за 

усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

89/05), во Инсталацијата се изведуваат активности кои припаѓаат во Прилог I, точка 2 

Производство и преработка на метали, 2.4 Леарници за ферометали со 

производствен капацитет над 20 t/ден.  

Со цел исполнување на законските обврски за интегрирано спречување и контрола на 

загадувањата, Операторот на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ пристапи кон 

изработка на Барање за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола.  

Во согласност со изработената проектна документација, изграденоста и опременоста 

на Инсталацијата, производните активностите во Инсталацијата предвидено е да се 

изведуваат во две фази. Имајќи предвид дека во Инсталацијата е реализирана само 

првата фаза, Барањето за добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола е 

подготвено само за оваа фаза. Во следниот период кога ќе се реализира втората 

фаза, Операторот на Инсталацијата ќе изврши надополнување на претходно 

поднесеното Барање. 

 

 

 

                                                

1 Локацијата на Инсталацијата ќе биде регистрирана како Подружница 3. Во моментот кога 

истата ќе биде внесена во Централен регистар, Операторот на Инсталацијата до 

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе достави копија од Изводот од 

централен регистар.  
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I ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ 

I.1 Општи информации 

Име на компанијата2 Друштво за производство, трговија и услуги „Кранфилд 

Фаундри“ ДООЕЛ Скопје 

Правен статус ДООЕЛ 

Сопственост на компанијата Приватна сопственост 

Адреса на седиштето Адреса на седиште на Компанијата: Булевар „8-ми 

Септември“ бр.1б/Хипер кат 2 Скопје – Карпош   

Поштенска адреса (доколку е 

различна од погоре 

споменатата) 

Поштенската адреса на Компанијата: Булевар 

„Партизански Одреди“ бр. 14, влез 1, кат 3, локал 2,  1000 

Скопје 

Матичен  број на компанијата3 6949371 

Шифра на  основната дејност 

според НКД 

24.51.- Леење на железо 

SNAP код4 0403 

NOSE код5 105,12 

Број на вработени 108 вработени 

Овластен претставник 

Име и Презиме Дариус Кристоф Ѕиуба 

Единствен матичен број 0406977040007 

Функција во компанијата Директор 

Телефон 070 868 952 

Факс / 

е-маил ddz@cfoundry.com  

I.1.1 Сопственост на земјиштето 

Име и адреса на сопственикот(-ците) на земјиштето на кое активностите се одвиваат 

(доколку е различна на барателот именуван погоре). 

Име на сопственикот Друштво за производство, трговија и услуги „Кранфилд 

Фаундри“ ДООЕЛ Скопје 

Адреса: Булевар „8-ми Септември“ бр.1б/Хипер кат 2 Скопје – 

Карпош 

I.1.2 Сопственост на објектите 

Име и адреса на сопственикот(-ците) на објектите и помошните постројки во кои 

активноста се одвива (доколку е различно од барателот спомната погоре). 

                                                
2 Како што е регистрирана во Централен регистар на РМ, важечка на денот на апликацијата 
3 Копија од регистрацијата треба да се вклучи во Додатокот I.1 
4 Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот од  Упатството за 

подготовка на образецот за А-Дозвола за усогласување со А-интегрирана еколошка дозвола (во 
понатамошниот текст: Упатство) 

5 Nomenclature for sources of emission, дадено во Анекс 1 од Упатството 

mailto:ddz@cfoundry.com
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Име: Друштво за производство, трговија и услуги „Кранфилд 

Фаундри“ ДООЕЛ Скопје 

Адреса: Булевар „8-ми Септември“ бр.1б/Хипер кат 2 Скопје – 

Карпош 

I.1.3 Вид на барањето6 

Обележете го соодветниот дел 

Нова инсталација    

Постоечка инсталација  

Значителна измена на постоечка 

инсталација 

 

Престанок со работа  

I.2 Информации за инсталацијата 

Име на инсталацијата7 Друштво за производство, трговија и услуги 

„Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ Скопје – Подружница 

бр.3 Пробиштип 

Адреса на која инсталацијата е 

лоцирана, или каде ќе биде лоцирана 

ул. Македонски Револуционери“ бр. 50 А, 2210 

Пробиштип 

Координати на локацијата според 

Националниот координатен систем (10 

цифри-5 Исток, 5 Север)8 

1. 7598782.25 4648419.02 

2. 7598798.26 4648425.87 

3. 7598820.56 4648440.20 

4. 7598857.62 4648479.63 

5. 7598885.18 4648468.41 

6. 7598889.88 4648474.09 

7. 7598880.95 4648508.48 

8. 7598902.04 4648488.81 

9. 7598937.75 4648507.45 

10. 7598972.01 4648475.54 

11. 7598986.86 4648463.52 

12. 7598989.83 4648416.06 

13. 7598995.54 4648378.68 

14. 7599007.01 4648342.45 

15. 7599018.99 4648318.80 

16. 7599021.74 4648313.38 

17. 7599025.99 4648307.18 

18. 7599038.97 4648288.24 

19. 7599071.66 4648256.15 

20. 7599122.03 4648220.93 

21. 7599144.40 4648201.20 

22. 7599162.92 4648185.94 

                                                
6 Ова барање не се однсесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата 
7 Се однесува на името на инсталацијата како што е регистрирана или ќе биде регистрирана во 
Централен регистар на РМ. Да се вклучи копија на регистрацијата во Прилогот I.2. 
8 Мапи на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата треба да се 
поднесат во Прилогот I.2. 
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23. 7599186.65 4648168.07 

24. 7599201.18 4648155.00 

25. 7599182.88 4648133.50 

26. 7599167.29 4648115.17 

27. 7599068.92 4648085.37 

28. 7599006.06 4648076.77 

29. 7598980.61 4648120.26 

30. 7598937.07 4648187.32 

31. 7598935.15 4648190.28 

32. 7598934.67 4648189.54 

33. 7598919.58 4648160.05 

34. 7598901.49 4648155.14 

35. 7598875.09 4648189.25 

36. 7598837.65 4648254.24 

37. 7598823.75 4648278.60 

38. 7598816.09 4648305.60 

39. 7598814.36 4648326.50 

40. 7598788.12 4648377.27 

41. 7598781.37 4648394.21 

Категорија на индустриски активности 

кои се предмет на барањето9 

Прилог I, точка 2 Производство и преработка на 

метали, 2.4 Леарници за ферометали со 

производствен капацитет над 20 t/ден. 

Проектиран капацитет Производство на 13.650 t/год. одлеаноци од сив и 

нодуларен лив 

Да се вклучат копии од сите важечки дозволи на денот на аплицирањето во Прилогот 

Бр. I.2. Да се вклучат сите останати придружни информации во Прилогот Бр. I.2. 

I.2.1 Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата  

Име Горан Гаревски 

Единствен матичен број 1306968420009 

Адреса ул. „Доне Божинов“ бр. 18, Куманово 

Функција во компанијата Специјалист за БЗР 

Телефон 071 399 906 

Факс / 

е-маил gga@cfoundry.com  

I.3 Информации поврзани со измени на добиена А интегрирана еколошка 

дозвола 

Операторот/барателот да пополни само во случај на измена на добиената А 

интегрирана еколошка дозвола.  

                                                
9 Внеси го(ги) кодот и активноста(е) наброени во Прилог 1 од Уредбата за определување на активностите 
на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со 
оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со 
оперативен план  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05). Доколку инсталацијата вклучува 
повеќе технологии кои се цел на интегрирано спречување и контрола на загадувањето, кодот за секоја 
технологија треба да се означат. Кодовите треба јасно да се одделени меѓу себе. 

mailto:gga@cfoundry.com
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Име на инсталацијата (според важечката 

интегрирана еколошка дозвола)  

 

Датум на поднесување на апликацијата за А 

интегрирана еколошка дозвола  

 

Датум на добивање на А интегрираната 

еколошка дозвола и референтен број од 

регистерот на добиени А интегрирани 

еколошка дозволи  

 

Адреса на која инсталацијата или некој нејзин 

релевантен дел е лоциран 

 

 

Локација на инсталацијата (регион, општина, 

катастарски број) 

 

Причина за аплицирање за измена во 

интегрираната дозвола  

 

 

II ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ  

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за 

намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за 

работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи или мапи, (теренски 

планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа). 

 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“  ја сочинува модерна високо-автоматска леарница 

проектирана за голем обем на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив.  

Производството на леење на сиво и нодуларно железо ќе се врши во 5 независни 

меѓусебно поврзани процеси: 

а) Подготовка на течен метал во индукциски печки, 

б) Подготовка на калапарска мешавина (калапарски песок), 

в) Изработка на песочно јадро10, 

г) Изработка на калапи за леење, леење и ладење, 

д) Завршна обработка на одлеаноци - готови производи. 

Проектираниот капацитет на Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и 

нодуларен лив изнесува 13 650 тони/годишно, додека оперативниот капацитет ќе 

изнесува 12 000 тони/годишно. Операторот на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, до 

Министерството за животна средина и просторно планирање доставува барање за 

добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола за производство на 13 650 

тони/годишно одлеаноци од сив и нодуларен лив.  

                                                

10 Во Инсталацијата за изведување на оваа активност моментално не се предвидени активности кои 

вклучуваат поставување на опрема и машини за производство на јадра. Во периодот кога Операторот ќе 

одлучи да ја изведува оваа активност, навремено ќе достави барање до Министерството за животна 

средина и просторно планирање за дополнување на Интегрираната еколошка дозвола со оваа активност.  

ОДГОВОР 
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Во главните погони во Инсталацијата ќе се изведуваат главните производни 

активности, односно ќе се изведуваат низа технолошки процеси и операции, со цел 

производство на бараниот производ.  

Покрај главните производни активности во погоните, во Инсталацијата, исто така, 

постојат и други објекти во кои ќе се изведуваат активности кои се неопходни за 

обезбедување енергија, за водоснабдување, управување со отпадни води, отпад и сл.  

Во Прилог II е даден опис на процесите и операциите, како и активностите кои ќе се  

рамките на Инсталацијата. 

III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА  

Треба да се наведат детали за структурата на управувањето со инсталацијата. 

Приложете организациони шеми, како и сите важечки изјави за политики за 

управувањето со животната средина. 

Наведете дали постои сертифициран Систем за управување со животната средина за 

инсталацијата. 

Доколку постои сертифициран систем за управување со животната средина за 

инсталацијата, наведете за кој стандард станува збор и вклучете копија од 

сертификатот за акредитација. 

 

Во Инсталацијата ќе бидат вработени 108 лица, чии работни обврски по работни 

места се дадени во Прилог III.   

Се предвидува Инсталацијата да работи 5 дена во неделата, 24 часа дневно во три 

работни смени, 20 дена месечно, односно 260 дена во годината. 

Организационата поставеност во Инсталацијата е направена така што сите прашања 

во врска со целите и активностите на компанијата ќе можат брзо, детално и ефикасно 

да се решат. Органограм на компанијата е даден во Прилог III од овој документ.  

Инсталацијата нема систем за управување со животната средина. Се планира 

вработување на стручно лице на полно неопределено работно време, кое ќе биде 

одговорно за сите активности и прашања поврзани со животната средина, 

организација на мониторинг на емисиите, за тековна процена на еколошките 

перформанси на Инсталацијата и за подобрување на процесот.  

Исто така, ова стручно лице ќе биде одговорно за сите активности и прашања 

поврзани со управување со отпадот во Инсталацијата како и прашања поврзани со 

безбедност при работа на вработените. 

Во иднина, се планира воведување на стандардите ISО 14001 стандардот за 

управување со животната средина, ISO 9001 стандардот за управување со квалитет и 

стандардот OHSAS ISO 45001 управување со безбедноста и здравјето на 

работниците.  

ОДГОВОР 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3, Пробиштип                                   Страна 9 од 67 

  

IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ 

ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА    

Да се даде листа на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива, 

и енергија која се произведува или употребува преку активноста. 

Листата(-тите) која е дадена треба да биде сосема разбирлива и треба да се вклучат, 

сите употребени материјали, горивата, меѓупроизводи, лабораториски хемикалии и 

производ(и). 

Посебно внимание треба да се посвети на материјалите и производите кои се 

составени или содржат опасни супстанции. Списокот мора да ги содржи споменатите 

материјали и производи со јасна ознака согласно Анекс II од Додатокот на Упатството. 

Табели  IV.1.1 и IV.1.2 мораат да се пополнат. 

Дополнителни информации треба да се дадат во Прилогот IV. 

 

Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергии 

употребени и произведени во Инсталацијата е дадена во Прилог IV. 

Исто така, дадени се дополнителни информации за производството и потрошувачка на 

вода, потрошувачката на електрична енергија, и.т.н. 

Табелите IV.1.1 и IV.1.2 се пополнети и дадени се во АНЕКС 1, кои се дел од 

Барањето. 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог IV.  

V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИ 

V.1 Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи 

Во табелите IV.1.1 и IV.1.2 од Глава IV треба да се набројат сите материјали. 

Овде   треба   да   се   истакнат   детали   за   условите   на   складирање, локација во 

објектот, системот за сегрегација и транспортните системи во објектот. Приложете 

информациите кои се однесуваат на интегрираноста, непропусливоста и финалното 

тестирање на цевките, резервоарите и областите околу постројките. 

Дополнителните информации треба да бидат дел од Прилогот V1. 

 

Во Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив ракувањето 

со суровини, помошни материјали, горива, адитиви, готови производи и сл. ќе се 

одвива според техничко-технолошките норми и барања, во согласност со законската 

регулатива и карактеристиките за секоја од овие компоненти. 
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За таа цел, во Инсталацијата ќе се користат транспортни системи, крански системи и 

механизација за утовар и истовар, складирање, дистрибуција и транспорт. Состојба на 

исправност и функционалност на горенаведената опрема, редовно ќе се одржува и 

контролира, во согласност со законската регулатива. 

Прво тестирање на опремата која ќе се користи во техничко технолошкиот процес на 

производство на сив и нодуларен лив ќе се изврши непосредно пред започнување со 

производство во Инсталацијата. Резултатите од тестирањето на опремата 

дополнително ќе бидат доставени до Министерството за животна средина и просторно 

планирање, сектор Интегрирано спречување и контрола на загадувањето. Додатни 

информации дадени се во Прилог V.1. 

V.2 Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата 

За секој отпаден материјал, дадете целосни податоци; 

(а)  Името; 

(б) Опис и природа на отпадот; 

(в) Извор; 

(г) Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање; 

(д) Количина/волумен во м3 и тони; 

(е) Период или периоди на создавање; 

(ж) Анализи (да се вклучат методи на тестирање и Контрола на Квалитет); 

(з)  Кодот според Европскиот каталог на отпад. 

Во случај кога одреден отпад се карактеризира како опасен, во информација треба тоа 

да биде јасно нагласено, согласно дефиницијата за опасен отпад од Законот за отпад 

(Службен весник 68-04). 

Сумарните табели V.2.1 и V.2.2 треба да се пополнат, за секој отпад соодветно. Потоа, 

треба да се даде информација за Регистрацискиот број на Лиценцата/дозволата на 

претприемачот за собирање на отпад или на операторот за одложување/повторна 

употреба на отпадот, како и датумот на истекување на важечките дозволи. 

 

Во границите на Инсталацијата предвидена е локација за одлагање на сите видови на 

отпад кои ќе се генерираат во „Кранфилед Фоундри“, Пробиштип. Вкупната површина 

на просторот за складирање ќе знесува 400 m2. Истата ќе биде изградена од метална 

конструкција со настрешница, во висина од 3 m и бетонирана основа. Просторот ќе 

биде поделен со преградни ѕидови на 4 независни бокса, по 100 m2 за секој бокс 

соодветно, со цел одделување на опасниот и неопасниот отпад.  
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Во моментот, Инвеститорот нема склучено Договори со компании кои поседуваат 

дозволи за собирање, транспорт, третман и депонирање на отпад. Предвидено е 

истите да се склучат пред официјално отпочнување со работа на Инсталацијата.  

Детални информации за типовите на отпад кои се создаваат во Инсталацијата, 

нивните количини, карактеристики и постапувањето со истите е прикажано во Прилог 

V.2., поконкретно во Табелите V.2.1 и V.2.2 кои се пополнети и дадени во АНЕКС 1, 

кои се дел од Барањето. 

V.3 Одложување на отпадот во границите на инсталацијата 

(сопствена депонија) 

За отпадите кои се одложуваат во границите на инсталацијата, треба да се поднесат 

целосни детали за местото на одложување (вклучувајќи меѓу другото процедури за 

селекција за локацијата, мапи на локацијата со јасна назначесност на заштитените 

водни зони, геологија, хидрогеологија, план за работа, составот на отпадот, 

управување со гасови и исцедокот и грижа по затворање на локацијата). 

Дополнителните информации да се вклучат во Прилогот V.3. 

  

Во границите на Инсталацијата, нема да се врши депонирање на отпад.  

VI ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

VI.1 Емисии во атмосферата 

V.1.1  Детали за емисија од точкасти извори во атмосферата 

Сите емисии од точкасти извори во атмосферата треба детално да бидат објаснети. 

За емисии од парни котли со топлотен влез над 5 MW и други котли над 250 kW треба 

да се пополни Табела VI.1.1. За сите главни извори на емисија треба да се пополнат 

Табелите VI..1.2 и VI..1.3, а табелата VI.1.4 да се пополни за помали извори на 

емисија. 

Потребно е да се вклучи список на сите извори на емисии, заедно со мапи, цртежи, и 

придружна документација како Прилог VI. Информации за висината на емисиите, 

висина на покривите, и др., исто така треба да се вклучат, како и описи и шеми на сите 

системи за намалување на емисиите. 

Барателот треба да го наведе секој извор на емисија од каде се емитираат 

супстанциите наведени во Анекс III од Додатокот на Упатството. 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка 

на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се 

приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните 

вредности од Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и 

временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена 

ОДГОВОР 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3, Пробиштип                                   Страна 12 од 67 

  

потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. 

Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба 

да биде објаснет и оправдан. 

 

Врз основа на извршениот преглед на сите извори на емисија, како и во согласност со 

формуларот за подготовка на Барање за добирање на А-Интегрирана еколошка 

дозвола, направена е поделба на емисиите од котлари, потоа главни, споредни и 

потенцијални емитери во Инсталацијата. Врз основа на ова е утврдено дека во 

Инсталацијата нема емисии од котловски постројки, додека според природата на 

работа и нивоата на емисии идентификувани се два главни извори на емисии во 

воздухот, тоа се емисиите од излез од филтерот за индукционите печки и емисиите од  

филтерот во одделението за подготовка на песок. Во Инсталацијата, поточно во 

леарницата идентификувани се вкупно 13 помали извори на емисии во воздухот, од 

кои 11 се излези од кровните вентилатори. Во оваа група спаѓаат и емисиите од 

филтерот во пескара, филтерот од завршна обработка, како и вентилаторот од 

погонот фарбара. Додатни информации дадени се во Прилог VI. 

VI.1.1.1 Фугитивни и потенцијални емисии 

Во Табела VI.1.5. да се даде листа на детали за фугитивните и потенцијални емисии. 

Согласно активностите наведени во Правилникот за максимално дозволени 

концентрации и количество и за други штетни материи што може да се испуштаат во 

воздухот од одделни извори на загадување (Службен весник 3/90) во врска со 

ограничувањето на емисиите на испарливи органски соединенија при употреба на 

органски раствори во поединечни активности и инсталации: 

 наведете дали емисиите се во границите дадени во гореспоменатиот 

Правилник, и доколку не се, како тие ќе се постигнат. Целосни детали и сите 

дополнителни информации треба да го сочинуваат Прилогот VI.1.2. 

 

Во Инсталацијата како значителни потенцијални извори на емисии се генераторот за 

електрична енергија, кој што ќе се вклучува само во итни случаи, односно кога при 

престанок на напојувањето со електрична енергија треба да се овозможи правилно 

запирање на производниот процес, како и сигурносниот вентил на резервоарот за 

течен нафтен гас. 

Фугитивните емисии во Инсталацијата ќе потекнуваат од: 

 Коефициентот на ефикасност на системите за зафаќање на контаминираниот 

воздух (хаубите), 

 Операциите на шаржирање на печките, 
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 Леењето во калапи. 

Покрај овие извори, главен извор на дисперзни емисии ќе бидат тешките и лесни 

возила кои влегуваат или излегуваат од локацијата на Инсталацијата. 

Исто така, просторот предвиден за складирање на отпад ќе преставува извор на 

емисии на прашина, но со оглед на фактот што истиот ќе биде ограден и покриен, не 

се очекуваат значителни емисии. 

Додатни информации дадени се во Прилог VI. 

VI.2 Емисии во површински води 

За емисии во површинските води треба да се пополнат табелите VI.2.1 и VI.2.2. 

Листа на сите емисиони точки, заедно со мапите, цртежите и придружната 

документација треба да се вклучи во Прилог VI.2. 

Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат 

супстанции наведени во Анекс IV од Додатокот на Упатството. 

Потребно е да се дадат детали за сите супстанциии присутни во сите емисии, 

согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класифицкација водите (Службен Весник 

18-99). Мора да бидат вклучени сите истекувања на површински води и сите поројни 

води од дождови кои се испуштаат во површинските води. За сите точки на 

истекување треба да биде дадена географска положба по националниот 

координативен систем (10 цифри, 5 И, 5 С). Треба да се наведе идентитетот и типот 

на реципиентот (река, канал, езеро и др.) 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка 

на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се 

приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните 

вредности од Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означа-т конкретни цели и 

временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена 

потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. 

Секое значително надминување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба 

да биде објаснет и оправдан. 

 

Како резултат на активностите кои се изведуваат во Инсталацијата, не се 

идентификувани извори на емисии во површински води.  

VI.3 Емисии во канализација 

Потребно е да се комплетираат табелите VI.3.1 и VI.3.2. 

Сумарна листа на изворите на емисии, заедно со мапите, цртежите и дополнителната 

документација треба да се вклучи во Прилог VI.3. Потребно е да се дадат детали за 

сите супстанции присутни во било кои емисии, согласно Табелите III до VIII од 
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Уредбата за класификација водите (Сл. весник 18-99). Исто така во Прилогот VI.3. 

треба да се вклучат сите релевантни информации за канализацијата приемник, 

вклучувајќи и системи за намалување/третирање на отпадни води кои не се досега 

опишани. 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка 

на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се 

приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните 

вредности од Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и 

временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена 

потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. 

Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба 

да биде објаснет и оправдан. Дадете детали за сите емисии кои може да имаат 

влијание на интегритетот на канализацијата и на безбедноста во управувањето и 

одржувањето на канализацијата. 

 

Во Инсталацијата ќе се генерираат санитарни отпадни води, кои ќе се собираат во 

сопствена канализациона мрежа. Истата ќе се приклучи на колекторот кој ги носи 

отпадните води во пречистителната станица во село Неокази, со која управува ЈКП 

„Никола Карев“, Пробиштип.   

VI.4 Емисии во почвата 

За емисии во почва да се пополнат Табелите VI.4.1 и VI.4.2. 

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки   

материи   во   подземните   води,   како   и   постапките за спречување на нарушување 

на состојбата на било кои подземни водни тела. 

Барателот треба да обезбеди детали за видот на супстанцијата (земјоделски и 

неземјоделски отпад) кој треба да се расфрла на почвата  (отпадна  мил,  пепел,  

отпадни  течности,  кал  и  др.)  како и предложените количества за апликација, 

периоди на испуштање и начинот на испуштање (испустна цевка, резервоар). 

За емисии надвор од Белешките за НДТ, потребно е да се направи целосна проценка 

на постоечкиот систем за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се 

приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните 

вредности од Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и 

временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена 

потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. 

Секој неуспех во достигнување на граничните вредности од Белешките за НДТ треба 

да биде објаснет и оправдан. Секој неуспех во достигнување на граничните вредности 

од Белешките за НДТ треба да биде објаснет и оправдан. 

 

ОДГОВОР 

ОДГОВОР 
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Од работењето на Инсталацијата ќе се генерираат емисии во почва, како резултат на 

слободното испуштање на атмосферските води, после третман во таложникот и 

маслофаќачот. Додатни информации дадени се во Прилог VI. 

VI.5 Емисии на бучава 

Дадете детали за изворот, локацијата, природата, степенот и периодот или  периодите  

на  емисиите  на  бучава  кои  се  направени  или  ќе  се направат. 

Табела VI.5.1 треба да се комплетира, како што е предвидено за секој извор. 

Придружната документација треба да го сочинува Прилогот VI.5. 

За емисии надвор од опсегот предвиден со Одлуката за утврдување во кои случаи и 

под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетната бучава (Сл. 

Весник 64 од 1993 год.), потребно е да    се    направи    целосна    проценка    на    

постоечкиот    систем    за намалување/третман на емисиите. Потребно е да се 

приложи изготвен план за подобрување насочен кон постигнување на граничните 

вредности од Белешките за НДТ. Со тоа треба да се означат конкретни цели и 

временски распоред, заедно со опции за модификација, надградување и замена 

потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во Белешките за НДТ. 

 

Во Инсталацијата ќе се изведуваат активности ќе придонесат за зголемено ниво на 

бучава, како:  

- Работа на опремата и машините за изведување на главните производни 

активности и помошните активности; 

- Истовар и утовар на суровини, помошни материјали, отпад, готов производ; 

- Движење на возила и механизација; 

- Присуство на работници и сл.    

Во производниот погон, односно во Леарницата има бројни извори на бучава, но 

најзначајни се: 

• Тресалка: 105 – 115 dB(A) 

• Пескарење: 100 – 110 dB(A) 

• Завршна обработка (шмирглање): 90 – 115 dB(A) 

Додатни информации дадени се во Прилог VI. 

VI.6 Вибрации 

Податоците (и опис на вибрациите) треба да се предвидат или да се однесуваат на 

изминатата година. 

ОДГОВОР 
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Идентификувај ги изворите на вибрации кои влијаат на животната средина надвор од 

границите на постројката и забележи ги резултатите на мерењата или пресметките кои 

се изведувале. Во извори на вибрации може да се вклучат и бучавата од транспортот 

што се одвива во инсталацијата. За новите инсталации или за измените во 

инсталациите се вклучуваат сите извори на вибрации и било кои вибрации кои 

настануваат за време на градбата. Сите извори треба да се опишат во графички 

анекси. Дополнителната документација треба да го сочинува Прилогот VI.6. 

 

Извори на вибрации во Инсталацијата се машините, уредите, опремата и возилата. 

Најголем дел од изворите на вибрации се во затворени простории и истите не се 

сметаат за извори во животната средина, иако дел од нив може да бидат 

почувствувани и надвор од погонот.  

Врз основа на производните активности кои се изведуваат во погонoт, може да се 

заклучи дека транспортната лента и активностите за дигање товар со кранските 

дигалки преставуваат најголем извор на вибрации. Додатни информации дадени се во 

Прилог VI. 

VI.7 Извори на нејонизирачко зрачење 

Идентификувај ги изворите на нејонизирачко зрачење (светлина, топлина и др.) кои 

влијаат на животната средина надвор од хигиенската зона на постројката и забележи 

ги резултатите на мерењата или пресметките кои се извршени. 

 

Во Инсталацијата извори на нејонизирачко зрачење се машините, уредите, опремата, 

како и трафостаниците, нисконапонска електродистрибутивна мрежа, антени, 

светилки, радио-апарати, ТВ апарати, индукционите печки и сл. Најголем дел од 

изворите на нејонизирачко зрачење се наоѓаат внатре во погонот и останатите објекти 

и немаат директно влијание врз животната средина.  

Како главни извори на нејонизирачко зрачење во животната средина во Инсталацијата 

се трафостаниците. Додатни информации дадени се во Прилог VI. 

VII СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА 

VII.1 Опишете ги условите на теренот на инсталацијата 

Обезбеди податоци за состојбата на животната средина (воздухот, површинската 

и подземна вода, почвата, бучавата) кои се однесуваат на изградбата и 

започнувањето на инсталацијата со работа. 

Обезбеди  оценка  на  влијание  на  било  кои  емисии  во  животната средина, 

вклучувајќи ги и медиумите во кои не се направени емисиите. 

ОДГОВОР 

ОДГОВОР 
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Опиши, каде е соодветно, мерки за минимизирање на загадувањето на големи 

далечини или на територијата на други држави. 

VII.2 Оценка на емисиите во атмосферата 

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитетот на воздухот со посебна 

напомена на стандардите за квалитет на амбиенталниот воздух. 

Да се наведе дали емисиите од главните загадувачки супстанции од Правилникот за 

максимално дозволени концентрации и количество и за други штетни материи што 

може да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл.весник 3/90) 

во атмосферата можат да наштетат на животната средина. Ако е детектиран мирис 

надвор од границите на инсталацијата да се обезбеди оценка на мирисот во однос на 

фреквенцијата и локацијата на појавување. 

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени  емисии  

во  животната  средина,  вклучувајќи  ги  и  медиумите различни од оние во кои 

емисиите би се случиле. 

Во Прилогот VII треба да се дадат модели за дисперзија на емисиите во атмосферата 

од различните процеси во инсталацијата. 

VII.3 Оценка на влијанието врз површинскиот реципиент 

Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитет на водата со посебно внимание 

на стандардите за квалитет на животна средина (Уредба за класификација на водите, 

Сл. Весник бр.18 од 1999 година). Треба да се пополни Табелата VII.3.1. 

Наведете дали емисиите на главните загадувачки супстанции (како што се 

дефинирани во Анекс IV од Додатокот на Упатството) во водата можат да наштетат на 

животната средина. 

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени  емисии  

во  животната  средина,  вклучувајќи  ги  и  медиумите различни од оние во кои 

емисиите би се случиле. 

Деталите од оценката и било кои други релевантни информации за реципиентот треба 

да се поднесат во Прилог VII. 

VII.4 Оценка на влијанието на испуштањата во канализација 

Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии 

во животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите 

би се случиле. 

Деталите од оценката и било кои други дополнителни информации треба да се 

поднесат во Прилог VII. 

VII.5 Оценка на влијанието на емисиите врз почвата и подземните води 

Опиши го постоечкиот квалитет на подземните води. согласно Уредбата за 

класификација на водите (Сл. Весник 18-99). Табелите VII.5.1 треба да се пополнат. 
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Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии 

во почвата (пропустливи слоеви, почви, полупочви и карпести средини), вклучувајќи ги 

и медиумите различни од оние во кои емисиите би се случиле. 

Ова вклучува расфрлање по површината, инјектирање во земјата и др. 

Деталите   за   оценката   вклучувајќи   хидрогеолошки   извештај   (да   се вклучат 

метеоролошки податоци и податоци за квалитетот на водата, класификација на 

водопропустливиот слој, осетливост, идентификација и зонирањето на изворите и 

ресурсите), како и педолошки извештај треба да се поднесат во Прилогот VII.5. Кога 

емисиите се насочени директно на или во почвите треба да се направат испитувања 

на почвите. Треба да се идентификуваат сите осетливи водни тела (како резултат на 

површински емисии). 

VII.5.1 Расфрлање на земјоделски и неземјоделски отпад 

Табелите VII.5.2 и VII.5.3 треба да се комплетираат онаму каде што е соодветно. 

Повеќе информации се достапни во Упатството за ова барање. 

Доколку отпадот се расфрлува на земјиште во туѓа сопственост, да се приложи 

соодветен договор со сопственикот. 

VII. 6 Загадување на почвата/подземната вода 

Треба да бидат дадени детали за познато минато или сегашно загадување на почвата 

и/или подземната вода, на или под теренот. 

Сите детали вклучувајќи релевантни истражувачки студии, оценки, или извештаи,   

резултати  од   мониторинг, лоцирање  и  проектирање   на инсталации за мониторинг, 

планови, цртежи, документација, вклучувајќи инженеринг за спречување на 

загадувања, ремедијација и било кои други дополнителни информации треба да се 

вклучат во Прилогот VII. 

VII.7 Оценка на влијанието врз животната средина на искористувањето на 

отпадот во рамките на локацијата и/или неговото одлагање 

Опиши ги постапките за спречување на создавање отпад и искористување  на истиот. 

Дадете детали и оценка на влијанието врз животната средина на постоечкото или 

предложеното искористување на отпадот во рамките на локацијата и/или неговото 

одлагање, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би се 

случиле. 

Овие информации треба да се дел од Прилогот VII. 

VII.8 Влијание на бучавата 

Дадете детали и оценка на влијанијата на сите постоечки или предвидени емисии врз 

животната средина, вклучувајќи ги и медиумите различни од оние во кои емисиите би 

се случиле. 

Мерења од амбиенталната бучава 
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Пополнете ја Табела VII.8.1 во врска со информациите побарани подолу: 

1. Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на 

карактеристични точки на границите на инсталацијата. (наведете го интервалот 

и траењето на мерењето) 

2. Наведете ги максималните нивоа на бучава што може да се појават на посебни 

осетливи локации надвор од границите на инсталацијата. 

3. Наведете детали за постоечкото ниво на бучава во отсуство на бучавата од 

инсталацијата. 

Во случај кога се надминати граничните вредности дадени со Одлуката за утврдување 

во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од 

штетната бучава (Сл. Весник 64 од 1993 год.), во Прилогот VII.8 треба да се приложат 

модели на предвидување, мапи, дијаграми и придружни документи, вклучувајќи детали 

за намалување и предложените мерки за контрола на бучавата. 

 

Моделот за дисперзија на ПМ 10 во атмосферата покажува дека Инсталацијата 

„Кранфилд Фаундри“ нема забележливо да влијае врз квалитетот на животната 

средина. И покрај тоа што на анализа се подложени поголеми емисии од оние кои ги 

гарантираат производителите на опремата за нивно намалување, во ниту еден случај 

не е забележана концентрација на ПМ 10 поголема од 7.5 mg/m3. Дополнително, 

максималните концентрации се секогаш во рамките на локацијата на Инсталацијата. 

Од Инсталацијата нема емисии во површински води. Со испуштање на отпадните 

санитарни води во канализациона мрежа и нивен третман во пречистителна станица, 

правилно ќе се управува со санитарните  отпадни води и не се очекуваат негативни 

влијанија врз животната средина и канализациониот систем. 

Со предвидениот третман на атмосферските води во Инсталацијата, мерките за 

правилно чување и ракување со хемикалии и отпад (дефинирани во Прилог IV и V) 

преземени се потребните мерки за спречување на негативни влијанија врз квалитетот 

на почвата и подземните води. 

На локацијата на Инсталацијата не се евидентирани подземни води на длабочина од 

10 m. Врз основа на ова, како и преземените и предвидените активности во 

Инсталацијата за управување со суровини, помошни материјали, отпад и емисии може 

да се заклучи дека не се очекуваат негативни влијанија врз подземните води и 

почвата.   

Поради фактот што локацијата на „Кранфилд Фаундри“ се наоѓа јужно од фабриката за 

производство на акумулатори, источно од нерегуларната депонија за отпад и 

хидројаловиштето на рудникот Злетово и во близина на регионален пат Р1205, постои 

можност во почвата да има повисоки концентрации на тешки метали. 
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Врз основа на моделирањето на бучавата може да се заклучи дека влијанието на 

бучавата од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ врз животната средина ќе биде 

незначително. Детали за ова поглавје се дадени во Прилог VII. 

VIII ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ 
ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е ВОЗМОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ 
НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ 

Опиши ја предложената технологија и другите техники за спречување или, каде тоа не 

е можно, намалување на емисиите од инсталацијата. 

VIII.1 Мерки за спречување на загадувањето вклучени во процесот 

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во 

воздух и вода), заедно со шеми доколку е можно. 

За секоја идентификувана емисиона точка пополнете Табела VIII.1.1 и вклучете 

детални описи и шеми на сите системи за намалување. 

Прилогот VIII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации. 

VIII.2 Мерки за третман и контрола на загадувањето на крајот од процесот 

Треба да бидат вклучени детали за системите за третман/намалување (емисии во 

воздух и вода), заедно со шеми доколку е можно. 

Прилогот VIII.2 треба да ги содржи сите други придружни информации. 

 

Во прилогот VIII дадени се информации за мерките за третман и контрола на 

загадувањето вклучени во процесот и на крајот од процесот.  

IX МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ 

Идентификувајте ги места на мониторинг и земање на примероци и опишете ги 

предлозите за мониторинг на емисиите. 

Пополнете ја табелата IX.1.1 (онаму каде што е потребно) за емисиите во воздух, 

емисии во површински води, емисии во канализација, емисии во почва и за емисии на 

отпад. За мониторинг на квалитетот на животната средина, да се пополни табелата 

IX.1.2 за секој медиум на животната средина и мерно место поединечно. 

Потребно е да се вклучат детали за локациите и методите на мониторингот и земање 

примероци. 

Прилогот IX треба да ги содржи сите други придружни информации. 

 

Врз основа на активностите кои ќе се изведуваат во Инсталацијата „Кранфилд 

Фаундри“, идентификувани се извори на емисии во животната средина. Со цел да се 
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утврдат концентрациите и вредностите за емисиите, се предвидува да се врши 

мониторинг на изворите на емисии на загадувачки супстанци. 

Исто така, за утврдување на влијанијата врз медиумите на животната средина кои ќе 

потекнуваат од идентификуваните извори на емисии предвиден е мониторинг на 

квалитетот на медиумите од животната средина. 

Мерните места за следење на емисиите од изворите, како и квалитетот на животната 

средина се дефинирани врз основа на изворите на емисии, видот на загадувачките 

супстанции и изработените модели за оцена на можните влијанија врз квалитетот на 

животната средина. Фреквенциите на мониторинг и земањето примероци се 

дефинирани во согласност со законските барања. Деталите од ова поглавје се дадени 

во Прилог IX. 

X ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 

Опишете    ги    накратко    главните    алтернативи    на    предлозите содржани во 

барањето, доколку постојат такви. 

Опишете ги сите еколошки аспекти кои биле предвидени во однос   на почисти 

технологии, намалување на отпад и замена на суровините. 

Опишете ги постоечките или предложените мерки, со цел да се обезбеди дека: 

1. Најдобрите достапни техники се или ќе се употребат за да се спречи или 

елиминира или, онаму каде што не е тоа изводливо, генерално да се намали 

емисијата од активноста; 

2. не е предизвикано значајно загадување; 

3. создавање на отпад е избегнато во согласност со Законот за отпад; кога отпад 

се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и економски е 

невозможно, се врши негово одлагање и во исто време се избегнува или се 

намалува неговото влијание  врз  животната средина; 

4. енергијата се употребува ефикасно; 

5. преземени се потребните мерки за спречување на несреќи и намалување на 

нивните последици (како што е детално опишано во Делот XI); 

6. преземени се потребните мерки по конечен престанок на активностите со цел 

избегнување на сите ризици од загадување и враќање на локацијата во 

задоволителна состојба (како што е детално опишано во Делот XII); 

Прилогот X треба да ги содржи сите други придружни информации. 

Образложете го изборот на технологијата и дадете образложение (финансиско или 

друго) зашто не е имплементирана технологија предложена со Белешките за НДТ или 

БРЕФ документите. 
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Во Инсталацијата евидентирани се извори на емисии во атмосферата, емисии во 

почви, емисии на бучава и вибрации, како и нејонизирачко зрачење.  

Состојбата со примена на најдобрите достапни техники (НДТ) во Инсталацијата, 

еколошките аспекти, како и предлози за примена на дополнителни НДТ, се дадени во 

Прилог X.  

XI ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Операторите кои поднесуваат барање за интегрирана еколошка дозвола приложуваат 

предлог-програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на 

животната средина. 

 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог XI. 

XII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ 

XII.1 Спречување на несреќи и итно реагирање 

Опиши ги  постоечките или предложените мерки, вклучувајќи ги процедурите за итни 

случаи, со цел намалување на влијанието врз животната средина од емисиите 

настанати при несреќи или истекување. 

Исто така наведете превземените мерки за одговор во итни случаи надвор од 

нормалното работно време, т.е. ноќно време, викенди и празници. 

Опишете ги постапките во случај на услови различни од вообичаените вклучувајќи 

пуштање на опремата во работа, истекувања, дефекти или краткотрајни прекини. 

Прилогот XII.1 треба да ги содржи сите други придружни информации. Други важни 

документи поврзани со заштитата на животната средина 

Коментарите за други придружни документи како што се: волонтерско учество, 

спогодби, добиена еко ознака, програма за почисто производство итн. треба да се 

содржат во Прилогот XII.2. 

 

Во Прилог XII и XII.1 предложени се мерки за спречување на несреќи и итно 

реагирање. 

Исто така, Инсталацијата ќе подготви процедури за одговор и мерки за во случај на 

инцидентни ситуации надвор од работното време, односно за време на викенди, 

празници.  

Инсталацијата не располага со други важни документи поврзани со заштита на 

животната средина, Прилог XII.2. 
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XIII РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ  

Опишете ги постоечките или предложените мерки за намалување на влијанието врз 

животната средина по престанок на целата или дел од активноста, вклучувајќи мерки 

за грижа после затворање на потенцијални загадувачки резиденти. 

Прилог XIII треба да ги содржи сите други придружни информации. 

  

Во прилогот XIII дадени се информации за ремедијација, престанок со работата и 

повторно започнување со работата како и грижа по престанок на активностите во 

самата инсталација. 

Во прилог XIII-1 е даден Концепт на план за престанок со работа и управување со 

резидуи. 

XIV НЕТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД 

Нетехничкиот преглед на барањето треба да се вклучи на ова место. Прегледот  треба  

да  ги  идентификува  сите  позначајни  влијанија    врз животната средина поврзани со 

изведувањето на активноста/активностите , да ги опише сите постоечки или 

предложени мерки за намалување на влијанијата. Овој опис исто така треба да ги 

посочи и нормалните оперативни часови и денови во неделата на посочената 

активност. 

Следните информации мора да се вклучат во нетехничкиот преглед: Опис на : 

- инсталацијата и нејзините активности, 

- суровини и помошни материјали, други супстанции и енергија кои се 

употребуваат или создаваат од страна на инсталацијата, 

- изворите на емисии од  инсталацијата, 

- условите на теренот на инсталацијата и познати случаи на историско 

загадување, 

- природата и квантитетот на предвидените емисии од инсталацијата во секој 

медиум пооделно како и идентификацијата на значајните ефекти на емисиите 

врз 

- животната средина, 

- предложената технологија и другите техники за превенција или, каде не е 

можно, намалување на емисиите од инсталацијата, 

- проучени главни алтернативи во однос на изборот на локација и технологии; 

- каде што е потребно, мерки за превенција и искористување на отпадот 

создаден од инсталацијата, 
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- понатамошни планирани мерки што соодветствуваат со општите принципи на 

обврските на операторот, т.е. 

(а) Сите соодветни превентивни мерки се преземени против 

загадувањето, посебно преку примена на најдобрите достапни  техники; 

(б) не е предизвикано значајно загадување; 

(в) создавање на отпад е избегнато во согласност Законот за отпад; кога 

отпад се создава, се врши негово искористување, или кога тоа технички и 

економски е невозможно, се врши негово одлагање и во исто време се 

избегнува   или се   намалува   неговото   влијание  врз животната 

средина; 

(г)  енергијата се употребува ефикасно; 

(д) преземени се потребните мерки за спречување на несреќи и 

намалување на нивните последици; 

(е) преземени се потребните мерки по конечен престанок на активностите   

со   цел   избегнување   на   сите   ризици   од загадување и враќање на 

локацијата во задоволителна состојба. 

- планираните мерки за мониторинг на емисиите во животната средина. 

Прилогот XIV треба да ги содржи сите други придружни информации 

 

Деталите од ова поглавје се дадени во Прилог XIV. 
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XV ИЗЈАВА 
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ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени 

на локацијата 

Реф.бр. 

или 

шифра 

Материјал/супстанц

ија11 

CAS број12 Категорија на 

опасност13 

Количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

Природа на 

употреба 

R14 

Фраза 

S15 

Фраза 

1.  Секундарно 

(отпадно) железо 

НП некатегоризирано  

 

 

250 - 300 

 

 

 

12 000 

Суровина за 

производство на 

одлеаноци 

НП НП 

2.  Секундарен 

(отпаден) челик 

НП некатегоризирано Суровина за 

производство на 

одлеаноци 

НП НП 

3.  Повратен метал од 

претходно леење 

НП некатегоризирано Суровина за 

производство на 

одлеаноци 

НП НП 

Адитиви за течен метал 

4.  Феро - силициум FeSi 

(75%Si) 

8049-17-0 некатегоризирано 3 – 4 48 За корекција на 

силициум во метал 

НП НП 

5.  Карбурит 99.5% C 68187-59-7 некатегоризирано 5 – 6 70 За зголемување на 

количината на C во 

одлеаноците 

НП 36/37/39 

6.  Силициум карбид 

60% Si, 40%C- 

409-21-2 некатегоризирано 8 - 10 120 Адитив за течен 

метал 

НП 36/37/39 

                                                
11 Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни супстанци, дадете детали за секоја супстанца 

12 Chemical Abstracts Service 

13 Закон за превоз на опасни материи 

14 Според Анекс 2 од Додатокот на упатството 

15 Листа на приоритетни супстанци согласно табела III до VIII од Уредбата за класификација на водите 
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Реф.бр. 

или 

шифра 

Материјал/супстанц

ија11 

CAS број12 Категорија на 

опасност13 

Количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

Природа на 

употреба 

R14 

Фраза 

S15 

Фраза 

Карбосил 

7.  Феро-манган FeMn 

(60%Mn) 

7439-89-6 

7439-96-5 

некатегоризирано 1 - 2 20 Адитив за течен 

метал 

НП S21, S36, 

8.  Коагулатор (PZ) НП некатегоризирано 4 - 5 60 Отстранување 

нечистотии од  

металот 

НП НП 

9.  Други феро легури 

(FeCr, FeMo) 

НП некатегоризирано 0,5 - 1 2 Адитив за 

подобрување на 

својствата на метал 

НП НП 

10.  Нодулатор MgFeSi 

(5-7% Mg) 

8049-17-0 

7439-95-4 

некатегоризирано 8 - 10 210 За подобрување на 

еластичноста на 

металот 

НП НП 

11.  Модификатор FeSi  

(1-2% Ca,Zr) 

8049-17-0 некатегоризирано 1 - 2 10 За корекција на 

течен метал во 

процес на топење 

НП НП 

Адитиви за калапарска мешавина 

12.  Кварцен песок 14808-60-7 некатегоризирано 30 - 40 1 500 За подготовка на 

калапарска 

мешавина  

НП НП 

13.  Монтморилонит 

(Бентонит во прав) 

1302-78-9 

14808-60-7 

14464-46-1 

некатегоризирано 20 - 30 750 За врзување на 

калапарска 

мешавина 

НП НП 

14.  Премикс (3/2 

бентонит, 1/2  јаглен 

7440-44-0 

1302-78-9 

некатегоризирано 20 - 30 750 Додаток  за 

калапарска 

НП НП 
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Реф.бр. 

или 

шифра 

Материјал/супстанц

ија11 

CAS број12 Категорија на 

опасност13 

Количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

Природа на 

употреба 

R14 

Фраза 

S15 

Фраза 

во прав) мешавина 

Огноотпорни материјали 

15.  Силика микс (96% 

SiO2);   (0.8% B2О3) 

60676-86-0  некатегоризирано 5 - 6 130 Сува маса за печки  НП НП 

16.  ЕКА - FOCOR LP N  6834-92-0 некатегоризирано 1 - 2 25 Сува маса за лонци  R 34, R 37 S 1/2, 

S13, S 

24/25, 

S36/37/39, 

S45  

17.  CALDE STIX Т 90 G1  

 

1344-28-1 

65997-16-2 

1318-74-7 

некатегоризирано 0,5 5 Огноотпорен бетон 

за индукциска печка 

НП НП 

18.  CALDE CAST LT 92 

D4  

1344-28-1 

65997-16-2 

1308-38-9 

некатегоризирано 0,5 5 Огноотпорен бетон 

за индукциска печка 

НП НП 

19.  CALDE TROWEL HF 

46  

92797-42-7 

14808-60-7 

1344-09-8 

Xi 0,5 5 Oгноотпорен  

малтер за печкa и 

леарски лонци 

R 38, R 41 S 24, S 

36/37/39  

20.  CALDE TROWEL SD 

99  

1308-38-9 

215-160-9 

некатегоризирано 0,5 5 Oгноотпорен  

малтер за печкa и 

леарски лонци 

НП НП 

21.  SD-O  (250x125x50) НП некатегоризирано 1 - 2 5 Огноотпорна цигла 

за 

електроиндукциона 

печка 

НП НП 
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Реф.бр. 

или 

шифра 

Материјал/супстанц

ија11 

CAS број12 Категорија на 

опасност13 

Количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

Природа на 

употреба 

R14 

Фраза 

S15 

Фраза 

Површинска заштита на одлеаноци 

22.  Битумен 8052-42-4 Класа 2 5 25 За површинска 

заштита на 

одлеаноци  

R36, R37, 

R38 

S23, S24, 

S25, S36, 

S37, S38, 

S39 

23.  Изопропанол  67-63-0 

 

Класа 2 0,5 - 1 0,2 За површинска 

заштита на 

одлеаноци 

(растворање на 

битумен)  

R11, R36, 

R67 

S9, S16, 

S25, S26, 

S51, S60 

Пакување на готов производ 

24.  Фолија НП некатегоризирано 0,1 0,5 За пакување на 

готов производ 

НП НП 

25.  Дрвени палети НП некатегоризирано  4 - 5 25 За пакување на 

готов производ  

НП НП 

Останати помошни суровини, материјали, енергии 

26.  Texol A 

 

111–46–6 Класа 3 0,5 - 1 20 За премачкување 

на моделите пред 

калапирање – Диса 

R40, 

R51/53, 

R65, R66 

S24, S36, 

S37, 

S61/62 

27.  Бензин 86290-81-5 Класа 3 / 10 Гориво за 

внатрешен 

транспорт - 

виљушкар 

R12, R38, 

R45, R46, 

R62, R65, 

R67, R51/53 

S23, S24, 

S29, 

S36/37, 

S45, S51, 

S53, S61, 

S62 
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Реф.бр. 

или 

шифра 

Материјал/супстанц

ија11 

CAS број12 Категорија на 

опасност13 

Количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

Природа на 

употреба 

R14 

Фраза 

S15 

Фраза 

28.  Нафта 8030-30-6 

8008-20-6 

108-67-8 

95-63-6 

91-20-3 

Класа 3 / 1,2 Гориво за генератор R12, R38, 

R45, R46, 

R62, R65, 

R67, R51/53 

S23, S24, 

S29, 

S36/37, 

S45, S51, 

S53, S61, 

S62. 

29.  Трансформаторско 

масло 

64742-53-6 

 

некатегоризирано / / За трафостаница со 

капацитет на 

маслена јама 2850 

kg. Фреквенција на 

менување според 

испитување на 

маслото, а 

очекувано на 3 - 4 

год. 

R36/38, R53 S1/3, S26, 

S27/28, 

S63 

30.  Течен нафтен гас 

(LPG) 

68476-85-7 

106-97-8 

74-98-6 

75-08-01 

Класа 2.1 0,15 25 За загревање на  

огноотпорни облоги 

на печки и лонци во 

процес на 

одржување и 

подготовка за 

употреба 

R12 S7, S9, 

S16 

31.  Природен гас (CNG) 74-82-8 Класа 1 0,05 120 kNm3 За загревање на  

огноотпорни облоги 

на печки и лонци во 

процес на 

одржување и 

подготовка за 

употреба 

R12, R65, 

R66, R67, 

R50/53, 

R51/53 

S7, S16, 

S17 
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Реф.бр. 

или 

шифра 

Материјал/супстанц

ија11 

CAS број12 Категорија на 

опасност13 

Количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

Природа на 

употреба 

R14 

Фраза 

S15 

Фраза 

32.  Кислород 7782-44-7 Класа 1 0,15 2 Подготовка на 

метал 

R10 S1, S21 

33.  Аргон 7440-37-1 некатегоризирано 0,15 1,5 За лабораториски 

испитувања- 

спектрофотометар 

НП НП 

34.  Компримиран воздух НП некатегоризирано / 2,6 mil. 

Nm3 

За инсталираната 

опрема 

НП НП 

35.  HD-46 68649-42-3 некатегоризирано 0,2 2,5 За одржување на 

хидрауличните 

системи 

НП НП 

36.  HD-68 68649-42-3 некатегоризирано 0,2 2,5 За одржување на 

хидрауличните 

системи 

НП НП 

37.  Челичен гранулат НП некатегоризирано / 1 За пескарење на 

одлеаноци 

НП НП 

38.  Техничка вода  7732-18-5 некатегоризирано 28,61 

m3/ден 

7 440 

m3/год 

За навлажнување 

на повратен песок и 

за систем за 

ладење на печка 

НП НП 

39.  Санитарна вода 7732-18-5 некатегоризирано 19,77 

m3/ден 

5 141 

m3/год. 

За санитарни 

потреби 

НП НП 

40.  Електрична енергија НП некатегоризирано 46,43 MW 12 074,83 

MW 

За работење на  

Инсталацијата  

НП НП 

Готови производи 
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Реф.бр. 

или 

шифра 

Материјал/супстанц

ија11 

CAS број12 Категорија на 

опасност13 

Количина 

(тони) 

Годишна 

употреба 

(тони) 

Природа на 

употреба 

R14 

Фраза 

S15 

Фраза 

41.  Дренажни решетки 

500x200 mm 

НП некатегоризирано  

 

50 

2 450 За продажба НП НП 

42.  Дренажни решетки 

500x400 mm 

НП некатегоризирано 9 800 За продажба НП НП 

43.  Капаци на шахти НП некатегоризирано 1 400 За продажба НП НП 

ТАБЕЛА IV.1.2 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, итн. поврзани со процесите, а кои се употребуваат или се создадени 

на локацијата 

Реф. број 

или 

шифра 

Материјал/супстанција16 Мирис Приоритетни супстанции17 

Миризливост 

Да/Не 

Опис Праг на 

осетливост 

μg/m3 

1.  Секундарно (отпадно) железо Не    Не     

2.  Секундарен (отпаден) челик Не   Не    

3.  Повратен материјал од претходно 

леење 

Не   Не    

4.  Феро - силициум FeSi (75%Si) Не   Не    

5.  Карбурит 99.5% C Не   Не    

6.  Силициум карбид 60% Si, 40%C- 

Карбосил 

Не    Не     

                                                
16 Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни супстанци, дадете детали за секоја супстанца 

17 Листа на приоритетни супстанци согласно табела III до VIII од Уредбата за класификација на водите 
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7.  Феро-манган FeMn (60%Mn) Не    Не     

8.  Коагулатор (PZ) Не   Не    

9.  Други феро легури (FeCr, FeMo) Не    Не     

10.  Нодулатор MgFeSi (5-7% Mg) Не    Не     

11.  Модификатор FeSi  (1-2% Ca,Zr) Не    Не     

12.  Кварцен песок Не    Не     

13.  Монтморилонит (Бентонит во прав) Не   Не    

14.  Премикс (3/2 бентонит, 1/2  јаглен во 

прав) 

Не   Не    

15.  Силика микс (96% SiO2);   (0.8% B2О3) Не    Не     

16.  ЕКА - FOCOR LP N  Не   Не    

17.  CALDE STIX Т 90 G1  Не   Не    

18.  CALDE CAST LT 92 D4 Не   Не    

19.  CALDE TROWEL HF 46 Не   Не    

20.  CALDE TROWEL SD 99  Не   Да    

21.  SD-O  (250x125x50) Не    Не     

22.  Texol A Да  Силен мирис  Не     

23.  Битумен Да  Мирис на растворувач  Не     

24.  Изопропанол Да  Мирис на алкохол  Не     

25.  Фолија Не   Не    
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26.  Дрвени палети Не   Не    

27.  Бензин Да Мирис на 

јаглеводороди 

 Да    

28.  Нафта Да Мирис на 

јаглеводороди 

 Да    

29.  Трансформаторско маслo Да Мирис на 

јаглеводороди 

 не    

30.  ТНГ Да Непријатен мирис  Не    

31.  Компресиран природен гас ( CNG) Да Непријатен мирис  Не    

32.  Кислород Не   Не    

33.  Аргон Не    Не     

34.  Компримиран воздух Не    Не     

35.  HD-46 Да Мирис на 

јаглеводороди 

 Не     

36.  HD-68 Да Мирис на 

јаглеводороди 

 Не     

37.  Челичен гранулат Не   Не    

38.  Техничка вода Не   Не    

39.  Санитарна вода Не   Не    

40.  Електрична енергија Не   Не    

41.  Дренажни решетки 500x200 mm Не   Не    

42.  Дренажни решетки 500x400 mm Не   Не    
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43.  Капаци на шахти Не   Не    

ТАБЕЛА V.2.1: ОТПАД – Користење/одложување на опасен отпад 

Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Други 

хидраулични 

масла 

13 01 13* Машинска 

работилница 

за одржување, 

од погонот и 

надвор од него 

(собирање на 

евентуални 

истекувања)  

0.004 / Ќе се собира во метални 

садови (буриња) во 

објектот наменет за 

привремено складирање 

на отпад 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

опасен отпад, 

врз основа на 

склучен договор 

/ 

Масло од 

одвојувачи 

масло/вода 

13 05 06* 

 

Маслофаќач Не може да се 

одреди во оваа 

фаза 

/ Ќе се собира во метални 

садови (буриња) и ќе се 

чува во објектот за 

времено складирање на 

отпад  

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

опасен отпад, 

врз основа на 

склучен договор 

/ 

Отпадни масла 

за изолација и 

пренос на 

топлина 

13 03* Трафостаници Не може да се 

одреди 

/ Ќе се собира во метални 

буриња и ќе се презема 

од надворешна овластена 

компанија за одржување 

на трафостаниците, со 

која Операторот ќе склучи 

договор. Во 

Инсталацијата нема да се 

складира овој вид на 

Ќе се презема 

од 

надворешната 

овластена 

компанија која ќе 

ги одржува 

трафостаниците, 

со која 

Операторот ќе 

/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

отпад.   склучи договор.  

Пакување што 

содржи 

остатоци или е 

загадено со 

опасни 

супстанции 

15 01 10* Магацин за 

огноотпорни 

материјали, 

магацин за 

адитиви и 

масла, 

магацин за 

готови 

производи и 

фарбара 

-отпад од пакување 

на огноотпорни 

материјали-17 

вреќи/месечно; 

-отпад од пакување 

на масла: 25 

метални буриња/ 

годишно;  

-отпад од пакување 

на Texol A: 20-40 

пластични 

контејнери/годишно  

Отпад од пакување 

на изопропанол: 1 

пластичен 

контејнер/годишно  

/ Вреќите ќе се собираат во 

метален сад и заедно со  

металните и пластични 

буриња ќе се чуваат во 

објектот наменет за 

времено складирање на 

отпад 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

опасен отпад, 

врз основа на 

склучен договор 

/ 

Апсорбенси, 

филтерски 

материјали 

(вклучувајќи 

филтри за 

масла 

неспецифирани 

поинаку) платна 

за бришење, 

заштитна 

облека загадена 

15 02 02* Од одржување 

на машините,  

опремата и 

машинска 

работилница 

Не може да се 

одреди во оваа 

фаза 

/ Ќе се собира во 

пластични садови во 

објектот наменет за 

привремено складирање 

на отпад 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

опасен отпад, 

врз основа на 

склучен договор 

/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

со опасни 

супстанци 

ТАБЕЛА V.2.2 ОТПАД – Друг вид на користење/одложување на отпад 

Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Троска од печки 10 09 03 Печки 64 / Ќе се собира во собирни 

садови кои ќе се 

складираат во објектот за 

времено складирање на 

отпад се до предавање на 

заинтересирани градежни 

или други компании со кои 

Операторот ќе склучи 

Договор 

Повторна 

употреба како 

градежен или 

друг вид на 

материјал  

/ 

Други јаглеродни 

отпадни облоги и 

огноотпорни 

материјали од 

металургиски 

процеси 

неспоменати во 

16 11 03 

16 11 04 Печки и лонци  5,9 / Ќе се се собира во 

метален контејнер во 

објектот наменет за 

привремено складирање 

на отпад 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

неопасен отпад, 

врз основа на 

склучен договор  

/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

Прав од чистење 

на гасови 

поинаков од оној 

во 10 09 09  

10 09 10 Филтер станици 16 / Ќе се собира во 

пластифицирани вреќи на 

местото на создавање и 

ќе се складира во објектот 

за времено складирање 

на отпадот  

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

неопасен отпад, 

врз основа на 

склучен договор 

/ 

Друг отпад 10 09 99 Метален отпад 

од производен 

процес (печка и  

завршна 

обработка, како  

и од 

лабораторија за 

испитување на 

одлеаноци) 

Не може 

да се 

одреди 

/ Ќе се собира во садови и 

ќе се враќа назад во 

печките за повторно 

топење 

Реупотреба во 

самата 

Инсталација 

/ 

Измешан 

комунален отпад 

20 03 01 Од вработените 

во 

Инсталацијата 

6,83 / Ќе се собира во 

пластични контејнери 

поставени до 

привремените 

административни 

канцеларии   

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

комунален 

отпад, врз 

основа на 

склучен договор 

/ 

Пакување од 

хартија и картон 

15 01 01 Привремени 

административн

0,7  / Ќе се собира во 

пластични контејнери 

Ќе се предава 

на овластена 

/ 
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Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

и канцеларии  поставени во погонот, а ќе 

се складираат во објектот 

за времено складирање 

на отпад 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

отпад од 

пакување 

Пакување од 

хартија и 

пластика 

15 01 01 

15 01 02 

Од пакувања на 

огноотпорни 

материјали  

583 

хартиени 

и 

пластифи

цирани 

вреќи од 

пакувањат

а на 

адитивите 

за течен 

метал  

/ Ќе се собира во 

пластични контејнери 

поставени во граници на 

Инсталација и ќе се 

складираат во објектот за 

времено складирање на 

отпад 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

отпад од 

пакување 

/ 

Пакувања од 

дрво 

15 01 03 Магацин за 

готови 

производи 

не може 

да се 

одреди 

/ Ќе се складира во 

објектот за времено 

складирање на отпадот 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

отпад, врз 

основа на 

склучен договор 

/ 

Апсорбенси, 

филтерски 

материјали, 

платна за 

бришење и  

15 02 03 Филтер станици 4 филтри 

на 3 

години 

 Ќе се собира во 

контејнери во објектот за 

привремено одлагање на 

отпад 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

/ 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3, Пробиштип                                   Страна 41 од 67 

  

Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

заштитна облека 

поинакви од оние 

во 15 02 02  

отпад, врз 

основа на 

склучен договор 

Отфрлена 

електрична и 

електронска 

опрема 

неспомнената во 

20 01 21, 20 01 

23 и 20 01 35 

20 01 36 Од одржување 

на погонот и 

машинска 

работилница 

Не може 

да се 

одреди во 

оваа фаза 

/ Ќе се собира во 

контејнери во објектот за 

времено одлагање на 

отпад 

Ќе се предава 

на овластена 

компанија за 

собирање и 

транспорт на 

отпад, врз 

основа на 

склучен договор 

/ 

Алкални батерии 

(освен 16 06 03*) 

16 06 04 Од замена на 

мали апарати 

Не може 

да се 

одреди во 

оваа фаза 

/ Ќе се собира во посебни 

туби/канти за батерии 

поставени во 

административните 

канцеларии и ќе се 

складираат во објектот за 

времено собирање на 

отпад (доколку има 

потреба) 

Ќе се предава 

на колективен 

постапувач за 

отпадни батерии 

и акумулатори, 

врз основа на 

склучен договор 

/ 

Други батерии и 

акумулатори 

16 06 05 При замена да 

дотрошени 

батерии и 

акумулатори 

Не може 

да се 

одреди во 

оваа фаза 

/ Ќе се собира во собирни 

садови и ќе се складираат 

во објектот за времено 

собирање на отпад  

Ќе се предава 

на колективен 

постапувач за 

отпадни батерии 

и акумулатори, 

врз основа на 

склучен договор 

/ 

Отпад од 20 03 06 Таложник за Не може / Таложник поставен во Ќе се предава / 
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Отпаден 

материјал 

Број од 

европски 

каталог на 

отпад 

Главен извор Количина Преработка/одложување 

во рамките на самата 

локација (начин и 

локација) 

Преработка, 

реупотреба или 

рециклирање 

со превземач 

(метод, 

локација, 

превземач) 

Одложување 

надвор од 

локација 

(метод, 

локација, 

превземач) 

t/месечно m3/месечно 

чистење 

канализација 

атмосферска 

канализација 

да се 

одреди во 

оваа фаза 

граници на Инсталацијата на овластена 

компанија,  врз 

основа на 

склучен договор 
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ТАБЕЛА VI.1.1 Емисии од парни котли во атмосфера  

(1 страна за секоја точка на емисија) 

Точка на емисија:  

Точка на емисија реф. бр: Оваа инсталација нема емисии од парен котел 

Опис: 

Географска локација по 

Националниот координатен 

систем (12 цифри, 6E, 6N): 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар (m): 

Висина на површина (m): 

Датум на започнување со 

емитирање: 

Карактеристики на емисијата: 

Вредности на парниот котел 

Излез на пареа: 

Топлински влез: 

 

Гориво на парниот котел 

Вид: 

Максимални вредности на кои горивото 

согорува 

% содржина на сулфур 

 

NOX 0oC.3% O2(Течност или Гас), 6% О2(Цврсто   

                                                             гориво) 

Максимален волумен на емисија m3/h  

Температура оC(max)              oC(min)                 oC(avg) 

(i) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно): 
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ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата  

Точка на емисија:  

Точка на емисија реф. бр. А2 – 1  

Опис: Оџак од филтер на индукционите печки 

Географска локација по 

Националниот координатен 

систем (12 цифри, 6E, 6N): 

598490 mE; 4647442.20 mN 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар (m):  

Висина на површина (m): 

0.8 

20 

Датум на започнување со 

емитирање: 

                                         2019 

Карактеристики на емисијата: 

(i) Волумен кој се емитува: 

Средна вредност/ден 590000 m3/ден Макс./ден 601000  m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

  25000  m3/h Мин. брзина на 

проток 

m.s-1 

(ii) Други фактори 

Температура   50  оC(max)                    10 oC(min)                  20  oC (ср.вредност) 

Извори од согорување: 

Волуменските изрази изразени како: □ суво.      влажно 

21 %О2 

 

(i) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно): 

 

60 min/h, 24 h/ден, 260 ден/год. 
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Емисиона точка реф. Бр.: А2 – 2  

Извор на емисија: Оџак од филтер во подготовка на песок 

Опис:  

Географска локација по UTM: 598399.87 mE ;  4647442.39 mN 

Детали за вентилација 

                       Дијаметар (m): 

Висина на површина (m): 

 

1.7 

20 

Датум на започнување со емитирање: 2019 

Карактеристики на емисијата: 

(i) Волумен кој се емитува: 

Средна вредност/ден 2800000  m3/ден Макс./ден   2900000  m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

  120000      m3/h Мин. брзина на 

проток 

m.s-1 

(ii) Други фактори 

Температура 45 оC(max)                    10 oC(min)                 40   oC(ср.вредност) 

Извори од согорување: 

Волуменските изрази изразени како: □ суво.      влажно 

_____ %О2 

 

(iii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија (средно): 

 

60 min/h , 24 h/ден, 260 ден/год 
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ТАБЕЛА VI.1.3: Главни емисии во атмосферата – Хемиски карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка) 

Референтен број на точка на емисија: А2 – 1 Оџак од филтер на индукционите печки 

Параметар Пред да се третира1 

 

Краток опис на третманот Како ослободено 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/год 

Средно Макс. Сред

но 

Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. 

PM 10 700 

 

 

1000 

 

17 20 Филтер станица (вреќаст 

филтер) 

8 10 0.25 0.3 1500 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок т.е. (0 оC, 101.3 kPa). Влажно/суво треба да биде дадено 

исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.  
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Референтен број на точка на емисија: А2 – 2 Оџак од филтер во подготовка на песок  

Параметар Пред да се третира1 

 

Краток опис на третманот Како ослободено 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/год 

Средно Макс. Сред

но 

Макс. Средно Макс. Средно Макс. Средно Макс. 

PM 10 2000 

 

 

5000 

 

240 600 Филтер станица (вреќаст 

филтер) 

8 10 95 1.2 6840 8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на температура и притисок т.е. (0 оC, 101.3 kPa). Влажно/суво треба да биде дадено 

исто како што е во табела VI.1.2 доколку не е нагласено на друг начин.  
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ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата – Помали емисии во атмосферата 

Точки на емисија 

Референтни броеви 

Опис Детали на емисијата1 Применет систем за 

намалување (филтри,...) материјал mg/Nm3(2) kg/h. kg/година 

A3 – 1   

А3 – 2  

А3 – 3  

А3 – 4 

А3 – 5 

А3 – 6 

А3 – 7 

А3 – 8 

А3 – 9 

 А3 – 10 

А3 – 11 

А3 – 12 

А3 – 13 

А3 – 14  

Пескара 

Завршна обработка 

Кровен вентилатор – 1  

Кровен вентилатор – 2 

Кровен вентилатор – 3 

Кровен вентилатор – 4 

Кровен вентилатор – 5 

Кровен вентилатор – 6 

Кровен вентилатор – 7 

Кровен вентилатор – 8 

Кровен вентилатор – 9 

Кровен вентилатор – 10 

Кровен вентилатор – 11 

Вентилатор на фарбара 

PM – 10  

PМ – 10  

PM – 10  

PМ – 10 

PM – 10  

PМ – 10 

PM – 10  

PМ – 10 

PM – 10  

PМ – 10 

PM – 10  

PМ – 10 

PМ – 10 

VOC 

1 

1 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0. 5 

0.5 

1∙10-4 

0.018 

0.009 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

0.003 

2∙10-4 

130 

   62 

   18 

   18 

   18 

   18 

   18 

   18 

   18 

   18 

   18 

   18 

   18 

  180 

Вреќаст филтер 

Вреќаст филтер (патрони) 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

Нема 

 

 

 

                                                

1 Максималните вредности на емисии треба да се зададат за секој емитиран материјал, концентрацијата треба да се наведат за максимум 30 минутен период. 

2 Концентрациите треба да се базираат при нормални услови на температура и притисок т.е. (0оС101.3kPa). Влажно/суво треба јасно да се истакне. 

Вклучете референтни услови на кислородот за изворите на согорување. 
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ТАБЕЛА VI.1.5: Емисии во атмосферата – Потенцијални емисии во атмосферата 

Точки на емисија 

реф.бр. (претставен во 

дијаграмот) 

Опис Дефект кој може да 

предизвика емисија 

Детали за емисијата 

(Потенцијални макс. емисии)1 

Материјал mg/Nm3 kg/час 

А4 – 1  Генератор на 

електрична енергија 

Прекин на снабдување со 

електрична енергија. Со 

генераторот се овозможува 

безбедно запирање на 

производниот процес 

NOx 2010 17.08 

CO 433 3.68 

SOx 132 1.12 

PM10 141 1.20 

TOC 160 1.36 

А4 – 2  Сигурносен вентил на 

резервоарот за течен 

нафтен гас 

Зголемување на притисокот 

во резервоарот поради 

прегревање или 

преполнување 

C3H8 

C4H10 

982000 

     1295000 

Неколку секунди 

                                                

1 Пресметајте ги потенцијалните максимални емисии за секој идентификуван дефект. 
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ТАБЕЛА VI.2.1: Емисии во површински води 

(1 страна за секоја емисија):  

Точка на емисија: Од Инсталацијата нема испуст во површински води  

Точка на емисија Реф. Бр:  

Извор на емисија  

Локација:  

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

 

Име на реципиентот 

(река, езеро...): 

 

Проток на реципиентот: ____________________ m3.s-1 проток при суво време 

 

 ____________________ m3.s-1 95% проток 

 

Капацитет на прифаќање 

на отпад (Дозволен 

самопречистителен 

капацитет): 

                                                                     kg/ден 

Детали за емисиите: Нема податоци  

(i) Емитирано количество 

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3   

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија  

(среднa вредност) 
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ТАБЕЛА VI.2.2: Емисии во површинските води – Карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка) 

Референтен број на точки на емисија: Од Инсталацијата нема испуст во површински води 

Параметар Пред да се третира 

 

Како што е ослободено % 

Ефикасност 

Макс. просечна 

вредност на час 

(mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност 

на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност 

на час 

(mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност 

на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 
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ТАБЕЛА VI.3.1: Испуштања во канализација 

(Една страна за секоја емисија) 

Точка на емисија: Испуст на санитарни отпадни води во канализациона мрежа: SW2 

Точка на емисија Реф. Бр: SW2 

Локација на поврзување 

со канализација: 

Од југозападната страна на Инсталацијата 

Референци од 

Националниот 

координатен систем (10 

цифри, 5E,5N): 

598724.00 m E,  4647286.00 m N 

 

Име на превземачот 

отпадните води: 

ЈКП „Никова Карев“, Пробиштип 

Финално одлагање: Пречистителна станица во с. Неокази  

Детали за емисијата: 

(i) Количина која се емитира 

Просечно/ден < 14 m3/ден Максимално/ден 14 m3/ден 

Максимална 

вредност/час 

< 0.58 m3/h  0.58 m3/h 

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Период на емисија  

(среднa вредност) 

 

   60 min/h,  24 h/ден,   260 ден/год.           
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ТАБЕЛА VI.3.2: Испуштања во канализација – Карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка) 

Референтен број на точка на емисија:  Нема податоци 

Параметар Пред да се третира 

 

Како што е ослободено % 

Ефикасност 

Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година Макс. 

просечна 

вредност на 

час (mg/l) 

Макс. 

просечна 

вредност на 

ден (mg/l) 

kg/ден kg/година 

  /  
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ТАБЕЛА VI.4.1: Емисии во почва (1 Страна за секоја емисиона точка) 

Емисиона точка или област: Испуст на атмосферски води после третман во таложник и 

маслофаќач: SW1 

Емисиона точка/област Реф. Бр.: SW1 

Патека на емисија: 

(бушотини, бунари, пропусливи слоеви, 

квасење, расфрлување итн.) 

квасење, пропусливи слоеви 

Локација: Таложник во кој се собираат атмосферските 

води од Инсталацијата 

Референци од Националниот координатен 

систем (10 цифри, 5 Исток, 5 Север): 

Дифузен извор 

 точка на испуст од таложник: 

598500.00 m Е, 4647551.00 m N 

Висина на испустот: 

(во однос на надморската висина на 

реципиентот) 

/ 

Водна класификација на реципиентот 

(подземното водно тело): 

/ 

Оценка на осетливоста од загадување на 

подземната вода (вклучувајќи го степенот на 

осетливост): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на изворите на 

подземна вода кои се во ризик (бунари, 

извори итн.): 

/ 

Идентитет и оддалеченост на површинските 

водни тела кои се во ризик: 

/ 

Детали за емисијата: 

(i) Количина која се емитира: Не може да се процени 

Просечно/ден m3 Максимално/ден m3 

Максимална 

вредност/час 

m3   

(ii) Период или периоди за време на кои емисиите се направени, или ќе се направат, 

вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучат почеток со 

работа/затворање): 

Периоди на емисија  

(средно) 

 

При атмосферски врнежи 
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ТАБЕЛА VI.4.2: Емисии во почвата – Карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка) 

Референтен број на емисиона точка/област:  Испуст на атмосферски води после третман во таложник и маслофаќач: SW1 

Параметар Пред третманот 

 

Како што е ослободено % 

Ефикасност 

Max. на час 

средно (mg/l) 

Max. Дневно 

средно (mg/l) 

kg/ден kg/година Max. средна 

вредност на час 

(mg/l) 

Max. средна 

вредност на ден 

(mg/l) 

kg/ден kg/година 

Суспендирани 

материи  

Не може да се процени.  

Количините и оптоварувањето на водите не може да се утврди, бидејќи ќе зависи од количината на врнежи и количината на 

цврсти материи и евентуални истекувања на масла и масти кои ќе се испираат од површината на Инсталацијата Масла и масти  
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ТАБЕЛА VI.5.1: Емисии на бучава – Збирна листа на изворите на бучава 

Извор Емисиона точка Реф. Бр Опрема Реф. Бр Звучен притисок1 

dBA на референтна оддалеченост 

Периоди на емисија 

Подготовка на песок и калапи N-1 Вентилатор на филтер 81.0 Континуирано 

Топење N-2 Вентилатор на филтер 80.0 Континуирано 

Пескара N-3 Вентилатор на филтер 81.0 Континуирано 

Вентилација на погон 

N-4 Кровен вентилатор 1 73.0 Континуирано 

N-5 Кровен вентилатор 2 73.0 Континуирано 

N-6 Кровен вентилатор 3 73.0 Континуирано 

N-7 Кровен вентилатор 4 73.0 Континуирано 

N-8 Кровен вентилатор 5 73.0 Континуирано 

N-9 Кровен вентилатор 6 73.0 Континуирано 

N-10 Кровен вентилатор 7 73.0 Континуирано 

N-11 Кровен вентилатор 8 73.0 Континуирано 

N-12 Кровен вентилатор 9 73.0 Континуирано 

N-13 Кровен вентилатор 10 73.0 Континуирано 

N-14 Кровен вентилатор 11 73.0 Континуирано 

Завршна обработка 

N-15 Завршна обработка 4 

(надвор) 

81.0 Континуирано 

N-16 Завршна обработка 3 81.0 Континуирано 

N-17 Завршна обработка 2 81.0 Континуирано 

N-18 Завршна обработка 1 81.0 Континуирано 

Компресор N-19 Компресор 72.0 Континуирано 

Фарбара N-20 Вентилатор 1 78.0 Континуирано 

                                                

1 За делови од постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност. 
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N-21 Вентилатор 2 78.0    Континуирано 

Табела VII.3.1: Квалитет на површинска вода 

(Лист 1 од 2) Точка на мониторинг/Референци од Националниот координатен систем: Во близина на Инсталацијата нема површински 

водотек 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

Метод на земање 

примерок (зафат, 

нанос итн.) 

Нормален 

аналитички 

опсег 

Метода/техника 

на анализа 

Датум Датум Датум Датум 

pH        

Температура        

Електрична проводливост EC        

Амониумски азот NH4-N        

Хемиска потрошувачка на 

кислород 

       

Биохемиска потрошувачка на 

кислород 

       

Растворен кислород O2 (р-р)        

Калциум Ca        

Кадмиум Cd        

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Железо Fe        

Олово Pb        

Магнезиум Mg        

Манган Mn        

Жива Hg        
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Квалитет на површинска вода (Лист 2 од 2) Не е релевантно 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

 

 

Метод на земање 

примерок (зафат, 

нанос итн.) 

Нормален 

аналитички 

опсег 

Метода/техника 

на анализа 

Датум Датум Датум Датум 

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

Сулфат SO4        

Цинк Zn        

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод TOC        

Вкупен оксидиран азот TON        

Нитрити NO2        

Нитрати NO3        

Фекални колиформни бактерии 

во раствор (  /100млс) 

       

Фосфати PO4        
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Табела VII.5.1: Квалитет на подземна вода 

Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем: Нема податоци за квалитет на подземни води (при хидрогеолошки 

истраги не се најдени подземни води) 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

Метод на земање 

примерок (смеса и 

сл.) 

Нормален 

аналитички 

опсег 

Метода/техника 

на анализа 

Датум Датум Датум Датум 

pH        

Температура        

Електрична проводливост EC        

Амониумски азот NH4-N        

Растворен кислород O2 (р-р)        

Остатоци од испарување 

(180оC) 

       

Калциум Ca        

Кадмиум Cd        

Хром Cr        

Хлор Cl        

Бакар Cu        

Цијаниди Cn, вкупно        

Железо Fe        

Олово Pb        

Магнезиум Mg        
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Манган Mn        

Жива Hg        

Никел Ni        

Калиум К        

Натриум Na        

 

Параметар Резултати 

(mg/l) 

Метода на земање 

примерок (зафат, 

нанос итн.) 

Нормален 

аналитички опсег 

Метода/техника 

на анализа 

Датум Датум Датум Датум 

Фосфати PO4        

Сулфати SO4        

Цинк Zn        

Вкупна базичност (како CaCO3)        

Вкупен органски јаглерод        

Вкупен оксидиран азот        

Арсен As        

Бариум Ba        

Бор B        

Флуор F        

Фенол        

Фосфор P        

Селен Se        

Сребро Ag        

Нитрити NO2        

Нитрати NO3        
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Фекални бактерии во раствор (   

/100млс) 

       

Вкупно бактерии во раствор ( 

/100mls) 

       

Ниво на водата (според надмор. 

висина на Пула) 
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ТАБЕЛА VII.5.2: Список на сопственици/поседници на земјиштето: Не е релевантно 

Сопственик на 

земјиштето 

Локација каде што се 

врши расфрлањето 

Податоци од мапа Потреба од фосфорно 

ѓубре за секоја фарма 

    

Вкупна потреба на Фосфорно ѓубре за секој клиент   ________ 

ТАБЕЛА VII.5.3: Распространување: Не е релевантно 

Сопственик на земјиште/Фармер__________________________ 

Референтна мапа________________________ 

Идентитет на површината  

Вкупна површина (ha)  

(а) Употреблива површина (ha)  

Тест на почвата за Фосфор mg/l  

Датум на правење на тестот за фосфор  

Култура  

Побарувачка на Фосфор (kg P/ha)  

Количество на мил расфрлена на самата 

фарма (m3/ha) 

 

Проценето количество Фосфор во милта 

расфрлена на фармата (kg P/ha) 

 

(б) Волумен што треба да се аплицира 

(m3/ha) 

 

Аплициран фосфор (kg P/ha)  

Вк. количество внесена мил (m3)  

Вкупна количина што може да се внесе на фармата.   

Концентрација на Фосфор во материјалот 

што се расфрла  

- kg Фосфор/m3 

Концентрација на Азот во материјалот што 

се расфрла 

- kg Азот/m3 

ТАБЕЛА VII.8.1 Оценка на амбиенталната бучава 

 

 

 

 

UTM Нивоа на звучен притисок 

(5 Север, 5 Исток) L(A)eq L(A)10 L(A)90 

Граница на инсталацијата 

Место 1: 4647572; 598460 45.6   

Место 2: 4647531; 598364 46.2   

Место 3: 4647214; 598607  44.1   

Локации 

осетливи на 
Нема осетливи локации во околината 
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бучава 

Место 1:     

Место 2:     

Место 3:     

Место 4:     

Забелешка: Сите локации треба да бидат назначени на придружните цртежи. 

ТАБЕЛА VIII.1.1: Намалување / контрола на третман 

Референтен број на емисионата точка: SW1 – Испуст на атмосферски води 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност на 

опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Концентрација на 

суспендирани 

материи и масла 

Таложник и 

маслофаќач за 

третман на  

атмосферски 

води 

Редовно 

одржување и 

чистење на 

таложникот и 

маслофаќачот 

/ / 

 

Контролен параметар Мониторинг кој треба 

да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за 

мониторинг 

Концентрација на 

суспендирани материи и 

масла  

Проверка на 

концентрацијата на 

суспендирани материи 

во таложник и 

концентрација на 

масла во атмосферски 

води после 

маслофаќач 

Визуелен 

мониторинг  

Периодични 

мерења од 

страна на 

акредитирана 

лабораторија 

Според стандард за 

акредитација на 

методата 

 Референтен број на емисионата точка: A2-1 - Испуст од филтер на електро-

индукциони печки 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Пад на притисок низ 

филтерот и емисии 

на прашина 

Вреќаст 

филтер 

Обезбедени 

резервни 

делови според 

упатствата на 

производителот  

/ / 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за мониторинг 

Пад на притисок 

низ филтерот и 

емисии на прашина 

Отчитување на 

притисок и контрола 

на емисија 

Визуелно и 

периодични 

мерења од 

страна на 

Според стандард за 

акредитација на методата 

                                                
1 Наброи ги оперативните параметри на системот за третман/намалување кои ја контролираат неговата функција. 
2 Наброј ја опремата потребна за правилна работа на системот за намалување/третман. 
3 Наброј ги мониторинзите на контролните параметри кои треба да се изведат. 
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акредитирана 

лабораторија 

 Референтен број на емисионата точка: A2-2 - Испуст од оџак на филтер од 

подготовка на песок 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Пад на притисок низ 

филтерот и емисии 

на прашина 

Вреќаст 

филтер 

Обезбедени 

резервни 

делови според 

упатствата на 

производителот 

/ / 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за мониторинг 

Пад на притисок 

низ филтерот и 

емисии на прашина 

Отчитување на 

притисок и контрола 

на емисија  

Визуелно и 

периодични 

мерења од 

страна на 

акредитирана 

лабораторија 

Според стандард за 

акредитација на методата 

 Референтен број на емисионата точка: A3-1 - Испуст од оџак на филтер од 

пескара  

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Пад на притисок низ 

филтерот и емисии 

на прашина 

Вреќаст 

филтер 

Обезбедени 

резервни 

делови според 

упатствата на 

производителот  

/ / 

 

Контролен 

параметар 

Мониторинг кој 

треба да се изведе3 

Опрема за 

мониторинг 

Калибрирање на 

опремата за мониторинг 

Пад на притисок 

низ филтерот и 

емисии на прашина 

Отчитување на 

притисок и контрола 

на емисија  

Визуелно и 

периодични 

мерења од 

страна на 

акредитирана 

лабораторија 

Според стандард за 

акредитација на методата 

 Референтен број на емисионата точка: А3-2 - Испуст од оџак на филтер од 

завршна обработка 

Контролен 

параметар1 

Опрема2 Постојаност 

на опремата 

Калибрација 

на опремата 

Поддршка на 

опремата 

Пад на притисок низ 

филтерот и емисии 

на прашина 

Вреќаст 

филтер 

Обезбедени 

резервни 

делови според 

упатствата на 

производителот  

/ / 

 

Контролен Мониторинг кој Опрема за Калибрирање на 
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параметар треба да се изведе3 мониторинг опремата за мониторинг 

Пад на притисок 

низ филтерот и 

емисии на прашина 

Отчитување на 

притисок и контрола 

на емисија  

Визуелно и 

периодични 

мерења од 

страна на 

акредитирана 

лабораторија 

Според стандард за 

акредитација на методата 

ТАБЕЛА IX.1.1: Мониторинг на емисиите и точки на земање на примероци (1 табела за 

секоја точка на мониторинг) 

Референтен број на емисионата точка: А2-1 - Испуст од оџак на филтер на електро-

индукциони печки 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните 

места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10) Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 или друг 

акредитиран метод 

Референтен број на емисионата точка: А2-2 - Испуст на оџак од филтер од погонот за 

песок 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10) Два пати   

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 или 

друг акредитиран 

метод 

Референтен број на емисионата точка: А3-1 - Испуст на оџак од филтер на пескара 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10) Два пати   

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 или 

друг акредитиран 

метод 

Референтен број на емисионата точка: А3-2 - Испуст на оџак од филтер на завршна 

обработка 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Прашина (PM10) Два пати   

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

MKC EN 

146261:2007 

MKC ISO 9096 или 

друг акредитиран 

метод 

Референтен број на емисионата точка: SW1 - Испуст од таложник за атмосферски води 

Параметар Фреквенција 

на 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

Метод на 

анализа/техника 
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мониторинг примероци 

Суспендирани 

материи 

Два пати   

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

Акредитиран 

метод 

MKC ISO 11923 

Минерални масла Два пати   

годишно 

Обезбеден 

пристап до 

мерно место 

Акредитиран 

метод 

MKC ЕNISO 9377-

2 

ТАБЕЛА IX.1.2 Мерни места и мониторинг на животната средина 

(1 табела за секоја точка на мониторинг) 

Референтен број на точката на мониторинг: АА1 – На источна граница на 

Инсталацијата 

Параметар Фреквенц

ија на 

монитори

нг 

Пристап до 

точките на 

мониторинг 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Суспендирани 

честички со 

големина до 10 

микрометри (PM10) 

Два пати 

годишно 

Лесен 

пристап 

EN 12341 - Собирање на PM10 фракцијата 

од суспендирани материи во воздухот 

исталожени во филтерот и гравиметриско 

определување на масата 

Референтен број на точката на мониторинг: АА2 – На северна граница на 

Инсталацијата 

Параметар Фреквенциј

а на 

мониторин

г 

Пристап 

до точките 

на 

монитори

нг 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Суспендирани 

честички со 

големина до 10 

микрометри (PM10) 

Два пати 

годишно 

Лесен 

пристап 

EN 12341 - Собирање на PM10 фракцијата 

од суспендирани материи во воздухот 

исталожени во филтерот и гравиметриско 

определување на масата 

Референтен број на точката на мониторинг: N1 - Источна граница на Инсталацијата 

Параметар Фреквенција на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на 

земање на 

примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Lд (ден) 

Lв (вечер) 

Lн (ноќ) 

LAeq 

LAmax  

Два пати 

годишно 

Обезбеден 

пристап до мерно 

место 

МKC ISO 1999-2 

2010 

Стандарден 

акредитиран метод 

Референтен број на точката на мониторинг: N2 - Северна граница на Инсталацијата 

Параметар Фреквенција 

на 

мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техника 

Lд (ден) 
Lв (вечер) 
Lн (ноќ) 
LAeq 
LAmax  

Два пати 

годишно 

Обезбеден пристап 

до мерно место 

МKC ISO 1999-2 

2010 

Стандарден 

акредитиран метод 
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Референтен број на точката на мониторинг: N3- Западна граница на Инсталацијата 

Параметар Фреквенција 

на мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техник

а 

Lд (ден) 

Lв (вечер) 

Lн (ноќ) 

LAeq 

LAmax 

Два пати 

годишно 

Обезбеден пристап 

до мерно место 

МKC ISO 1999-2 

2010 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Референтен број на точката на мониторинг: N4- Јужна граница на Инсталацијата 

Параметар Фреквенција 

на мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техник

а 

Lд (ден) 

Lв (вечер) 

Lн (ноќ) 

LAeq 

LAmax 

Два пати 

годишно 

Обезбеден пристап 

до мерно место 

МKC ISO 1999-2 

2010 

Стандарден 

акредитиран 

метод 

Референтен број на точката на мониторинг: NIR-1- Источна граница на Инсталацијата 

Параметар Фреквенција 

на мониторинг 

Пристап до 

мерните места 

Метод на земање 

на примероци 

Метод на 

анализа/техник

а 

Нејонизирач

ко зрачење 

Еднаш годишно Обезбеден пристап 

до мерно место 

Акредитиран 

метод 

Стандарден 

акредитиран 

метод 
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1. ВОВЕД 

Друштвото за трговија, производство и услуги „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ, Скопје ќе  

врши активности за производство на одливци од сив и нодуларен лив во Инсталација 

изградена во индустрискиот комплекс во КО Неокази, општина Пробиштип, на локација 

која ќе биде регистрирана како Подружница 31 (во понатамошниот текст: Инсталација 

Кранфилд Фаундри“ или само Инсталација).    

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3, Пробиштип е во приватна 

сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги „Кранфилд Фаундри“ 

ДООЕЛ Скопје чиј основач е руски инвеститор, што може да се види во Тековната 

состојба, издадена од Централен Регистар на Република Македонија (види Додаток 1). 

Во согласност со податоците од Централниот регистар, Друштвото за трговија, 

производство и услуги „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ, Скопје е со седиште во Скопје, но 

за извршување на дел од административните работи поврзани со Инсталацијата која се 

наоѓа во КО Неокази, Пробиштип основана е Подружница 1, лоцирана во Пробиштип. 

Локацијата на која се гради Инсталацијата ќе биде регистрирана како Подружница 3. Со 

целосната изградба на Инсталацијата, активностите од Подружница 1 ќе бидат 

префрлени во Подружница 3.  

До периодот на регистрација на Подружница 3, писмената комуникација помеѓу 

Операторот на Инсталацијата и Надлежниот орган (МЖСПП) ќе се врши на поштенската 

адреса на компанијата: Булевар „Партизански Одреди“ бр. 14, влез 1, кат 3, локал 2,  

1000 Скопје. Со регистрацијата на Подружница 3, како и со префрлањето на 

активностите од Подружница 1 ќе настанат промени во централниот регистар, како и во 

адресата за комуникација, за што надлежниот орган ќе биде навремено информиран.  

Во објектот „Леарница“, производствениот процес на леење на сиво и нодуларно железо 

е поделен на 5 независни меѓусебно поврзани процеси, поточно: 

a) Подготовка на течен метал во индукциски печки, 

б) Подготовка на калаперска мешавина (калаперски песок), 

в) Изработка на песочно јадро2, 

г) Изработка на калапи за леење, леење и ладење, 

д) Завршна обработка на одлеаноци - готови производи. 

                                                           

1 Локацијата на Инсталацијата ќе биде регистрирана како Подружница 3. Во моментот кога 

истата ќе биде внесена во Централен регистар, Операторот на Инсталацијата до 

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе достави копија од Изводот од 

централен регистар.  

2 Во Инсталацијата за изведување на оваа активност моментално не се предвидени активности 

кои вклучуваат поставување на опрема и машини за производство на јадра. Во периодот кога 

Операторот ќе одлучи да ја изведува оваа активност, навремено ќе достави барање до 

Министерството за животна средина и просторно планирање за дополнување на Интегрираната 

еколошка дозвола со оваа активност.  
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Покрај овие производствени погони во објектот ќе бидат поставени магацински, 

административни простории и сл. додека надвор од објектот поставени се филтер 

станици за третман на емисиите од печките, пескарата, припрема на песок, завршна 

обработка, трафостаници, резервоар за ТНГ, компресорска станица, генератор за 

струја, привремени административни контејнери, сообраќајна и хидротехничка 

инфраструктура и др. Дополнително ќе се градат објекти за комплетирање на 

производните активности (фарбара), потоа објект за складирање на отпад, таложник и 

маслофаќач за третман на атмосферските води.  

Вкупната површина на Инсталацијата со сите главни и придружни и помошни објекти 

изнесува 84465.00 m2, од кои на површина од 42232.5 m2 е поставен објектот за леење 

на сиво и нодуларно железо.  

Како што претходно е спомнато, земјиштето на кои е изградена Инсталацијата и 

oбјектите се во приватна сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги 

„Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ Скопје. Сопственоста на земјиштето и објектите е 

потврдена во Имотните листови приложени во Додаток 2.  

Со цел добивање на сите потребни дозволи за изградба на главните и придружните 

објекти во Инсталацијата, Операторот има подготвено планска и проектна 

документација. Согласно изработената документација, Министерството за животна 

средина и просторно планирање има издадено Решение за издавање на согласност за 

спроведување на проектот – Изградба на леарница за железо и производи од железо 

во Општина Пробиштип со бр. 11-415/3 од 08.06.2016 година. Врз основа на добиеното 

Решение и доставената проектна документација, на Инвеститорот му се одобри 

изградбата на градбата „Индустриски комплекс за леарница за железо и производство 

на железо на КП 45/2 КО Неокази“ – Општина Пробиштип од страна на Министерството 

за транспорт и врски (бр. 27 Уп-215/2018 Е од 09.07.2018 година). Во Додаток 3 се 

приложени Решението за издавање на согласност за спроведување на проектот од 

страна на Министерство за животна средина и просторно планирање, како и 

Одобрението за градење од Министерството за транспорт и врски. 

Проектираниот капацитет на Инсталацијата е предвидено да изнесува 13 650 t/год 

одлеаноци од сив и нодуларен лив, додека оперативниот капацитет е предвиден да 

изнесува 12 000 t/год.  

Во согласност со Уредбата за определување на инсталациите, за кои се издава 

интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со оперативен план 

и временскиот распоред за поднесување барање за дозвола за усогласување со 

оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/05), во 

Инсталацијата се изведуваат активности кои припаѓаат во Прилог I, точка 2 

Производство и преработка на метали, 2.4 Леарници за ферометали со производствен 

капацитет над 20 t/ден. 

Врз основа на горенаведеното, Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, поднесува барање 

за добивање А - Интегрирана еколошка дозвола до Министерството за животна средина 

и просторно планирање за работата на Инсталацијата. 
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1. ВОВЕД 

1.1. Макролокациска поставеност на Инсталацијата 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ се наоѓа во индустриската зона на Неокази, КО 

Неокази, општина Пробиштип. Општина Пробиштип зафаќа површина од 325,57 km2, се 

простира на надморска височина од 330 до 1200 m, со просечна густина на населеност 

од 51 жител на km2.  

Општината Пробиштип има мошне поволна географска положба во однос на 

сообраќајната поврзаност со останатите населени места од регионот, бидејќи лежи 

помеѓу две многу важни сообраќајни артерии, Брегалничката преку која се поврзува со 

градовите Кочани, Штип, Велес и Скопје и Криворечката од која еден крак поминува 

преку градовите Кратово, Куманово и Скопје, а вториот крак преку градовите Кратово, 

Крива Паланка и Република Бугарија.   

На следната слика, претставена е Топографска карта на пошироката област на која е 

прикажана местоположбата на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“   

 
Слика 1 Топографска карта на пошироката област со прикажана местоположба на 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ 
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Местоположбата на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, во однос на Република 

Северна Македонија и општина Пробиштип е претставена на следната слика. 

        

Слика 2 Локација на општина Пробиштип во однос на Република Северна Македонија и 

локација на „Кранфилд Фаундри“ во однос на општина Пробиштип  

На следната слика е прикажана сателитската снимка на пошироката област на 

Инсталацијата.  

 

Слика 3 Сателитска снимка на Инсталацијата и поширокото опкружување 

1.2. Опис на локацијата на Инсталацијата  

Инсталацијата се наоѓа во индустриска зона наменета за тешка и загадувачка 

индустрија, дефинирана со Државна урбанистичка планска документација за изградба 

на Индустриски комплекс во општина Пробиштип.   



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3, Пробиштип Страна 5 од 9 

Прилог I.2 

Границите на Инсталацијата се дефинирани со координати, приложени во Додаток 1.  

На следната слика се прикажани границите на Инсталацијата (обележани со црвена 
боја).  

 

Слика 4 Граници на Инсталацијата 
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Вкупната површина на Инсталацијата изнесува 84465 m2, од кои само 30162 m2 ќе бидат 

под објекти во кои ќе се одвиваат главните и помошните активности во Инсталацијата.   

Во потесната околина, Инсталацијата од сите три страни граничи со неизградено ридско 

земјиште. Инсталацијата е поставена на благо ридест терен во м.в. Страна во атарот 

на село Неокази, поточно 1 km јужно од градот Пробиштип и исто толку северно од 

селото Неокази, во продолжение на Индустрискиот комплекс за производство на 

акумулатори ТАБ-МАК. Оддалеченоста од Индустрискиот комплекс за производство на 

акумулатори ТАБ-МАК е на околу 300 метри воздушна линија од Инсталацијата.  

На сртот од ридот Озрен кој се наоѓа северно од Инсталацијата, формирана е 

несанитарна депонија на комунален отпад која ја управува ЈКП „Никола Карев“, а 

западниот срт граничи со оперативната депонија на флотациска јаловина на рудникот 

Злетово. 

За снабдување со електрична енергија изграден е далновод, а исто така поставена е 

трафостаница ТС 110 kV/20kV во граници на опфатот, преку која објектот ќе се снабдува 

со електрична енергија.  

 

Слика 5 Сателитска снимка на Инсталацијата обележана на Google map (Извор: 

Катастар на недвижности на РМ) 

На следните слики е прикажано дел од опкружувањето на Инсталацијата.  
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Слика 6 Непосредно опкружување на Инсталацијата 
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Координати на Инсталацијата 
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1. 7598782.25 4648419.02 
2. 7598798.26 4648425.87 
3. 7598820.56 4648440.20 
4. 7598857.62 4648479.63 
5. 7598885.18 4648468.41 
6. 7598889.88 4648474.09 
7. 7598880.95 4648508.48 
8. 7598902.04 4648488.81 
9. 7598937.75 4648507.45 

10. 7598972.01 4648475.54 
11. 7598986.86 4648463.52 
12. 7598989.83 4648416.06 
13. 7598995.54 4648378.68 
14. 7599007.01 4648342.45 
15. 7599018.99 4648318.80 
16. 7599021.74 4648313.38 
17. 7599025.99 4648307.18 
18. 7599038.97 4648288.24 
19. 7599071.66 4648256.15 
20. 7599122.03 4648220.93 
21. 7599144.40 4648201.20 
22. 7599162.92 4648185.94 
23. 7599186.65 4648168.07 
24. 7599201.18 4648155.00 
25. 7599182.88 4648133.50 
26. 7599167.29 4648115.17 
27. 7599068.92 4648085.37 
28. 7599006.06 4648076.77 
29. 7598980.61 4648120.26 
30. 7598937.07 4648187.32 
31. 7598935.15 4648190.28 
32. 7598934.67 4648189.54 
33. 7598919.58 4648160.05 
34. 7598901.49 4648155.14 
35. 7598875.09 4648189.25 
36. 7598837.65 4648254.24 
37. 7598823.75 4648278.60 
38. 7598816.09 4648305.60 
39. 7598814.36 4648326.50 
40. 7598788.12 4648377.27 
41. 7598781.37 4648394.21 
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1. ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

1.1. Краток историјат за работењето на Инсталацијата  

Друштвото за трговија, производство и услуги „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ, Скопје ќе  

врши активности за производство на одливци од сив и нодуларен лив во Инсталација 

изградена во индустрискиот комплекс во КО Неокази, општина Пробиштип, на локација 

која ќе биде регистрирана како Подружница 3 (во понатамошниот текст: Инсталација 

Кранфилд Фаундри“ или само Инсталација). 

Во периодот од 2014-2019 изработена е целокупната документација за изградба на 

Инсталацијата, а исто така делумно или целосно се изградени објектите во 

Инсталацијата и помошната инфраструктура за нејзино непречено работење, како 

сообраќајно поврзување, водоснабдување и одведување на отпадни води, 

обезбедување на електрична енергија и сл.   

Во Инсталацијата ќе се вршат дејности и активности за производство на одлеаноци од 

сив и нодуларен лив на површина од околу 8,5 ha. 

1.2. Опис на главните активности во Инсталацијата 

Инсталацијата ја сочинува модерна високо - автоматска леарница проектирана за голем 

обем на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив.  

Производството на леење на сиво и нодуларно железо ќе се врши во 5 независни 

меѓусебно поврзани процеси: 

а) Подготовка на течен метал во индукциски печки, 

б) Подготовка на калапарска мешавина (калапарски песок), 

в) Изработка на песочно јадро1, 

г) Изработка на калапи за леење, леење и ладење, 

д) Завршна обработка на одлеаноци - готови производи. 

Проектираниот капацитет на топење метал во Инсталацијата изнесува 17 600 

тони/годишно, додека за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив изнесува 

13 650 тони/годишно. Опeрaтивниот капацитет на производство на одлеаноци ќе 

изнесува 12 000 тони/годишно.  

Операторот на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, до Министерството за животна 

средина и просторно планирање доставува барање за добивање на А-Интегрирана 

еколошка дозвола за производство на 13 650 тони/годишно одлеаноци од сив и 

нодуларен лив.  

                                                

1 Во Инсталацијата за изведување на оваа активност моментално не се предвидени активности 

кои вклучуваат поставување на опрема и машини за производство на јадра. Во периодот кога 

Операторот ќе одлучи да ја изведува оваа активност, навремено ќе достави барање до 

Министерството за животна средина и просторно планирање за дополнување на Интегрираната 

еколошка дозвола со оваа активност.  
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Инсталацијата ќе работи 52 недели во годината, по 5 работни дена во годината или 

приближно 260 дена, во 3 (три) работни смени по 8 (осум) работни часа во една смена. 

Вкупниот број на вработени во Инсталацијата ќе изнесува 108. 

1.3. Главни и придружни објекти во Инсталацијата, опис на активностите кои се 

изведуваат во објектите и опремата  

За непречено одвивање на производните активности во рамките на Инсталацијата 

изграден е објект со намена производен погон, во кој се поставени повеќе погони, а исто 

така изградени се и други објекти кои се во функција на производните активности во 

Инсталацијата, односно:  

1. Портирница 

2. Вага 

3. Трафостаница 110 kV/20 kV 

4. Трафостаница 20 kV/0.4 kV 

5. Електро соба за трафостаница 

6. Компресор 

7. Филтер станица за печки 

8. Филтер станица за пескара 

9. Филтер станица за припрема на песок 

10. Привремени контејнери (тоалет, туш, кантина, канцеларија) 

11. Локација за отпад (огноотпорен, од филтер станици, останат отпад) 

12. Припрема на песок 

13. Калапара 

14. Магацин за јадра 

15. Јадров оддел  

16. Боксови за суровини 

17. Печки 

18. Завршна обработка 

19. Машинска работилница за оддржување 

20. Администрација.  

21. Магацин за масла и адитиви 

22. Магацин за огноотпорни материјали 

23. Лабораторија 

24. Фарбара 
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25. Место за чување горива (бензин и плин) 

26. Резервоар за LPG (ТНГ)  

27. Филтер станица за оддел за завршна обработка 

28. Тоалети 

29. Магацин за готови производи 

30. Генератор 

31. Таложник и маслофаќач за атмосферски води  

32. Приклучна шахта за санитарна вода 

На следната слика е прикажана поставеноста на објектите кои ја сочинуваат 

Инсталацијата, како и распоредот на погоните во внатрешноста на објектот. 
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Слика 1 Поставеност на објектите кои ја сочинуваат Инсталацијата и распоред на погоните 
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Слика 2 Легенда на поставеност на објектите кои ја сочинуваат Инсталацијата 

1.4. Главни и придружни објекти во Инсталацијата, опис на активностите кои се 
изведуваат во објектите и опремата  

Во Инсталацијата главен погон е објектот „Леарница“, каде ќе се изведуваат низа главни 

активности за производство на готов производ, односно одлеаноци од сив и нодуларен 

лив. 

Во овој објект се сместени погоните каде ќе се врши: подготовка на течен метал во 

индукциони печки, подготовка на калаперска мешавина (калерски песок), изработка на 

калапи за леење, леење и ладење, како и завршна обработка на одлеаноци - готови 

производи. Во продолжение даден е опис на главните и помошните активности во 

погоните.   

 Погон „Печки“ (Подготовка на метал) 

Во погонот Печки ќе се врши подготовка на метал, од кој во понатамошната фаза на 

производство ќе се произведуваат одлеаноци. Во овој погон инсталирани се две 

средно-фреквентни индукциони печки, чиј производител е германската компанија AБП, 

лидер во Европа во производството на индукциони печки.  

Во индукционите печки ќе се врши топење на метал и тоа: повратен метал (материјал 

од претходниот кастинг), секундарен (отпаден) челик и секундарно железо.  
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На следната слика е даден приказ на изгледот на погонот за подготовка на метал, од 

леарница иста на леарницата Кранфилд.   

 

Слика 3 Погон за топење метал  

Материјалот за топење ќе се складира во магацин за материјали за топење, на шемата 

означен како Боксови за суровини и истиот има капацитет од околу 500 t. Магацинскиот 

простор зафаќа површина од 300 m2. Магацинот е поделен на боксови (кутии) кои се 

одделени со дрвени прегради-ѕидови. Секоја од кутиите служи за различен тип 

(квалитет) на материјалот за топење.  

 Погон „Припрема на песок“ 

Погонот за припрема на песок каде ќе се прави калаперската мешавина го сочинуваат: 

магнетен сепаратор за отстранување на металните нечистоти, транспортери со 

подвижни ленти (хоризонтални, коси и вертикални), силоси за складирање на песок, 

систем за ладење во кои се врши пред-навлажнување, миксер за мешање, систем на 

дозирање, како и придружна автоматика за контрола на процесите.  

 

Слика 4 Дел од погонот за подготовка на песок 
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Силосите за складирање на песок и адитиви со помош на транспортен систем ќе се 

поврзуваат со машините во погонот. Во Инсталацијата се поставени два силоса со 

капацитет од 60 t (2x60 t) и истите ќе се користат за складирање на повратен песок, 

додека во три силоси со капацитет од 6,5 t (3x6.5 t) ќе се врши складирање на песок, 

бентонит и премикс). На следната слика се прикажани силосите за складирање на песок 

и адитиви.  

 

Слика 5 Силоси за складирање на песок и адитиви 

 Погон „Калапара“ 

Во овој погон ќе се врши изработка на калапи за лиење, лиење на металот, ладење, 

односно производство на метални одлеаноци. Поконкретно, во овој погон поставен е 

транспортерот кој е поделен на три дела – дел со подготвени калапи, линија за лиење 

и линии за ладење. 

 Погон „Завршна обработка“   

Во овој погон ќе се врши одделување на вливниот систем од одлеаноците, пескарење, 

брусење и пакување на одлеаноци (готови производи). 

Покрај наброените погони, во внатрешниот дел на Леарницата ќе бидат сместени: 

 Лабораторија 

Лабораторија ќе ја сочинуваат три засебни лаборатории, во кои ќе се врши испитување 

на метал, песок, како и испитување на карактеристиките на произведените одлеаноци. 

Лабораториите ќе бидат опремени со соодветна опрема за вршење на потребите 

анализи, односно:  

 Лабораторија за метал: Спектрофотометар-електронски уред за хемиска 

анализа на метал (примерок од печка), 

 Лабораторија за песок: Сита за гранулација на песок и универзален уред за 

испитување на механичките својства на калаперската мешавина, 

 Маханичка лабораторија: Кидалка-уред за мерење на елонгација на 

одлеаноците, Бринел апарат – апарат за мерење на цврстината, Преса за 
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мерење на фрактурата на цврстината и Оптички микроскоп за контрола на 

микроструктурата на металот. 

 Магацин за огноотпорни материјали 

Во посебен одделен простор, поточно магацин ќе бидат сместени огноотпорните 

материјали, како сува маса за лонци, сува маса за печки, материјали за огноотпорен 

бетон, огноотпорен малтер, огноотпорни цигли и сл. кои ќе се користат за индукционите 

печки и леарските лонци. Дополнително, во овој магацин ќе се чуваат адитиви за 

финален третман на течен метал.  

 Магацин за готов производ 

До погонот за завршна обработка, во посебен одделен простор, поточно магацин ќе 

бидат сместени готовите производи.  

 Машинска работилница за одржување 

Во внатрешниот дел од објектот Лерница ќе биде поставена машинска работилница за 

одржување на машините и опремата во Инсталацијата.  

 Администрација и тоалети 

Во внатрешноста на леарницата ќе се опреми соодветен санитарен и административен 

простор за задоволување на потребите на административниот и техничкиот кадар во 

Инсталацијата. 

 Магацин за јадра и јадров оддел 

Погонот за производство на јадра, како и магацинот за нивно складирање дополнително 

ќе се уредуваат и истите не се дел од ова Барање за добивање А-Интегрирана еколошка 

дозвола.  

Од надворешната страна на објектот Леарница ќе бидат поставени:  

 Филтер станица од припрема на песок и калаперка мешавина 

Од надворешната страна на Леарницата, во близина на силосите сместена е филтер 

станицата од погонот за припрема на песок и подготовка на калаперска мешавина, со 

испуст на емисии во атмосферата (оџак). Филтер станицата ќе биде затворена, додека 

од надворешна страна ќе биде видлив само испустот на емисии. 



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3 Пробиштип                                              Страна 12 од 31                     
Прилог II                                                                                                            

 

 

Слика 6 Филтер станица со оџак од погонот за припрема на песок и калаперска мешавина 

 Фарбара  

Фарбарата ќе биде изградена во близина на филтер станицата од пескарење. Во 

фарбарата ќе се врши површинска заштита на одливци-фарбање. Оваа активност ќе се 

изведува по потреба, односно по барање на купувачите. Се планира овој објект да биде 

со димензии од 300 m2 и висина од 8 m.  

 Компресорска станица 

Снабдувањето со компримиран воздух ќе се изведува континуирано, со помош на две 

компресорски единици, секоја со моќност од 115 kW и капацитет од 300 Nm3/h. 

Компресорската станица ќе биде поставена во затворен објект.  

 Генератор за струја 

Веднаш до трафостаницата (20/0.4 kV), од надворешната страна на објектот Леарница 

ќе биде поставен генератор за струја, кој има за цел да обезбеди струја, при прекин на 

снабдувањето на Инсталацијата со електрична енергија, за соодветно запирање на 

производниот процес. Генераторот за струја ќе работи на нафта. Истиот во себе содржи 

резервоар за складирање на нафтата, со капацитет од 500 l. 
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Слика 7 Генератор за струја 

 Филтер станица за печки 

Од надворешната страна на Леарницата сместена е филтер станицата за печки во која 

ќе се собираат гасовите од индукционите печки, со испуст на емисиите во атмосферата.   

 

Слика 8 Филтер станица за печки и оџак 

 Филтер станица за пескара 

Од надворешната страна на Леарницата, до филтер станицата за печки сместена е 

филтер станицата за пескарата. 
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Слика 9 Филтер станица за пескара 

 Филтер станица од завршна обработка 

Веднаш до Филтер станицата од пескарата, поставена е филтер станицата од 

завршното одделение.  

 

Слика 10 Филтер станица од завршно одделение 

 Место за чување на горива (бензин и плин) 

Во овој простор ќе се врши складирање на бензин во канистри, како и плински боци кои 

ќе се користат за транспортните возила, односно за виљушкарите. Просторот за чување 

на горивата ќе биде во форма на кафез, односно ограден со решетки.   
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 Резервоар за (LPG) ТНГ 

Од надворешната страна на објектот ќе биде поставен резервоар за ТНГ (со капацитет 

од 3-5 m3) и истиот ќе се користи за загревање на огноотпорните облоги на печките, 

лонците во процесот на одржување и подготовка за употреба, како и за загревање на 

капалите подготвени за леење. 

 Привремени контејнери (тоалет, туш, кантина, канцеларија) 

Привремените контејнери ќе бидат поставени од северната страна на производниот 

погон, со цел привремено задоволување на потребите на работниците и 

административниот кадар од простории за одржување на хигиена и санитарни потреби, 

простории во кои ќе земаат оброк, како и изведување на административните работи. Со 

комплетирање на административниот дел во внатрешноста на производниот погон, 

овие контејнери ќе се отстранат.   

 Магацин за масла и адитиви  

Магацинот за складирање на масла и адитиви ќе биде од надворешната страна на 

леарницата, но истиот ќе биде затворен објект кој всушност претставува дел од 

објектот. Во овој магацин ќе се врши складирање на хидраулично масло за одржување 

на хидрауличните системи, како и адитиви.  

 Локација за складирање отпад (огноотпорен, од филтер станици, друг 

отпад) 

Во рамките на Инсталацијата на засебна локација ќе се врши времено складирање на 

отпад од огноотпорен материјал, отпад од филтер станиците, како и друг вид на отпад. 

За таа цел се планира да се изгради објект со површина од 400 m2, со четири независни 

бокса од 100 m2, поделени внатре во зависност од потребите. Објектот ќе биде покриен 

со настрешница со висина од 3 m.   

 Трафостаници 

Снабдувањето со електрична енергија на целата Инсталација ќе се врши преку 

трансформаторски единици. Главната линија на електричната линија високонапонска 

110 kV/20 kV се снабдува преку високонапонски далековод. Оваа трафостаница се 

наоѓа од јужната страна на Леарницата. Другата трафостаница 20kV/0,4kV се наоѓа до 

генераторот за струја. Истата ќе биде поставена во затворен објект. До 

трафостаницата, во затворен објект е сместена електро соба за трафостаницата. 

 Вага 

На влез во Инсталацијата ќе биде поставена вага на која се врши мерење на суровините 

и готовите производи, при влез и излез од Инсталацијата.  

 Портирница 

На влезот во Инсталацијата ќе биде изградена портирница и секој влез и излез на 

возила и луѓе ќе биде строго контролиран од страна на вработеното лица од 

портирница. 
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Покрај објектите, во Инсталацијата ќе биде поставена сообраќајна инфраструктура, 

како хидротехничка инфраструктура (водоводна и канализациона мрежа), односно: 

 Сообраќајници и паркинг простор  

Во внатрешноста на Инсталацијата поставени се внатрешни сообраќајници, како и 

паркинг простор наменет за паркирање на 35 лесни возила, како и паркинг простор 

наменет за паркирање на 5 тешки товарни возила. 

  Хидротехничка инфраструктура  

Во Инсталацијата во фаза на изградба е хидротехничката инфраструктура за 

водоснабдување и одведување на отпадни води (санитарни и атмосферски) и нивно 

поврзување со водоснабдителната и колекторска мрежа.  

Инсталацијата ќе се снабдува со санитарна вода за санитарни и технички потреби од 

два независни системи, односно од пумпната станица „Ратавица“ и од градската 

водоводна мрежа. Техничката вода ќе се користи во технолошкиот процес за подготовка 

на калаперска мешавина и за дополнување на системот за ладење на печката. Исто 

така, техничка вода ќе се користи и за противпожарна заштита, односно за ПП хидранти 

и во случај на итни потреби.   

Мрежата за обезбедување и дистрибуција на водата во рамките на Инсталацијата, како 

и потрошувачката на водата за различни намени подетално се објаснети во поглавје V, 

од ова Барање.  

Водата во технолошкиот процес ќе се користи исклучиво за ладење преку 

рециркулација во посебни затворен систем за размена на топлина, така што отпадни 

води од технолошкиот процес нема да се генерираат.  

Генерираните санитарни води ќе се испуштаат во канализационен систем предвиден за 

индустриската зона. Овие води ќе се носат на третман во пречистителната станица за 

третман на отпадни води во село Неокази.  

Атмосферските води ќе се собираат во индивидуална атмосферска канализација. Оваа 

канализација ќе ги прифаќа водите од покривните површини, површините на улиците и 

паркинзите, како и зелените површини. 

Заради природата на активностите, а со цел да се обезбеди максимална заштита на 

водите, пред испуст на  атмосферските води од Инсталацијата истите ќе се третираат 

во таложник и сепаратор за масла (маслофаќач), кој ќе има превентивна намена, со цел 

да ги задржи суспендираните материи и маслата во случај на нивно инцидентно 

истекување. После третман истите ќе се испуштаат слободно да истекуваат. Детален 

опис на таложникот и маслофаќачот е прикажан во Прилог 8.  
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1.5. Опис на технолошките процеси во Инсталацијата 

Во Инсталацијата ќе се изведуваат низа технолошки процеси и операции, со цел 

производство на бараниот производ.  

Како што претходно е спомнато, производниот процес на лиење на сиво и нодуларно 

железо е поделен на независни меѓусебно поврзани процеси: 

а) Подготовка на течен метал во индукциски печки, 

б) Подготовка на калапарска мешавина (калапарски песок), 

в) Изработка на калапи за леење, леење и ладење, 

д) Завршна обработка на одлеаноци - готови производи.  

Производниот процес на лиење на сиво и нодуларно железо шематски е прикажан на 

следната слика:  

 

Слика 11 Шематски приказа на производниот процес 
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Описот на овие процеси, како и описот на машините и опремата во кои истите ќе се 

изведуваат е даден во продолжение на ова поглавје:  

Подготовка на течен метал во индукциски печки 

Во две средно-фреквентни електро индукциона печки ќе се врши топење на повратниот 

материјал од претходното леење, секундарен (отпаден) челик, секундарно железо. Во 

индукционаната печка, примарниот калем (намотка) е поврзан со електрична енергија 

со средна фреквенција (200 МНѕ) и произведува променливо електро-магнетно поле. 

Техничките карактеристики на индукционата печка се дадени во следната табела, 

додека изгледот на истата е прикажан на следната слика.   

 Табела 1 Технички карактеристики индукционата печка 

Капацитет 5 000 kg Потрошувачка на 

енергија 

600 kWh/t 

Макс. брзина на 

топење 

7 500 kg/h Моќност на конверзија 4 000 kW 

Ном. брзина топење 6 000 kg/h Моќност на 

трансформаторот 

4 800 kVA 

 

Слика 12 Електро-индукциона печка 

Шаржирањето на печките со метал за топење, складиран во магацинот, ќе се врши со 

помош на кран за шаржирање со магнет. Со помош на кранот и магнетот, материјалот 

од магацинот ќе се вметнува во мобилниот вагон (количка). Вагонот ќе се движи по шини 

на платформата на печката, користејќи погон на електричен мотор. Полнењето 

(шаржирање) ќе се врши со мобилен вагон директно во печката. Процесот на полнење 
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и истурање на количката во печката трае околу 10 мин. Додека процесот за топење на 

една печка од 5 тона изнесува од 60-75 минути. 

За време на процесот на топење, во печката рачно ќе се додаваат адитиви кои главно 

се засноваат на феро легури. Листата на адитиви, нивниот состав и просечната 

потрошувачка на печката за 5 тони течен метал се дадени во следната табела:  

  Табела 2 Адитиви за припрема на течен метал 

AДИТИВИ kg 

1. FeSi (75%Si) 0.4% 20 

2. Карбурит (99.5%C) 0.6% 30 

3. SiC (Карбо-сил) (60%Si, 40%C) 1.0% 50 

4. FeMn (60%Mn) 0.2% 10 

5. Коагулант (PZ) 1.0% 50 

6. Друго  (FeCr, FeMo) 
По 
барање   

Во работната површина на печката ќе се шаржира материјал за топење, што во овој 

случај претставува секундарен материјал. Во секундарната (шаржа), под влијание на 

променливо електро-магнетно поле се индуцира струја со голема моќност. 

Површинскиот (скин) ефект кој тогаш настанува  интензивно го загрева материјалот се 

до точката на топење. 

Системот за ладење на печката работи на принцип со вода, која се лади во ладилник 

со помош на воздух. Брза размена на топлина е овозможена од системот со големи 

вентилатори. Ова е целосно затворен систем за ладење каде што пумпата за вода ја 

помага циркулацијата на вода низ цревата на индукторот на печката која оди преку 

цевките до ладилникот (истиот дејствува како разменувач на топлина), каде што се лади 

со помош на вентилатор. 

Како што е спомнато претходно, секоја електро-индукциона печка има свој систем на 

филтрирање. Производителот на печката (ABP) користи филтри од моделот на DISA 

FSS-524/3.00/300 во својот систем. Високата ефикасност на филтрација осигурува дека 

емисијата на прашина по третманот е помала од 10 mg/Nm3. Погонот за подготовка на 

течен метал има две единици за филтрирање со капацитет од 25.000 (Nm3/h). 

Техничките карактеристки на филтерот детално се објаснети во Прилог VIII.  

Припрема на калапарска мешавина (песок) 

Погонот за подготовка на песок ќе биде дизајниран со опрема од компанијата DISA, 

компатибилни со линиите за производство на калапи, а ќе вклучи:  

 2 магнетни сепаратори,  

 1 полигонален параван, 

 1 ладилник за песок, со цел ладење на песокот од 100 ̊C до 10 C̊ над 

амбиенталната температура и влага 2% + 0.2 %. 
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Основна компонента за припрема на калаперката мешавина е повратниот песок во 

количина од 98%, кој преку системот на транспортери со подвижни ленти ќе се враќа 

повторно во технолошкиот процес. Повратниот песок прво ќе поминува низ магнетниот 

сепаратор кој што ги одвојува сите помалку метални делови (нечистотии) кои 

заостанале во песокот по процесот на леење. Од магнетниот сепаратор, повратниот 

песок ќе се транспортира до системот за ладење (cooler) каде се врши пред-

навлажнување.  

 

Слика 13 Транспортер со подвижна лента 

Вака третираниот повратен песок ќе се складира во два силоса со капацитет секој од 60 

t. Новата калапарска мешавина за следниот циклус се подготвува во мешалица со 

капацитет од 2 t. Дозирањето на повратниот песок од силосот во мешалицата е 

автоматизирано. Со цел да се освежи калапарската мешавина и да се добие потребниот 

квалитет за следниот циклус на калапирање и леење, во мешалицата ќе се додаваат 

адитиви.  

 

Слика 14 Мешалица за припрема на калапарска мешавина 

Листа на адитивите, нивниот состав и просечна потрошувачка по едно мешање е 

дадена во  следната табела.  
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Табела 3 Адитиви за припрема на калапарска мешавина 

AДИТИВИ kg 

1. Нов песок-кварц (99% SiO2) 1.0% 20 

2. Бентонит (природна глина во прав-монтморилонит) 0.5% 10 

3. Премикс (60% бентонит, 40% јaглен во прав) 0.5% 10 

4. Вода  1.5%  30 

Изработка на калапи за лиење, лиење и ладење  

Овој процес се одвива во автоматски контролирана машина за калапирање DISAmatch 

32/32. Оваа машина користи наизменичен компримиран воздух (од компресорската 

станица) и хидраулична преса за формирање на песочниот калап. Машината за калапи 

има хоризонтална поделба, така што произведува две половини на калапот (долен и 

горен).  

 

Слика 15 Машина за изработка на калапот “DISAMATIC”  

Важен елемент од калапарската линија е транспортерот кој е поделен на три дела – дел 

со подготвени калапи (со или без јадро), линија за леење и линии за ладење.  

Основна компонента за изработка на калапот е калаперската мешавина (песок) чија 

подготовка е претходно опишана. Калапарската мешавина ќе се испорачува 

систематски преку транспортери со подвижни ленти од миксерот до калапарската 

линија.  



Барање за А-интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3 Пробиштип                                              Страна 22 од 31                     
Прилог II                                                                                                            

 

 

Слика 16 Подвижна калапарска линија 

Техничките карактеристики на калапарската линија се дадени во следната табела: 

 Табела 4 Технички карактеристики DISA match 32/32 

должина х ширина на 

калапот 

813 х 813 mm Ладење на калапот 107 калапи 

Макс. висина на калапот 650 mm Ладење во калапот +/- 70 min 

Капацитет 100 калапи/час Макс. тежина на 

одлеаноци 

80 kg 

Макс. димензија на 

одлеаноци 

700х700х500mm Притисок на воздухот 30 mbar 

Понатаму, калапарската мешавина под пневматски притисок се вградува во специјално 

подготвени алати-модели, кои се форма на готов производ. По одделувањето на 

моделот од песокот, се добиваат две половини од калапи (негативи), кои по монтажата 

се подготвени за лeење. Во случај на употреба на јадра, поставувањето на овие јадра 

се прави рачно непосредно пред склопувањето на двете половини на калапи. Така 

подготвените калапи ќе се транспортираат со помош на транспортер до делот кој е 

наречен линија на леење. 

Течниот метал спреман за леење се пренесува со виљушкари од електро-индукционите 

печки до линијата на леење во специјални лонци. Веднаш пред леењето има завршен 

третман на течен метал со адитиви, т.н. нодулација (само нодуларен одлеанок) и 

модификација (сив и нодуларен одлеанок). Процесот на леење е со гравитација и се 

изведува со користење на течен метал, чија подготовка е опишана претходно. Процесот 

на лиење е гравитационен, полуавтоматски, од лонци со помош на  мал кран специјално 

дизајниран за леење.  

Во табелата се дадени адитивите кои се користат за завршниот третман на течниот 

метал, нивниот состав и просечната потрошувачка во однос на количината на метал. 

  Табела 5 Адитиви за завршниот третман на течниот метал 

AДИТИВИ 

1. Нодулатор (FeSiMg) 1.75% 
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2. Модификатор (FeSi + Ca,Zr)  0,1% 

По завршувањето на леењето, течниот метал се зацврстува и го започнува процесот на 

ладење. Првата фаза на ладење се извршува во калапи се до уредот за истресување-

тресалка. Оваа фаза на ладење трае во просек околу 70 минути, а линијата за ладење 

има 107 калапи. Тресалката (вибрационо сито) е уред каде што одлеаноците се 

одделени од калапот.  

 

 

Слика 17 Машина за истресување на песокот 

Под влијание на ексцентричен замаглувач кој е главен уред на вибрационото сито, 

калапот се распаѓа, песокот се уситнува. Одлеаноците се преместуваат во втората фаза 

на воздушно ладење. Искористениот песок се враќа повторно во процесот преку систем 

на транспортери со подвижна лента. Истиот е наречен повратен песок и претставува 

основна компонента за подготовка на мешавината на калапот, објаснета претходно. 

 

Слика 18 Линија за производство на калапи 
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Во состав на погонот ќе биде поставена контролна соба за компјутерско следење на 

производниот процес.   

Погонот за подготовка на калапарската мешавина и тресалката имаат свој сопствен 

систем за филтрирање на воздухот, исто така, од моделот на DISA FSS-524/8.00/800. 

Овој погон има една филтер станица, со капацитет од 120 000 Nm3/h. Овој филтер е 

поврзан со тресaлка (вибрационо сито) со две хауби и два дополнителни вентилатори 

за вшмукување на воздух. Техничките податоци за филтерот  детално се објаснети во  

Прилог VIII.  

Завршна обработка на одлеаноци-готови производи 

Овој процес се одвивива во неколку фази и тоа: 

- Одделување на вливниот систем од одлеаноците 

Од линијата за ладење, одлеаноците пристигнуваат во завршниот дел со плочест 

(челичен) транспортер. Рачните алати се користат за одвојување на вливниот систем 

од одлеаноците (вливниот систем е технолошки додаток кој мора да се исцеди заедно 

со одлеанокот). Вливниот систем е просечно 30-40% од бруто тежината на металот во 

калапот. Тој се вметнува рачно или преку мали конзолни кранови во метални контејнери, 

кои контејнери со виљушкари се носат во магацинот за топење на материјалот. На овој 

начин се враќа повторно во производниот циклус како повторен материјал и станува 

еден од компонентите за топење.  

Одлеаноците рачно или со конзолните кранови поставени на палети од челик се 

вметнуваат во контејнери (во зависност од големината и обликот на одлеаноците).  

Со виљушкари, палетите (контејнери) со одлеаноците се транспортираат до местата на 

завршната фаза на чистење на одлеаноци-пескара.  

- Пескарење на одлеаноците 

Следната фаза е фино чистење на одлеаноците кое се изведува во уредот за 

пескарење (пескара). Главните елементи на пескарата се: носачи со куки, висечки 

транспортер, комора за пескарење и турбини. Пескарата е произедена од компанијата 

„SТЕМ“, Р. Словенија, која има имплементирано сопствен систем за филтрирање со 

капацитет 16500 Nm3/h.  

Оваа фаза е полуавтоматска и секој циклус содржи три чекори. Првиот чекор е 

подготовка на одлеаноци за пескарење, т.е. нивното поставување на носачи или куки 

специјално дизајнирани за различни видови на одлеаноци. Капацитетот на еден носач 

за пескарење е околу еден тон одлеаноци. Ова ќе се прави рачно или со помош на мали 

конзолни кранови, во зависност од тежината на одлеаноците. Вториот чекор е 

автоматски контролиран. Носачите и куките на кои се подредени одлеаноците влегуваат 

во комората на пескарата, носени преку висечки транспортер. Во комората се врши 

пескарење-чистење на одлеаноците од заостанатиот песок користејки мали челични 

сачми. Третиот чекор е отстранување на исчистените одлеаноци од носачот, рачно со 

кука или со употреба на конзолни кранови. 
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Слика 19 Мaшина за чистење-пескарење на одливците 

- Брусење на одлеаноци 

Оваа фаза подразбира задолжителна основна машинска обработка во Леарницата. Во 

зависност од формата и тежината на одлеаноците, се користат два вида уреди: 

стабилна брусалка со држач и рачна (мобилна) брусалка. По оваа фаза, одлеаноците 

добиваат назив - готов производ. 

Брусење на одлеаноците се врши во шест кабини, од кои секој има вшмукувачки систем 

за воздух и филтрирање. Завршното одделение има свој сопствен систем за 

филтрирање од фирмата Доналдсон и тоа од типот DFPRO 8 (филтер станица 

поставена надвор од објектот) и ECB Power Module (филтри за внатрешно 

отпрашување).  

 

Слика 20 Стационарна брусалка 

- Површинска заштита на одлеаноци  

Во Инсталацијата ќе се врши површинска заштита на одлеаноците, со цел да се спречи 

појава на корозија. Готовите одлеаноци поставени на кука на висечки транспортер ќе се 
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потопуваат во када со подготвен премаз, заради подобрување на отпорноста на 

одлеаноците од корозија односно нивна хидроизолација. Основниот премаз за 

одлеаноци ќе биде од битуменска маса растворена со изопропил алкохол.  

Додавањето на битуменската маса и изопропил алкохол ќе биде рачно со помош на 

рачна пумпа, директно во кадата за фарбање со зафатнина од 3 – 4 m3, која ќе биде 

обезбедена со мешалки. Заштитен премаз ќе се нанесува на дел од готовите 

одлеаноци, според барањето на клиентите.  

За вентилирање на просторијата ќе бидат поставени два вентилатора (всисување и 

исисување), со капацитет од 200.000 Nm3/h.  

- Пакување на одлеаноци (готови производи) 

Пакуваните готови производи се конечната фаза на целиот процес. Готовите производи 

се стандардно спакувани на ЕУ-палети, завиткани со стреч фолија и фиксирани за 

палети со пластични. 

На следната слика е даден шематски приказ на машините во кои се изведуваат 

горенаведените процеси.  
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Слика 21 Распоред на машините во погоните    
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1.5.1 Транспортни системи, енергии, помошни материјали 

 Транспортни системи 

Со цел олеснување во процесот на ракување со суровините, помошните суровини и 

останатите материјали, како и готовиот производ во Инсталацијата ќе се користат 

повеќе транспортни системи и механизација, како на пример кранови, транспортни 

садови, транспортни возила, односно виљушкари и сл. Подетален опис на истите е 

дадено во поглавје V 1.  

 Енергија и енергенси  

За непречено изведување на активностите во Инсталацијата ќе се користи електрична 

енергија, течен нафтен гас (ТНГ) и природен гас под притисок (CNG), нафта и бензин. 

Намената на истите, како и начинит на ракување и нивната потрошувачка подетално се 

објаснети во поглавје V, од ова Барање.  

 Компримиран воздух, кислород, јаглероден диоксид, аргон 

Во Инсталацијата ќе се користи компримиран воздух речиси во сите делови на 

фабриката, а исто така ќе се користи кислород, јаглероден диоксид, аргон и сл. 

Намената на истите, како и начинит на ракување и нивната потрошувачка подетално се 

објаснети во поглавје V, од ова Барање.    

1.6. Емисии од главните и споредните активности во Инсталацијата и применети 
системи за намалување на емисиите  

Како резултат на главните и споредните активности во Инсталацијата ќе се генерираат 

емисии во воздух од стационарни извори на емисии, фугитивни емисии на прашина, 

бучава, вибрации, вибрации, отпад, отпадни води, нејонизирачко зрачење. Исто така 

складирањето на суровини, помошни материјали, енергенси и отпад може да 

предизвикаат инцидентни појави (несакани истекувања, пожар, експлозии и сл.). 

Детален преглед на емисиите и појавите од главните и споредните активности во 

Инсталацијата и преземените технички решенија и мерки за нивно намалување или 

ублажување се прикажани во следната табела. 
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Табела 6 Приказ на емисиите и системите за намалување, насоки за подобрување и контрола 

Активност Вид на 

емисија/отпад 

Имплементирана/предвидена мерка за 

намалување/третман/искористување 

Контрола 

Производни и 

административни 

активности во објект 

Леарница 

Емисии во воздух од 

производните 

активности во погоните 

Генерирање отпад од 

производни и 

административни 

активности 

Генерирање бучава и 

вибрации од машините 

Генерирање на 

санитарни отпадни 

води  

Ризик од хаварии 

(појава на пожар, 

експлозии) и несакани 

истекувања 

Поставен е систем за собирање на емисиите на прашина генерирани во 

производниот погон, односно изградени се филтер станици за третман на 

емисиите од погонот за топење на метал, припрема на калаперска 

мешавина (песок), пескара и завршна обработка. Сите системи за 

екстракција и филтрација на прашина и гасови се проектирани со суви 

широки филтри-високо ефикасни (степен на филтрација > 99%).  

Со цел намалување на количините на отпад ќе се врши повторно 

искористување на калаперската мешавина и металот (повратен метал).   

За содветно собирање и управување со отпадот Операторот на 

Инсталацијата ќе изгради посебен објект, во кој ќе се врши складирање на 

различни фракции, во согласност со законските прописи, а исто така ќе 

склучи договори со овластени компании за преземање и понатамошно 

управување со отпадот. 

Машините и опремата се наоѓаат во затворен простор, во кој е обезбедена 

звучна изолација. 

Санитарните отпадни води ќе се спроведуваат во канализационата мрежа 

и ќе се носат на третман во пречистителната станица во Неокази, а 

испуштањето на водите ќе се врши врз основа на договор кој ќе го склучи 

Операторот на Инсталацијата со ЈКП „Никола Карев“, Пробиштип.  

Во Инсталацијата нема да се генерираат отпадни води од производниот 

процес, бидејќи  ќе се врши рециркулација на водата која се користи за 

ладење на печките.  Рециркулацијата на водата ќе допринесе за заштеда на 

водните ресурси, а од друга страна намалување на количините на отпадни 

води, кои доколку повторно не се искористуваат за техничка намена ќе 

завршат во канализационата мрежа.  

Редовно ќе се врши контрола на машините, опремата и садовите под 

притисок, во согласност со најдобрите достапни техники, како и во 

согласност со законските прописи. 

Усогласеност со НДТ 

Мониторинг 

Инспекција 

Усогласеност со законските 

барања за емисии од 

испуст во амбиентен 

воздух  

 

Трафостаници 

 

Генерирање отпад  Одржувањето на трафостаниците, како и управувањето со отпадот и 

отпадните масла од трафостаниците ќе го врши овластена компанија, во 

Усогласеност со НДТ 

Усогласеност со законските 

барања за управување со 
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Активност Вид на 

емисија/отпад 

Имплементирана/предвидена мерка за 

намалување/третман/искористување 

Контрола 

Генерирање бучава, 

нејонизирачко зрачење 

Ризик од појава на 

пожар  

согласност со законските прописи врз основа на претходно склучен 

договор.   

Трафостаниците ќе бидат поставени во затворени објекти со што ќе се 

намалат емисиите на бучава и нејонизирачко зрачење.   

Операторот на Инсталацијата ќе врши мерење на нејонизирачко зрачење. 

отпад од трафостаници и 

одржување на 

трафостаницата 

Мониторинг 

Инспекција 

Филтер станици за 

третман на емисии во 

воздух  

Емисии во воздух, 

после третман во 

филтер станиците  

Генерирање отпад 

Генерирање бучава 

Во филтер станиците ќе се врши третман на емисиите генерирани од 

погоните во Инсталацијата и истите ќе обезбедат пречистување на 

гасовите со ефикасност поголема од 99 % пред нивно испуштање во 

атмосферата.  

Операторот ќе врши редовно следење на работата на истите, преку 

утврдениот мониторинг на дефинираните точки на испуст, со цел 

исполнување на законските барања како и следење на ефикасноста на 

системите.  

Како резултат на работата на филтер станиците ќе се генерира отпад, за 

кој во рамките на Инсталацијата има предвидено место за времено 

складирање. Операторот на Инсталацијата со овој отпад ќе постапува во 

согласност со законските прописи, односно ќе го предава на овластени 

постапувачи, врз основа на претходно склучен договор.  

Како резултат на работата на филтрите ќе се генерираат емисии на бучава. 

Со цел намалување на емисиите од филтер станицата од погонот за песок 

се предвидува истиот да биде затворен.  

Усогласеност со НДТ  

Мониторинг 

Инспекција 

Усогласеност со законските 

барања за емисии од 

испуст во амбиентен 

воздух и постапување со 

отпад  

 

Складирање на отпад  Емисии во воздух 

Ризик од несакани 

истекувања 

За времено складирање на отпад ќе се изгради посебен објект, во 

согласност со законските прописи за времено складирање и управување со 

разни фракции отпад, со цел да се спречи разнесување отпад, емисии на 

прашина и евентуално истекување 

 

 

Инспекција 

Мониторинг 

Усогласеност со НДТ  

Исполнување на 

законските обврски за 

постапување со отпад  
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Активност Вид на 

емисија/отпад 

Имплементирана/предвидена мерка за 

намалување/третман/искористување 

Контрола 

Систем за собирање и 

третман на 

атмосферските води  

Генерирање отпад 

Испуштање на 

атмосферски отпадни 

води во канализациона 

мрежа 

 

 

 

 

Атмосферските води од Инсталацијата ќе се собираат и испуштаат во 

примарната атмосферска канализациона мрежа која ќе се изгради во 

рамките на Инсталацијата. Со цел намалување на можните загадувања, се 

планира да се изгради таложник и маслофаќач во кој ќе се третираат 

атмосферските води, пред нивно слободно испуштање.  

Како резултат на оваа активност ќе се генерира отпад (талог и масло), кој 

ќе се предава на овластени постапувачи врз основа на претходно 

потпишан договор.   

Операторот на Инсталацијата ќе врши редовно чистење на таложникот и 

маслофаќачот, следење на состојбата на третираните води 

Усогласеност со НДТ 

Исполнување на 

законските обврски за 

постапување со отпад  

Мониторинг  

Инспекција  

Складирање на 

суровини, помошни 

материјали (хемикалии, 

масла, енергенси) 

Емисии во воздух од 

евентуални истекувања 

или испарувања 

Генерирање отпад 

Генерирање бучава 

(генератор, компресор)  

Ризик од инцидентни 

појави (пожар, 

експлозии), несакани 

истекувања  

Предвидени се локации и простории за складирање на суровините, 

помошните материјали (хемикалии, масла, енергенси) 

Операторот целосно соодветно ќе ги уреди сите превидени локации за 

складирање на  суровини и помошни материјали. Во магацините каде ќе се 

врши складирање на масла, хемикалии ќе се постават соодветни уреди и 

опрема за собирање на несакани истекувања  

Операторот ќе врши редовна контрола на сите складишни локации, 

садовите под притисок во согласност на најдобрите практики, како и 

законски обврски   

Со цел намалување на емисиите на бучава компресорската станица ќе 

биде поставена во затворен објект.  

Усогласеност со НДТ 

Исполнување на 

законските обврски за 

складирање  

Мониторинг Инспекција  

Транспорт на суровини 

и готов производ  

Емисии во воздух  

Емисии на бучава и 

вибрации  

Обезбедени се пристапни патишта до Инсталацијата и внатре во 

Инсталацијата. Со цел намалување на емисиите на прашина, се планира 

истите да се асфалтираат.   

Откако ќе завршат сите градежни активности, се планира околу целата 

Инсталација ќе биде поставено заштитно зеленило  

Усогласеност со НДТ 

Мониторинг 

 

Ремонт, одржување на 

машините и опремата 

Генерирање отпад 

Инцидентни 

истекувања, истурања, 

појава на пожар 

При изведување на овие активности ќе бидат поставени садови за собирање 

на отпад, несакани истекувања и сл.  

Редовно ќе се врши контрола на локациите каде се врши одржување на 

машините и опремата 

Усогласеност со НДТ 

Мониторинг 
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1  УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив „Кранфилд 

Фаундри“ работи 12 месеци во годината или приближно 260 дена во годината, во 3 

(три) работни смени, по 8 (осум) работни часа во една смена. 

За реализација на проектираниот годишен капацитет од 13 650 t одлеаноци во 

Инсталацијата ќе бидат вработени вкупно 108 работници. 

1.1. Улоги и одговорности 

Организационата поставеност во Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ е направена 

така што сите прашања во врска со целите и активностите на компанијата ќе се 

решаваат брзо, детално, ефективно и ефикасно.  

Структурата на вработените, односно работните места во Инсталацијата се прикажани 

во Додаток 1. 

Во „Кранфилд Фаундри“ ќе биде назначено лице, вработено на полно неопределено 

работно време, кое ќе биде одговорно за прашања од областа на:  

- Заштита на животната средина; 

- Безбедност и здравје при работа; и 

- Управување со отпадот во Инсталацијата. 

Одговорното лице ќе биде надлежно за сите работи и прашања поврзани со 

животната средина, односно ќе биде одговорно за организација на мониторинг на 

емисии, целосна примена на стандардите за животна средина во севкупното 

работење на Инсталацијата и за подобрување на технолошкиот процес, онаму каде 

што ќе биде потребно.  

Назначеното лице ќе биде одговорно за спроведување на сите обврски од областа на 

безбедност и здравје при работа и ќе поседува Уверение за положен стручен испит за 

управител со отпад, односно ќе биде одговорно за правилно управување со 

генерираниот отпад во „Кранфилд Фаундри“. 

Во понатамошниот текст наведени се клучните работни позиции во „Кранфилд 

Фаундри“ и одговорностите според работните позиции од аспект на заштита на 

животната средина и безбедност и здравје при работа. 

 Генерален Директор  

Генералниот директор е највисок раководен орган во Инсталацијата кој е одговорен 

пред сопственикот на Инсталацијата. Одговорности и овластувања на генералниот 

директор се следните: 

 Воспоставување и имплементација на стратегиски, финансиски и оперативни 

планови; 

 Одговорен за целокупните процеси во компанијата особено производни 

процеси, набавка и одржување;  
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 Координација на одделенијата за човечки ресурси, финансии, продажба, 

безбедност и здравје при работа и ИТ; 

 Намалување на трошоци и зголемување на производство, со цел поголема 

профитабилност на компанијата; 

 Надгледување на имплементацијата на стратегијата на компанијата; 

 Изготвување на оперативни планови, политики и системи за квалитет; 

 Подготовка на годишен буџет на компанијата;  

 Работа со раководниот тим со цел утврдување и спроведување на целокупната 

стратегија на компанијата; 

 Усогласување на стратегиски приоритети; 

 Обезбедување инфраструктура, системи и процеси неопходни за соодветна 

поддршка на сите операции; 

 Извршување на работата и проактивно подобрување на 5С системот1;  

 Активно учество на стандардни состаноци преку извештај за проблеми/грижи и 

предлагање мерки со цел навремено решавање на проблемите; 

 Дефинирање, извршување и подобрување на стандардната работа;  

Покрај горенаведените активности Генералниот Директор е одговорен и за: 

 Следење на бараните правила и процедури за безбедност при работа;  

 Доставување извештај за сите избегнати несреќни случаи, инциденти и повреда 

на работа;  

 Почитување на националните регулативи од областа на безбедност и здравје 

при работа; 

 Следење на процедурите за евакуација;  

 Не прифаќање дефектни производи, дефектно производство или испорака на 

дефектни производи;  

 Постојано подобрување на сите процеси и работната средина; 

 Употребува LEAN алатки и техники за мерење, анализа и континуирано 

подобрување и контрола на сите процеси. 

 Раководител на одделение за бизнис оперативен систем  

Раководителот за односи со јавност соработува со генералниот директор и 

раководителите на останатите одделенија за деловни операции, а одговара пред 

                                                

1 5S системот е дел од БОС и ќе се користи за организација на просторот, односно ефикасно, ефективно 

и безбедно извршување на работата. 5 S се темели на принципите сортирај, стави на место, чисто, 

стандардизирај, одржувај.  
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сопственикот на Инсталацијата. Одговорности и овластувања на раководителот на 

администрација и односи со јавност се следните: 

 Да ги направи клиентите среќни со мали, чекор-по-чекор, подобрувања на 

грижата за корисниците и нивните трошоци; 

 Раководење и постојано подобрување на Одделението за деловни операции и 

неговите процеси; 

 Стандардизација на активностите на деловните операции; 

 Решавање проблеми и координација на активностите помеѓу различни 

одделенија кои обезбедуваат деловна поддршка на Кранфилд Фаундри и 

нивните клиенти; 

 Идентификација на потенцијални ризици и/или можности во бизнисот; 

 Координација на активности на вработени на различни позиции и со различни 

вештини за да креира вредност за клиентите и вработените на „Кранфилд 

Фаундри“; 

 Раководење активности поврзани со административна поддршка; 

 Асистирање на генералниот директор; 

 Водење и координирање на активностите поврзани со менаџирање на 

одржливоста на бизнисот; 

 Развој на активности за односи со јавност во соработка со генералниот 

директор и тимот за развој на бизнисот; 

 Поддршка на продажната структура во однос на стандардизирани продажни 

процеси; 

 Администрирање на Канбан системот2 за набавка на канцелариски прибор за 

Скопје, Пробиштип и Неокази; 

 Грижа за архивирање на документација - пишана и електронската; 

 Асистирање во имплементацијата на ЕРП и работа со ЕРП системот3; 

 Работа без директна супервизија под предизвикувачки услови; 

 Соработка со врвниот менаџмент на компанијата во поддршка на сите 

активности кои не се поврзани со производството; 

 Развивање и спроведување обуки, како и поддршка за одредени политики и 

процедури; 

                                                

2 Канбан е моќен метод/техника на управување. Методот функционира врз основа на 6 принципи: 

визуализација на работата, ограничување на зборовите во визуализацијата, управување на процесите, 

нивно остварување, имплементирање на повратните информации од работата и подобрување на текот на 

работата.  

3 ЕРП - Систем за планирање на ресурсите во Инсталацијата кој овозможува фокусирање на целите  
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 Координирање на активностите за заштита на животната средина и 

корпоративно - општествена одговорност; 

 Одговорност за непречен проток на податоци и информации низ целата 

компанија; 

 Обезбедување на високо ниво на поддршка на клиентите преку одделението за 

деловни операции; 

 Да ги спроведува и одржува сите функции кои произлегуваат од БОС системот; 

 Да биде запознаен и успешно да ги помине сите ревизии (ISO/TS, ревизии од 

клиентите итн.); 

 Да се стреми кон постојано подобрување на сите процеси и работната средина; 

 Да ги применува алатките и техниките за штедливо производство за мерење, 

анализирање, подобрување и контрола на процесите. 

Останати задолжителни одговорности на раководителот за административни работи и 

односи со јавност се: 

 Следење на бараните стандарди за безбедност и здравје при работа и заштита 

на животната средина дефинирани во работните инструкции; 

 Следење на инструкциите за превенција во итни случаи и оперативните 

контроли; 

 Известува за сите несреќни случаи и инциденти во текот на работата; 

 Спроведување и одржување на сите функции кои произлегуваат од бизнис 

оперативниот систем; 

 Да биде запознаен и успешно да ги помине сите ревизии  (ISO ревизии, ревизии 

од клиентите итн.); 

 Континуирана работа кон подобрување на сите процеси и работната средина; 

 Примена на алатки и техники за штедливо производство преку мерење, 

анализира, подобрување и контрола на процесите.   

 Раководител на одделение за набавки и логистика 

Раководителот на одделението за набавки и логистика одговара непосредно пред 

генералниот директор. Одговорности и овластувања на раководителот за набавки и 

логистика се следните: 

 Спроведување и управување на политики и стратегии на набавка и логистика 

кои ја зголемуваат ефикасноста и брзината во поглед на сегашните и идните 

потреби, цели и технолошки напредок на организацијата;  

 Дава оперативна поддршка и насоки со цел обезбедување максимална 

продуктивност;   

 Управување со возниот парк; 
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 Развој и имплементација на стратегиски иницијативи за набавка, со цел да се 

обезбеди навремена достава на важните материјали за постигнување на 

саканиот квалитет на производот по најниска можна цена (од аспект на 

енергија, компоненти на песок и течен метал);  

 Развој на начинот на набавки и логистика, разновидно управување со контакти, 

вклучувајќи добавувачи на материјали,  даватели на услуги итн.; 

 Раководење, соработка и водење преговори со надворешни 

партнери/добавувач; 

 Раководење со тендерски процеси започнувајќи од набавка, состаноци, покани, 

понуди или запечатени понуди, условени понуди, преку оценка на цена, 

договарање и следење на работата на избраниот добавувач;  

 Координирање и контролирање на циклусот на набавка за ИТ, ЕРП, анализа на 

податоци за набљудување на работата и планирање на подобрувањата и 

потребите;   

 Координирање на процесите на логистика, управување со транспорт, прописи 

за увоз – извоз во согласност со надворешни и внатрешни регулативи заради 

задоволство на корисниците.  

 Контрола на залихи, преку канбан систем, магацин, одржување на структури кои 

се користат при контрола на залихи и материјали, имплементација на систем за 

планирање за контрола на нивото на залихи, време на испорака, трошоци за 

транспорт;  

 Оптимизација на функцијата на магацинот;  

 Контрола на квалитет, квантитет, трошоци и ефикасност на движење и залихи 

на стока; 

 Раководење со личните ресурси во сооднос со моменталните потреби, анализа 

на прашања поврзани со логистика и изнаоѓање нови решенија; 

 Давање поддршка на одделенијата на компанијата со цел да се обезбеди 

навремена достава на материјали и опрема потребни за постигнување на 

долгорочни и краткорочни цели; 

 Соработка со другите оддели со цел препознавање на слабостите и покривање 

на оперативните дупки; 

 Дава поддршка на оперативните планови за развој (Имај доверба и Квалитет во 

работата и доставата);  

 Соработува со претставниците за продажба при подготовка на понуда за 

клиенти (пакување и нестандардни услови за достава);  

 Анализирање на цена за транспорт и пакување според барањата на клиентите; 
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 Дава поддршка на развојот на бизнисот преку имплементација на стратегија за 

пакување на одлеаноци спремни за испорака; 

 Раководи и ги надгледува смените со цел постигнување на оперативните цели; 

 Набљудува, анализира и истражува операции на линијата за пакување со цел 

развој и имплементација на научни и ефикасни процеси; 

 Имплементира контролни проверки на квалитет со цел да се обезбеди 

пакувањето кое ќе ги задоволи барањата на клиентите и законските обврски во 

однос на околината, здравјето и безбедноста;    

 Дава поддршка на персоналот од одделенијата финансии и набавка при 

решавање на разликата помеѓу прием и фактура; 

 Развива, тренира и  надгледува водичи и протоколи поврзани со безбедност 

при работа;   

 Тренира и менторира вработените во одделот за набавка и логистика.  

Останати задолженија и одговорности на раководителот на одделението за набавки и 

логистика се: 

 Следење на барањата на стандардите за безбедност, здравје и заштита на 

животната средина дефинирани во работните инструкции; 

 Следење  на инструкциите за превенција во итни случаи и оперативните 

контроли;  

 Известува за сите несреќни случаи и инциденти во текот на работењето; 

 Спроведување и одржување на сите функции кои произлегуваат од бизнис 

оперативниот систем; 

 Да биде запознаен и успешно да ги помине сите ревизии  (ревизии на ISO 

стандардите, ревизии од клиентите итн.); 

 Континуирана работа кон подобрување на сите процеси и работната средина; 

 Примена на алатки и техники за штедливо производство преку мерење, 

анализира, подобрување и контрола на процесите.   

 Раководител на одделение за производни операции 

Раководителот на одделението за производни операции одговара непосредно пред 

генералниот директор. Одговорности и овластувања на раководителот за производни 

процеси се следните: 

 Извршување и проактивно подобрување на ISO 9001;  

 Активно учество на стандардни состаноци преку извештај за проблеми/грижи и 

предлагање мерки со цел навремено решавање на проблемите; 

 Ја дефинира, извршува и врши подобрување на стандардната работа;  
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 Се грижи, придонесува за усогласеност и инсистира на континуирана 

задолжителна примена на правилата за безбедност во однос на вработените, 

опремата и животната средина; 

 Континуирано применува LEAN во секојдневната работа; 

 Ги води и континуирано ги подобрува процесите во сите оддели/сектори во 

производството; 

 Ги стандардизира оперативните активности во секој оддел во производството; 

 Ги следи, дава поддршка и ги координира одделенијата, раководителите на 

одделите и раководителите на смена; 

 Ги следи, координира и дава поддршка на сите активности поврзани со 

работата, како и одржување и заштита на целата опрема во производство; 

 Подготвува дневен, неделен и месечен оперативен план за производство и 

врши координација во производството, но секогаш земајќи ги во предвид 

барањата за квалитет на купувачот и навремената испорака; 

 Спроведува обуки за раководители на смена, тимски раководители и дава 

поддршка на обучените вработени; 

 Врши координација на работните смени; 

 По потреба, решава проблеми и ја координира работата во Одделот за 

производство; 

 Го следи процесот на решавање на проблеми и дава насоки за лесна и 

квалитетно навремено извршување на работата; 

 Идентификува потенцијални ризици и / или можности во производството; 

 Го следи процесот на проток на сите материјали од суровина до финален 

производ; 

 Континуирано го следи и контролира квалитетот на производство; 

 Континуирано се ангажира за подобрување на продуктивноста, квалитетот на 

работа, квалитетот на производите и намалување на трошоците; 

 Подготвува и поднесува извештаи до Генералниот директор; 

 Континуирано работи на проекти кои се директно поврзани со производството 

на дневно, неделно или месечно ниво; 

 Координира и воспоставува односи помеѓу одделот за квалитет на производ и 

производството во компанијата; 

 Ги спроведува сите постапки дадени од Одделението за производни 

технологии за секој модел, кастинг или друг вид материјал, дава предлози и 

помага во нивното прилагодување кон производниот процес, како и во нивното 

преструктуирање од аспект на примена; 
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 Соработува со сите други одделенија кои не се дел од производството со цел 

постигнување поголем успех на компанијата и реализација на целта на 

компанијата; 

 Други работни обврски кои ќе бидат дадени од страна на претпоставениот. 

Останати задолженија и одговорности на раководителот на одделението за 

производни операции се: 

 Следење на бараните правила и процедури за безбедност при работа;  

 Известува за сите избегнати несреќни случаи, инциденти и повреда на работа;  

 Почитување на националните регулативи од областа на безбедност и здравје 

при работа; 

 Следење на процедурите за евакуација;  

 Не прифаќање дефектни производи, дефектно производство или испорака на 

дефектни производи;  

 Постојано подобрување на сите процеси и работната средина; 

 Употребува LEAN алатки и техники за мерење, анализа, подобрување и 

контрола на процесите. 

 Раководител на одделение за производни технологии 

Раководителот на одделението за производни технологии одговара непосредно пред 

генералниот директор. Одговорности и овластувања на раководителот за производни 

технологии се следните: 

 Извршување и проактивно подобрување на 5С стандардот;  

 Активно учество на стандардни состаноци преку извештај за проблеми/грижи и 

предлагање мерки со цел навремено решавање на проблемите; 

 Ја дефинира, извршува и врши подобрување на стандардната работа;  

 Раководи со технолошкиот развој на компанијата; 

 Одговорен е за организирање на работата на Одделот за технологии; 

 Одговорен е за дизајн на модели на калап; 

 Изготвува техничка документација; 

 Ги толкува и разбира техничките дизајни и дава препораки; 

 Ги пропишува технологиите што ќе се користат и ја следи нивната примена; 

 Одговорен е за дизајнирање и симулации на сите производствени процеси 

(калапирање, подготовка на калапарска мешавина и течен метал); 

 Визуелна контрола на квалитетот на одлеаноците;  

 Брза и навремена интервенција за отстранување на воочените недостатоци; 
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 Одговорен е за развивање на тимот во Одделот за технологии (инженери и 

техничари) 

 Дава упатства за изработка на алати; 

 Го подржува тимот за продажба и менаџментот на Кранфилд за сите технички 

аспекти на леарницата; 

 Контактира со клиентите за технички прашања; 

 Работи на унапредување на технологиите; 

 Останати работни обврски кои ќе бидат доделени од страна на 

претпоставениот. 

Останати задолженија и одговорности на раководителот на одделението за 

производни технологии се: 

 Следење на бараните правила и процедури за безбедност при работа;  

 Известува за сите избегнати несреќни случаи, инциденти и повреда на работа;  

 Почитување на националните регулативи од областа на безбедност и здравје 

при работа; 

 Следење на процедурите за евакуација;  

 Не прифаќање дефектни производи, дефектно производство или испорака на 

дефектни производи;  

 Постојано подобрување на сите процеси и работната средина; 

 Употребува LEAN алатки и техники за мерење, анализа, подобрување и 

контрола на процесите. 

 Одговорно лице за заштита на животна средина, безбедност и здравје при 

работа и управување со отпад 

 Придонесува во процесот на имплементација на системот за заштитна на 

животна средина според дефинираното во БОС процедурите или ISO 14001 и 

OHSAS 45001 нормите; 

 Одговорен за дефинирање, имплементација и одржување на системот за 

здравје и безбедност при работа и заштита на животна средина; 

 Одговорен за анализа на апликативните регулативи и подготовка на план за 

имплементација; 

 Врши координација на развојот, изведувањето и подобрувањето на 

оперативните контроли на системот за здравје и безбедност при работа и 

заштита на животна средина; 

 Одговорно е за идентификација на соодветни регулативи и барања; 

 Одговорно е за идентификација и поставување на годишни цели од аспект на 

безбедност и здравје при работа, заштита на животна средина и управување со 
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отпад; 

 Врши ревизија на промените во производните процеси од аспект на безбедност 

и здравје при работа и заштита на животна средина; 

 Одговорност за комуникација со релевантни државни институции, 

министерства, инспектори итн, за сите прашања поврзани со безбедност и 

здравје при работа и заштита на животна средина; 

 Одговорност за подготовка на препораки до менаџмент тимот за подобрување 

на превентивните мерки; 

 Соработка со Генералниот директор и  тимови составени од членови од повеќе 

оддели со цел да се постигнат целите за безбедност и здравје при работа и 

заштита на животна средина; 

 Извршување на проценка за потенцијални несреќи и несреќи на работно место, 

болести и итни интервенции; 

 Одговорност во обезбедување примена на сите превентивни и корективни 

мерки; 

 Обезбедување на редовни/задолжителни обуки за безбедност и здравје при 

работа и заштита на животната средина и водење редовна евиденција; 

 Спроведување на политиката за безбедност и здравје при работа и заштита на 

животна средина како и процена на влијанието на вработените и нивните 

постапки; 

 Следење и известување на примена на системот за безбедност и здравје при 

работа и заштита на животна средина (пр.: резултати од ревизијата на БОС 

системот и на сите релевантни ревизии) 

 Информирање на менаџмент тимот за спроведување на системот безбедност и 

здравје при работа и заштита на животна средина како и планови за примена 

на корективни мерки; 

 Обезбедување на обуки за безбедност и здравје при работа и заштита на 

животна средина; 

 Определување и обука на вработени за спасување и евакуација, 

противпожарен тим, тим за прва помош; 

 Определување на тим за безбедност и здравје при работа и тим за заштита на 

животна средина; 

 Работни обврски кои според природата на работата ќе бидат доделени од 

страна на претпоставениот. 

 Следење на бараните правила и процедури за безбедност при работа;  

 Известува за сите избегнати несреќни случаи, инциденти и повреда на работа;  

 Почитување на националните регулативи од областа на безбедност и здравје 
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при работа; 

 Следење на процедурите за евакуација;  

 Не прифаќање дефектни производи, дефектно производство или испорака на 

дефектни производи;  

 Постојано подобрување на сите процеси и работната средина; 

 Употребува LEAN алатки и техники за мерење, анализа, подобрување и 

контрола на процесите. 

 Се грижи за реализација и ја спроведува годишната програма за управување со 

отпад во Инсталацијата; 

 Ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот во Инсталацијата;  

 Презема активности и мерки за намалување и отстранување на создадениот 

отпад;   

 Се грижи за спроведување и примена на постапките за постапување со отпад 

во согласност со релевантната Законска регулатива; 

 Води евиденција, изготвува извештаи и ги спроведува обврските, во согласност 

со член 39 од Законот за управување со отпад и подзаконските акти за 

управување со отпад; 

 Изготвува извештаи за поголеми незгоди или хаварии кои можат да настанат 

при постапувањето со отпадот; 

 Ги контролира видот и количеството на отпадот што се создава, се отстранува 

и  ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот. 

 Ги информира раководните органи на Друштвото за можното загрозувања на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето што е резултат на 

производството, третманот, преработката и отстранувањето на отпадот и 

предлага конкретни решенија; 

 Одговорен е за правилното постапување со отпад во Инсталацијата; 

 Го контролира видот и количеството на отпадот што се создава и отстранува во 

Инсталацијата; 

 Ја следи тековната состојба во управувањето со отпадот во Инсталацијата. 

1.2. Обука и квалификации 

Квалификацијата на вработените е клучна за постигнување на резултати со висок 

квалитет, позитивен однос кон животната средина, безбедност и здравје при работата 

и енергетските перформанси. Во согласност со барањата на стандардите ISO 9001, 

ISO 14001:2004 и OHSAS 45001 кои ќе бидат имплементирани во Инсталацијата, 

вработени ќе бидат обучени за примена на стандардите, со што во целост ќе ги 

исполнат барањата за потребните вештини, способности, знаења и искуство.  
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Лицето одговорно за следење на состојбата и квалитетот на животната средина 

вработено во Инсталацијата има соодветни квалификации и стручна подготовка и е 

подготвено да одговори на сите прашања поврзани со заштита на животната средина, 

што ќе придонесе за континуирано подобрување на работењето на Инсталацијата.  

1.3. Систем за управување со квалитетот 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ ќе ги воведе стандардите ISO 14001 (Систем за 

управување со заштита на животна средина), ISO 9001 (Систем за управување со 

квалитет) и ОHSAS 45001 (Систем за управување со безбедност и здравје при работа) 

кои се интегрирани во бизнис оперативниот систем – БОС систем.  

Планот за воведување на овие стандарди е даден во Додаток 2. 

Програма за управување со животната средина или изјава за управување со 

животната средина во моментот не постои во Инсталацијата за производство на 

одлеаноци од сив и нодуларен лив „Кранфилд Фаундри“. 
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ДОДАТОК 1 
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IV.1. ЛИСТА НА СУРОВИНИ, ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ 

СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО 

ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ ќе врши дејности и активности на производство на 

одлеаноци од сив и нодуларен лив. Проектираниот годишен капацитет на 

производство на одлеаноци во Инсталацијата изнесува 13 650 t/год. 

1.1. Листа на суровини кои се користат во Инсталацијата 

Главна суровина за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив во 

Инсталацијата се:  

- Секундарно отпадно железо;   

- Отпаден челик; и  

- Повратен материјал (лив) од претходно леење. 

Во следната табела, прикажана е количината на суровини кои ќе се користат на  

годишно ниво.  

Табела 1 Листа на суровини и количини кои се употребуваат на годишно ниво 

Ред. 

број 

Суровини Потрошувачка 

на годишно 

ниво (t) 

Вообичаени 

складирани 

количини (t) 

1.  Секундарно отпадно железо  

12 000  

 

250 - 300 2.  Отпаден челик 

3.  Повратен материјал од леење 

1.2. Листа на помошни материјали, други супстаниции и енергии употребени 

или произведени во Инсталацијата  

За изведување на дејноста и активностите за производство на одлеаноци од сив и 

нодуларен лив, во Инсталацијата ќе се користат различни видови помошни 

материјали. Видот и количините на помошните материјали, други супстанции и 

енергии се дадени во следната табела. 

Табела 2 Листа на помошни материјали, други супстанци и енергии кои се употребуваа во 

Инсталацијата  

Ред. 

број 

Помошни материјали, други 

супстанци и енергии 

Потрошувачка 

на годишно 

ниво (t) 

Вообичаени 

складирани 

количини (t) 

Адитиви за течен метал 

1.  Феро-силициум 48 3 – 4 

2.  Карбурит  70 5 – 6 

3.   Карбо-сил (Силициум карбид) 120 8 - 10 

4.  Феро-манган 20 1 - 2 

5.  Коагулант (PZ) 60 4 - 5 

6.  Други феро легури 2 0,5 - 1 
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7.  Нодулатор  210 8 - 10 

8.  Модификатор 10 1 - 2 

Адитиви за калаперска мешавина 

9.  Кварцен песок 1 500 30 - 40 

10.  Бентонит 750 20 - 30 

11.  Премикс 750 20 - 30 

Огноотпорни материјали 

12.  Silica-mix (сува маса за печки) 130 5 - 6 

13.  EKA FOCOR LP N (сува маса за 

лонци) 

25 1 - 2 

14.  CALDE STIX Т 90 G1 (за 

индукциони печки) 

5 0,5 

15.  CALDE CAST LT 92 D4 5 0,5 

16.  CALDE TROWEL HF 46 5 0,5 

17.  CALDE TROWEL SD 99 5 0,5 

18.  SD-O  (250x125x50)  5 1 - 2 

Површинска заштита на одлеаноци 

19.  Битумен 25 5 

20.  Изопропанол 0,2 0,05 

Пакување на готов производ 

21.  Фолија 0,5 0,1 

22.  Дрвени палети 25 4 - 5 

Други помошни материјали, супстанции и енергии 

23.  Texol A 20 0,5 - 1 

24.  Бензин 10 / 

25.  Нафта 1,2 / 

26.  Течен нафтен гас - ТНГ 25 0,15 

27.  Природен гас - CNG 120 kNm3 0,05 

28.  Кислород 2 0,15 

29.  Аргон 1,5 0,15 

30.  Компримиран воздух 2,6 mil. Nm3 / 

31.  HD-46 2,5 0,2 

32.  HD-68 2,5 0,2 

33.  Челичен гранулат 1 / 

34.  Техничка вода за дополнување на 

системот за ладење на 

електроиндукциона печка 

181 m3/год. 0,7 m3/ден  

35.  Техничка вода за подготовка на 

калаперска мешавина 

7 258 m3/год. 27,9 m3/ден 

36.  Санитарна вода 5 141 m3/год. 19,77 m3/ден 

37.  Електрична енергија 12 074,832 MW / 

Во Додаток 1, се дадени безбедносните листи (MSDS) за состав на супстанциите и 

помошните материјали наведени во табелата погоре, нивни карактеристики, како и 

информации за токсичност врз животната средина.  
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1.3. Готови производи  

Готови производи од процесот на леење во Инсталацијата се полни одлеаноци од сив 

и нодуларен лив во различна форма и облик како што се дренажни решетки во 

различни димензии и капаци за шахти.  

Во следната табела, прикажани се количини на произведени одлеаноци на годишно 

ниво според вид на готов производи. 

Табела 3 Годишни производени количини одлеаноци од сив и нодуларен лив според вид на 

готов производ 

Ред. 

број 

Готови производи Производство 

на годишно 

ниво (t) 

Вообичаени 

складирани 

количини (t) 

1.  Дренажни решетки  

500 x 200 mm, 5 kg 

2 450  / 

2.  Дренажни решетки  

500 x 400 mm, 25 kg 

9 800  / 

3.  Капаци на шахти 

400 x 300 mm, 10 kg 

1 400  / 

Вкупно 13 650  50 
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V.1 РАКУВАЊЕ СО СУРОВИНИ, МЕЃУПРОИЗВОДИ И ПРОИЗВОДИ 

1.1. Ракување со суровини  

Основна суровина за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив во 

Инсталацијата се: секундарен челик, секундарно железо и повратен лив, односно 

материјал од претходно леење.  

Секундарното железо и челик ќе се набавуваат од надворешни компании. Годишната 

потрошувачка на основна суровина во Инсталацијата ќе изнесува 12 000 t, а 

вообичаено во Инсталацијата ќе се чуваат складирани околу 250 до 300 t.  

Просторот за складирање на суровината ќе биде во состав на производниот погон за 

топење, на површина од околу 270 m2. Просторот за складирање ќе биде поделен со 

специјални дрвени прегради на тој начин што ќе се формираат боксови за 

складирање, и тоа :  

- Три бокса за складирање на отпадно железо (посебно челик и сурово железо), 

со вкупна површина од 3 x 32,5 m2;  

- Три бокса за складирање на вратено железо (повратен лив), со вкупна 

површина од 4 x 10,5 m2;  

- Еден бокс за истовар на секундарно железо, со вкупна површина од 65 m2;  

- Еден бокс за складирање на адитиви за течен метал, со вкупна површина од 65 

m2. 

Вкупниот капацитет на просторот за складирање на суровина ќе изнесува 500 t. 

Изгледот на боксовите за складирање на суровините е прикажан на следната слика.  

 

Слика 1 Складирање за суровина 

Боксовите за складирање на суровина ќе ги опслужува кран за шаржирање со магнет. 

Со помош на кранот, суровината од магацинот ќе се вметнува во мобилен сад - вагон. 

Вагонот има сопствен електричен погон и хидрауличен систем за навалување 
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(подигање) кон печката, со што се овозможува дотур на суровината за топење во 

печката.  

За мерење на количината суровина која се додава во електро – индукционите печки, 

подвижниот кран е опремен со систем за мерење. 

1.2. Ракување со помошни материјали 

 Ракување со адитиви за течен метал 

Адитивите за течен метал ќе се користат за подобрување и корекција на својствата на 

металот. Тие ќе се додаваат во процесот на шаржирање, односно топење на металот 

во електро – индукционите печки. Додавањето на адитивите ќе се врши рачно на 

платформата на електро – индукционите печки, за време на топење на металот.  

Според составот, адитивите се на база на феро легури. Истите ќе се набавуваат од 

надворешни компании, а ќе се чуваат во оригинално пакување на производителот, 

односно големи вреќи од 0,5 – 1 t.  

Складирање на адитивите ќе се врши во еден од боксовите за суровини кој се наоѓа во 

топилницата на Инсталацијата.  

Во следната табела дадени се потребните количини адитиви на годишно ниво и 

вообичаено складирани количини во Инсталацијата. 

Табела 1 Потребните количини адитиви на годишно ниво и вообичаено складираните количини 

Ред. 

бр. 

Aдитив CAS Kоличина на 

годишно 

ниво  (t) 

Вообичаено 

складирани 

количини (t) 

Начин на 

чување 

1.  Феро - 

силициум  

FeSi (75%Si) 

8049-17-0 48 30 - 40  

 

 

 

 

Се чуваат во 

оригинално 

пакување, големи 

вреќи од 0,5 до 1 

t во простор за 

феролегури – 

магацин за 

огноотпорни 

материјали 

2.  Карбурит 99.5% 

C 

68187-59-7 70 5 - 6 

3.  Силициум 

карбид 60% Si, 

40%C- 

Карбосил 

409-21-2 120 8 - 10 

4.  Феро-манган  

FeMn (60%Mn) 

7439-89-6 

7439-96-5 

20 1 - 2 

5.  Коагулатор (PZ) НП 60 4 - 5 

6.  Други феро 

легури (FeCr, 

FeMo) 

НП 2 0,5 - 1 

7.  Нодулатор  

MgFeSi (5-7% 

Mg) 

8049-17-0 7439-

95-4 

210 8 - 10 

8.  Модификатор 

FeSi  

 (1-2% Ca,Zr) 

8049-17-0 10 1 - 2 
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Намената на адитивите е дадена во табела IV.1.1 во АНЕКС 1 од ова Барање. 

Количината на адитиви потребна за производство на 5 t течен метал е дадена во 

следната табела. 

Табела 2 Потребните количини адитиви за производство на 5 t течен метал 

            Aдитиви                                                                       % kg 

1. FeSi (75%Si) 0.4 20 

2. Карбурит (99.5%C) 0.6 30 

3. SiC (Карбо-сил) (60%Si, 40%C) 1 50 

4. FeMn (60%Mn) 0.2 10 

5. Коагулатор (PZ) 1 50 

6. Друго (FeCr, FeMo) по барање 

на клиентот 

Течниот метал подготвен за леење во специјални леарски лонци ќе се пренесува со 

помош на виљушкари до платформска станица на електро – индукционите печки, каде 

што ќе се врши завршен третман со адитиви. Адитиви кои ќе се користат за завршен 

третман на течниот метал се нодулатор и модификатор и истите ќе се додаваат рачно 

во течниот метал. 

Нодулатор ќе се додава за производство на нодуларен одлеанок, додека 

модификаторот ќе се додава за добивање на сив одлеанок. Потребните количини 

адитиви за завршен третман на една шаржа течен метал (1 t) се дадени во следната 

табела. 

Табела 3 Потребните количини адитиви за завршна обработка на течен метал 

Aдитиви за завршна обработка                      % kg 

1. Нодулатор (FeSiMg) 1.75% 55 

2. Модификатор (FeSi + Ca, Zn)  0,1% 5 

 Ракување со адитиви за калаперска мешавина 

Основна суровина за подготовка на калаперска мешавина во Инсталацијата е 

повратниот песок во количина од 98%. Повратниот песок потекнува од калапите во кои 

веќе е извршено леење и производство на одлеанок. Овој песок пред повторна 

употреба поминува низ третман на прочистување односно магнетен сепаратор заради 

одвојување на заостанати метални честички, а потоа низ систем за ладење каде се 

врши негово пред навлажнување.  

Повратниот песок ќе се складира во два челични силоса секој со капацитет од по 60 

тони.  

Новиот кварцен песок, кој ќе се користи за дополнување и освежување на повратниот 

песок ќе се складира во посебен силос со капацитет од 6,5 t. 
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Слика 2 Силоси за повратен песок, нов кварцен песок и адитиви 

Адитивите за подобрување на својствата на калаперската мешавина монтморилонит и 

премикс ќе се складираат во два посебни челични силоси, секој со капацитет од 6,5 t 

(Слика 2).  

Новиот песок и адитивите ќе се набавуваат во џамбо вреќи од 1 t. Овие помошни 

суровини со помош на виљушкар ќе се носат до посебен систем од хранилки каде ќе 

се додаваат и преку пневматски систем истите ќе се носат до силосите за складирање.  

 

Слика 3 Дополнување на нов песок и адитиви во силоси 
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Потрошувачката на адитиви на годишно ниво и вообичаено складираните количини во 

Инсталацијата се дадени во следниот табеларен преглед. 

Табела 4 Kоличини на адитиви за калаперска мешавина и вообичаено складирани количини во 

Инсталацијата 

Ред. 

бр. 

Aдитив CAS Kоличина 

на годишно 

ниво  (t) 

Вообичаено 

складирани 

количини (t) 

Начин на 

чување 

1.  Нов кварцен песок 14808-60-7 1 500 30 - 40 Челичен силос 

6,5 t 

2.  Монтморилонит 

(Бентонит во прав) 

1302-78-9 

14808-60-7 

14464-46-1 

750 20 - 30 Челичен силос 

6,5 t 

3.  Премикс (3/2 

бентонит, 1/2  

јаглен во прав) 

7440-44-0 

1302-78-9 

750 20 - 30 Челичен силос 

6,5 t 

4.  Повратен песок 14808-60-7 / 100 - 110 Челичен силос  

2 x 60 t 

Просечната потрошувачка на адитиви за подготовка на калаперска мешавина е 

дадена во следната табела. 

Табела 5 Потребни количини адитиви за освежување на калаперска мешавина  

          Адитиви                                                                   % kg 

1. Нов песок-кварц (99% SiO2) 1.0% 20 

2. Бентонит (монтморилонит) 0.5% 10 

3. Премикс (60% бентонит, 40% јаглен во прав) 0.5% 10 

4. Вода  1.5%  30 

Во процесот на подготовка на калаперска мешавина, поконкретно во мешалката за 

калаперска мешавина, ќе се додава и техничка вода за навлажнување на песокот. 

Додавањето односно дозирањето на потребната количина техничка вода ќе се врши 

автоматизирано. 

Целокупниот процес на подготовка на калаперска мешавина ќе биде автоматизиран и 

системски контролиран преку контролна просторија опремена со неопходна 

компјутерска опрема. 

 Ракување со огноотпорни материјали 

Огноотпорните материјали ќе се користат за обновување на внатрешната обложна 

огноотпорната маса на печките, леарските лонци и транспортните садови. 

Огноотпорните материјали, односно огноотпорен малтер, огноотпорен бетон, 

огноотпорни цигли итн. ќе се чуваат во оригинално пакување на производителот, 

односно вреќи од 25 kg, а ќе се складираат во магацинот за огноотпорни материјали 

поставени на дрвени палети. 
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Табела 6 Потребни годишни количини огноотпорни материјали и вообичаено складирани 

количини и начин на чување 

Огноотпорен 

материјал 

CAS Потребни 

количини 

на годишно 

ниво  (t) 

Вообичаено 

складирани 

количини (t) 

Начин на чување 

Силика микс (96% 

SiO2);   (0.8% B2О3) 

60676-86-0  130 5 – 6 Ќе се чува во хартиени 

пластифицирани вреќи од 

25 kg фабричко пакување 

во магацин за огноотпорни 

материјали 

ЕКА - FOCOR LP N  6834-92-0 25 1 – 2 

CALDE STIX Т 90 

G1  

 

1344-28-1 

65997-16-2 

1318-74-7 

5 0,5 

CALDE CAST LT 92 

D4  

1344-28-1 

65997-16-2 

1308-38-9 

5 0,5 

CALDE TROWEL 

HF 46  

92797-42-7 

14808-60-7 

1344-09-8 

5 0,5 

CALDE TROWEL 

SD 99  

1308-38-9 

215-160-9 

5 0,5 

SD-O  (250x125x50) НП 5 1 - 2 Ќе се чува на дрвени 

палети во магацин за 

огноотпорни материјали 

Огноотпорните материјали ќе се нанесуваат рачно за обновување на краевите 

(клуновите) на леарските садови. 

Во Инсталацијата ќе се применува едномесечен застој во производството, еднаш во 

текот на годината, со цел одржување на опремата за производство. Во овој период ќе 

се врши чистење и повторно обложување на електро – индукционите печки со 

огноотпорен бетон. 

 Ракување со помошен материјал за површинска заштита на одлеаноци 

Готовите одлеаноци поставени на кука на висечки транспортер ќе се потопуваат во 

када со подготвен премаз, заради подобрување на отпорноста на одлеаноците од 

корозија односно нивна хидроизолација. Основниот премаз за одлеаноци ќе биде од 

битуменска маса растворена со изопропил алкохол.  

Додавањето на битуменската маса и изопропил алкохол ќе биде рачно со помош на 

рачна пумпа, директно во кадата за фарбање со зафатнина од 3 – 4 m3, која ќе биде 

обезбедена со мешалки.  

Заштитен премаз ќе се нанесува на дел од готовите одлеаноци, според барањето на 

клиентите.  

Табела 7 Потребни годишни количини на суровини за заштита на одлеаноци, складирани 

количини и начин на чување 

Премази за 

одлеаноци 

CAS Потребни 

количини на 

год. ниво  (t) 

Вообичаено 

складирани 

количини (t) 

Начин на чување 
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Битумен 8052-42-4 25 1 - 2 Во оригинални 

пакувања во 

магацинот за 

масла и адитиви 

Изопропанол  67-63-0 

 

0,2 0,05 

Премазите за површинска заштита на одлеаноци ќе се чуваат во оригинално пакување 

на производителот, односно битуменска маса во вреќи од 25 kg, додека изопропил 

алкохол во пластични контејнери/пакување од 0,5 – 1 t. 

Истите ќе се чуваат во просторот на фарбарата, поставени на дрвени палети. Исто 

така, во магацинот ќе биде обезбеден и апсорпционен материјал. 

 Останати помошни суровини, материјали, енергии 

 Компримиран воздух 

Во технолошкиот процес на леење, компримиран воздух се користи во речиси сите 

делови на Инсталацијата. Снабдувањето со компримиран воздух ќе се врши 

континуирано со две компресорски единици, секоја со моќност од 115 kW и капацитет 

од 300 Nm3/h, од кои едната компресорска единица ќе се користи како резервна. 

Соодветно на капацитет на компресорските станици ќе бидат обезбедени две сушари 

за воздух и сет од филтри за филтрација на компримираниот воздух. Складирање на 

компримираниот воздух ќе се врши во два резервоари со работен волумен од 3 m3. 

Разводот на компримираниот воздух до потрошувачите ќе се врши со прстенест 

цевковод. Годишната потрошувачка на компримиран воздух е проценета на 2.6 

милиони Nm3.  

 

 Слика 4 Компресорска станица   

На следната слика е прикажана инсталацијата за дистрибуција на компримиран 

воздух.   
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Слика 5 Шема на инсталација за компримиран воздух 

Шематски приказ на цевната инсталацијата за компримиран воздух до сите делови на 

Инсталацијата каде што се користи за технолошкиот процес е даден на следната 

слика.  

 

Слика 6 Систем за дистрибуција на компримиран воздух  
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 Кислород  

Оваа помошна суровини ќе се користи во процесот на подготовка на течниот метал во 

Инсталацијата. Кислородот ќе се чува во оригинално пакување на производителот, 

односно во челични боци кои ќе се складираат во посебен ограничен простор, надвор 

од Инсталацијата, обележан со соодветна ознака.  

Снабдувањето со кислород ќе се врши дисконтинуирано со боци - батерии, кои 

периодично ќе се заменуваат од страна на добавувачот. 

 Аргон 

Аргон како помошна суровина ќе се користи за лабораториски испитувања на 

квалитетот на металот, односно за работа на спектрофотометарот. Садовите со аргон 

ќе се чуваат во оригинално пакување на производителот односно челични боци, кои се 

ќе се складираат заедно со боците кислород. 

Снабдувањето со аргон ќе се врши дисконтинуирано со боци - батерии, кои 

периодично ќе се заменуваат од страна на добавувачот 

 Хидраулични масла и масти 

Хидрауличните масла ќе се користат за одржување на хидрауличните системи во 

Инсталацијата. Хидраулични масла кои ќе се користат се HD – 46 и HD – 68, а истите 

ќе се чуваат во оригинално пакување на производителот, односно метални буриња од 

200 l. Овие садови ќе се складираат во магацинот за масла и адитиви.  

Садовите со масла ќе бидат поставени врз собирни садови (танквани) за собирање на 

инцидентни истекувања. Преточувањето на хидраулични масла ќе се врши рачно врз 

собирен сад со цел да се спречат било какви истекувања.  

Магацинот за складирање, исто така, ќе биде обезбеден со апсорпционен материјал 

за инцидентни истекувања. 

 Трансформаторско масло 

Трансформаторско масло ќе се користи за функционирање на трафостаницата 110/20 

kV на Инсталацијата1. Трафостаницата е обезбедена со сопствена маслена јама со 

капацитет од 2 850 kg. Исто така, трансформаторско масло ќе се користи и за 

трафостаницата 20/0.4 kV, за која исто така е обезбедена маслена јама. Предвидена 

фреквенција за промена на трансформаторското масло е 3 до 4 години, а истото ќе го 

врши овластена компанија. Во Инсталацијата нема да се складираат дополнителни 

количини трансформаторско масло. 

 Texol А 

Texol А претставува нафтен дериват, кој ќе се користи како помошна суровина за 

премачкување на готовите калапи, односно нивна подготовка за леење на течен 

                                                

1 Елаборат за заштита на животната средина- Изградба на ТС 110/20 kV „Неокази“ Пробиштип за приклучок на 

преносната мрежа и енергетско напојување на леарницата „Кранфилд Фаундри“ бр. 60-03/16 од 2016 година 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3 Пробиштип                                             Страна 13 од 33                                                                                                   

Прилог V 

метал. Оваа помошна суровина ќе се чува во оригинално пакување на 

производителот, односно пластичен контејнер од 0,5 или 1 t, а ќе се складира во 

магацинот за масла и адитиви. Садот со Texol A ќе биде поставен врз собирен сад, со 

цел собирање на инцидентни истекувања, а магацинот исто така ќе биде обезбеден и 

со апсорпционен материјал. 

Во Инсталацијата ќе се чува најчесто 0,5 до 1 t, односно едно пакување. 

 Челичен гранулат 

Челичен гранулат ќе се користи за завршно чистење на одлеаноците во пескара. Оваа 

помошна суровина ќе се набавува во вреќи од 1 t. Во Инсталацијата нема да се врши 

складирање на резервни количини од оваа помошна суровина.  

 Фолија и дрвени палети 

Фолија и дрвени палети ќе се користат за пакување на готовите одлеаноци. Овие 

помошни материјали ќе се складираат во магацинот за складирање на готов производ. 

 Алат за завршна обработка на одлеаноци  

За завршна обработка на одлеаноците ќе се користат рачни брусилки и чекани за 

кршење на остатоци/завршетоци од леење. За таа цел во Инсталацијата се поставени 

6 кабини наменети за завршна обработка на одлеаноците. 

 Енергенси 

 Бензин 

Бензин ќе се користи како гориво за внатрешен транспорт, односно за виљушкарите. 

Годишната потрошувачка на бензин е проценета на 10 t.  

Во Инсталацијата ќе се врши складирање на мали количини бензин во надворешен 

магацин за бензин и плин.  

Садовите со бензин ќе бидат поставени во собирен сад (танквана) за собирање на 

инцидентни истекувања. Преточувањето на бензин од садовите ќе се врши рачно врз 

собирен сад за инцидентни истекувања, а магацинот за складирање ќе биде 

обезбеден со апсорпционен материјал. 

 

Слика 7 Магацин за складирање горива  
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 Нафта 

Нафтата ќе се користи како гориво за генераторот за итни случаи (1 x 300 kW). 

Годишната потрошувачка на нафта за функционирање на генераторот е 1,2 t. Нафтата 

е складирана во резервоар на самиот генератор, со капацитет од 500 l. 

Во Инсталацијата нема да се врши складирање на дополнителни резервни количини 

нафта. 

 Течен нафтен гас и природен гас под притисок 

Во технолошкиот процес на Инсталацијата ќе се користи течен нафтен гас (LPG) за: 

- Загревање на огноотпорните материјали во електро – индукционите печки на 

платформата на печките; 

- Загревање на леарските лонци и лонци за транспорт при процесот на 

подготовка за транспорт на течен метал; 

- Загревање на готовите калапи. 

Течниот нафтен гас LPG ќе се складира во резервоар со капацитет од 3 m3, поставен 

од надворешната страна на леарницата. Од резервоарот за LPG преку цевна 

инсталација гасот ќе се спроведува до платформата на електро - печките и до 

линијата за загревање на готовите калапи. Годишната потрошувачка на LPG се 

проценува на околу 25 t.  

Транспортот на LPG од резервоарот до погонот ќе се врши со вкопан цевковод чии 

цевки се изработени од HDPE .   

Системот за пренос на гас - Galileo Technologies е обезбеден со редукциона станица 

која го намалува притисокот на 0,3 bar. Секоја станица за регулација на притисок на 

гасот вклучува: 

- Дупла редундантна линија за редукција на притисокот – редукциона станица 

(Активна и Stand by станица); 

- Систем за загревање (електричен); 

- Систем за мерење на протокот и корекционен систем; 

- Систем за сепарирање на течност; 

- Заштитен кабинет, специјално дизајниран за надворешни средини и 

оперирање. 

Цевната инсталација за спроведување на LPG шематски е прикажана на следната 

слика. 
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Слика 8 Шематски приказ на цевна инсталација за LPG 

Компресиран природен гас ќе се чува во челични боци, а ќе се складира во посебен 

простор надвор од погонот за производство, кој е соодветно ограден и обележан. 

Компресиран природен гас ќе се користи како гориво за виљушкарите во 

Инсталацијата. Проценета годишна потрошувачка на CNG е 120 кNm3, додека во 

Инсталацијата ќе се складираат околу 0,05 t CNG. 

 

Слика 9 Складирање на компресиран природен гас  
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Снабдувањето со CNG гас ќе се врши дисконтинуирано со боци - батерии, кои 

периодично ќе се заменуваат од страна на добавувачот. 

 Електрична енергија 

Снабдувањето со електрична енергија на „Кранфилд Фаундри“ ќе се врши преку 

главна високонапонска електрична линија на трафостаницата и трансформаторските 

единици. Овој висок напон од 110 kV во трансформаторските единици ќе се 

трансформира во 20 kV. Од трафостаницата кон Инсталацијата има две линии за 

довод на електрична енергија. 

Првата линија (20 kV) ја снабдува електро  - индукциската печка преку сопствен 

трансформатор од 4,8 kV. Втората линија (20 kV) доаѓа до енергетскиот објект во 

Инсталацијата, односно во трафостаницата се трансформира од 20 kV до 0,4 kV, и 

како стандардна електрична енергија од 400 V се распределува во Инсталацијата. 

Годишната потрошувачка на електрична енергија е проценета на 12 073 MW, додека 

дневната потрошувачка на електрична енергија на 46,43 MW. 

Во Инсталацијата исто така ќе биде поставен генератор за итни случаи со јачина од 

300 kW. Шематски приказ на електричната инсталација во „Кранфилд Фаундри“ е 

даден на следната слика. 
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Слика 10 Мрежа на електрична енергија (400 V)  

 Снабдување со санитарна и техничка вода 

Водоснабдувањето на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, за санитарни и технички 

потреби ќе се врши од два независни водоводни системи.  

Со санитарна вода Инсталацијата ќе се снабдува од градскиот водоснабдителен 

систем на општина Пробиштип и од новата пумпната станица „Ратавица“.  Водата од 

градскиот водоснабдителен систем исто така ќе се користи и како техничка вода се 

додека општина Пробиштип не го реши прашањето во однос на довод на техничка 

вода до индустриската зона Неокази. Кога ќе биде обезбедена техничка вода од 

страна на општината, Инсталацијата автоматски ќе користи техничка вода за 

потребите на производниот процес. 

Техничка вода во Инсталацијата ќе се користи за:  

- Технолошкиот процес за подготовка на песок за калаперска мешавина; 

- За дополнување на системот за ладење на електро - индукционата печка;  
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- За потребите на поставената внатрешна и надворешна хидратантска мрежа во 

Инсталацијата;  и 

- За потребите во итни случаи/хаварии. 

Проценетата годишна потрошувачка на санитарна и техничка вода е дадена во 

следната табела. 

Табела 8 Годишна потрошувачка на техничка и санитарна вода 

 Максимален 

пик (l/s) 

Просечна потрошувачка во период 

(m3/час) (m3/ден) (m3/мес.) (m3/год.) 

Подготовка на 

калаперска 

мешавина 

6.0 1.2 28.8 605 7 620 

Дополнување на 

системот за ладење 

на ел.инд.печка 

0.0 0.03 0.7 15 180 

Вкупно техничка 

вода 

6.0 1.23 29.6 620 7 440 

Санитарна вода 4.0 0.85 20.4 430 5 140 

На следната слика е даден шематски приказ на водоводната мрежа во Инсталацијата. 

 

Слика 11 Водоводна мрежа во „Кранфилд Фаундри“ 
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 Ракување со готов производ 

Готов производ во Инсталацијата се полни одлеаноци од сив и нодуларен лив. 

Одлеаноците ќе се складираат на дрвени палети и со виљушкар ќе се пренесуваат до 

магацинот за складирање готов производ. Во Инсталацијата ќе се чуваат околу 50 t 

готови одлеаноци. 

Во магацинот за готов производ исто така ќе се врши пакување на готовите одлеаноци 

и утовар во камиони за испорака на нарачките до клиентите. Пакувањето на готовите 

одлеаноци ќе се врши на стандардни ЕУ палети, а заради заштита истите ќе се 

покриваат со стреч фолија.  

Табела 9 Видови и количини готов производ 

Вид на одлеанок Количина 

во t 

Изглед на готов производ 

Дренажни решетки 

500 x 200 mm, 5 kg 

2 450 

Маса во просек (kg) 10

Димензии (mm) 400х300

Количина (т/годишно) 1400

Полни одливци (без јадро)

Димензии (mm) 500х200

Димензии (mm) 500х400

Маса во просек (kg) 25

Вид на производ: капаци на шахтови

Количина (т/годишно) 2450

Вид на производ: дренажни решетки

Вид на производ: дренажни решетки

Количина (т/годишно) 9800

Маса во просек (kg) 5,0

Производен капацитет  13 650 тона одливци годишно

Полни одливци (без јадро)

Полни одливци (без јадро)

Фаза 1

 

Дренажни решетки  

500 x 400 mm, 25 kg 

9 800 

Маса во просек (kg) 10

Димензии (mm) 400х300

Количина (т/годишно) 1400

Полни одливци (без јадро)

Димензии (mm) 500х200

Димензии (mm) 500х400

Маса во просек (kg) 25

Вид на производ: капаци на шахтови

Количина (т/годишно) 2450

Вид на производ: дренажни решетки

Вид на производ: дренажни решетки

Количина (т/годишно) 9800

Маса во просек (kg) 5,0

Производен капацитет  13 650 тона одливци годишно

Полни одливци (без јадро)

Полни одливци (без јадро)

Фаза 1

 

Капаци за шахти  

500 x 200 mm, 10 kg 

1 400 

Маса во просек (kg) 10

Димензии (mm) 400х300

Количина (т/годишно) 1400

Полни одливци (без јадро)

Димензии (mm) 500х200

Димензии (mm) 500х400

Маса во просек (kg) 25

Вид на производ: капаци на шахтови

Количина (т/годишно) 2450

Вид на производ: дренажни решетки

Вид на производ: дренажни решетки

Количина (т/годишно) 9800

Маса во просек (kg) 5,0

Производен капацитет  13 650 тона одливци годишно

Полни одливци (без јадро)

Полни одливци (без јадро)

Фаза 1

 

Вкупно 13 650  

Магацинот за готови производи во кој ќе се врши и пакување на готови одлеаноци е 

даден на следната слика. 

 

Слика 12 Магацин за готов производ 

Шематски приказ на сите локации/магацини за складирање на суровини и помошни 

материјали во Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив 

„Кранфилд Фаундри“ е даден на следната слика. 
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Слика 13 Магацини за складирање суровина и помошни материјали шематски приказ и google 

снимка  

1.3. Транспортни системи 

Со цел олеснување во процесот на ракување со суровините, помошните суровини и 

останатите материјали во Инсталацијата ќе се користат повеќе транспортни системи.  

 Крански системи 

Крански систем за пренос на суровини и материјали ќе се користи на повеќе локации 

во Инсталацијата: 

- Крански систем со вграден магнет за пренос на суровината односно металот од 

магацинот/одделот за складирање до електро – индукционите печки;  

- Крански систем за пренесување на течен метал од електро – индукционите 

печки до линијата за леење на металот во калапи. Овој крански систем се 

состои од сад за леење, шини по кој ќе се движи садот и виљушкар за движење 

на садот. Садот за транспорт и леење на течен метал ќе се движи на шини, кои 

се поставени непосредно пред електро - индукционата печка, а движењето на 

садот е со помош на виљушкар. 
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Слика 14 Сад за транспорт и леење на течен метал 

Бројот на садови за транспорт на суровини и течен метал кој ќе се користат во 

Инсталацијата, како и нивната носивост се дадени во следниот табеларен преглед. 

Табела 10 Леарски лонци во Инсталацијата 

Носивост на  

леарски лонци (kg) 

Бр.на 

садови 

500 6 

1 000 3 

100 2 

2 500 1 

 Транспортен систем на песок за подготовка на калаперска мешавина 

Транспортниот систем за песок во Инсталацијата се користи за транспорт на повратен 

песок во процесот на негово прочистување и подготовка на нова калаперска 

мешавина. За таа цел ќе се користи транспортен систем, составен од хоризонтални, 

коси и вертикални транспортни ленти кои што ќе го транспортираат повратниот песок 

најпрво низ магнетен сепаратор за одвојување на сите заостанати метални делови 

(нечистотии) по процесот на леење, потоа низ системот за ладење каде се врши пред 

навлажнување, до силосите за складирање од каде започнува процесот на автоматско 

дозирање песок и адитиви за повторно формирање на калаперска мешавина. 

Транспортниот систем за повратен песок е прикажан на следната слика. 
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Слика 15 Транспортен систем за повратен песок 
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 Транспортен систем на калаперска линија 

Транспортниот систем на калапарска линија, се состои од три  отворени транспортни 

ленти, и тоа:  

- транспортна лента за готови калапи; 

- транспортна лента за лиење; и  

- транспортна лента за ладење на одлеаноците. 

Транспортниот систем на калаперската линија е прикажан на следната слика. 

 

Слика 16 Транспортен систем во калапарска линија 

Од линијата за ладење, одлеаноците со плочест (челичен) транспортер ќе се 

пренесуваат до делот за завршно чистење. 

Завршно чистење на одлеаноците ќе се врши во пескара, опремена со висечки 

транспортер. Висечкиот транспортер е опремен со куки на кој ќе се закачат 

одлеаноците. 
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Слика 17 Висечки транспортер за внесување на одлеаноци во пескара 

Комплетниот распоред на транспортната опрема во „Кранфилд Фаундри“ е даден на 

следниот шематски приказ. 

 

Слика 18 Распоред на транспортна опрема во „Кранфилд Фаундри“ 

1.4. Помошна механизација 

Механизацијата што ќе се користи во Инсталацијата и нејзините основни 

карактеристики се прикажани во следниот табеларен преглед. 

Табела 11 Карактеристики на помошна механизација во „Кранфилд Фаундри“ 

Тип на 

механизација 

Погон Максимална 

носивост (kg) 

Бр. на 

возила 

Виљушкар Toyota Плин 3 500 1 
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Geneo 35 со кабина 

Виљушкар Toyota 

Geneo 35 со кабина 

Плин и дизел  3 500 1 

Виљушкар Toyota 

Tonero 35 со кабина 

Дизел  3 500 2 

Палетар Mitsubishi  

модел PBP20N2 

Електрична 

енергија 

2 000 2 

 

 

Слика 19 Помошна механизација на „Кранфилд Фаундри“ 
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V.2 ОПИС НА УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД ВО 
ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Во Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3 Пробиштип, од 

активностите за леење на сиво и нодуларно железо за производство на без-јадрени 

(полни) одливци, како и од тековното работење и одржување на Инсталацијата ќе се 

генерира цврст и течен отпад.   

Видот и количините на отпад, карактеристиките, како и начинот на управување се 

дадени во табелите V.2.1 и V.2.2. Анекс 1 во Барањето за добивање на А - 

интегрирана еколошка дозвола. Исто така, во продолжение на овој Прилог е даден 

подетален приказ на начинот на генерирање и управување со овој вид отпад. 

2.1. Локација за времено складирање на отпад  

Во границите на Инсталацијата предвидена е локација на која ќе се изгради објект за 

времено складирање на сите видови на отпад, кои ќе се генерираат како резултат на 

производните и помошните активности. Објектот е предвидено да се изгради во 

северо-западниот дел од Инсталацијата. Локацијата на објектот е прикажана на 

следните слики.  

 

Слика 20 Објект за складирање на отпад 

  

Објект за времено 

складирање на отпад 
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Слика 21 Предвидена локација за изградба на објект за времено складирање на отпад 

Вкупната површина на објектот за складирање на отпад ќе изнесува 400 m2. Истиот ќе 

биде изграден од метална конструкција со настрешница во висина од 3 m и 

бетонирана водонепропусна основа. Просторот ќе биде поделен со преградни ѕидови 

на 4 независни бокса, по 100 m2 за секој бокс соодветно, со цел одделување на 

опасниот и неопасниот отпад.  

Секој бокс ќе биде соодветно обележан, а исто така ќе бидат поставени садови за 

собирање на евентуални истекувања, како прибор за собирање на несакани 

истекувања.  

2.2. Управување со (цврст и течен) неопасен и опасен отпад  

НЕОПАСЕН ОТПАД 

 Троска од печки (10 09 03) 

Троската во Инсталацијата ќе се генерира како резултат на термичките процеси, 

односно топење на металот во индукционите печки. Се проценува дека вкупната 

количина на троска би изнесувала 768 t/годишно или 64 t/месечно. Троската од 

печките ќе се собира на местото на генерирање во собирни садови и потоа 

привремено ќе се складира во објектот за складирање на отпад. Операторот на 

Инсталацијата троската ќе ја предава на заинтересирани градежни или други 

компании кои може повторно да ја искористат за различни намени (на пример за 

реминерализација и подобрување на земјоделските земјишта, како и материјал за 

дневна покривка, финална покривка и течна заполна на депониите од сите типови 

(комунални, јаловишта, опасен отпад) со кои е потребно да склучи договор за 

превземање.   

 Други јаглеродни отпадни облоги и огноотпорни материјали од 

металургиски процеси неспоменати во 16 11 03 (16 11 04)  

Огноотпорни материјали ќе се генерираат при одржување и чистење на печката за 

топење на материјалот, како и леарските лонци. Вкупната количина на овој вид отпад 

ќе изнесува 5,9 t/месечно. Предвидено е овој вид на отпад да се собира во метални 
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контејнери во објектот за времено складирање на отпад, се до негово предавање на 

овластени компании со кои Операторот ќе склучи договор.  

 Прав од чистење на гасови поинаков од оној во 10 09 09 (10 09 10) 

Правот кој ќе се генерира од чистење на филтер станиците за третман на емисиите во 

воздух преку инка ќе се собира на местото на генерирање во големи платнени вреќи, 

чија претходна намена била за пакување на адитиви за течен метал (0,5 до 1 тон). Се 

проценува дека ќе се генерира околу 16 t/месечно прав од чистење на сите филтер 

станици. Откако ќе се наполнат, истите ќе се складираат во објектот за времено 

складирање на отпад и потоа ќе се предаваат на овластени компании за собирање и 

третман на неопасен отпад, со кој Операторот ќе склучени договор.  

 Друг отпад (10 09 99)  

Од производниот процес особено кај печката и во делот за завршна обработка, како и 

од тестирањето на одлеаноците во лабораторијата ќе се добие одредена количина на 

метален отпад, меѓутоа тој отпад ќе се реупотребува односно ќе се враќа назад на 

топење во печките. Количината на овој отпад во оваа фаза не може да се одреди.   

 Измешан комунален отпад (20 03 01)  

Измешаниот комунален отпад ќе се генерира од вработените од Инсталацијата, со 

проценета количина од 6,83 t/месечно. Овој отпад се собира во контејнери за 

комунален отпад, кои ќе бидат поставени до привремените административни 

канцеларии. Собраниот комунален отпад, ќе се предава на овластена компанија, со 

која Операторот ќе склучи договор. 

 Отпад од пакување од хартија и картон и пакување од пластика (15 01 01 и 

15 01 02) 

Овој вид отпад, се генерира како резултат на набавка на помошни материјали 

спакувани во катронска, хартиена или пластична амбалажа, кои ќе се употребуваат во 

административните простории, магацинот за огноотпорни материјали, како и во 

погонот за топење метал.  

Согласно проценките предвидено е да се генерира околу 0,7 t/месечно пакување од 

хартија и картон и околу 583 хартиени и пластифицирани вреќи од пакувањата на 

адитивите за течен метал на месечно ниво. Ваквиот отпад ќе се собира во мали 

собирни садови на локацијата на создавање, кои потоа ќе се складираат во објектот за 

времено складирање на отпад. Отпадот од пакување од хартија и картон и пакување 

од пластика, ќе се предава на овластена компанија, со кој Операторот ќе склучи 

договор.  

 Пакување од дрво (15 01 03) 

Готовите одлеаноци ќе се складираат на дрвени палети во магацин за готови 

производи кои би можеле да се оштетат или ќе биде потребно да се заменат со нови 

поради дотрајаност. Во оваа фаза не може да се одреди вкупната количина на отпад 

од пакувања од дрво. Овој вид на отпад ќе се складира во објектот за времено 

складирање на отпад се до негово предавање на овластени компании со кој 

Операторот ќе склучи договор.  
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 Апсорбенси, филтерски материјали, платна за бришење и  заштитна 

облека поинакви од оние во 15 02 02 (15 02 03) 

Филтер станиците за печки, пескара, припрема на песок и филтер станица за завршна 

обработка, во себе содржат филтри за прочистување на воздухот пред негово 

испуштање во атмосферата. Истите филтри е потребно да се одржуваат и по одреден 

временски период, во зависност од работните часови и одржувањето на истите, да се 

заменат со нив. Согласно анализите и пресметките на производителот и операторот, 

сите 4 филтри е предвидено да се заменуваат на секои 3 години. Ваквите филтерски 

материјали, е предвидено времено да се складираат во објектот за времено 

складирање на отпад, се до негово предавање на овластена компанија за собирање и 

транспорт на неопасен отпад со која Операторот ќе склучи договор.  

Покрај филтерскиот материјал од филтер станиците, би се очекувало и генерирање на 

апсорбенси, платна за бришење и заштитна облека која во себе не содржи опасни 

супстанции. Количината на овој отпад во оваа фаза не може да се одреди. 

Предвидено е овој отпад да се собира во собирни садови на местото на генерирање 

кој потоа ќе се складира во објектот за времено складирање на отпад се до негово 

предавање на овластена компанија за собирање и транспорт на неопасен отпад со 

која Операторот ќе склучи договор пред официјална работа на Инсталцијата. 

 Отфрлена електрична и електронска опрема неспомената во 20 01 21, 20 

01 23 и 20 01 35 (20 01 36) 

Отпад од електрична и електронска опрема ќе се генерира како резултат на замена на 

компоненти од постројките во Инсталацијата и од тековно одржување во машинската 

работилница. Месечната количина на генериран отпад во оваа фаза не може да се 

утврди. Овој отпад ќе се складира во посебни контејнери поставени во објектот за 

времено складирање на отпад. Истиот ќе се предава на колективни постапувачи за 

отпад од електрична и електронска опрема, со кој Операторот ќе склучи договор.  

 Алкални батерии (освен 16 06 03*) и други батерии и акумулатори (16 06 

04, 16 06 05) 

Алкални батерии и други батерии и акумулатори ќе се генерираат при замена на мали 

апарати од административните погони како и од машинската работилница за 

оддржување кој е дел од Инсталацијата. Месечната количина на генериран отпад во 

оваа фаза не може да се утврди. Истите ќе се собираат во туби/канти за батерии кои 

ќе бидат поставени во административните канцеларии и во посебни собирни садови 

за батерии и акумулатори во машинската работилница. Собраниот отпад времено ќе 

се складира во објектот за времено складирање на отпад во Инсталацијата (доколку 

има потреба). Операторот ќе склучи Договор со овластена компанија со собирање на 

батерии и акумулатори.  

 Отпад од чистење канализација (20 03 06) 

Овој отпад ќе се генерира како резултат на третман на атмосферски води во 

таложникот. Земајќи во предвид дека Инсталацијата не е започната со работа, не 

може да се одреди количината на отпад кој ќе се генерира од истата. Отпадот од 

чистење на исталожениот седимент, ќе се предава на овластена компанија која 
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поседува дозвола за собирање и транспорт на ваков вид на отпад, со кој Операторот 

ќе склучи договор. 

ОПАСЕН ОТПАД 

 Други хидраулични масла (13 01 13*) 

При одржување на машините и помошната механизација и при евентуални истекувања 

во погонот и надвор од него (компресорска станица), ќе се генерира отпадно 

хидраулично масло. Вупната количина која е пресметана дека ќе се генерира е околу 

0,004 t/месечно. Ваквите масла ќе се собираат во метални садови (буриња) на местото 

на создавање и ќе се складират во објектот наменет за привремено складирање на 

отпад. Операторот ќе склучи договор со овластена компанија за преземање на 

отпадните масла. 

 Масло од одвојувачи масло/вода (13 05 06*) 

При третман на атмосферски води во маслофаќачот ќе се врши одделување на масло. 

Одделеното масло ќе се собира во буриња и истите ќе се складираат во објектот за 

времено складирање на отпад. Операторот ќе склучи Договор со овластена компанија 

за собирање и транспорт на отпадни масла.  

 Отпадни масла за изолација и пренос на топлина (13 03*) 

Ваков вид на отпадни масла ќе се генерираат од трафостаниците, како резултат на 

нивното одржување. Количината на овој вид отпад, не може да се процени. 

Оджувањето на трафостаниците и превземањето на овој вид отпад ќе биде во 

надлежност на надворешна овластена компанија, со која Операторот ќе склучи 

договор.  

 Пакување што содржи или е загадено со опасни супстанции (15 01 10*) 

Отпад од пакување што содржи или е загадено со опасни супстанции ќе се генерира 

од пакување на огноотпорните материјали, масло, пакувањата на изопропанол и 

пакување на Texol A.  

Пакувањата на огноотпорни материјали, поконкретно материјалот CALDE TROWEL SD 

99 во себе содржи опасни состојки со што и самото пакување на пластифицирана 

вреќа е загадено со опасни супстанции. Вкупната количина на овој вид отпад изнесува 

17 вреќи/месечно.  

Металниот отпад, главно претставува отпад од пакување, поконкретно метални 

буриња во кои се чуваат хидрауличните масла. Се проценува дека годишно ќе се 

создаваат 25 буриња, како отпад од пакување.  

Пластичниот отпад од пакување се создава од пакувањето на нафтениот дериват 

Texol A. Годишната количина на генериран пластичен отпад од пакување се проценува 

од 20-40 пластични контејнери/годишно. 

 Исто така отпад од пакување од пластика ќе се генерира и од употребата на 

изопропанол, во количина од 1 контејнер годишно.  
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Сите претходно споменати видови на отпад од пакување што содржи или е загадено 

со опасни супстанции е предвидено времено да се складираат во објектот за времено 

складирање на отпад се до негово предавање на овластена компанија, со која 

Операторот ќе склучи договор.  

 Апсорбенси, филтерски материјали (вклучувајќи филтри за масла 

неспецифирани поинаку) платна за бришење, заштитна облека загадена со 

опасни супстанци (15 02 02*) 

Овој вид отпад, ќе се генерира како резултат на одржување и сервисирање на 

опремата за работа во Инсталацијата. Всушност, истиот ќе се генерира од објектот за 

одржување на погони и машинска работилница. Вкупната количина на овој отпад во 

оваа фаза не може да се одреди. Овој отпад ќе се собира во пластични садови на 

местото на создавање кое ќе се складира во објектот за времено складирање на отпад 

во Инсталацијата. Операторот ќе склучи договор со овластена компанија за собирање 

и транспорт на овој вид на отпад.  

На следната слика, прикажани се изворите на генерирање на отпад (црвена боја) и 

местата за складирање на разните фракции отпад, кои ќе се генерираат во 

Инсталацијата (сина боја).  
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Слика 22 Извори на создавање и локации за складирање на разни фракции отпад 
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V.3 ОДЛОЖУВЊЕ НА ОТПАДОТ ВО ГРАНИЦИТЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 
(СОПСТВЕНА ДЕПОНИЈА) 

Во границите на Инсталацијата, нема да се врши депонирање на отпад. Отпадот кој ќе 

се создава од активностите во Инсталацијата, ќе се предава на овластени компании за 

понатамошно постапување, врз основа на склучен договор.   
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VI ЕМИСИИ 

Врз основа на процесите и активности, кои се изведуваат во рамките на 

Инсталацијата, обемот на производство, употребата и ракувањето со суровините, 

помошните материјали и енергенсите, како и создавањето и управувањето со отпадот, 

идентификувани се изворите на емисии на местото на создавање и нивното 

испуштање во медиумите и областите на животната средина.  

Во Инсталацијата евидентирани се извори на емисии во атмосферата, емисии во 

површински води, емисии на бучава и вибрации, како и нејонизирачко зрачење.  

Во следните поглавја е даден подетален приказ на изворите на емисии во 

Инсталацијата.  

VI.1 ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА  

1. Идентификација на изворите на емисии во атмосферата од Инсталацијата  

Врз основа на деталниот преглед на сите процеси и активности, во рамките на 

Инсталацијата, технолошките шеми и податоците за материјалите, обемот на 

производство и сознанијата за производната пракса, идентификувани се, односно 

направен е попис на сите емисии во атмосферата од Инсталацијата. 

Списокот на емитери во атмосферата од леарницата е претставен во следната 

табела, додека локациите на изворите на емисија се прикажани на следната шема.  

Табела 1 Список на емитери во атмосферата  

Бр. Емисиона точка Ознака 

1 Оџак од индукциони печки А2-1 

2 Оџак од подготовка на песок А2-2 

3 Оџак од пескара А3-1 

4 Филтер на завршна обработка А3-2 

5 Кровни вентилатори* А3-3 до А3-13 

6 Вентилација на фарбара А3-14 

7 Генератор на електрична енергија А4-1 

8 Сигурносен вентил на резервоарот за течен 

нафтен гас 

А4 – 2 

*Кровните вентилатори се предвидени, но ќе се инсталираат подоцнешна фаза. Како понеповолна 

варијанта, при оценката на влијанијата врз квалитетот на воздухот се земаат предвид и емисиите од нив. 
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Слика 1 Локации на извори на емисии 
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Слика 2 Упростен приказ на извори на емисии
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2. Класификација на изворите на емисии  

Врз основа на извршениот преглед на сите извори на емисија, како и во согласност со 

формуларот за подготовка на Барање за добирање на А-Интегрирана еколошка 

дозвола, направена е поделба на емисиите од котлари, потоа главни, споредни и 

потенцијални емитери во Инсталацијата. 

Основните критериуми за класификација на изворите се зачестеноста и 

времетраењето на работа, како и емисионото количество кое ќе се испушта од истите. 

Во овој случај, единствен критериум за класификација на изворите беше токму 

емисионото количество. 

Табела 2 Класификација на изворите на емисија во воздухот во Инсталацијата 

Бр. Ознака Емисиона точка Класификација 

1 А2-1 Оџак од индукциони печки Главен емитер 

2 А2-2 Оџак од подготовка на песок Главен емитер 

3 А3-1 Оџак од пескара Спореден емитер 

4 А3-2 Филтер на завршна обработка Спореден емитер 

5 А3-3 до 

А3-13 

Кровни вентилатори Спореден емитер 

6 A3-14 Вентилатор на фарбара Спореден емитер 

7 А4-1 Генератор на електрична енергија Потенцијален  

8 А4-2 Сигурносен вентил на резервоарот за 

течен нафтен гас 

Потенцијален  

3. Карактеристики на изворите на емисии 

 Главни извори на емисии  

Во Инсталацијата идентификувани се два главни извори на емисии во воздухот, 

според природата на работа и нивоата на емисии. Тоа се гасовите од излез од 

филтерот за индукционите печки и излезните гасови од филтерот во одделението за 

подготовка на песок. Детали за емисиите од овие извори се дадени во табелата VI.1.3 

од Барањето за А-Интегрирана еколошка дозвола. 

 Помали извори на емисии во воздухот 

Во Инсталацијата, поточно во леарницата идентификувани се вкупно 13 помали 

извори на емисии во воздухот, од кои 11 се излези од кровните вентилатори. Во оваа 

група спаѓаат и емисиите од филтерот во пескара, филтерот за завршна обработка, 

како и вентилаторот од фарбарата. Детали за емисиите од помалите извори се дадени 

во табелата VI.1.5 од Барањето за А-Интегрирана еколошка дозвола. 

 Потенцијални и фугитивни извори на емисија 

Во Инсталацијата како значителни потенцијални извори на емисии се генераторот за 

електрична енергија, кој што ќе се вклучува само во итни случаи, односно кога при 

престанок на напојувањето со електрична енергија треба да се овозможи правилно 
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запирање на производниот процес, како и сигурносниот вентил на резервоарот за 

течен нафтен гас.  

Генераторот за електрична енергија ќе користи дизел гориво. Еднаш во неделата ќе се 

врши целосна проверка на исправноста на агрегатот и при тоа тој ќе биде во функција 

околу 10 минути. Според моќноста и факторите на емисија од уреди со внатрешно 

согорување на USEPA (AP-42), пресметани се емисионите количества на полутантите 

за време на тестирањето. Пресметките се дадени во следната табела.  

Табела 3  Емисии во воздухот од електричниот агрегат за време на тестирање 

Супстанција  Фактор 

на 

емисија 

(АP 42) 

Моќност 

(терм) 

Интензитет 

на Емисија 

Време Емисија 

во тек 

на 1 тест 

Годишна 

емисија 

kg/KWh KW kg/h h kg kg 

NOx 0.006833 2500 17.08 0.17 2.85 148.08 

CO 0.001472 2500 3.68 0.17 0.61 31.90 

SOx 0.000449 2500 1.12 0.17 0.19 9.74 

PM10 0.00048 2500 1.20 0.17 0.20 10.41 

TOC 0.000542 2500 1.36 0.17 0.23 11.75 

Во случај на прекин во напојувањето со електрична енергија, се очекува агрегатот да 

работи околу 2-3 часа и емисиите ќе соодветствуваат на тоа време. 

Резервоарот за течен нафтен гас е снабден со сигурносен вентил, којшто треба да се 

отвори при значително зголемување на притисокот во садот и со тоа да спречи 

хаварија од поголеми размери. Сигурносниот вентил се отвора на притисок од 17.2-

17.5 bar, а пропустливоста зависи од површината на резервоарот. Зголемувањето на 

притисокот во резервоарот и отворањето на сигурносниот вентил може да биде 

предизвикано од зголемување на температурата, зголемена содржина на пропан или 

полнење на резервоарот над дозволениот лимит. Сигурносниот вентил има голема 

пропусна моќ, па затоа треба да се обезбеди од контакт со извори на топлина. 

Фугитивните емисии во Инсталацијата ќе потекнуваат и зависат од: 

 Коефициентот на ефикасност на системите за зафаќање на контаминираниот 

воздух (хаубите), 

 Операциите на шаржирање на печките, 

 Леењето во калапи. 

Меѓутоа, овие извори на емисии се во затворен простор, а во надворешниот воздух 

излегуваат низ веќе опишаните точкасти извори (кровните вентилатори).  

Покрај овие извори, главен извор на дисперзни емисии ќе бидат тешките и лесни 

возила кои влегуваат или излегуваат од локацијата на Инсталацијата. 
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Исто така, просторот предвиден за складирање на отпад ќе преставува извор на 

емисии на прашина, но со оглед на фактот што истиот ќе биде ограден и покриен, не 

се очекуваат значителни емисии. 

4. Емисии од Инсталацијата 

Со оглед на тоа дека леарницата сéуште не е во функција, мерења на емисиите не се 

направени. Табелите VI.1.1 до VI.1.5 од Барањето се пополнети според факторите на 

емисија од леарници наведени во AP-42 (Compilation of Air Emission Factors) за 

леарници за сив лив (https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch12/final/c12s10.pdf) и 

емисиите кои ги гарантира производителот на системите за намалување (филтрите). 

Во табелата подолу се наведени емисиите од сите насочени емитери. Не се 

обработени филтерските единици во кои воздухот рециркулира во работната средина.  

Табела 4 Емисии од насочени емитери 

Емитер Назив Емитирана 

супстанција 

Емисија 

(mg/m3) 

Емисија 

(g/s) 

А2 – 1  Оџак на филтер на индукциони 

печки 

ПМ 10 10 0.07 

А2 – 2  Оџак на филтер на подготовка на 

песок и калапи 

ПМ 10 10 0.33 

А3 – 1   Филтер на пескара ПМ 10 1 0.005 

А3 - 2 Завршна обработка ПМ 10 1 0.0024 

А3 – 3  Кровен вентилатор 1 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 4  Кровен вентилатор 2 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 5  Кровен вентилатор 3 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 6   Кровен вентилатор 4 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 7 Кровен вентилатор 5 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 8 Кровен вентилатор 6 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 9   Кровен вентилатор 7 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 10  Кровен вентилатор 8 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 11  Кровен вентилатор 9 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 12  Кровен вентилатор 10 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 13  Кровен вентилатор 11 ПМ 10 0.5 0.001 

А3 – 14  Вентилатор на фарбара VOC  0.21       0.016 

 

 

 

 

 

https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch12/final/c12s10.pdf
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VI.2 ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ  

Како резултат на активностите кои се изведуваат во Инсталацијата, не се 

идентификувани извори на емисии во површински води.  

VI.3 ЕМИСИИ ВО КАНАЛИЗАЦИЈА 

Во Инсталацијата ќе се генерираат санитарни отпадни води, кои ќе се собираат во 

сопствена канализациона мрежа. Истата ќе се приклучи на колекторот кој ги носи 

отпадните води во пречистителната станица во село Неокази, со која управува ЈКП 

„Никола Карев“, Пробиштип. Точката на испуст на санитарните отпадни води во 

канализационата мрежа е обележана како SW2 и истата е со следните координати: 

598724.00 m E, 4647286.00 m N. 

 На следната слика е прикажана локацијата на приклучната шахта од каде 

санитарната отпадна вода ќе се испушта во главниот колектор кој ги носи водите до 

пречистителната станица.   

 

Слика 3 Локацијата на приклучна шахта за санитарни отпадни води 

VI.4 ИЗВОРИ НА ЕМИСИИ ВО ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ПОЧВА 

Од работењето на Инсталацијата ќе се генерираат емисии во почва, како резултат на 

слободното испуштање на атмосферските води, после третман во таложникот и 

маслофаќачот.  

Атмосферските води може да се загадат при промивање на дворната површина, 

исталожен седимент од воздухот, во случај на инциденти појави како несакани 

истурања или истекувања и сл. Истите може да се загадат со суспендирани материи, 
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масла, гориво и сл. и притоа да го нарушат квалитетот на почвата. Со соодветно 

дименионирање на таложникот и маслофаќачот овој извор на емисии не се смета за 

значителен .    

На следната табела се прикажани координатите на испуст на атмосферски води после 

третман во таложникот и маслофаќаќот. Овој извор на испуст е означен како SW1. 

Табела 5 Координати на испуст на атмосферски води (слободно истекување) 

Извор на емисии во почва  Точка на емисии Точка на 

емисија 

Координати 

 E N 

Атмосферски води собрани во таложник  Испуст во почва 

(слободно 

истекување)  

SW1 598500.00 

m  

4647551.00 

m  

На следната слика е прикажан испустот на таложникот, од каде атмосферските води 

слободно ќе истекуваат во почва.  

 

Слика 4 Локација на таложникот од каде атмосферските води слободно ќе истекуваат    

VI.5 ИЗВОРИ НА ЕМИСИИ НА БУЧАВА  

Во Инсталацијата се изведуваат активности кои придонесуваат за зголемено ниво на 

бучава, како:  

- Работа на опремата и машините за изведување на главните производни 

активности и помошните активности; 

- Истовар и утовар на суровини, помошни материјали, отпад, готов производ; 

- Движење на возила и механизација; 

- Присуство на работници и сл.    
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Во производниот погон, односно во Леарницата има бројни извори на бучава, но 

најзначајни се: 

 Тресалка: 105 – 115 dB(A) 

 Пескарење: 100 – 110 dB(A) 

 Завршна обработка (шмирглање): 90 – 115 dB(A) 

Сите наведени операции се изведуваат во затворен и звучно изолиран објект и 

нивното влијание во околината не е значително.  

Во следната табела се наведени изворите на бучава надвор од затворениот објект (со 

исклучок на завршната обработка која ќе се изведува непосредно до ѕидот на халата, 

a еден од филтерските системи од завршна обработка е на отворен простор). 

Во следната табела се прикажани главните извори на бучава во Инсталацијата, како и 

нивниот интензитет. 

Табела 6 Главни извори и интензитет на бучава 

 Бр. на 

емитер 

Извор на бучава Ниво на бучава dB(A) 

N-1 Вентилатор на филтерот за подготовка на песок  81.0 

N-2 Вентилатор на филтерот за индукционите печки 80.0 

N-3 Вентилатор на филтер за пескара 81.0 

N-4 Кровен вентилатор 1 73.0 

N-5 Кровен вентилатор 2 73.0 

N-6 Кровен вентилатор 3 73.0 

N-7 Кровен вентилатор 4 73.0 

N-8 Кровен вентилатор 5 73.0 

N-9 Кровен вентилатор 6 73.0 

N-10 Кровен вентилатор 7 73.0 

N-11 Кровен вентилатор 8 73.0 

N-12 Кровен вентилатор 9 73.0 

N-13 Кровен вентилатор 10 73.0 

N-14 Кровен вентилатор 11 73.0 

N-15 Вентилатор на филтер за завршна обработка 4 (надвор) 81.0 

N-16 Завршна обработка 3 81.0 

N-17 Завршна обработка 2 81.0 

N-18 Завршна обработка 1 81.0 

N-19 Компресор 72.0 

N-20 Фарбара (вентилатор 1) 78.0 

N-21 Фарбара (вентилатор 2 78.0 

На следната слика се прикажани локациите на емитери на бучава во Инсталацијата.  
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Слика 5 Локации на изворите на бучава 

Изворите на бучава, нивната емисија и фреквенцијата на работа се наведени во 

табелата VI.5.1 во Образецот на барањето за А-интегрирана еколошка дозвола. 

Емисиите од сообраќајот ќе потекнуваат од пристапниот пат и сообраќајниците на 

локацијата на Инсталацијата, но не се очекуваат значителни влијанија.   

VI.6 ИЗВОРИ НА ВИБРАЦИИ 

Извори на вибрации во Инсталацијата се машините, уредите, опремата и возилата. 

Најголем дел од изворите на вибрации се во затворени простории и истите не се 

сметаат за извори во животната средина, иако дел од нив може да бидат 

почувствувани и надвор од погонот.  

Врз основа на производните активности кои се изведуваат во погонoт, може да се 

заклучи дека транспортната лента и активностите за дигање товар со кранските 

дигалки преставуваат најголем извор на вибрации. Со оглед на фактот што објектот ќе 

биде затворен, емисиите од вибрации не се значајни за животната средина.  

На следната слика е прикажан погонот Леарница како најголем извор на вибрации во 

Инсталацијата. Овој извор на вибрации е означен како V1.  
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Слика 6 Локација на објектот леарница, како најзначен извор на вибрации 

Сообраќајните по кои ќе се врши транспорт во Инсталацијата, исто така, ќе бидат 

извори на вибрации, но истите не се сметаат за значителни.   

VI.7 ИЗВОРИ НА НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ  

Во Инсталацијата извори на нејонизирачко зрачење се машините, уредите, опремата, 

како и трафостаниците, нисконапонска електродистрибутивна мрежа, антени, 

светилки, радио-апарати, ТВ апарати, индукционите печки и сл. Најголем дел од 

изворите на нејонизирачко зрачење се наоѓаат внатре во погонот и останатите објекти 

и немаат директно влијание врз животната средина.  

Како главни извори на нејонизирачко зрачење во животната средина во Инсталацијата 

се трафостаниците. Трафостаниците како извор на нејонизирачко зрачење се 

обележани како NZ1 и NZ2, a локацијата на изворите е прикажана на сликата подолу.  

Табела 7 Главен извор на нејонизирачко зрачење   

Објект Извор на нејонизирачко зрачење  

Трафостаница 110/20 

kV 

Трафостаница  NZ1 

Трафостаница 20/0,4 

kV 

Трафостаница  NZ2 
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Слика 7 Локација на трафостаници, главен извор на нејонизирачко зрачење  
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VII. СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА И ВЛИЈАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

VII. 1 СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ е лоцирана во општина Пробиштип, наоѓа јужно од 

градот Пробиштип, во индустриска зона „Неокази“, на подрачје со намена Г1-тешка и 

загадувача индустрија.  

Инсталацијата се наоѓа во подножјето на ридот Озрен, кое на север благо се спушта кон 

фабриката за акумулатори ТАБ-МАК, а на исток се граничи со осовината на постојаниот 

регионалниот патен правец Р1205 (Врска со А2- Кратово-Пробиштип-Крупиште (Врска со 

А3)). На северниот срт на ридот Озрен формирана е несанитарна депонија на комунален 

отпад, која ја управува ЈКП „Никола Карев“, а западниот срт граничи со оперативната 

депонија на флотациска јаловина на рудникот Злетово. Северно од Инсталацијата се 

наоѓа фабриката за акумулатори. 

Во продолжение на ова поглавје, дадени се карактеристиките на медиумите и областите 

од животната средина на локацијата на Инсталацијата, како и на непосредноно 

опкружување.  

 Амбиентен воздух  

Во градот Пробиштип и неговата непосредна околина долг временски период 

функционираат неколку значајни индустриски објекти, вклучително постројката за 

преработка/флотација на руда од рудникот Злетово, депониите за флотациска јаловина и 

комунален отпад фабриката за производство на акумулатори TAБ-МАК, како и други 

помали погони од областа на преработка на минерални суровини и лесна и незагадувачка 

индустрија.  

Градот Пробиштип дел од државната мрежа за следење на состојбите со квалитетот на 

воздухот, во повеќе документи е дефиниран како зона со нарушен квалитет на воздухот, 

главно под влијание на старата депонија за флотациска јаловина, која во еден дел е 

напуштена без соодветни мерки за санација. 

Во согласност со податоците од Студијата за оценка на влијанието врз животната 

средина за основниот проект: Изградба на леарница за железо и производи од железо, 

наведено е дека направен е индикативен мониторинг на квалитетот на амбиентниот 

воздух, кој за потребите на Генезис Ресурсис Интернешнл, Скопје го спроведува Теренска 

лабораторија за животна и работна средина и електронска микроскопија, при 

Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип. Податоците кои Генезис Ресурсис Интернешнл, 

Скопје ги собира за позадинскиот квалитет на воздухот во подрачјето, укажуваат дека 

концентрациите на цврсти честички во воздухот во урбаната средина на Пробиштип, 

мерени со Метод за одредување во реално време на масена концентрација на цврсти 

честички во воздушен проток со распрскување на светлосен сноп и селекција на 

големината на честичките (на фракција PM10) со циклон со остар пресек при проток од 2 
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[l/min], на локалитетот кај Градската библиотека можат да се оценат како многу ниски и во 

целиот период на мерења се наоѓаат во рамките на 24-часовна гранична вредност за 

заштита на човековото здравје пропишани со Уредбата за гранични вредности за нивоа и 

видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, 

рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична 

вредност, целни вредности и долгорочни цели („Службен весник на РМ3, бр. 50/05). 

Дополнително, во рамките на истото истражување беа извршени мерења (со истата 

методологија/опрема) континуирано во период од 28 дена во текот на месец август 2015, 

на локацијата на индустриската зона на старото јаловиште, во зона директно изложена на 

влијанието на старото јаловиште и во екстремно сушен период кога фугитивните емисии 

би требало да бидат највисоки. Сепак, утврдените концентрации можат да се оценат како 

многу ниски и во целиот период на мерења се наоѓаат во рамките на 24-часовна гранична 

вредност за заштита на човековото здравје пропишани со националните прописи. Покрај 

амбиентните концетрации во истото истражување, рапортиран е и степенот на таложење 

на цврсти честички на локација на периметарот на урбаната зона на Пробиштип, м.в. 

Филтер Станица. Вредностите на исталожена прашина се во рамките на стандардните 

вредности и не укажуваат на проблеми со квалитетот на амбиентниот воздух. 

На локацијата на Инсталацијата досега не се извршени мерења за утврдување на 

квалитетот на амбиентниот воздух. На квалитетот на воздухот во Инсталацијата влијаат 

емисиите од непосредното опкружување, односно од несанитарна депонија на комунален 

отпад, депонијата за флотациска јаловина, фабриката за акумулатори ТАБ-МАК, како и 

емисиите од сообраќајот од регионалниот пат.  

 Бучава во животната средина  

Во отсуство на развиена државна мрежа за мониторинг, за поширокото опкружување на 

Инсталацијата не постојат претходни податоци од мерења на нивоата на бучава во 

урбаната зона на градот Пробиштип, ниту пак постојат плански документи за управување 

со бучавата. 

Во согласност со податоците од Студијата за оценка на влијанието врз животната 

средина за основниот проект: Изградба на леарница за железо и производи од железо, 

заради карактерот на просторот, застапеноста на значајни индустриски капацитети во 

непосредно околу градот, може да се очекува дека во зоната на градот ќе има интензивно 

континуирано присуство на бучава создадена од антропогени извори и активности. 

Во рамки на активностите на Генезис Ресурсис Интернешнл, Скопје биле реализирани и 

мерења на позадинските нивоа на бучава во и околу урбаната зона Пробиштип. 

Резултатите од мерењата, јасно укажуваат дека покрај присуството на значајни извори на 

бучава, измерените нивоа на резидуална бучава на мерните места како во 

индустриската, така и во урбаната зона на градот Пробиштип се во рамки на дозволените 

гранични вредности утврдени со Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава 
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во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/08) и далеку 

пониски од дозволената вредност за дневно ниво на бучава за IV и III степен на заштита 

од бучава. 

 
Слика 1 Мерни места на бучава1 

Со цел утврдување на нивото на состојбата со бучава во рамките на Инсталацијата, на 

ден 18.07.2019 година извршено е мерење на позадинската бучава на две локации на 

северната граница на Инсталацијата (заради близината на фабриката за акумулатори), 

во периодот ден. Западната страна на локацијата е изложена на бучава од сообраќајот по 

патот Пробиштип – Штип, кој не е интензивен.  

На следната слика се прикажани локациите на мерните места на кои е извршено мерење 

на нивото на бучава пред започнување со работа на Инсталацијата. 

                                                
1 Извор: Студија за оценка на влијанието врз животната средина за основниот проект: Изградба на 
леарница за железо и производи од железо 
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Слика 2 Локации на мерни места на бучава на постојна состојба 

Резултатите од мерењата на нивото на бучавата се прикажани во следната табела: 

Табела 1 Ниво на постојна бучава на северната граница на Инсталацијата 

 Ниво на бучава /dB(a) 

 ММ-1 ММ-2 

Leq 42,9  45,6 

Lmin 35,5 36 

Lmax 63,3 69,3 

L10 45,1 44,9 

L90 37,9 36,5 

Граничните вредности на бучавата за различни видови реони се определени во чл. 6 од 

Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Сл. 

Весник на РМ“ бр. 147/08). Според Одлуката на Владата на Република Македонија за 

утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните 

од штетна бучава („Сл. Весник на РМ“ бр. 1/09, 38/13), утврдени се четири категории на 

подрачја. Граничните нивоа на бучава за подрачјата се прикажани во следната табела. 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20granicni%20vrednosti%20na%20nivoto%20na%20bucava%20vo%20zivotnata%20sredina.pdf
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Табела 2 Максимално дозволени нивоа на бучава во одделни реони  

Инсталацијата се наоѓа во подрачје четврти степен, каде се дозволените нивоа на бучава 

за периодот ден и вечер се 70 dB(A), додека за ноќ 60 dB(A). Врз основа на измерените 

вредности на ниво на бучава може да се заклучи дека истата е во граничите на 

дозволените вредности.  

 Површински и подземни води  

Сите реки во општина Пробиштип се влеваат во Злетовска Река, која извира од север 

блиску до Бугарската граница и тече од север кон југ, за на крај да се влее во река 

Брегалница. Должината на Злетовска Река изнесува 56 km. По течението на реката има 

многу притоки, од кои главни се: Плочка, Кучевишка, Емиричка, Мушковска, Зеленградска, 

Кожарска, Ештеричка, Шталковска, Киселичка, Добревска и Белошица. 

Во согласност со Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 

подземните води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 71/99), 

Злетовска Река без нејзините притоки припаѓа во категорија 1 и 2, додека реките 

Киселичка и Маричанска, кои се вливаат во Злетовска Река, се во 3 и 4 категорија, 

бидејќи истите се директни реципиенти на непречистени отпадни води. 

Како резултат на големата хаваријата што се случи во 1976 година, голема количина на 

јаловина се излеала по течението на Киселичка Река, на што се должат високите 

концентрации на Cd-Cu-Pb-Zn-Mn долж Киселичка Река и долните текови на Злетовска 

Река. Високите концентрации на Cd-Cu-Pb-Zn-Mn, кои се појавуваат долж Коритничка 

Река и Злетовска Река до утоката на Киселичка, се резултат на рударските активности 

кои се изведуваат во Пробиштип. 

Главните притоки на Злетовска Река, кои се најблиску до локацијата на Инсталацијата се: 

Киселичка и Студено Кладенче, што може да се забележи од следната слика. Локацијата 

на Инсталацијата е дел од речниот слив на Киселичка Река на која се изградени 

јаловиштата. Низ локацијата на Инсталацијата и во непосредна близина не минува 

површински водоток. 

Подрачја според степенот на 

заштита од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB(A) 

Ld Lv Ln 

Подрачје од прв степен 50 50 40 

Подрачје од втор степен 55 55 45 

Подрачје од трет степен 60 60 55 

Подрачје од четврт степен 70 70 60 
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Слика 3 Хидролошка карта2 

Врз основа на спроведените геомеханички истраги на локацијата на Инсталацијата 

(2014), констатирано е дека на длабочина од 10 m, не се евидентирани подземни води.  

 Почва 

Најголем проблем со кој се сочуваат жителите на општина Пробиштип е загаденоста на 

почвата со тешки метали како последица од историското загадување, но и од тековните 

активности во индустрискиот сектор, и тоа: производство и преработка на метали 

(минерални суровини од олово-цинкова руда), неметали-опализиран туф, акумулатори, 

водено стакло и зеолит за индустријата на детергенти. 

Големата хаварија со излевање на јаловина се случила во 1976 година, кога јаловината 

се излеала низводно по Киселичка река. Постојат различни извештаи за длабочината на 

остатоците од јаловина во долината, што зависи од ширината на долината. Во 

Трипатанци (лоциран во долината, 8 km јужно од Пробиштип), јаловината достигнува 2-3 

                                                
2 Извор: „Студијата за развој на капацитетите за управување со контаминирани почви поврзани со 

рударството во Република Македонија“, JICA (2008) 
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метри длабочина. Појужно во Пишица (14 km јужно од Пробиштип) длабочината на 

јаловината е 15 cm. 

Од декември 2005 до декември 2007, студискиот тим на ЈICА - Агенцијата за меѓународна 

соработка на Јапонија, спровеле испитување на загаденоста на почвата со тешки метали. 

Според добиените резултати широко распространетите високи концентрации на Cо-Cr-Ni 

(кобалт - хром - никел) во југозападните делови на општината потекнуваат од еоцен-

седиментните карпи и тие се од геолошко потекло. Високите концентрации на Аѕ (арсен) 

заедно со тие на Cd-Cu-Pb-Zn-Mn, кои се јавуваат во јаловиштата, но и изолирано јужно 

од Пробиштип и во северозападните и североисточните делови од испитуваната област, 

се со потекло од рударски активности. Во останатите случаи причината е минерализација 

на Pb-Zn. 

 

Слика 4 Високи концентрации на тешки метали и причини 

На локацијата на Инсталацијата не се извршени испитувања на квалитетот на почвата. 

Пред изградба на Инсталацијата оваа локација била земјоделско земјиште. Врз основа на 

сликата погоре, може да се констатира дека локацијата на Инсталацијата се наоѓа во 

близина на подрачје каде е идентификувана висока концентрација на As.  

На локацијата на која е изградена Инсталацијата, пред започнување со градежните 

работи (декември 2014) извршени се  геомеханики истражувања и испитувања, со дел 
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утврдување на литолишките членови на земјиштето. Притоа, изведени се 4 истражни 

дупнатини со длабина од 10 метри. Локациите на истражните дупнатини се прикажани на 

следната слика. 

 

Слика 5 Истражни дупнатини   

Врз основа на картирањето и резултатите од лабораториските испитувања, материјалите 

според USC системот можат да се класифицираат на следните начин: 

 N – Хумус; 

 ML - Прашина, неорганска, заглинета, тврда конзинстентна состојба, светло 

кафеава боја; 

 CL - Глина прашинеста, малку песоклива, мала пластичност, средно до тврда 

конзинстентна состојба, светло кафеава до окер боја; 

 ML/SFc - Песоклива прашина, заглинета, тврда конзинстентна состојба, со 

присуство на фин песок (камено брашно), мала пластичност, светло кафеава боја; 

GP - Дробина од скаменета почва; 

 ML/SFc - Песоклива прашина, заглинета, тврда конзинстентна состојба, со 

присуство на фин песок (камено брашно), мала пластичност, светло кафеава до 

белузлава боја. 

 Природно наследство 

Локацијата на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ не се наоѓа во граници на прогласено 

заштитено подрачје, што може да се забележи од следната слика. 
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Слика 6 Карта на заштитени подрачја  

Ист така, локацијата на Инсталацијата се наоѓа надвор од границите на евидентирани 

значајни орнитолошки локалитети, значајни растителни подрачја во Македонија и 

Емералд подрачја, што може да се забележи од сликите што следуваат. 

  

Слика 7 Карта на значајни орнитолошки локалитети и значајни растителни подрачја во Македонија 

 

Слика 8 Карта на Емералд Подрачја 
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VII.2.ОЦЕНА НА ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА 

Како резултат на активностите кои ќе се изведуваат во Инсталацијата ќе се генерираат 

емисии во амбиентниот воздух. Изворите на емисии и нивната класификација се 

прикажани во следната табела:  

Табела 3 Извори на емисии во воздухот и нивна класификација  

Бр. Ознака Емисиона точка Класификација 

1 А2-1 Оџак од индукциони печки Главен емитер 

2 А2-2 Оџак од подготовка на песок Главен емитер 

3 А3-1 Оџак од пескара Спореден емитер 

4 А3-2 Филтер на завршна обработка Спореден емитер 

5 А3-3 до 

А3-13 

Кровни вентилатори Спореден емитер 

6 A3-14 Вентилатор на фарбара Спореден емитер 

7 А4-1 Генератор на електрична енергија Потенцијален  

8 А4-2 Сигурносен вентил на резервоарот за 

течен нафтен гас 

Потенцијален  

Со цел да се оцени влијанието на емисиите на цврстите честички врз квалитетот на 

животната средина, направен е модел на дисперзија на емисијата на ПМ10 од 

Инсталацијата. 

Моделот се однесува на стационарните извори на емисии од производниот процес, 

односно од топење, подготовката на песок, пескарење и завршната обработка. 

Според сознанијата за очекуваните емисии на други штетни супстанции како CO, SO2, 

NOx,  VOC и други, тие се сосема незначителни и не се предмет проучување. 

Врз основа на расположливите податоци и резултатите од моделирањето, може да се 

заклучи дека: 

1. Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ нема забележливо да влијае врз квалитетот 

на животната средина. И покрај тоа што на анализа се подложени поголеми 

емисии од оние кои ги гарантираат производителите на опремата за нивно 

намалување, во ниту еден случај не е забележана концентрација на ПМ 10 

поголема од 7.5 mg/m3. Дополнително, максималните концентрации се секогаш во 

рамките на локацијата на Инсталацијата. 

2. Неопходно е операторот на Инсталацијата постојано да ги одржува системите за 

намалување на емисиите во добра состојба и да ја следи нивната ефикасност, 

бидејќи без нив, потенцијалот за негативно влијание врз квалитетот на 

амбиентниот воздух е повеќекратно поголем.   

Во Додатокот 1 од овој прилог е прикажан Извештајот од моделот за дисперзија на ПМ 10 

во атмосферата.  
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VII.3 ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ РЕЦИПИЕНТOT - ПОВРШИНСКИ ВОДИ 

Од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ нема eмисии во површински води. 

VII.4 ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ИСПУШТАЊАТА ВО КАНАЛИЗАЦИЈА 

Санитарните отпадни води од Инсталацијата ќе се собираат и испуштаат во 

канализациона мрежа со која стопанисува ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип. Отпадните 

санитарни води преку санитарната канализациона мрежа ќе се носат во пречистителната 

станица за третман на санитарни отпадни води во с. Неокази. 

Испуштањето на санитарните отпадни води во канализационата мрежа, ќе се врши врз 

основа на склучен договор со ЈКП „Никола Карев“ – Пробиштип, во кој ќе бидат 

дефинирани условите на испуштање. 

Со испуштање на отпадните санитарни води во канализациона мрежа и нивен третман во 

пречистителна станица, правилно ќе се управува со санитарните  отпадни води и не се 

очекуваат негативни влијанија врз животната средина и канализациониот систем. 

VII.5 ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЕМИСИИТЕ ВРЗ ПОЧВАТА И 
ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

Во Инсталацијата се предвидува да се врши зафаќање на атмосферските води од 

улиците, тротоарите и кровните површини во атмосферска канализациона мрежа. 

Атмосферските води по нивното зафаќање со внатрешна атмосферска мрежа, ќе се 

третираат во таложник и маслофаќач пред нивен испуст во почвата. Можно загадување 

на почвата и подземните води, надвор од Инсталацијата може да настанат во случај на 

инциденти.  

Со предвидениот третман на атмосферските води во Инсталацијата, мерките за правилно 

чување и ракување со хемикалии и отпад (дефинирани во Прилог IV и V) преземени се 

потребните мерки за спречување на негативни влијанија врз квалитетот на почвата и 

подземните води. 

VII.5.1. Расфрлање на земјоделски/неземјоделски отпад 

Активности на расфрлање на земјоделски/неземјоделски отпад не се релевантни за 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“. 

VII.6 ЗАГАДУВАЊЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ЛОКАЦИЈАТА 

Во рамките на Инсталацијата не се регистрирани отпадни води на длабочина од 10 m, 

односно не постојат податоци за квалитет на подземните води. Поради фактот што 

локацијата на „Кранфилд Фаундри“ се наоѓа јужно од фабриката за производство на 

акумулатори, источно од нерегуларната депонија за отпад и хидројаловиштето на 

рудникот Злетово и во близина на регионален пат Р1205, постои можност во почвата да 

има повисоки концентрации на тешки метали. Детално испитување на загадувањето на 

почвата со тешки метали не е извршено. 
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VII.7 ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ИСКОРИСТУВАЊЕТО И/ИЛИ 
ДЕПОНИРАЊЕТО НА ОТПАДОТ ВО РАМКИТЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Од активностите кои се предвидени да се реализираат во Инсталацијата „Кранфилд 

Фаундри“ не е предвидено да се врши депонирање на отпад во рамките на 

Инсталацијата. Со создадениот отпад понатаму ќе се управува во согласност со 

законската регулатива. 

Видот и количините на отпадот, неговите карактеристики, како и начинот на управување 

се дадени во Прилог V и табелите V.2.1 и V.2.2. од Барањето за добивање на А 

интегрирана еколошка дозвола.  

VII.7 ВЛИЈАНИЕ НА БУЧАВАТА 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ е лоцирана јужно од Пробиштип, крај патот 

Пробиштип – Штип, на околу 400 m јужно од фабриката за акумулатори „ТАБ – МАК“. 

Западно од Инсталацијата е депонијата за комунален отпад, а патот кон неа делумно 

води низ локацијата на Леарницата. 

На оддалеченост на која индустриската бучава би можела да влијае врз квалитетот на 

животната средина нема осетливи рецептори на бучава. Најблиските населени објекти се 

во Пробиштип и Неокази на околу 1200 m. 

Локацијата и опкружувањето на леарницата се прикажани на следната слика.  

 

Слика 9 Локација на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ и најблиските населени места 
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Во производниот погон, односно во Леарницата има бројни извори на бучава, но 

најзначајни се: 

 Тресалка: 105 – 115 dB(A) 

 Пескарење: 100 – 110 dB(A) 

 Завршна обработка (шмирглање): 90 – 115 dB(A) 

Сите наведени операции ќе се изведуваат во затворен и звучно изолиран објект и 

нивното влијание во околината не е значително.  

Во следната табела се наведени изворите на бучава надвор од затворениот објект (со 

исклучок на завршната обработка која ќе се изведува непосредно до ѕидот на халата, a 

еден од филтерските системи од завршна обработка е на отворен простор). 

Во следната табела се прикажани главните извори на бучава во Инсталацијата, како и 

нивниот интензитет. 

Табела 4 Главни извори и интензитет на бучава 

 Бр. на 

емитер 

Извор на бучава Ниво на бучава dB(A) 

N-1 Вентилатор на филтерот за подготовка на песок  81.0 

N-2 Вентилатор на филтерот за индукционите печки 80.0 

N-3 Вентилатор на филтер за пескара 81.0 

N-4 Кровен вентилатор 1 73.0 

N-5 Кровен вентилатор 2 73.0 

N-6 Кровен вентилатор 3 73.0 

N-7 Кровен вентилатор 4 73.0 

N-8 Кровен вентилатор 5 73.0 

N-9 Кровен вентилатор 6 73.0 

N-10 Кровен вентилатор 7 73.0 

N-11 Кровен вентилатор 8 73.0 

N-12 Кровен вентилатор 9 73.0 

N-13 Кровен вентилатор 10 73.0 

N-14 Кровен вентилатор 11 73.0 

N-15 Вентилатор на филтер за завршна обработка 4 (надвор) 81.0 

N-16 Завршна обработка 3 81.0 

N-17 Завршна обработка 2 81.0 

N-18 Завршна обработка 1 81.0 

N-19 Компресор 72.0 

N-20 Фарбара (вентилатор 1) 78.0 

N-21 Фарбара (вентилатор 2 78.0 
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Со цел да се утврди влијанието на бучавата од активностите во Инсталацијата направено 

е моделирање на бучавата која ќе се генерира од работењето на Инсталацијата. 

Извештајот од моделирањето е приложен во Додаток 2 од овој Прилог.  

Врз основа на теренските посети, податоците за активностите и опремата, како и 

резултатите од моделирањето, односно пресметките за пропагација на бучавата, може да 

се заклучи дека: 

 Влијанието на бучавата од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ врз животната 

средина ќе биде незначително. 

 Инсталацијата вклучува активности кои генерираат значителна бучава и затоа 

мерките како затворање на објектот и периодична проверка на акустичката 

изолација треба редовно да се применуваат. 
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Додаток 1 

 

 

Извештај од Модел на дисперзија на ПМ 10 во атмосферата 
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1. ОБЕМ 

Со цел да се процени влијанието на емисиите на цврстите честички врз квалитетот на 

животната средина, направен е модел на дисперзија на емисијата на ПМ10 од 

Инсталацијата. Бидејќи не постои домашна регулатива за тоа колкаво зголемување на 

концентрацијата на штетни супстанции во амбиентниот воздух се смета за значително, 

затоа за цврстите честички (ПМ 10) ќе го користиме критериумот – да не се надминува 

максимално дозволената концентрација за соодветниот временски интервал надвор од 

границите на инсталацијата.  

Моделот се однесува на стационарните извори на емисии од производниот процес, 

односно од топење, подготовката на песок, пескарење и завршната обработка. 

Според сознанијата за очекуваните емисии на други штетни супстанции како CO, SO2, 

NOx и други, тие се сосема незначителни и не се предмет на моделирање на 

дисперзиите. 

2. СТАНДАРДИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Во следната табела се дадени граничните вредности на концентрациите на цврсти 

честички (ПМ10), сулфур диоксид и азотни оксиди според Уредбата за граничните 

вредности за нивоа и видови загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на 

алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција 

за граничната вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл. Весник на Република 

Македонија бр. 50/05). Во табелата не се наведени маргините на толеранција и 

интензитетите на приближување бидејќи роковите за усогласување се истечени на крајот 

на 2011 година. 

Табела 5 Гранични вредности на концентрациите на SO2, PM10 и NOx во амбиентниот воздух 

Супстанција Единица Гранична вредност 

SO2 

 

1 час 

 

24 часа 

 

Година (за заштитени подрачја) 

 

 

 

µg/m3  

350 (не смее да се надмине повеќе од 24 пати 

во текот на една година) 

 

125 (не смее да се надмине повеќе од 3 пати 

во текот на една година) 

 

20 

PM10 

 

24 часа 

 

Година 

 

µg/m3 

50 (не смее да се надмине повеќе од 7 пати во 

текот на една година, што одговара на 98 

процентили) 

20 
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NOx 1 час 

 

Година (за заштита на 

човековото здравје) 

Година (за заштита на вегетација) 

 

 

 

µg/m3 

200 (не смее да се надмине повеќе од 18 пати 

во текот на една година)  

40 (NO2) 

  

30 (изразени како NO2) 

3. МОДЕЛИРАЊЕ НА ДИСПЕРЗИЈАТА 

Емисиите од инсталацијата на „Кранфилд Фаундри“ се анализирани со помош на 

софтверскиот пакет AERMOD на агенцијата за животна средина на САД, со интерфејс за 

Windows од специјализираната компанија LAKES ENVIRONMENTAL. 

Моделот ги предвидува приземните концентрации предизвикани од емисиите на 

загадувачките супстанции. За моделирање се потребни податоци за: 

 Изворите на емисија (вид и соодветни карактеристики, емисионо количество), 

 Топографија на теренот, 

 Зградите во близина, 

 Локација и висина на рецепторите, 

 Метеоролошки услови. 

Со помош на софтверскиот пакет се пресметани очекуваните максимални дневни 

концентрации, годишни вредности на приземните концентрации, како и 98 процентили од 

последните вредности, што одговара на надминување од 7 дена во текот на годината. 

3.1 Извори на емисии 

Емисиите во леарницата „Кранфилд Фаундри“ потекнуваат од: 

 Индукционите печки за топење на железо, 

 Системот за подготовка на песок, 

 Пескарата, 

 Завршната обработка на одлеаноците и 

 Вентилацијата на производниот погон. 

Емисиите од Инсталацијата се наведени во табелите од Барањето, а во следната табела 

тие се претставени во форма-погодна за софтверскиот пакет.  

Треба да се има предвид дека за подготовка на моделот се одбрани најнеповолните 

податоци. Така, за излезните гасови од главните емитери е прифатена концентрација од 

10 mg/m3, иако производителот гарантира повисока ефикасност. Истата претпоставка е 

направена и е за емисиите од пескара и завршна обработка. 
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Табела 6 Податоци за емитерите 

Емитер Извор Висина на 

испуст (m) 

Проток 

(Nm3/s) 

Емисионо 

количество (g/s) 

А2 - 1 Индукциони печки 20 6.95 0.07 

А2 – 2  Подготовка на песок 20 33.3 0.33 

А3 -1 Пескара 6 4.58 0.005 

А3 -2 Завршна обработка 4 2.36 0.0024 

А3 -3 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -4 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -5 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -6 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -7 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -8 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -9 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -10 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -11 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -12 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

А3 -13 Кровен вентилатор 18 1.39 0.001 

3.2 Влијание на зградите на локацијата 

Не сметајќи ја трафостаницата која е доволно оддалечена и без влијание врз 

дисперзијата, целата инсталација е сместена во една зграда со следниве карактеристики: 

Ознака 
Кота на 
основа Висина X_должина Y_должина 

Агол на 
ротација X1 Y1 

  [m] [m] [m] [m] (°) [m] [m] 

BLD_1 513 17 121 59 116 598505,7 4647370,7 

3.3 Рецептори 

Направена е мрежа од рецептори на површина од 15x10 km, со густина од 200x200 m. 

Локацијата на „Кранфилд Фаундри“ е сместена блиску до центарот на мрежата за да се 

добие подобар преглед на влијанијата кон градот Пробиштип, но и кон околните села без 

да се зголемува бројот на рецепторите. 

Топографските податоци (елевациите) се внесени со SRTM3 мапи (Shuttle Radar 

Topography Mission). 

На следната слика е прикажан теренот со подрачјето за моделирање и мрежата на 

рецептори. 
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Слика 10 Топогрфија на теренот 

За подобра ориентација при прикажувањето на резултатите, во позадина е поставена 

геореференцирана фотографија на теренот, како што е прикажано на следната слика. 

 

Слика 11 Теренот околу „Кранфилд Фаундри“ со растер фотографија 

Со оглед на тоа дека за моделирање се потребни континуирани едночасовни вредности 

за метеоролошките големини во определен формат, тие се набавени од Lakes 

Environmetntal како дел од MM5 (regional mesoscale model for creating weather forecasts and 

climate projections) метеоролошкиот модел. Овие податоци се веќе подготвени за примена 

во AERMOD VIEW софтверскиот пакет за моделирање на дисперзијата на полутантите.  
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Метеоролошките податоци опфаќаат двегодишен период од 1.1.2017 до 31.12.2018 

година  и вклучуваат вредности за: 

 Брзина на ветерот, 

 Насока на ветерот, 

 Надворешна температура, 

 Барометарски притисок, 

 Релативна влажност, 

 Покриеност со облаци, 

 Висина на облаците, 

 Глобално сончево зрачење, 

 Врнежи.  

Податоците за првите неколку часови се прикажани на Слика 12.  Врз основа на 

податоците направени се анализи на класите на ветерот, розата на зачестеност на 

ветровите, како и розата на врнежи. Розата на ветровите за 2017 и 2018 година е 

прикажана на Слика 13, класите на ветровите графички се прикажани на Слика 14, а 

розата на врнежи е дадена на Слика 15.  

Обработените податоци покажуваат дека на локацијата на Инсталацијата „Кранфилд 

Фаундри“ доминираат ветрови од североисточна насока. Освен најголемата зачестеност, 

овие ветрови се одликуваат и со најголем интензитет. Просечната брзина на ветерот во 

текот на обработениот период е 3.34 m/s. 

Долгорочно, врнежите не надминуваат 650 mm H2O, но во текот на 2017 и 2018 година 

тие надминале 800 mm H2O. Сепак, само 8% од времето во тие две години било 

врнежливо. 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружници бр. 3, Пробиштип                                                 Страна 24 од 43 
Прилог VII 

 

Слика 12 Обработени метеоролошки податоци за подрачјето околу локацијата на леарницата „Кранфилд Фаундри“ 
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Слика 13 Приказ на зачестеноста и брзините на ветровите во 36 насоки во близина на локацијата 
за 2017 и 2018 година 

 

Слика 14 Застапеност на класите на ветер според брзините во околината на Пробиштип во 2017 и 
2018 година 
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Слика 15 Приказ на интензитетот и распоредот на врнежите според ветровите во 36 насоки на 
подрачјето на Пробиштип и околината 

4. РЕЗУЛТАТИ 

Користејќи ги податоците за емитерите, емисиите од нив, како и податоците за 

метеоролошките услови и теренот, направени се модели на дисперзија на цврстите 

честички од идните активности на леарницата „Кранфилд Фаундри“. Издвоени се и 

одделно се прикажани максималните вредности на приземните концентрации на цврсти 

честички и координатите на местата на кои тие се јавуваат. Овие резултати се прикажани 

во следната табела. 

Табела 7 Максимални концентрации на цврст честички во приземниот слој на воздухот и 

координати на локациите на кои се јавуваат 

Критериум Максимална 

концентрација (µg/m3) 

Локација (UTM) 

X (m E) Y (m N) 

24 часовен 

максимум 

11,42 598400 4647400 

Годишен просек 3,67 598400 4647400 

98 процентили 7,54 598400 4647400 

Треба да се има предвид дека максималните 24 часовни вредности се оние кои на 

одредена локација се постигнуваат само еднаш во дадениот период (2 години). 

Концентрациите прикажани на сликите не се истовремени. Резултатите од моделирањето 

графички се претставени на сликите подолу.  
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Во додаток на мапирањето на максималните 24 часовни концентрации, просечните 

годишни и концентрациите кои не се надминати 98 % од вкупно 730 дена (98 процентили), 

направена е и симулација на промената на едночасовните концентрации на ПМ 10. На 

Слика дадени се неколку секвенци од движењето на облакот во услови како на 29.03.2017 

година. 

 

 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружници бр. 3, Пробиштип                                                 Страна 28 од 43 
Прилог VII 

 

Слика 16 Мапа на максималните 24 часовни концентрации на ПМ 10 кои потекнуваат од емитерите на „Кранфилд Фаундри“ 
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Слика 17 Мапа на просечните годишни концентрации на ПМ 10 кои потекнуваат од емитерите на „Кранфилд Фаундри“ 
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Слика 18 Мапа на 98 процентили од концентрациите на ПМ10 кои потекнуваат од емитерите на „Кранфилд Фаундри“ 
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Слика 19 Промена на просечните едночасовни концентрации на ПМ 10  во метеоролошки услови како на 29.03.2017 година (а-00, б-08, 
в-16 и г-23 часот) 

а б 

в г 
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5. ЗАКЛУЧОЦИ 

Врз основа на расположливите податоци и резултатите од моделирањето, може да се 

извлечат следните заклучоци: 

 Инстлацијата „Кранфилд Фаундри“ нема забележливо да влијае врз квалитетот на 

животната средина. И покрај тоа што на анализа се подложени поголеми емисии 

од оние кои ги гарантираат производителите на опремата за нивно намалување, 

во ниту еден случај не е забележана концентрација на ПМ 10 поголема од 7.5 

mg/m3. Дополнително, максималните концентрации се секогаш во рамките на 

локацијата на Инсталацијата. 

 Неопходно е операторот на Инсталацијата постојано да ги одржува системите за 

намалување на емисиите во добра состојба и да ја следи нивната ефикасност, 

бидејќи без нив, потенцијалот за негативно влијание врз квалитетот на 

амбиентниот воздух е повеќекратно поголем.   
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Додаток 2  

 

Извештај од Модел на бучава 
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1. ЗАКОНСКА РАМКА 

Граничните вредности на бучавата за различни видови реони се определени во чл. 6 од 

Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина („Сл. 

Весник на РМ“ бр. 1147/08). Според Одлуката на Владата на Република Македонија за 

утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните 

од штетна бучава („Сл. Весник на РМ“ бр. 1/09, 38/13) утврдени се четири категории на 

подрачја. Граничните нивоа на бучава за подрачјата се прикажани во следната. 

Табела 8 Максималнo дозволени нивоа на бучава во одделни реони  

Во случај очекуваните нивоа на бучава да ги надминуваат целните вредности, треба да 

се применат сите практични заштитни мерки за да се минимизира влијанието на 

бучавата. Ако пак, очекуваните нивоа на бучава се под граничните вредности, мерките за 

намалување се сведуваат на минимум. 

Во подрачјата каде што постоечкото ниво на бучава е повисоко од граничните вредности, 

граничните вредности се сметаат како природен фон. 

Методата за пресметнување на очекуваното ниво на бучава во Македонија е пропишана 

со Правилникот за примената на индикаторите за бучава, дополнителните индикатори за 

бучава, начинот на мерење на бучава и методите за оценување со индикаторите за 

бучава во животната средина („Сл. весник на РМ“ бр. 107/08). Бучавата од индустриските 

активности не е детално обработена, но нагласено е дека таа се пресметува според 

меѓународниот стандард ISO 9613-2:1996. Тој стандард е применет во овој извештај. 

2. ЖИВЕАЛИШТА 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ е лоцирана јужно од Пробиштип, крај патот 

Пробиштип – Штип, на околу 400 m јужно од фабриката за акумулатори „ТАБ – МАК“. 

Западно од леарницата е депонијата за комунален отпад, а патот кон неа делумно води 

низ локацијата на Инсталацијата. 

На оддалеченост на која индустриската бучава би можела да влијае врз квалитетот на 

животната средина нема осетливи рецептори на бучава. Најблиските населени објекти се 

во Пробиштип и Неокази на околу 1200 m. 

Локацијата и опкружувањето на Инсталацијата се прикажани на следната слика. 

Подрачја според степенот на 

заштита од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB(A) 

Ld Lv Ln 

Подрачје од прв степен 50 50 40 

Подрачје од втор степен 55 55 45 

Подрачје од трет степен 60 60 55 

Подрачје од четврт степен 70 70 60 

http://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2014/09/Pravilnik%20za%20granicni%20vrednosti%20na%20nivoto%20na%20bucava%20vo%20zivotnata%20sredina.pdf
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Слика 20 Локација на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ и најблиските населени места 

3. ПОЗАДИНСКА БУЧАВА ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА 

Позадинската бучава е проверена на две локации на северната граница на 

Инсталацијата. Западната страна на локацијата е изложена на бучава од сообраќајот по 

патот Пробиштип – Штип, кој не е интензивен. На следната слика се прикажани локациите 

на мерните места на кои е извршено мерење на нивото на бучава пред започнување со 

работа на Инсталацијата. 
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Слика 21 Локации на мерни места на бучава на постојна состојба 

Резултатите од мерењата на нивото на бучавата се прикажани во следната табела: 

Табела 9 Ниво на постоечка бучава на северната граница на локацијата 

 Ниво на бучава /dB(a) 

 ММ-1 ММ-2 

Leq 42,9 45,6 

Lmin 35,5 36 

Lmax 63,3 69,3 

L10 45,1 44,9 

L90 37,9 36,5 

4. ИЗВОРИ НА ЕМИСИЈА НА БУЧАВА 

Инсталацијата има бројни извори на бучава. Најзначајни се: 

 Тресалка 105 – 115 dB(A) 

 Пескарење 100 – 110 dB(A) 

 Завршна обработка (шмирглање) 90 – 115 dB(A) 

Меѓутоа, сите наведени операции се изведуваат во затворен и звучно изолиран објект и 

нивното влијание во околината не е значително. Во Табела 10 се наведени изворите на 

бучава надвор од затворениот објект (со исклучок на завршната обработка која ќе се 

изведува непосредно до ѕидот на халата, a еден од филтерските системи е на отворен 

простор). Локациите се назначени на изворите на бучава се прикажани на следната 

слика. 
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Табела 10 Извори и интензитет на бучава 

Бр. Извор на бучава Ниво – dB(A)  

1 Вентилатор на филтерот за подготовка на песок 81.0 

2 Вентилатор на филтерот за индукционите печки 80.0 

3 Пескара 81.0 

4 Кровен вентилатор 1 73.0 

5 Кровен вентилатор 2 73.0 

6 Кровен вентилатор 3 73.0 

7 Кровен вентилатор 4 73.0 

8 Кровен вентилатор 5 73.0 

9 Кровен вентилатор 6 73.0 

10 Кровен вентилатор 7 73.0 

11 Кровен вентилатор 8 73.0 

12 Кровен вентилатор 9 73.0 

13 Кровен вентилатор 10 73.0 

14 Кровен вентилатор 11 73.0 

15 Завршна обработка 4 81.0 

16 Завршна обработка 3 81.0 

17 Завршна обработка 2 81.0 

18 Завршна обработка 1 80.0 

19 Компресор 72.0 

20 Фарбара 1 78.0 

21 Фарбара 2 78.0 
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Слика 22 Локации на изворите на бучава 
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5. ТОПОГРАФИЈА 

Многу значајна улога во пропагацијата на бучавата има конфигурацијата на теренот, 

па затоа е битно да се обезбеди тридимензионален модел со структурите на 

инсталацијата и карактеристиките на емитерите. Топографијата е преземена од 

Google Earth, преку алатката http://www.zonums.com/gmaps/terrain.php, 

атриангулацијата е направена во SoundPlan Essential, програма со која е 

пресметувана и бучавата.  

 

Слика 23 Модел на теренот со релевантните објекти на Инсталацијата  

Простирањето на бучавата е логаритамска функција и за точкаст извор се изразува како 













































refref D

D
G

D

D
refLL 1010 log10log20)(  1 

Каде што: 

L(ref) –Ниво на бучава на референтна оддалеченост од изворот 

Dref – Референтна оддалеченост од изворот на бучава 

D – оддалеченост од изворот 

G -  Фактор на теренот 

http://www.zonums.com/gmaps/terrain.php
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На секоја точка од мрежата на рецептори влијае бучава од повеќе извори. 

Кумулативната бучава се изразува како: 

   2 

На овој принцип се темели пресметката на бучавата на испитуваната територија. 

Пресметките се направени со помош на софтверскиот пакет SoundPlan Essential со 

примена на меѓународниот стандард ISO 9613-2:1996. Мрежата од рецептори содржи 

221635 точки, а во табелата се прикажани резултатите за 7 избрани од нив. За првите 

две точки е измерена позадинската бучава (Табела 9). 

 Табела 11 Нивоа на бучава на одбрани локации 

Рецептор 
бр. 

Координати (UTM) Гранични вредности Пресметани вредности 

X Y Ден Вечер Ноќ Lden Ден Вечер Ноќ Lden 

 

  dB(A) 

   

dB(A) 

   
1 598460 4647572 60 60 55 - 41,5 41,5 41,5 47,9 

2 598364 4647531 60 60 55 - 37,5 37,5 37,5 43,9 

3 598681 4647545 60 60 55 - 33,2 33,2 33,2 39,5 

4 598607 4647214 60 60 55 - 25,5 25,5 25,5 31,9 

5 598532 4646754 60 60 55 - 12 12 12 18,4 

6 598790 4646308 55 55 45 - 6,9 6,9 6,9 13,3 

7 598276 4647580 55 55 45 - 16,9 16,9 16,9 23,3 

Локациите на избраните точки графички се прикажани на Слика 23. 

На точките 1 и 2 збирот на позадинската бучава и онаа од Инсталацијата ќе биде: 
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Слика 24 Бучава на одредени точки околу Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ 

Предвидено е Инсталацијата да работи 5 дена во неделата во 3 смени (24 часа). 

Според тоа, бучавата од активностите во леарницата нема да се менува во текот на 

едно деноноќие и вредностите Ld, Lv и Ln ќе бидат подеднакви (Ld = Lv = Ln). Меѓутоа, 

индикаторот Ldvn се пресметнува така што на Lv се додаваат 5 dB, a на Ln се 

додаваат 10 Db: 

 

Соодветно, вредностите на индикаторот Ldvn ќе бидат поголеми.  

Влијанието на бучавата графички е прикажано на Слика 25 и Слика 26. 
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Слика 25 Мапа на влијанието на дневната бучава од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ во 
околината 

 

Слика 26 Мапа на индикаторот на бучава Ldvn од активностите на Инсталацијата „Кранфилд 
Фаундри“ 

6. ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на теренските посети, податоците за активностите и опремата, како и 

резултатите од пресметките за пропагација на бучавата, може да се заклучи: 
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 Влијанието на бучавата од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ врз животната 

средина ќе биде незначително. 

 Инсталацијата вклучува активности кои генерираат значителна бучава и затоа 

мерките како затворање на објектот и периодична проверка на акустичката 

изолација треба редовно да се применуваат. 
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ПРИЛОГ VIII 

 

 

 

 

ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА 
СПРЕЧУВАЊЕ,  ИЛИ ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, 
НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ                            
„КРАНФИЛД ФАУНДРИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ПОДРУЖНИЦА БР.3 ПРОБИШТИП 
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ПРИЛОГ VIII 

 

ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ,  ИЛИ 

ДОКОЛКУ ТОА НЕ Е МОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ 

МАТЕРИИ 
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VIII.1 МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊАТА ВКЛУЧЕНИ ВО 

ПРОЦЕСОТ 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, има преземено повеќе мерки (вклучени во 

процесот) за намалување и/или спречување на емисиите, кои се генерираат во 

медиумите и областите на животната средина, како резултат на предвидените 

активности за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив. Овие мерки 

значително ќе допринесат за намалување на негативните влијанија врз животната 

средина и здравјето на луѓето и истите се поделени на: а) мерки за намалување на 

емисии во води, б) мерки за намалување на количини на создаден отпад, како и в) мерки 

за намалување на емисиите на бучава. 

1. Мерки за спречување и намалување на емисиите во води  

1.1. Рециркулација на водата за ладење на индукционите печки 

За ладење на индукционите печки во Инсталацијата се користи вода која постојано 

рециркулира и се надополнува во согласнот со потребите. Поконкретно, ладењето на 

печката се врши со вода која се лади во ладилник, со помош на воздух. Брза размена 

на топлина е овозможена од системот со големи вентилатори. Ова е целосно затворен 

систем за ладење, каде што пумпата за вода ја помага циркулацијата на вода низ 

цревата на индукторот на печката која оди преку цевките до ладилникот (тој во оваа 

варијанта дејствува како разменувач на топлина) и се лади со помош на вентилатор. 

Единствените загуби на вода за ладење се возможни кај сигурносните вентили и 

регулаторите на притисокот. Изгубената вода автоматски се надополнува од градската 

водоводна мрежа. 

 

Слика 1 Вентилатори за ладење на вода од печка 
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Слика 2 Шематски приказ на вентилатори за ладење на вода од печка 

1.2. Правилно управување со суровини, помошни материјали и отпад 

За спречување на негативните влијанија врз квалитетот на површинските и подземните 

води, во Инсталацијата предвидени се мерки за правилно искористување на суровините 

и помошните материјали, како и мерки за нивно складирање, ракување и сл. Исто така 

предвидени се мерки за соодветно управување со отпад со што ќе се избегнат можните 

влијанија врз водите, а индиректно и врз почвите. Начинот на радување со суровините 

и отпадот подетално е објаснет во Прилог V на ова Барање. 

2. Мерки за намалување на количини на создаден отпад 

2.1. Опис на систем за реупотреба на песок за подготовка на калаперска 

мешавина и метал 

Песокот е основна компонента, која ќе се користи во процесот за подготовка на 

калаперска мешавина, од која понатаму ќе се изработуваат калапи. Во калапите ќе се 

лие течното железо, а откако железото ќе се излади се формира одлеанок. По 

формирањето на одлеанокот, калапот се транспортира до истресувалка (вибрационо 

сито) каде истиот се “уништува“, односно песокот се ситни и поминува низ сито на 

истресувалка, од каде доаѓа на лентест транспортер. Со помош на лентест транспортер, 

повратниот песок прво ќе минува низ магнетен сепаратор, каде се врши одвојување на 

сите метални делови (нечистотии), кои може да бидат присутни во песокот, како 

резултат на процесот на лиење. Од магнетен сепаратор песокот ќе се транспортира во 

системот за ладење, каде ќе се врши пред-навлажнување. Потоа песокот ќе се складира 

во два силоси (секој со капацитет од 60 t), од каде повторно ќе се користи за 

производство на калаперска мешавина. Основна компонента за припрема на 

калаперската мешавина е повртен песок во количини од 98%. 

На овој начин во Инсталацијата ќе се врши реупотреба на песокот и намалување на 

количини на создаден отпад. 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружници бр. 3, Пробиштип                                              Страна 6 од 21 
Прилог VIII 

Исто така, отпадот од метал создаден во процесот на топење и леење, повторно ќе се 

враќа во производниот процес, односно во печката.  

3. Мерки за намалување на бучавата 

Во производниот погон како резултат на производните активности и работата на 

машините и опремата ќе се генерираат високи нивоа на бучава. Овие нивоа на бучава 

нема да предизвикаат негативни влијанија врз животната средина, бидејќи објектот ќе 

биде затворен, а исто при изведбата на објектот се вградени материјали кои 

обезбедуваат звучна изолација.  

Покрај ова, дел од опремата која се наоѓа надвор од леарницата ќе генерира високо 

ниво на бучава. Со цел да се обезбеди заштита на опремата, како и намалување на 

нивото на бучава истите ќе се постават во затворени објекти. Поконкретно, 

компресорската станица, филтерот од погонот за песок, како и трафостаниците ќе бидат 

во затворени објекти. Единствени извори на бучава надвор од објектот ќе бидат филтер 

станиците од печки, пескара, завршна обработка, како и генераторот за струја.  

VIII.2 МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАГАДУВАЊАТА НА КРАЈОТ НА 

ПРОЦЕСОТ 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, има преземено повеќе мерки за намалување и/или 

спречување на емисиите на крајот од процесот, кои се генерираат во медиумите и 

областите на животната средина, како резултат на предвидените активности за 

производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив. Овие мерки значително ќе 

допринесат за постигнување на дозволените гранични вредности за емисии, 

намалување на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето и 

истите се поделени на: 

 Мерки за намалување на емисии во амбиентен воздух, 

 Мерки за намалување на емисии во води и канализација. 

1. Мерки за спречување и намалување на емисии во воздухот 

Во Инсталацијата инсталирани се системи за зафаќање, одведување и третман на 

отпадните гасови и прашина, пред нивен испуст во амбиенталниот воздух. Третманот 

на гасовите ќе се врши со филтрирање со суви широки филтри, кои се високо ефикасни 

(степен на филтрација >99%). Истите ќе вршат механичко прочистување на воздухот со 

задржување на честичките од воздушната струја на филтер-платното. Овие системи се 

опремени со целосно автоматска контрола на процесите на филтрација и логирање на 

оперативните параметри, како и ефикасни платна со висока отпорност на разни услови.  
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Слика 3 Шематски приказ и изглед на филтри 

Во следната табела се дадени податоци за распоредот на филтрите во погоните, 

нивниот број и капацитет на филтрирање. 

Табела 1 Распоред на филтрите во погонот, нивниот број и капацитет. 

Погон 

 

 Број на места 

каде ќе се врши 

отпрашување  

 

Капацитет на 

филтер станици 

(Nm3/h 

Број на 

филтер 

станици 

1. Припрема на течен метал во 

индукциските печки 
2 25.000 

1 

2. Припрема на калаперска мешавина 

(калапарски песок) 
 7 120.000 

 

1 

3. Истресувалка (вибрационо сито) 2 

4. Пескарење на одливците (пескара) 1 16 500 1 

5. Завршна обработка на одливците-

готови производи  

3  8000 1 

3  8000 3 

 Филтер на електро-индукциона печка 

Во Инсталацијата поставени се две електроиндукциони печки за топење на метал. 

Секоја печка има сопствен систем на отпрашување на емисиите, кој завршува во една 

заедничка филтер станица. Производителот на печката (ABP) користи филтри од 

моделот на DISA FSS-524/3.00/300 во својот систем. Високата ефикасност на 

филтрација осигурува емисијата на прашина по третманот да е помала од 10 mg/Nm3. 

Техничките податоци за филтер станицата, како и шематскиот приказ на истата се 

дадени во продолжение. 

Табела 2 Технички карактеристики на филтер станицата за електро-индукционите печки 

Волумен на гас 25000 m3/h 
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Температура на гас 40-50 ̊C 

Влезно оптоварување на прашина 5 - 10 g/m3 

Тип на прашина  Железен оксид 

Емисија (загарантирана) 10 mg/Nm3 

Модел на филтер со касети 

Модел FSS-524/3.00/300 

Број на касети 300  

Спецификација на всисен вентилатор 

Капацитет на вентилатор  26500 m3/h 

Вид на вентилатор Со перки искривени наназад-висока 

ефикасност 

Вкупен притисок 550 mm WC 

Брзина на вентилатор 1474 min-1  

Контрола на вртежи Вентилатор со директен погон 

Мотор 47 kW / 2 пола 

На следната слика е даден шематски приказ на филтерот за електро-индукциони печки. 

 

Слика 4 Шематски приказ на филтер за електро-индукционите печки 

На следната слика е прикажана филтер станицата на електро-индукционите печки, која 

е поставена во Инсталацијата. 
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Слика 5 Филтер за електро-индукционите печки 

 Систем за филтрирање на воздухот во погонот за подготовка на калаперска 

мешавина и тресалка (вибрационо сито) 

Погонот за подготовка на калаперската мешавина и тресалката (вибрационото сито) 

имаат свој сопствен систем за собирање на емисиите во погонот за подготовка на 

калаперска мешавина и тресење на калаперската мешавина. Собраниот материјал се 

носи во филтер станицата DISA FSS-524/8.00/800, поставена надвор од погонот. Оваа 

филтер станица е со капацитет 120 000 Nm3/h.  

Техничките податоци за филтер станицата, како и шематскиот приказ на истата се 

дадени во продолжение. 

Табела 3 Технички карактеристики на системот за филтрирање на воздухот во погонот за 

подготовка на калаперска мешавина и истресувалка 

Волумен на гас 120000 m3/h 

Температура на гас 40-50 ̊C 

Влезно оптоварување на прашина 5 - 10 g/m3 

Тип на прашина Честици од песок 

Емисија (загарантирана) 10 mg/Nm3 

Модел на филтер со касети 

Модел FS-524/8.00/800 

Број на касети 800 

Спецификација на всисен вентилатор 

Всисен волумен на вентилатор 121500m3/h 
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Вид на вентилатор Со перки искривени наназад - висока 

ефикасност 

Вкупен притисок 400 mm WC 

Брзина на вентилатор 1474 min-1 

Контрола на вртежи Вентилатор со директен погон 

Мотор 200 kW / 4 полен 

Спецификација на вентилатор за повратен 

воздух 
 

Капацитет на вентилатор  2300 m3/h 

Вид на вентилатор Со перки искривени наназад - висока 

ефикасност 

Вкупен притисок 450 mm H2O 

Брзина на вентилатор 2900 min -1- 

Контрола на вртежи Вентилатор со директен погон 

Мотор 5.5 kW / 2 пола 

Сликовит приказ на системот за намалување на емисии во амбиентен воздух од Погонот 

за подготовка на калапарската мешавина и истресувалката е прикажан на следната 

слика. 

 

Слика 6 Приказ на системот за филтрирање на воздухот во погонот за подготовка на 

калаперска мешавина и истресувалка 
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Слика 7 Систем за филтрирање на воздухот од погонот за подготовка на калапарската 

мешавина и истресувалката  

Системот за филтрирање на воздухот од погонот за подготовка на калаперска 

мешавина и истресувалка, кој е инсталиран во Инсталацијата е прикажан на следната 

слика. 

 

Слика 8 Системот за филтрирање на воздухот од погонот за подготовка на калаперска 

мешавина и истресувалка 
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 Систем за отпрашување на пескара 

Пескарата има сопствен систем за отпрашување од производителот Stem DOO, тип 

CDR-20. Капацитетот на оваа филтер станица е 16.500 Nm3/h. Високата ефикасност на 

филтрацијата осигурува дека емисијата на прашина по третманот е помала од 1 

mg/Nm3. Шематски приказ на систем за отпрашување на пескарата е даден на следната 

слика. 

 

 

Слика 9 Систем за отпрашување на пескара (тип CDR-20) 

На следната слика е даден 3Д-приказ на системот за отпрашување на пескарата, тип 

CDR-20. 
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Слика 10 3Д-приказ на системот за отпрашување на пескара 

Техничките карактеристики на системот за отпрашување CDR-20 се прикажани во 

следната табела 

Табела 4 Технички податоци системот за отпрашување на пескара, тип CDR-20 

Проток на воздух 16.500 m3/h 

Работна температура Собна температура 

Површина на филтрирање  220 m2 

Касети/Кертриџи 20 парчиња 

Филтерски медиум Микрофибер 

Глава за вкупни издувни гасови  250 mm H2O 

Губење на притисок на филтер 110 mm H2O 

Моќност на моторот за издувни гасови 18.5 kW 

Моќност на собирачот за прашина 0,37 kW 

Ротациона брава на филтер 0,55 kW 

Вкупната инсталирана моќност на моторот (cca)  20 kW 

Карактеристики на компримиран воздух за оддувување на кертриџот 

Работен притисок 5 – 7 bar 

Потрошувачка 0,5 Nm3/min 

Содржина на масло: max. 5p.p.m. (со земање предвид на 

воздухот при 20 °C – 1.29 kg/m3) 

Температура на роса: 5 °C пониско од собната температура 

Системот за отпрашување на пескарата, кој е поставен во Инсталацијата е прикажан на 

следната слика. 
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Слика 11Систем за отпрашување на пескара (типот на CDR-20) 

 Систем за отпрашување во завршно одделение  

Завршното одделение, каде се врши завршна обработка на одливниците има свој 

сопствен систем за филтрирање на воздухот од фирмата Donaldoson Toris и тоа од 

моделот Cyclopeel DFPRO 8 и ECB Power Module.  

Завршна обработка на одливниците, се врши рачно и машински во посебни кабини од 

фирмата Donaldoson Toris (вкупно бр. 6), прикажани на следната слика. 
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Слика 12 Шематски приказ на кабина за финална доработка Donaldoson Torit 

Воздухот од три кабини за завршна обработка преку систем на цевки се носи во филтер 

станицата (Donaldson Torit модел Cyclopeel DFPRO 8), поставена од надворешната 

страна на погонот. Останатите три кабини имаат сопствен систем за отпрашување (ECB 

Power Module), секоја кабина има сопствен филтер, поставен во самата кабина. 

 Филтер станица (Model DFPRO-8) 

Како што е спомнато, отпрашувањето на три кабини од погонот за завршна обработка 

ќе се врши во филтер станицата DFPRO 8. Во продолжение се прикажани 

карактеристиките и изгледот на оваа филтер станица.  
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Слика 13 Начин на поврзување на кабините со системот за филтрирање 

Надворешниот изглед на системот за филтрирање на воздухот од завршна обработка 

на одливниците е прикажан на следната слика. 
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Слика 14 Систем за филтрирање на воздух Donaldson Torit, модел Cyclopeel DFPRO 8 

Технички карактеристики на системот за филтрирање се прикажани во следната табела. 

Табела 5 Карактеристики на системот за филтрирање Donaldson Torit модел DFPRO 8 

Карактеристики Donaldson Torit модел Cyclopeel 

DFPRO 8 

А (висина) 3205 mm 

В (ширина) 2030 mm 

С (длабочина) 1500 mm 

D (висина на влез) - 

Број на елементи на филтер 8 
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Површина на филтрирање 141,2 m2 

Проток Од 7050-8000 m3/h 

На следната слика е прикажана филтер станицата за Donaldson Torit модел Cyclopeel 

DFPRO 8, која е поставена во Инсталацијата. 

 

Слика 15 Систем за филтрирање на воздух Donaldson Torit, модел Cyclopeel DFPRO 8 

На следната сика е даден приказ на составните делови на системот за филтрирање. 
 

 

Слика 16 Составни делови на Donaldson Torit модел Cyclopeel DFPRO 8 

На следната слика се прикажани начинот на филтрирање на воздухот и процесот на 

чистење на системот за филтрирање Donaldson Torit (Model DFPRO-R). 
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Слика 17 Начин на работење на Donaldson Torit модел Cyclopeel DFPRO 8 

 Систем за отпрашување (ECB Power Module) 

Три кабини од погонот за завршна обработка имаат сопствен систем за отпрашување 

(ECB Power Module), секоја кабина има сопствен филтер, поставен во самата кабина. 

Во продолжение се прикажани карактеристиките и изгледот на овој систем за 

отпрашување.  

 

Слика 18 Систем за отпрашување (ECB Power Module) 

На следната табела се прикажани техничките карактеристики на филтрите ECB Power 

Module. 

Табела 6 Технички карактеристики на филтрите ECB Power 

Проток на воздух: 8.000 m3 /h за ECB PM единица 
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Природа на прашина: Лиен челик 

Оптоварување со прашина: <5 g/m3 

Релативна влажност: на околината (амбиентен) 

Температура: приближно 30°C 

Класа на филтрација: емисија < 0,2 mg/m3  според BIA cat M 

Емисија: < 2 mg/m3 

Чистење 

Автоматски механизам за чистење на реверзибилен воздух 

Вграден вентилатор 

Вграден вентилатор, целосно интегриран во пленумот за чист воздух 

 со 4 kW мотор, 230/400V, 3 фаза, 50 Hz  

 проток на воздух: 8000 m³/h при 20 °C 

 вентилатор на ниво на звучен притисок, на растојание од 1 m од колектор за 

прашина и висина од 1,50 m (полу-слободни теренски услови).  

Ниво на бучава  

- Lp < = 70 +/- 3 dB(A) околу единицата. 

- Lp < = 73 +/- 3 dB(A) пред единицата. 

- Lp < = 80 +/- 3 dB(A) над единицата на излезот на вентилаторот. 

 

Слика 19 Шематски приказ на Доналдсон ECB Power Module 
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2. Мерки за спречување и намалување на емисии во води и почви 

2.1. Третман на атмосферски води 

За третман на атмосферските води изградена е внатрешна сепаратна атмосферска 

канализација, која ќе ги собира атмосферските води создадени во рамките на 

Инсталацијата.  

Со цел да се спречи можно загадување на атмосферските води како резултат на 

промивање на дворните површини и внатрешните сообраќајници, предвидено е истите 

да се третираат во таложник за седиментација на суспендирани материи и сепаратор 

за масла (маслофаќач), чија намена е зафаќање на маслата, присутни во 

атмосферските води.  

На следната слика е даден приказ на таложникот и маслофаќакот.  

 

Слика 20 Надолжен и напречен пресек на таложник и маслофаќач 

Маслофаќачот е од производителот ACO, модел Oleopass G-H. 

Технички спецификации на маслофаќач Oleopass G-H: 

Коалесцентен сепаратор за масла со вграден бајпас од стаклопласт (GRP), со 

внатрешни делови од полиетилен со висока густина (PE-HD), класа I, согласно БДС EN 

858: 2003 (<5mg / l), за монтажа под земја во тревни, лесно или тешко натоварени зони, 

класа на натоварување на капакот A15, B125 или D400, согласно БДС EN 124: 2003. 

Проток 65 l/s, максимален проток 300  l/s, волумен на милта 6500 l, волумен 4500 l 

тежина 1934 kg. Бр. на производот: 1286.01 

После третманот, пречистените атмосферски води ќе истекуваат гравитациски по 

природен пат. 
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1. МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ  

Врз основа на активностите кои ќе се изведуваат во Инсталацијата „Кранфилд 

Фаундри“, идентификувани се извори на емисии во животната средина. Со цел да се 

утврдат концентрациите и вредностите за емисиите, се предвидува да се врши 

мониторинг на изворите на емисии на загадувачки супстанци. 

Исто така, за утврдување на влијанијата врз медиумите на животната средина кои ќе 

потекнуваат од идентификуваните извори на емисии предвиден е мониторинг на 

квалитетот на медиумите од животната средина. 

Мерните места за следење на емисиите од изворите, како и квалитетот на животната 

средина се дефинирани врз основа на изворите на емисии, видот на загадувачките 

супстанции и изработените модели за оцена на можните влијанија врз квалитетот на 

животната средина. Фреквенциите на мониторинг и земањето примероци се 

дефинирани во согласност со законските барања. 

1.1. Мониторинг на емисии во амбиентен воздух 

Мониторинг на емисиите во воздух, кои ќе се генерираат од активностите во 

Инсталацијата, се предвидува да се врши на: 

 Испуст од оџак на филтер на електро-индукциони печки; 

 Испуст на оџак од филтер од погонот за песок и од тресалка (вибрационо сито); 

 Испуст на оџак од филтер на пескара; 

 Испуст на оџак од филтер на завршна обработка. 

Локацијата на мерните места се дефинирани со координатни точки, прикажани во 

следната табела. 

Табела 1 Мерни места за мониторинг на емисии во амбиентен воздух и нивна локација 

Ознака 
Мерно место за мониторинг на 

емисии во воздух 

Координати на мерното место 

(UTM) 
Висина  

на испуст 

(m) 

Висина  

на објект 

(m) Y X 

А2-1 Испуст од оџак на филтер на 

индукциони печки 
598490,00 mE; 4647442.20 mN 

20 
/ 

А2-2 Испуст на оџак од филтер од 

погонот за песок и од тресалка 
598399.87 mE 4647442.39 mN 

20 
/ 

А3-1 Испуст на оџак од филтер на 

пескара 
598469,14 mE 4647449,29 mN 

6 
/ 

А3-2 Испуст на оџак од филтер на 

завршна обработка 
598465,23 mE 4647456,67 mN 

4 
/ 

Локацијата на мерните места за мониторинг на изворите на емисии во воздух, кои се 

генерираат од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, се прикажани на следната 

сателитска снимка. 
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Слика 1 Локација на мерни места за мониторинг на изворот на емисии во воздух 

На мерните места за мониторинг на извори на емисии во воздух се предлага да се 

врши мониторинг на следните параметри. 

Табела 2 Параметри за мониторинг на емисии во амбиентен воздух  

Ознака на 

мерно место 

Мерно место Параметар за 

мониторинг 

А2-1 Испуст од оџак на филтер на електро-

индукциони печки 

 Прашина (PM10) 

А2-2 Испуст на оџак од филтер од погонот за 

подготовка на песок и тресалка (вибрационо 

сито) 

 Прашина (PM10) 

А3-1 Испуст на оџак од филтер на пескара  Прашина (PM10) 

А3-2 Испуст на оџак од филтер на завршна обработка  Прашина (PM10) 

1.2. Мониторинг на извори на емисии во почва  

Во Инсталацијата се предвидува да се врши мониторинг на квалитетот на 

атмосферските води, после нивниот третман во таложник со маслофаќач пред нивно 

испуштање во почва. Локацијата на мерното место, на кое се предвидува следење на 

емисиите е прикажано во следната табела. 

Табела 3 Локација на мерното место за мониторинг на квалитет на атмосферски води пред 

испуст во почва 

Ознака Опис на испустот Координати UTM 

SW1 
Испуст од таложник со маслофаќач за 

атмосферски води 
598500.00 m E 4647551.00 m N 
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Локацијата на мерно место за следење на квалитет на атмосферски води е прикажано 

на следната слика. 

 

Слика 2 Локација на мерно место за мониторинг на квалитет на атмосферски води 

Параметрите кои ќе се мониторираат на мерното место за квалитетот на 

атмосферските води, се прикажани во следната табела. 

Табела 4 Параметри за мониторинг на квалитет на атмосферски води 

Ознака на мерното место Мерно место Параметри за мониторинг 

SW1 
Испуст на атмосферска вода од 

таложник со маслофаќач  

 Вкупно суспендирани материи 

 Масла  

2. МОНИТОРИНГ НА КВАЛИТЕТ НА МЕДИУМИ ВО ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 

2.1. Мониторинг на квалитет на амбиентен воздух 

За следење на состојбата на квалитетот на амбиентниот воздух, како резултат на 

работењето на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, предвидени се две мерни места 

за мониторинг, прикажани во следната табела.  

Табела 5 Мерни места за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух 

Ознака на 

мерно место 

Опис на мерното место за амбиентен 

воздух 
Координати UTM 

АА1 Источна граница на Инсталацијата 598534.37 m E 4647466.22 m N 

АА2 Северна граница на Инсталацијата 598364.00 m E 4647552.00 m N 

Локациите на мерните места се прикажани на следната сателитска снимка. 
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Слика 3 Мерни места за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух 

На предвидените мерни места за мониторинг, ќе се следат параметрите прикажани во 

следната табела. 

Табела 6 Параметри за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух 

Ознака на 

мерното место 

Мерно место за мониторинг на 

квалитет на амбиентен воздух 

Параметар за мониторинг 

АА1 Источна граница на Инсталацијата  Суспендирани честички со 

големина до 10 микрометри 

(PM10) 

АА2 Северна граница на Инсталацијата 

2.2. Мониторинг на бучава 

За следење на нивоата на бучава, која се генерираа од Инсталацијата „Кранфилд 

Фаундри“, се предвидува вршење на мониторинг на границите на Инсталацијата, 

поконкретно на следните мерни места. 

Табела 7 Мерни места за мониторинг на бучава 

Ознака на 

мерното место  

Опис на мерното место за мониторинг 

на бучава 
Координати (UTM) 

N1 Источна граница на Инсталацијата 598534.37 m E 4647466.22 m N 

N2 Северна граница на Инсталацијата 598364.00 m E 4647552.00 m N 

N3 Западнa граница на Инсталацијата 598359.00 m E 4647409.00 m N 

N4 Јужна граница на Инсталацијата 598624.00 m E 4647206.00 m N 

Локациите на мерните места за мониторинг на амбиентална бучава од активностите 

во инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, се прикажани на следната сателитска снимка. 
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Слика 4 Мерни места за мониторинг на бучава од „Кранфилд Фаундри“  

На предвидените мерни места за мониторинг ќе се следат параметрите прикажани во 

следната табела. 

Табела 8 Параметри за мониторинг на бучава 

Ознака на 

мерното место  

Опис на мерното место за мониторинг 

на бучава 
Параметри 

N1 Источна граница на Инсталацијата Lд (ден) 

Lв (вечер) 

Lн (ноќ) 

LAeq 

LAmax  

N2 Северна граница на Инсталацијата 

N3 Западнa граница на Инсталацијата 

N4 Јужна граница на Инсталацијата 

2.3. Мониторинг на нејонизирачко зрачење 

Поради присуство на трафостаниците кои се извори на нејонизирачко зрачење се 

предвидува да се врши мониторинг на емисиите на нејонизирачко зрачење. Мерното 

место е лоцирано на границите на Инсталацијата, дефинирано во следната табела. 

Табела 9 Мерни места за мониторинг на нејонизирачко зрачење 

Ознака на 

мерно место 

Опис на мерното место за 

нејонизирачко зрачење 
Координати UTM 

NIR-1 Источна граница на Инсталацијата 598579.00 m E 4647382.00 m N 

Локацијата на мерното место за мониторинг на нејонизирачко зрачење е прикажано на 

следната слика. 
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Слика 5 Мерно место за мониторинг на нејонизирачко зрачење 

3. ВКУПЕН БРОЈ НА ЕМИСИОНИ ТОЧКИ ЗА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ 

ПРИМЕРОЦИ 

На следната мапа, даден е приказ на сите емисиони точки/мерни места (вкупно 12), на 

кои се предвидува да се врши мониторинг на емисиите кои ќе се генерираат при 

работењето на Инсталацијата, како и квалитетот на животната средина. 
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 Слика 6 Сумарен приказ на сите мерни места за мониторинг на емисии и квалитетот на 

животната средина  
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1 ВОВЕД 

Начинот на кој една индустриска инсталација обезбедува ефикасна заштита на 

медиумите на животната средина треба да биде претставен со примена на најдобрите 

достапни техники (НДТ), кои се препорачуваат за соодветната индустриска дејност. Во 

Законот за животна средина е регулирана улогата на НДТ во постапката за добивање 

на А - Интегрирана еколошка дозвола и тоа преку: 

Член 107 

(1) А - интегрираната еколошка дозвола се заснова на примена на најдобрите достапни 

техники; 

… 

(4) при издавањето на А - интегрирана еколошка дозвола, органот на државната управа 

надлежен за работите од областа на животната средина задолжително води сметка за: 

 природата и за видот на активноста којашто треба да се врши во инсталацијата; 

 состојбата на животната средина на локацијата на којашто е сместена инсталацијата; 

 барањата за заштита на животот и здравјето на луѓето и на животната средина 

пропишани со закон; 

 информациите содржани во студијата или во извештајот за оцена на влијанијата нa 

проектот врз животната средина, доколку постојат; 

 ставовите и мислењата доставени во согласност со членовите 100, 101 и 103 од овој 

закон; и 

 најдобрите достапни техники. 

1.1 Референтни упатства за најдобри достапни техники 

При изработката на овој дел од Барањето за добивање на А - Интегрирана еколошка 

дозвола се земени предвид секторските упатства за НДТ од Министерството за животна 

средина и просторно планирање, како и Референтните документи за најдобри достапни 

техники на Европската комисија (БРЕФ). Во овој дел исто така се дадени и препораки 

за воведување на најдобри достапни техники кои ќе придонесат за поефикасно 

работење на Инсталацијата и интегрирано спречување  и контрола на загадувањето. 

БРЕФ документи 

 За процес на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив во леарници: 

 Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries 

Industry; 

 Складирање на суровини и отпад: 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage; 

 Системи за ладење во индустријата: 

 Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial 

Cooling Systems; 

 Управување со енергијата: 

 Reference Document on Energy Efficiency; 

Секторски упатства на Министерство за животна средина и просторно планирање 

 Секторско упатство за НДТ – Мониторинг, МЖСПП, Скопје, 2006; 

 ИСКЗ – Секторско упатство за третман на отпадни води и отпадни гасови, МЖСПП, 

Скопје, 2007. 
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НДТ се во согласност со следните начела за заштита на животната средина, кои се 

наведени во Законот за животна средина на Република Македонија: 

Член 6 – Начело на висок степен на заштита  

Секој е должен при преземањето активности или при вршењето дејности да обезбеди висок 

степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето. 

Член 14 – Начело на превенција  

Мерките и активностите за заштита на животната средина се преземаат пред да дојде до 

штетни последици. 

Член 15 – Начело на почисто производство  

Со цел да се намалат ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина, како и 

да се зголеми економската и еколошката ефикасност, се поддржува примена на сеопфатна 

стратегија за заштита на животната средина и тоа во поглед на суровините, производствените 

процеси, производите и услугите. 

1.2 Еколошки аспекти 

Еколошките аспекти од работењето на Инсталацијата се подетално разработени во 

други прилози, но сепак, заради конзистентност со Правилникот за содржина на 

Барањето за А - Интегрирана дозвола, во овој дел ќе бидат наведени главните аспекти 

на животната средина кои се во корелација со активностите што се спроведуваат во 

Инсталацијата.  

Потоа, за идентификуваните аспекти на животната средина, ќе се опишат соодветни 

најдобри достапни техники за намалување на можните влијанија. 

Главни еколошки аспекти, кои се разгледуваат во однос на работењето на 

Инсталацијата, се: 

 Емисии во воздух; 

 Генерирање различни фракции цврст и течен отпад; 

 Несреќи и инциденти при кои настануваат емисии во почви и води; 

 Генерирање бучава; 

 Заштеда на енергија. 

Исто така, тука ќе бидат опишани еколошките аспекти кои се однесуваат на намалување 

на создавањето на отпад, како и замена на суровините и нивна повторна употреба. 

1.2.1 Емисии во воздух 

На локацијата се очекува појава од дифузни и насочени емисии во воздухот. 

Како дифузни извори на емисии се јавуваат местата каде има движење на возила 

(автомобили, транспортни камиони, виљушкарите и сл.), како што е паркинг-просторот 

на Инсталацијата и рутите по кои се движат истите, каде вршат натоварување и 

истоварување на суровини, производи и отпад. Притоа ќе се создаваат емисии од 

прашина, како и од издувни гасови од моторите со внатрешно согорување. 
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Во границите на Инсталацијата постојат неколку насочени извори на емисии во 

воздухот:  

 Оџак од индукциони печки; 

 Оџак од подготовка на песок; 

 Оџак од пескара; 

 Филтер на завршна обработка; 

 Кровни вентилатори1; 

 Вентилација на фарбара; 

 Генератор на електрична енергија; 

 Сигурносен вентил на резервоарот за течен нафтен гас. 

1.2.2 Генерирање различни фракции на отпад 

Од активностите кои се изведуваат во Инсталацијата се генерира отпад, и тоа:  

 Троска од печки; 

 Прав од чистење на гасови; 

 Огноотпорни материјали; 

 Измешан комунален отпад; 

 Отпад од пакување на хартија, картон и пакување од пластика, метал; 

 Замастени крпи и облека;  

 Филтерски материјал; 

 Хидраулични масла; 

 Масла од одвојувачи; 

 Пакувања што содржат опасни супстанции; 

 Отпад од електрична и електронска опрема;  

 Мил од третман на атмосферска вода. 

Покрај горенаведените, можно е генерирање на опасен отпад по настанување на 

несреќи и инциденти (контаминирана почва). 

1.2.3 Несреќи и инциденти при кои настануваат емисии во почви и води 

Описот на несреќите и инцидентите и влијанијата кои тие би можеле да ги имаат врз 

животната средина и здравјето на луѓето се детално опишани во Прилог XII. Генерално, 

несреќите и инцидентите се поврзани со појава на природни непогоди (поплава, 

                                                           
1 Кровните вентилатори се предвидени, но ќе се инсталираат подоцнежна фаза. Како 
понеповолна варијанта, при оценката на влијанијата врз квалитетот на воздухот се земаат 
предвид и емисиите од нив 
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земјотрес и др.), појава на пожари и експлозии и несоодветно одржување на опремата 

и инсталациите. 

1.2.4 Генерирање на бучава 

Од работата на Инсталацијата се генерира бучава, чиј извор се машините, опремата и 

возилата кои оперираат на локацијата. Може да се каже дека влијанијата од бучава од 

машините немаат значително влијание врз рецепторите, бидејќи истите се наоѓаат во 

затворен и звучно изолиран објект, околу кој непосредно не се наоѓаат рецептори.  

Од друга страна, возилата кои вршат достава и извоз на материјали и отпад би 

минувале низ населени места, но и таму влијанието е краткотрајно и незначително. 

1.2.5 Замена на суровини и реупотреба 

За ладење на индукционите печки во Инсталацијата ќе се користи вода која постојано 

ќе кружи и ќе се надополнува во согласност со потребите. Поконкретно, ладењето на 

печката се врши со вода која се лади во ладилник, со помош на воздух. Брза размена 

на топлина е овозможена од системот со големи вентилатори. Ова е целосно затворен 

систем за ладење, каде што пумпата за вода ја помага циркулацијата на вода низ 

цревата на индукторот на печката која оди преку цевките до ладилникот (тој во оваа 

варијанта дејствува како разменувач на топлина) и се лади со помош на вентилатор. 

Единствените загуби на вода за ладење се возможни кај сигурносните вентили и 

регулаторите на притисокот. Изгубената вода автоматски се надополнува од градската 

водоводна мрежа. 

Друга суровина која ќе се реупотребува е песокот кој претставува основна компонента 

во процесот на подготовка на калаперска мешавина. Во калапите ќе се лие течното 

железо, а откако железото ќе се излади се формира одлеанок. По формирањето на 

одлеанокот, калапот се транспортира до истресувалка (вибрационо сито) каде истиот 

се “уништува“, односно песокот се ситни и поминува низ сито на истресувалка, од каде 

доаѓа на лентест транспортер. Со помош на лентест транспортер, повратниот песок 

прво ќе минува низ магнетен сепаратор, каде се врши одвојување на сите метални 

делови (нечистотии), кои може да бидат присутни во песокот, како резултат на процесот 

на лиење. Од магнетен сепаратор песокот ќе се транспортира во системот за ладење, 

каде ќе се врши пред-навлажнување. Потоа песокот ќе се складира во два силоси (секој 

со капацитет од 60 t), од каде повторно ќе се користи за производство на калаперска 

мешавина.  

Исто така, отпадот од метал создаден во процесот на топење и леење, повторно ќе се 

враќа во производниот процес, односно во печката. 

1.2.6 Намалување на создаден отпад и постапување со отпад 

Од активностите кои ќе се одвиваат во рамките на Инсталацијата се очекува 

генерирање на различни фракции отпад, наведени во соодветниот Прилог V за 

ракување со материјалите. 
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1.2.6.1 Постапување со отпадот на локацијата и намалување на влијанието од 

отпад 

На локацијата на посебни места ќе бидат поставени садови за собирање на неопасен и 

опасен отпад кој се генерира од процесот на производство, но и од административните 

канцеларии и тековното работење и одржување на Инсталацијата. Овој отпад времено 

ќе се складира во објектот за складирање на отпад, кој дополнително ќе се изгради во 

рамките на Инсталацијата. Собраниот отпад ќе се предава на овластени компании, со 

кои Операторот ќе склучи договори за собирање и транспорт на отпад.  

Дел од генерираниот отпад од административниот објект времено ќе се складира во 

контејнери поставени веднаш до објектот се до негово преземање од овластени 

компании. 

2 НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ 

Со оглед на разновидноста на активностите во Инсталацијата кои имаат значење за 

квалитетот на животната средина, овде се консултирани БРЕФ документите и 

Секторските упатства за НДТ од МЖСПП од повеќе дејности на индустријата, имено: 

 Процес на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив во леарницата; 

 Складирање, ракување и транспорт на течни и цврсти материјали и супстанци; 

 Индустриски системи за ладење; 

 Третман на отпадни води и отпадни гасови; 

 Енергетска ефикасност. 

2.1 Процес на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив во леарница 

Во табелата која следува се разгледувани Најдобрите достапни техники кои се 

применуваат, ќе се применуваат или се релевантни на одреден начин при процесот на 

производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив во леарницата. 

Табела 1 Најдобри достапни техники за погон леарница 

Најдобри достапни техники Состојба со примена 

Управување со суровини и помошни материјали 

Примена на методи и техники за 

управување со суровини и 

материјали (складирање и 

реупотреба), со цел спречување на 

оштетувања и хаварии, реупотреба 

на суровините и отпадот и примена 

на добри оперативни практики 

Во леарницата сите суровини и помошни материјали 

ќе бидат поставени на соодветно назначени локации, 

бетонирани и затворени од надворешни влијанија. 

Преку воведување на ИСО стандардите и нивна 

имплементација, ќе се воспостават процедури за 

правилно управување со суровините и помошните 

материјали, со цел целосна нивна искористеност, но и 

спречување од настанување на оштетувања и/или 

хаварии.  

НДТ се применети 

Топење 

Топење на начин со кој се 

генерираат минимални емисии, а 

гасовите лесно се извлекуваат. Да 

Топењето се изведува во индукциони печки кои 

несомнено генерираат најмалку отпадни гасови од 

сите познати системи во кои тоа се изведува. 
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се обезбеди емисија помала од 0.5 

kg/t стопено железо. 

Емисиите од процесот на топење во Кранфилд не 

надминуваат 100 g/t.  

НДТ се применети 

Леење, ладење и истресување 

При леење, ладење и истресување 

се генерираат емисии на прашина и 

VOC. НДТ вклучуваат затворање на 

точките на леење и истресување, 

како и  линиите за ладење. 

Дополнително треба да е во 

функција ефикасен систем за 

вентилација и третман на 

извлечените гасови. 

Сите операции на леење, ладење и истресување се 

одвиваат во затворен простор со интензивна 

вентилација, а гасовите се третираат во вреќаст 

филтер со капацитет од 120000 m3/h.   

НДТ се применети 

Рециркулација на калапарски песок 

При подготовка на калапите, НДТ е 

да се зафаќаат и да се 

прочистуваат гасовите, а фатената 

прашина да се рециклира во 

инсталацијата или надвор од неа. 

Паралелно со тоа, треба да се 

воспостави и примарна 

регенерација на песокот. 98% од 

песокот треба да рециклира кога се 

работи со еден вид песок, а 90 до 

94% ако се работат и јадра. 

Сите операции на подготовка на песок се изведуваат 

во оклопен простор со систем за вентилација и 

филтрација на извлечениот воздух. Предвидено е 98% 

од песокот да се рециклира. 

НДТ се применети 

Завршна обработка 

BREF документот не дава 

информации за тоа што е НДТ при 

завршна обработка, освен 

вообичаената забелешка дека е 

неопходно извлекување на 

цврстите честички (вентилација) и 

прочистување на извлечениот 

воздух. 

Операциите на стругање ќе се изведуваат во 6 

посебни боксови. Три од нив ќе имаат сопствен 

филтер со рециркулација на воздухот во работната 

средина, а три ќе имаат заеднички вреќаст филтер. 

Емисиите на цврсти честички се очекува да бидат 

далеку под оние предвидени со НДТ. Имено, НДТ за 

леарници е 5 – 20 mg/m3, а очекуваните емисии се 1 

до 2 mg/m3. 

НДТ се применети 

Намалување на бучава 

Поставување на панели т.е. 

поставување на машините кои 

генерираат високо ниво на бучава 

во затворени простории, примена 

на вентилатори со амортизери и 

намалување на транспортните 

активности во ноќните часови 

Сите главни машини кои ја сочинуваат леарницата, а 

генерираат високо ниво на бучава ќе бидат во 

затворени простории со врати кои се контролираат за 

влез и излез. Поголем дел од вентилаторите ќе бидат 

поставени на кровна конструкција со пригушувачи. 

Транспортните активности, односно дотурот на 

суровини и материјали ќе се реализира во текот на 

денот. 

НДТ се применети 

Отпадна вода 

Поделба на различни видови 

отпадна вода согласно нивниот 

состав и загадувачи, собирање на 

атмосферската вода и поставување 

на маслофаќачи пред испуштање 

во реципиент, реупотреба на 

При процесот на производство на одлеаноци не се 

очекува генерирање на отпадна вода. Водата во 

процесот рециркулира, односно се враќа повторно 

назад во процесот. Санитарната отпадна вода ќе се 

собира и ќе се пренасочува кон ПСОВ која е 

предвидена за целата индустриска зона. За 

атмосферската канализација предвидено е 
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водата во процесот и третман на 

отпадните води доколку е потребно  

поставување на маслофаќач и таложник пред нејзино 

слободно испуштање. 

НДТ се применети 

Намалување на фугитивни емисии 

Покривање на сите потенцијални 

извори на фугитивни емисии, 

избегнување на отворени 

простории, третман на емисиите, 

чистење на патиштата, употреба на 

затворени транспортери, вакуумско 

чистење на калапи, затварање на 

надворешни врати 

Во Инсталацијата инсталирани се системи за 

зафаќање, одведување и третман на отпадните гасови 

и прашина, пред нивен испуст во амбиенталниот 

воздух. Третманот на гасовите ќе се врши со 

филтрирање со суви широки филтри, кои се високо 

ефикасни (степен на филтрација >99%). Овие системи 

се опремени со целосно автоматска контрола на 

процесите на филтрација и логирање на оперативните 

параметри, како и ефикасни платна со висока 

отпорност на разни услови. Секоја печка има сопствен 

систем на отпрашување на емисиите, кој завршува во 

една заедничка филтер станица. Погонот за 

подготовка на калаперската мешавина и тресалката 

(вибрационото сито) имаат свој сопствен систем за 

собирање на емисиите во погонот за подготовка на 

калаперска мешавина и тресење на калаперската 

мешавина. Собраниот материјал се носи во филтер 

станицата DISA FSS-524/8.00/800, поставена надвор 

од погонот. Пескарата има сопствен систем за 

отпрашување од производителот Stem DOO, тип CDR-

20. Капацитетот на оваа филтер станица е 16.500 

Nm3/h. Високата ефикасност на филтрацијата 

осигурува дека емисијата на прашина по третманот е 

помала од 1 mg/Nm3. Завршното одделение, каде се 

врши завршна обработка на одливниците има свој 

сопствен систем за филтрирање на воздухот од 

фирмата Donaldoson Toris и тоа од моделот Cyclopeel 

DFPRO 8 и ECB Power Module.  

Транспортните ленти ќе бидат покриени со цел 

спречување на разнесување на фугитивната прашина.  

Леарницата ќе биде цело време затворена со 

контролни врати. Површините надвор од леарницата 

редовно ќе се одржуваат и чистат од прашина. 

НДТ се применети 

Управување со животната средина 

Воспоставување и имплементација 

за системи за управување со 

животната средина (ИСО 

14001:1996) 

Операторот ќе биде сертифициран со Интегриран 

Менаџмент, кој вклучува  Систем за управување со 

квалитет (ИСО 9001), Систем за управување со 

животна средина (ИСО14001) и Систем за безбедност 

и здравје (ИСО 45001) 

НДТ се применети 

Затварање  

Намалување на ризици и трошоци, 

воспоставување и имплементација 

на програма за подобрување на 

инсталацијата и воспоставување и 

одржување на План за затварање 

на нови и постоечки инсталации 

Операторот ќе изготви План за престанок со работа и 

управување со ризидуи кој ќе ги опфати сите ризици и 

трошоци, мерки за подобрување и ремедијација на 

локацијата. 

НДТ се применети 
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2.2 Складирање на суровини и отпад на локацијата 

Подолу се разгледувани НДТ кои се однесуваат на складирање, ракување и транспорт 

на течни и цврсти супстанци и материјали. Тие се применливи за секој погон и оддел во 

Инсталацијата, вклучително и за одделот за времено складирање на отпад.  

Табела 2 Најдобри достапни техники за складирање суровини и отпад на локацијата 

Најдобри достапни техники Состојба со примена 

Складирање на течности и течни гасови 

С
а
д

о
в

и
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а
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к
л

а
д

и
р

а
њ

е
 Конструкцијата на резервоарот да е таква што 

ги зема предвид природата на супстанцата 
која ќе се складира, начинот на складирање, 
заштита од надворешни влијанија и 
оштетувања и несреќи и сл. 

Операторот ќе се придржува до 
наведените НДТ за складирање. Се 
врши редовен надзор и одржување на 
сите садови за складирање, со што се 
намалува можноста од инциденти, а со 
тоа и емисии во медиумите на 
животната средина.  

Ниту еден сад за складирање не се 
наоѓа во непосредна близина на 
привремен или постојан водотек. 

НДТ се применети 

Редовен надзор и одржување на резервоарот 

Намалување на емисиите од складирање во 
резервоари, транспорт и ракување со истите 

Сместување на резервоарот подалеку од 
сливни површини и водотеци 

С
п

р
е
ч

у
в

а
њ

е
 н

е
с
р

е
ќ
и

 и
 и

н
ц

и
д

е
н

т
и

 

Примена на Систем за управување со 
безбедност 

Операторот ќе биде сертифициран со 
Интегриран Менаџмент, кој вклучува  
Систем за управување со квалитет, 
Систем за управување со животна 
средина и Систем за безбедност и 
здравје 

НДТ се применети 

Спречување на корозија на опремата за 
складирање, со цел да се спречат истекувања 

Операторот се придржува до 
наведените НДТ за спречување на 
несреќи и инциденти при складирање 
на течности и течни гасови. 

Не се очекуваат значајни влијанија од 
инциденти кај садовите за 
складирање, а веројатноста од нивно 
појавување е релативно мала. Повеќе 
за ова е дадено во Прилог XII.  

НДТ се применети 

Пристап базиран на ризик за емисиите во 
почви под резервоарот – осигурување статус 
„занемарлив ризик“ 

Нови резервоари со еднослоен ѕид за 
запаливи или други опасни супстанци да се 
монтираат на целосна непропустлива 
бариера (танквана), додека за постоечки да 
се примени пристапот базиран на ризик за да 
се одреди каква бариера е потребна 
(флексибилна мембрана, глина, асфалт или 
бетон) 

Спречување на создавање запални 
атмосфери (опасни зони) и контрола на 
употребата на извори на искри и оган 

За да се спречи влијание од пожар меѓу два 
сада за складирање, истите да се држат на 
соодветно растојание 

Поседување на противпожарна опрема и 
средства 

Обезбедување на садови за зафаќање на 
водата од гаснење на опожарени токсични, 
карциногени или други опасни супстанци 

Веројатноста за појава на пожар кај 
ваков тип супстанци е најголема кај 
магацините каде тие се складираат 
(масла, суровини и отпад), но тие не се 
обезбедени со садови за зафаќање на 
водата од гасење пожари. Не се 
идентификувани големи ризици од 
пожар. 
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Примена на соодветни организациски мерки и 
обука на вработените за безбедно и 
одговорно работење 

Обуките се дел од обврските кои 
произлегуваат од Интегрираниот 
менаџмент Систем (Системите за 
управување со животна средина и 
безбедност и здравје, Системот за 
управување со квалитет). 

НДТ се применети 

Несреќи и инциденти при складирање на спакувани опасни супстанци 

Назначување одговорно лице за складиштата кое е 
обучено за итно реагирање и информирање на 
персоналот за ризикот при складирање на спакувани 
опасни супстанци  

Одговорно лице за планирање на 
превентивни и оперативни мерки за 
несреќи и инциденти е Одговорниот за 
заштита на животна средина и БЗР.  

Во Инсталацијата да се формира Штаб 
за реагирање при вонредни состојби. 

НДТ се применети 

Обезбедување на посебни ќелии за складирање на 
опасните супстанци 

Во леарницата, опасните супстанци – 
суровини ќе се чуваат во садовите од 
производителот се до нивна употреба 
во Магацинот за масла и адитиви и 
Магацинот за огноотпорни материјали.  

Компресиран природен гас се чува во 
челични боци во посебна железна 
ќелија (магацин). 

Резервоарот за LPG е со капацитет од 
4 m3, кој се наоѓа во близина на 
генераторот за итни случаи. 
Резервоарот за LPG преку цевна 
инсталација се спроведува до 
платформа на електро - печката. 

НДТ се применети 

Одделување на складиштата за спакувани опасни 
супстанци од другите складишта, од извори на искри 
и оган 

Сите складишта ќе бидат сместени 
подалеку од извор на искри, а 
опасните супстанци ќе се држат 
далеку од складишта за други 
материјали. 

НДТ се применети 

Обезбедување резервоар за зафаќање на 
истекувања и вода од евентуална противпожарна 
интервенција 

Ќе се постави таложник за собирање 
на атмосферските води од истекувања 
со маслофаќач  

НДТ се применети 

Обезбедување брзо достапна противпожарна 
опрема и спречување на искрење или палење оган 
во близина на складиштето 

Операторот има изработено 
Елаборатот за заштита од пожари, 
експлозии и опасни материи. 

НДТ се применети 

Транспорт и ракување со течности и течни гасови 

О
п

ш
т
и
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е
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н

и
к
и

 

Редовен надзор и одржување на транспортот 
и ракувањето со течности и течни гасови 

Операторот ќе ги применува 
наведените НДТ; истите ќе бидат 
вклопени во Системот за безбедност и 
здравје и управување со животна 
средина. 

НДТ се применети 

Обука и инструкции на вработените за 
безбедно и одговорно работење при 
транспорт и ракување со течности и течни 
гасови; следење на соодветни организациски 
мерки 

С
п

е
ц

и
ф

и

ч
н

и
 

т
е
х
н

и
к
и

 Превентивно одржување на цевководите во 
Инсталацијата 

Операторот ќе се придржува до 
наведените НДТ; Ќе се врши редовен 
надзор на транспортот на течности и 
течни гасови; 
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Доколку е можно, примена на антикорозивни 
материи во цевководите 

Редовно ќе се врши надзор на 
вентилите од садовите најмногу 
изложени на ризик; 

Се постапува по производната и 
техничка спецификација. 

НДТ се применети 

Мониторинг на вентилите на садовите кои се 
најмногу изложени на ризик 

Обезбедување работа на пумпите и 
компресорот во рамките на техничката 
спецификација за истите  

Складирање на цврсти супстанци 

С
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 Вршење на редовен визуелен мониторинг за 

емисии од прашина и спроведувањето на 
превентивните мерки 

Операторот ќе пристапи кон визуелен 
мониторинг и формулирање на 
најсоодветни постапки – превентивни 
мерки за емисии од прашина (доколку 
се идентификуваат) кај објектот за 
времено складирање на отпад. 

НДТ се применети 

Прскање на куповите од складиран материјал 
при ветровито време (пример, коварина во 
депонијата) и следење на временските прилики 
со цел заштеда на вода за прскање (при 
дождови). 

Прекривање на куповите складиран материјал, 
на пример, со тарполини 

Примена на бариери за заштита од силни 
ветрови (доколку е применливо) 

Транспорт и ракување со цврсти супстанци и материјали 

Превенирање на емисии од прашина од 
натоварување и истоварување, со распоредување 
на овие активности кога на локацијата има малку 
ветер 

Овие активности ќе се вршат кога има 
поволни временски прилики, во 
отсуство на силни ветрови. 

НДТ се применети 

Минимизирање на транспортните рути на најмали 
можни растојанија и примена на (онаму каде е 
можно) континуиран начин на транспорт (без 
претоварување) 

Во Инсталацијата ќе се врши директно 
натоварување и истоварување на 
цврсти материјали (производи, отпад и 
сл.) од местата каде се наоѓаат истите, 
и нема претоварувања. 

НДТ се применети 

Прилагодување на брзината на возилата за да се 
избегне емисија на прашина 

Рутите до и надвор од Инсталацијата 
се позиционирани на тој начин што не 
овозможуваат развивање на големи 
брзини. 

НДТ се применети 

Просторот каде се движат камиони и други возила 
треба да е асфалтиран, со цел полесно чистење на 
површината за да се спречи наталожување на 
прашина 

До Инсталацијата води асфалтиран 
пат, кој продолжува и во 
Инсталацијата, односно до самите 
погони. 

НДТ се применети 

Чистење на рутите на движење на асфалтираните 
површини и патишта во рамките на Инсталацијата 

Операторот ќе пристапи кон 
најповолно решение за спречување на 
создавање прашина при движење на 
автомобилите и камионите, како и при 
натоварување и истоварување. 

 

НДТ се применети 

Миење на гумите на возилата, со динамика одредена 
според околностите 

При истоварување/натоварување на 
суровини/производи, да се минимизира брзината на 
истовар и висината на слободен пад (особено за 
материјали осетливи на дрифт)   

2.3 Индустриски системи за ладење 

Во технолошкиот процес во Инсталацијата се врши ладење на индукциските печки со 

вода, која циркулира во затворен круг. Поконкретно, ладењето на печката се врши со 

вода која се лади во ладилник, со помош на воздух. Брза размена на топлина е 
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овозможена од системот со големи вентилатори. Согласно Упатството за НДТ на 

индустриските системи за ладење, дадени се насоки за НДТ следејќи различни 

пристапи и тоа: зголемување на целокупната енергетска ефикасност, намалување на 

потребите за вода и адитиви за разладување на водата, намалување на емисиите во 

воздух и вода, намалување на бучава, намалување на колонизацијата на живи 

организми и намалување на биолошките ризици. Сепак, земајќи ја предвид природата 

на активностите во процесот на производство на одлеаноци, во следната табела 

прикажани се најдобро достапни техники кои се релевантни за ладењето на техничката 

вода од индукциските печки, односно намалување на потребите за вода. 

Табела 3 Најдобри достапни техники за ладење на индукциските печки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Најдобри достапни техники Состојба со примена 

Намалување на потребите за вода 

Оптимизација на повторна употреба на 

топлината, примена на системи за 

рециркулација, примена на хибридни 

системи за ладење, примена на суво 

ладење, оптимизирање на концентрацијата 

преку циклуси (омекнување на водата) 

Водата која ќе се употребува во системот 

рециркулира во затворен круг и се лади со 

помош на воздух. За самиот процес не е 

потребно водата да се омекнува. Во блиска 

иднина, топлата вода е предвидено да се 

користи за затоплување на 

административните простории. 

НДТ се применети 

Намалување на ризикот од истекување 

Континуирано следење на промената на 

притисоци кај рециркулирачки разладни 

системи 

Ова е целосно затворен систем за ладење 

каде што пумпата за вода ја помага 

циркулацијата на вода низ цревата на 

индукторот на печката која оди преку цевките 

до ладилникот. Единствените загуби на вода 

за ладење се возможни кај сигурносните 

вентили и регулаторите на притисокот. 

Изгубената вода автоматски се надополнува 

од градската водоводна мрежа.  

НДТ се применети 

2.4 Третман на отпадни води и отпадни гасови 

Од работењето на Инсталацијата ќе се генерираат санитарни и атмосферски отпадни 

води и отпадни гасови од филтер станиците. Во зависност од изворот и типот на 

отпадната вода или отпаден гас, во Инсталацијата се применуваат различни мерки за 

третман и постапување со нив, претставени во табелата подолу. Подетални 

информации за изворите и типовите на емисии во води и воздух се прикажани во Прилог 

VI од ова Барање. 

Табела 4 Најдобри достапни техники за третман на отпадни води и отпадни гасови 

Најдобри достапни техники Состојба со примена 

Отпадни води 

Минимизација на создавањето 

отпадни води и нивно 

искористување во рамки на 

активноста 

Во Инсталацијата се врши повторна употреба на 

техничката вода за ладење на печките и не се 

генерираат отпадни технички води.  
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Одделување на отпадни води кои 

содржат различни типови на 

загадувачки материи 

Санитарната отпадна вода со цевковод се спроведува 

до ПСОВ која ќе биде поставена за целите на 

индустриската зона.  

НДТ се применети 

Атмосферски води  

Собирање на атмосферски води од 

чисти непропустни места и чистите 

покриви во собирни системи пред 

нивно искористување или 

испуштање во реципиент 

Во Инсталацијата ќе се постави систем за собирање на 

атмосферските води, со таложник и маслофаќач. 

НДТ се применети 

Употреба на чистата атмосферска 

вода во процеси како миење, 

употреба на тоалети, за ладење 

или примена како процесна вода 

Не се користи чистата атмосферска вода за оваа 

намена. 

При ризик од загадување на 

атмосферските води, истите да се 

соберат во посебен базен и врз 

основа на оцена на ризик да се 

предвиди нејзин соодветен 

третман пред испуштање 

За атмосферските води предвидено е собирање во 

таложник со претходно поставен маслофаќач. Доколку 

мониторингот на вода од таложникот покаже дека 

водата е со загадувачки полутанти, ќе се предвидат и 

дополнителни мерки за отстранување на загадувачите. 

НДТ се применети 

Отпадни гасови 

Отстранување на цврсти честички 

од гасот 

Во инсталацијата инсталирани се системи за 

зафаќање, одведување и третман на отпадните гасови 

и прашина, пред нивен испуст во амбиенталниот 

воздух. Третманот на гасовите се врши со 

филтрирање со суви широки филтри, кои се високо 

ефикасни (степен на филтрација >99%). Истите вршат 

механичко прочистување на воздухот со задржување 

на честичките од воздушната струја на филтер-

платното. Овие системи се опремени со целосно 

автоматска контрола на процесите на филтрација и 

логирање на оперативните параметри, како и 

ефикасни платна со висока отпорност на разни услови. 

Секоја електро-индукциона печка има свој систем на 

филтрирање. Производителот на печката (ABP) 

користи филтри од моделот на DISA FSS-524/3.00/300 

во својот систем. Високата ефикасност на филтрација 

осигурува дека емисијата на прашина по третманот е 

помала од 10 mg/Nm3. 

Погонот за подготовка на калапарската мешавина и 

истресувалката имаат свој сопствен систем за 

филтрирање на воздухот, од моделот на DISA FSS-

524/8.00/800. Капацитетот на овие филтер-станици е 

120 000 Nm3/h. 

Пескарата има сопствен систем за отпрашување со 

капацитетот на филтер станица од 16.500 Nm3/h. 

Високата ефикасност на филтрацијата осигурува дека 

емисијата на прашина по третманот е помала од 1 

mg/Nm3. 

Завршното одделение, каде ќе се врши завршна 

обработка на одливниците има свој сопствен систем за 

филтрирање на воздухот од фирмата Доналдсон и тоа 

од типот DFPRO и ECB Power Module. 

НДТ се применети 
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2.5 Енергетска ефикасност 

За потребите на „Кранфилд Фаундри“ потребни се енергенси, како електрична енергија, 

техничка вода, бензин, нафта, течен нафтен гас и природен гас под притисок и др., чии 

карактеристики и количества подетално се опишани во Прилог V. Во однос на начинот 

на користење на енергенсите, се разгледувани следните НДТ: 

Табела 5 Најдобри достапни техники за енергетска ефикасност 

Најдобри достапни техники Состојба со примена 

Енергетска ефикасност на ниво на инсталација 

Управување со енергетската ефикасност Операторот ќе биде сертифициран со 

Интегриран Менаџмент Систем, кој вклучува  

Систем за управување со квалитет (ИСО 

9001), Систем за управување со животна 

средина (ИСО14001) и Систем за безбедност 

и здравје (ИСО 45001) согласно кој ќе бидат 

запазени препораките и насоките за правилно 

управување со енергијата во Инсталацијата, 

како и ќе биде запазена хиерархиската 

поставеност на одговорностите 

НДТ се применети 

Планирање и поставување на цели и таргети 

Планирање на енергетската ефкасност Операторот има изготвено Елаборат за 

енергетска ефикасност со кој се потврдува 

исполнетоста на минималните барања за 

енергетска ефикасност 

НДТ се применети 

Зголемување на процесот на интеграција 

преку оптимизирање на суровините 

Техничката вода ќе враќа во процес на 

ладење со што повторно се употребува во 

производниот процес. Целокупниот метален 

отпад кој се создава при процесот на 

создавање на одлеаноци се враќаат назад во 

печката на топење 

НДТ се применети 

Одржување на иницијативи за енергетска 

ефикасност 

Операторот ќе биде сертифициран со 

Интегриран Менаџмент Систем, кој вклучува  

Систем за управување со квалитет (ИСО 

9001), Систем за управување со животна 

средина (ИСО14001) и Систем за безбедност 

и здравје (ИСО 45001) согласно кој ќе бидат 

запазени препораките и насоките за правилно 

управување со енергијата во Инсталацијата, 

како и ќе биде запазена хиерархиската 

поставеност на одговорностите 

НДТ се применети 

Одржување на искуство кај вработените Врз основа на воспоставениот Интегриран 

Менаџмент систем, сите вработени ќе бидат 

запознаени со процедурите на работа за 

одржување и подобрување на енергетската 

ефикасност 

НДТ се применети 

Ефикасна контрола на процесот Автоматскиот систем на работа на машините 

за производство на одлеаноци ќе ги 

контролираат сите процеси и искористувања 
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на енергии со што ќе се спречат на енергетски 

загуби 

НДТ се применети 
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1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, во текот на своето работење треба да ги 

исполнува законските барања поставени за ваков вид на Инсталација и своето 

работење во целост да го усогласи со најдобрите достапни техники. И покрај тоа што 

станува збор за нова Инсталација која ќе работи во согласност со НДТ, со цел да се 

постигне подобрување на еколошките перформанси и задоволување на барањата за 

интегрирано спречување и контрола на загадувањето, дефинирано во законските и 

подзаконските акти, Операторот подготви предлог програма за подобрување, во која 

се дефинирани активностите кои треба да се имплементираат во одреден временски 

период.  

Со имплементација на активностите предложени во предлог Програмата ќе се 

постигне исполнување за законските обврски, подобрување во работењето на 

Инсталацијата, а исто така ќе се намалат ризиците и можните загадувања во 

животната средина. Во следната табела е прикажана предлог Програмата за 

подобрување:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Барање за А-Интегрирана еколошка дозвола 

„Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3 Пробиштип                                                  Страна 4 од 4                     
Прилог XI                                                                                                      

 

Табела 1 Предлог Програма за подобрување 

Реден 

Бр. 

Активност Цена на чинење 

во евра 

Време на реализација на 

активноста 

1.  Мерење на квалитетот на амбиентниот воздух на локацијата на 

Инсталацијата, од страна на акредитирана лабораторија, со цел да се 

утврди квалитетот на воздухот во постојна состојба 

300 € Пред отпочнување со работа на 

Инсталацијата 

2.  Воведување на стандардите ISO 9001, ISO 14001 и ОHSAS 45001 

интегрирани во бизнис оперативниот систем – БОС систем и 

сертифицирање  

10 000 € 

 

До 2022 година 

3.  Искористување на топлината од печките за загревање на 

административните простории  

Не може да се 

одреди, зависи 

од техничкото 

решение  

До 2022 година 

Вкупно 3 активности    
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1 ОПАСНОСТ ОД ПОЈАВА НА ИНЦИДЕНТИ И НЕСРЕЌИ 

Инсталацијата за производство на сив и нодуларен лив „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ 

заедно со сите придружни објекти, е конструирана по највисоки ЕУ стандарди, со цел 

да се спречат евентуални инциденти и несреќи кои ќе предизвикаат загадување на 

медиумите во животната средина и/или загрозување на животот и здравјето на 

вработените. 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ ќе користи најсовремена технологија за 

производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив. Инсталацијата е опремена со 

интегриран систем за собирање прав и суво филтрирање со ефикасност од над 99%, 

затворен погон кој ги минимизира фугитивните емисии на прашина и бучава, 

генерирани од производните активности, а сите процеси во кои доаѓа до генерирање 

на емисии на цврсти честички или гасови се изолирани и опремени со високо 

ефикасни системи за екстракција и филтрација. 

Современата опрема, алати и техники истовремено овозможуваат да се обезбеди 

заштита на животната средина, заштита на вработените лица и висок квалитет на 

готовите производи. 

Детали за суровините и помошните материјали, складираните количини во 

Инсталацијата, како и начинот на управување и ракување се дадени и опишани во 

Прилог IV и Додаток IV.1.1 и IV.1.2.  

Детали за видовите отпад што се генерираат во Инсталацијата, како начинот на 

постапување и управување со отпадот детално се опишани и дадени во Поглавје V.2 -

Управување со отпад и Поглавје V.3 - Одложување на отпад со депонирање, од ова 

барање за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола.  

1.1 Идентификација на несреќи и инциденти 

Врз основа на описот на активностите, видот на суровини, помошните материјали, 

нивните вообичаени складирани количини, управување и складирање на отпадот што 

ќе се генерира во Инсталацијата, може да се констатира дека активностите не 

вклучуваат високи ризици за појава на хаварии поврзани со истекувања на опасни 

супстанции. 

Можни опасности од инциденти и несреќи во Инсталацијата се: 

 Природни непогоди (поплава, земјотрес и др.); 

 Појава на пожар и експлозија;  

 Несоодветното одржување на исправноста на опремата и инсталациите. 

Опремата и машините во „Кранфилд Фаундри“ се поставени на бетонска подлога, во 

соодветно изграден цврст објект, така што потенцијален дефект на истите не би 

претставувал значаен ризик по животната средина. 
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1.1.1 Природни непогоди (земјотрес, поплава) 

При изведба на Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив 

„Кранфилд Фаундри“ исполнети се законските прописи за изградба на ваков тип 

објекти од аспект на сеизмичност, конструктивна стабилност, цврстина итн. со цел 

спречување на појава на инциденти и несреќи кои можат да настанат како резултат на 

природни непогоди (земјотрес, поплави, силен ветер, ниски температури, наноси од 

снег и сл.). 

Во однос на појава на поплави во непосредна близина на „Кранфилд Фаундри“ нема 

присуство на поголеми водни текови. Во поширокото подрачје од посебно значење е 

браната на река Злетовица, Кнежево која е дел од повеќе - наменскиот хидросистем 

„Злетовица“ и е од суштинско значење за водоснабдување и наводнување на повеќе 

општини во регионот. Локацијата на „Кранфилд Фаундри“ е на многу повисоко ниво од 

браната Кнежево, така што во случај на прелевање на браната, не постои опасност од 

поплава на локацијата. 

Зоната на регионот на општината Пробиштип, спаѓа во зоните во кои е можна појава 

на земјотреси со максимален интензитет меѓу 7 и 8 степени според МСЅ. 

Конструкцијата на „Кранфилд Фаундри“ е направена врз основа на изработена 

документација со статика, за која е побарано мислење ИЗИИС1 за проектираниот и 

изведен степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита. 

1.1.2 Пожари и експлозии 

Во технолошкиот процес на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив се 

произведуваат/преработуваат материи што имаат голема отпорност на дејство на 

пожар, материи кои се тешко запаливи, спорогорливи и негорливи2 материи заради 

што „Кранфилд Фаундри“ спаѓа во групата индустриски градби од трета категорија 

„К3“3. 

Објектот од надворешноста е изолиран со термоизолирани фасадни панели со 

пожарна отпорност од 2 часа според законски пропишаниот минимум. Во објектот 

вградените материјали се претежно негорливи, а вградената опрема е комбинација од 

челик, бетон, керамика, алуминиум, стакло. Комуникациите се со јасна ориентација, 

без слепи завршетоци. Во производниот погон има вкупно 6 влеза за брза евакуација 

во случај на пожар.  

Со добро предвидени влезови и излези овозможено е директен пристап на 

пожарникарите до секој дел на објектот. Спрема пожарните карактеристики на 

                                                

1 Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија 
2 Индустрија за метали и неметали, керамичка индустрија, индустрија за градежни материјали, 

метало - преработувачка индустрија и др. 
3 Категоризирањето на Инсталацијата е извршена во согласност со член 14 од Правилникот за 

технички нормативи за хидратантска мрежа за гасење на пожари (Сл. весник на РСМ бр. 

31/06).  
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конструктивните елементи, објектот спаѓа во III степен, односно има „голема 

отпорност“. 

Инцидентите кои би можеле да настанат кај придружните објекти (резервоар за течен 

нафтен гас) може да претставуваат ризик по квалитетот на животната средина и 

здравјето на луѓето кои живеат во непосредното опкружување.  

Иако се оценува како незначително и краткотрајно, истекувањето на течен нафтен гас 

(ТНГ) при инцидентно отворање на сигурносниот вентил од резервоарот каде тој се 

складира, може да претставува ризик по животната средина и здравјето на луѓето во 

одредени случаи. Експлозијата на резервоарот и согорување на гасот во пламена 

топка е инцидент со поголем ризик за животната средина и здравјето на луѓето. 

Подолу е прикажано моделирањето на ефектите од истекување и експлозија, како и 

опсегот на влијание од инцидентните состојби. 

1.1.2.1 Инцидентно отворање на сигурносниот вентил на резервоарот за течен 

нафтен гас 

Во одредени случаи, главно поради пораст на температурата, притисокот на течниот 

нафтен гас може да ја надмине безбедната граница од околу 20 bar. Тогаш се отвора 

сигурносниот вентил за да се спречи експлозија на резервоарот. Протокот би бил 

незначителен и краткотраен, но по правило, секоја емисија од потенцијалните извори 

мора да се пријави кај надлежниот орган. Во исклучителен случај, сигурносниот 

вентил може да не се врати во затворена состојба или пак истиот да се откине, заради 

што скоро сиот гас, во неколку минути ќе истече од резервоарот. За моделирањето се 

користени следните податоци: 

Табела 1 Основни податоци за резервоарот за ТНГ 

Локација на изворот (UTM) 22°11'19.82"E, 41°58'21.17"N 

Супстанција Пропан 

Нивоа од упатството за 

акутна експозиција (АЕЛ) 

AEL – 1 (60 min): 5500 ppm     AEL – 2 (60 min): 17000 ppm    

AEL – 3 (60 min): 33000 ppm 

IDLH, LEL, UEL 2100 ppm, 21000 ppm, 95000 ppm 

Ветер 2 m/s од насока југ 

Грубост на тло Отворена природа 

Класа на стабилност B 

Температура  воздухот 20 °C,  

Релативна влажност  25 % 

Податоци за изворот 

Тип на резервоарот Цилиндричен, хоризонтален 

Волумен на резервоарот 2,65 m3 

Агрегатна состојба Течност и гас 

Количество на супстанцијата 

во резервоарот 

1250 kg (резервоарот е наполнет 85%) 

Оштетување Оштетен сигурносен вентил (NO 32) на врвот на резервоарот 

(кружен отвор) 
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При ваков инцидент можни се три сценарија: 

1. Гасот истекува и се разнесува во околниот воздух без да се запали; 

2. Гасот истекува, се пали и согорува во млаз; и 

3. Гасниот облак експлодира.  

Бидејќи во овој Прилог се опишуваат несреќи и инциденти, ќе се разгледуваат само 

сценаријата 2 и 3. 

Симулацијата на настаните е направена со Софтверот ALOHA на USEPA. 

Истекување на гасот и негово согорување во млаз (jet fire) 

Ако при истекувањето во млаз кој го создава притисокот гасот се запали и согорува во 

млазот, пламенот може да достигне должина од 12 m. 

Максималното продолжено истекување може да достигне 756 kg/min, а од резервоарот 

вкупно ќе истечат 1029 kg гас. Ширењето на зоните е концентрично (ако не се земени 

предвид пречките). Зоната на потенцијално смртоносно дејство, со топлотно 

оптоварување поголемо од 10 kW/m2 и може да достигне 18 m.  

Во зоната меѓу 18 и 26 m од изворот (>5<10 kW/m2) можни се изгореници од втор 

степен за време од 60 секунди, а болки и вознемиреност може да се почувствуваат на 

оддалеченост од 41 m. Протегањето на зоните е прикажано на Слика 1.  

 

Слика 1 Зони на влијание при согорување во млаз 

Истекување на гасот и експлозија на гасниот облак 

Гасниот облак може да експлодира само ако дојде во контакт со искра или како 

последица од друга детонација. Поради карактеристиките на непосредната околина 

(работа на индукциони печки, близина на дизел генератор и др.), вакво сценарио е 

можно, иако веројатноста за тоа е мала.  
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Ако се случи експлозија на гасниот облак при претходно опишаното оштетување, таа 

не може да постигне поголем притисок од 5.6 bar потребни за рушење на градби. 

Меѓутоа, може да предизвика сериозни повреди на оддалеченост до 53 метри во смер 

на ветерот. Зоните на опасност се прикажани на Слика 2. Надворешните линии 

претставуваат интервал на доверливост на смерот на ветерот. 

 

Слика 2 Зони на опасност при експлозија на гасен облак 

1.1.2.2  Експлозија на резервоарот и согорување на гасот во пламена топка 

(BLEVE) 

Ако поради било која причина, особено при  откажување на системот за ладење, или 

директен пламен предизвикан од друг инцидент, се оштети резервоарот, можна е 

експлозија на гасот во огнена топка. Оваа појава е краткотрајна (неколку секунди), но 

остава големи последици. Во случај на експлозија на резервоарот за течен нафтен гас 

на „Кранфилд Фаундри“ огнената топка би траела само 5 секунди. Дијаметарот на 

огнената топка би бил 60 m. 

Енергетското оптоварување би било смртоносно (>10 kW/m2) во радиус од 149 m. 

Изгореници од втор степен (5-10 m2) би биле можни во радиус од 210 m, додека болки 

би се почуствувале на оддалеченост до 328 m. 
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Слика 3 Простирање на зоните на опасност при експлозија на резервоарот за ТНГ и 

согорување во огнена топка 

1.1.3 Несоодветното одржување на исправноста на опремата и инсталациите 

Операторот на Инсталацијата ќе изврши комплетно тестирање на опремата и 

инсталациите пред почеток со производство, а резултатите од тестирањето ќе го 

поднесе дополнително до МЖСПП. 

Во Инсталацијата ќе се врши редовно испитување на опремата и инсталациите, во 

согласност со законските обврски, а особено доколку дојде до: 

- Преместување на опремата и машините за работа; 

- Воведување на нова опрема и машини за работа; 

- Промена на технологија на производство; и 

- По настаната хаварија. 

1.2 Превентивни мерки за спечување на поголеми несреќи и инциденти 

За да се минимизира потенцијалот за инциденти и несреќи, во Инсталацијата ќе биде 

имплементиран Интегрираниот систем за управување со Инсталацијата, каде што ќе 

бидат дефинирани постапки за превенција и реагирање при итни случаи. Во 

„Кранфилд Фаундри“ ќе се применуваат следните превентивни мерки: 

 Поставената опрема за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив, 

вклучувајќи и резервоари, компресорска станица, цевководи, транспортни ленти, 

како и филтер станиците ќе подлежи на редовна контрола, тестирање и 
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испитување, во согласност со упатството на производителот и соодветните 

законски барања; 

 Ќе се подготват процедури и упатства за ракување со суровини и помошни 

материјали;  

 Сите садови и резервоари кои содржат опасни супстанци ќе се постават во 

собирни садови (танквани), а евентуалните истекувања ќе бидат задржани и 

соодветно третирани; 

 Во Инсталацијата ќе бидат поставени комплети за апсорпција4 во случај на 

истекување на масла и горива од механизацијата;  

 Просторот за складирање на помошни материјали редовно ќе се контролира; 

 Инсталацијата ќе подготви:  

 Правилник за заштита од пожари и експлозии; 

 Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи;  

 План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. 

 Инсталацијата ќе подготви план за итни реагирања во кој ќе бидат вклучени:  

 Процедури за известување во случај на вонредни состојби појава на пожар, 

експлозија, истекувања и слично; 

 Процедури за одговор во итни случаи надвор од работното време, односно 

за време на викенд и празници;  

 Улоги и одговорности на лицата вклучени во справување со инцидентните 

состојби како и формални процедури за известување во случај на вонредни 

состојби – појава на пожар, експлозија, истекувања и слично; 

 Процедури за итна евакуација; 

 За документирање на жалби, поплаки и инциденти ќе се развие формален систем 

и процедури од страна на одговорното лице за управување со животна средина кој 

ќе води евиденција и ќе дава соодветни одговори на истите. 

 Процедури за постапување во итни случаи 

Во Инсталацијата ќе се подготват комплетни процедури за постапување во итни 

случаи. Вработените во „Кранфилд Фаундри“ ќе бидат обучени од областа на 

безбедност и здравје при работа и животната средина, соодветно на нивните задачи и 

одговорности, врз основа на подготвена Програма за обука. Програмата за обука ќе 

биде подготвена врз основа на направена Проценка на ризик со изјава за безбедност. 

 

 

                                                

4 Комплет за апсорпција содржи: Сандак со пилевина, лопата и копач. 
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 Постапки при пуштање на опремата во работа 

Пред пуштање во работа на објектите, постројките и технолошките линии Операторот 

на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ ќе се придржува до соодветното национално 

законодавство и проектната документација и ќе изврши технички преглед на опремата. 

 Процедури за постапување во итни случаи надвор од работно време 

Во Инсталацијата ќе се подготват процедури за одговор и мерки во случај на 

инцидентни ситуации надвор од работното време, односно за време на викенди и 

празници.  

 Известување за настанати или избегнати инциденти и хаварии 

Во Инсталацијата ќе се воспостави Процедура во која ќе се опише механизмот на 

известување и задачите во врска со инцидентите и хавариите во рамките на 

Инсталацијата. Ќе биде развиен систем со којшто ќе се обезбеди дека секој процес, 

услови и дејство коешто предизвикало или имало можност да предизвика инцидент 

или хаварија, ќе се истражи за да се намали ризикот од повторно случување. За 

настанатите и/или избегнатите инциденти и хаварии ќе бидат известени надлежните 

органи во согласност со условите во дозволата и законските прописи. 

 Аспекти на животната средина и оценка на влијанијата 

Во Инсталацијата ќе биде воспоставена Процедура во која ќе се прецизираат 

критериумите за идентификација на ризиците врз животната средина и оценката на 

нивните влијанија.  

 Поплаки  

Во Инсталацијата ќе се воспостави Процедура за постапување со поплаки и барања 

упатени од јавноста, печатот, невладини организации и други заинтересирани страни. 

Поплаките и барањата ќе се проследат до стручното лице за животна средина. Сите 

издржани поплаки ќе се регистрираат, ќе се испитаат и на секоја одделно ќе се 

одговори. 

За секоја издржана поплака ќе се пополни формулар со прецизирање на датумот и 

времето на добивање на поплаката, видот на поплаката и датум и време на појавата 

за која се приговара, податоци за контакт, преземени мерки во врска со поплаката и 

целата комуникација со лицето кое ја доставило поплаката. Документите за секоја 

добиена поплака ќе бидат достапни за инспекцијата.  
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1 ПЛАН ЗА ИТНИ РЕАГИРАЊА 

Во Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ ќе се биде подготвен План за итни реагирања, 

во соработка со државните институции кои се одговорни и имаат ингеренции за 

постапување во итни случаи. Планот за итни реагирања, ќе ги содржи следниве 

елементи: 

 Мапи и планови на Инсталацијата; 

 Листа на употреба на суровини и помошни материјали, како и видови отпад кој се 

генерира; 

 План за одржување на опремата; 

 Улоги и одговорности на вработените; 

 Организација и процедури за постапување во итни случаи; 

 Податоци за контакт со вработените на Инсталацијата и итните служби; 

 Листа со податоци за безбедноста на експлозивните гасови, масла, масти и горива 

(Materials Safety Data Sheet или МСДС) складирани во Инсталацијата; 

 Детали за контакт со службите за итни реагирања, како противпожарната служба, 

Дирекцијата за заштита и спасување и други релевантни институции ќе бидат 

истакнати на видни места низ целата Инсталација. 

2 ОДГОВОРНИ ЛУЃЕ, ПРОЦЕСИ, ОПРЕМА И ОПЕРАТИВНИ СИЛИ 

ВКЛУЧЕНИ ВО СЛУЧАЈ НА ХАВАРИЈА КАЈ ОПЕРАТОРОТ 

Во Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив „Кранфилд 

Фаундри“ ќе биде назначено:  

- одговорното лице за дефинирање на мерките и постапките за локализирање и 

контрола на хавариите, заштита на луѓето и животната средина, пренесување 

на потребните информации на јавноста и надлежните органи, како и 

обновување и рекултивација на животната средина по хаваријата; 

- одговорното лице за координација на активностите на самото место во случај 

на хаварија; 

- одговорно лице кое ќе биде во контакт со назначеното лице од Општина 

Пробиштип одговорно за надворешниот план за вонредни состојби. 
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3 ОПАСНОСТИ, МЕРКИ И АКТИВНОСТИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ХАВАРИЈА, 

ЗАРАДИ НАМАЛУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ПО ЛУЃЕТО И 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

3.1 Мерки и активности кои што ќе бидат превземени во случај на пожар 

Основната цел за заштита од пожар е превземање мерки заради отстранување на 

причините за појава на пожар, гасење и укажување на помош при отстранување на 

последиците, предизивикани од пожар.  

Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив, има 

подготвено: Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи ДОДАТОК 1. 

Елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи на „Кранфилд 

Фаундри“ опфаќа: 

 Проценка за загрозеност од пожари, експлозии и опасни материи со вклучени: 

карактеристики на локацијата, растојание меѓу објектите, опис и намена на 

објектите, детална анализа и проценка на опасностите од пожари во однос на 

намената на објектот, вградениот материјал и применетите конструкции, степен 

на отпорност, пожарни сектори и пожарно оптеретување; 

 Избор на мерки за заштита од пожари, експлозии и опасни материи во однос на 

намената на објектот и технолошкиот процес во него; 

 Потребно количество и притисок на вода во хидрантската мрежа за гасење на 

пожари; 

 Потребни уреди техничка опрема и средства за гасење на пожари; 

 Излези и патишта за евакуација на загрозени лица и материјални добра; 

 Посебни превентивни мерки во случај на пожар; 

 Избор и поставување на уреди и инсталации за автоматско откривање, 

јавување и гаснење на пожари и инсталација за видео надзор. 

Во Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи1 на „Кранфилд 

Фаундри“, даден е видот, распоредот и бројот на ПП апарати кои ќе се постават во 

Инсталацијата. За таа намена ќе бидат обезбедени вкупно 24 ПП апарати (S9 од 9 kg 

и CO2 од 5 kg) кои ќе се распоредат соодветно во предвидените седум пожарни 

сектори.  

Покрај рачни ПП апарати за гаснење пожар, Инсталацијата ќе биде обезбедена со 

надворешна и внатрешна хидратантска мрежа. 

Во согласност со Елаборатот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи, 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ е со ниско пожарно оптоварување. Таа е 

                                                
1 Изработен „Студио Атриум“ ДОО Штип, тех. бр. 388/16 од 12. 2016 година и извршена стручна 

ревизија од „Евро Консалтинг“ ДОО Скопје бр. 08-2287/1 од 03. 2018 година. 
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поделена на седум пожарни сектори по хоризонтала и вертикала со ПП ѕидови, ПП 

врати и конструктивни елементи отпорни на пожар повеќе од два часа.  

Во случај на потреба до Инсталацијата е обезбеден пристапен пат за интервенирање 

на ПП бригада од општина Пробиштип. Времето за пристигнување на ПП возилата во 

случај на пожар е 10 – 15 минути. 

За спроведување и примена на мерките за заштита од пожар во Инсталацијата, 

одговорни ќе бидат раководни лица и вработени кои ќе имаат посебни овластувања, 

како што следува: 

 Раководните лица и работниците, кои имаат посебни овластувања, се 

одговорни за спроведување на мерките за заштита од пожар, одржување во 

исправна состојба и наменска употреба на уредите, техничката опрема, 

средствата за гасење, како и за запознавање на работниците со опасностите, 

поврзани со работата што ја вршат, обука и начинот на употреба на техничката 

опрема и средствата за гасење на пожар; 

 Раководните лица и работниците се должни да ја известат ПП единицата и 

полицијата во случај на пожар; 

 Раководните лица и работниците се одоговорни за редовни прегледи на ПП 

опремата и сигнализирање за да се отстранат утврдените недостатоци; 

 ПП опремата постојано треба да е во употреба. Местата каде е поставена ПП 

опремата мора да биде видно означена, со соодветни знаци и натписи; 

 Пристапите до ПП опремата, во секој момент мора да бидат слободни; 

 Секој вработен мора да биде запознаен со должностите во случај на пожар, со 

можните извори што можат да предизвикаат пожар, а посебно за опасностите 

од пожар на работното место. 

Заради успешно и непречено гасење на пожар и заради заштита на луѓето, имотот и 

животната средина, лицето кое раководи со гасењето на пожар има право и должност 

на местото на пожарот да ги превземе следниве мерки: 

 Да забрани пристап на местото на пожарот на неовластени лица; 

 Да нареди евакуација на лицата и отстранување на предмети од соседните 

објекти што се загрозени од пожарот; 

 Да нареди прекин на електричната енергија, гас и запаливи течности; 

 Да ограничи делумно или целосно довод на вода на други потрошувачи  заради 

обезбедување на потребното количество на вода за гасење на пожарот, 

 Да нареди отстранување на паркирани возила или да отстрани предмети кои 

претставуваат пречка за пристап на ПП возилата; 
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 Доколку настане пожар од многу широки размери со можност да се загрозат 

животите на луѓето, може да побара помош од Дирекцијата за заштита и 

спасување. 

3.2 Мерки и активности за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 

Мерки и активности кои ќе бидат преземени во Инсталацијата за заштита од пожари, 

експлозии и опасни материи се: 

 Обезбедување на аларми и соодветна опрема за гасење на пожар и сл. во 

согласност со Елаборатот за заштита од пошари и експлозии; 

 Почитување на поставените правила за работа од страна на вработените, кои 

по пристигнување и при напуштање на работното место треба да водат грижа 

за редот и чистотата на работното место; 

 Работа со алати и опрема за сечење, заварување и лепење може да се врши 

откако претходно ќе се извршат подготовки и проверка на исправноста; 

 Запаливите течности и гасови  се чуваат само во садови предвидени за таа цел 

и во посебен простор на безбедна оддалеченост од извори на топлина; 

 Апаратите за гасење на пожар треба се поставени близу до излезите и на 

лесно пристапни места; 

 Уредите, опремата и средствата за гасење на пожар, редовно ќе се 

сервисираат од овластена организација;  

 Бројот на телефоните за: ПП бригадата,  прва помош и полиција, ќе бидат 

истакнати на видно место; и 

 Секој работник ќе биде запознаен со опасностите од настанување на пожар и 

експлозија. 

3.3 Мерки и активности во случај на елементарни непогоди (ветрови, 
поплави, земјотреси и др.) 

Инсталацијата за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив ќе ги подготови 

следните документи и истите ќе ги имплементира заради справување со хаварии или 

инциденти, предизвикани од елементарни непогоди:  

 Правилник за заштита од пожари и експлозии; 

 Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи; и  

 План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. 

Мерките за справување со евентуални хаварии или инциденти, предизвикани од 

елементарни непогоди, се дадени во продолжение.   

3.3.1 Превентивни мерки за заштита и спасување од земјотреси и урнатини 

Со оглед на тоа што појавата не може да се спречи, ниту точно да се предвиди и 

определи времето, местото и интензитетот на неговата појава, главна превентивна 
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мерка би била едукација на вработениот персонал за начинот и постапките за заштита 

и спасување при појава на земјотрес. 

Вработените во Инсталацијата  ќе бидат едуцирани за начинот и постапките кои треба 

да ги превземат во случај на појава на земјотрес. 

Со почитување и придржување кон прописите пропишани за стандардите за градење, 

се зголемува отпорноста на објектите при појавата на земјотрес, а со тоа се намалува 

бројот на можните жртви, а и материјалните штети би се минимизирале. 

3.3.2 Превентивни мерки за евакуација 

Доколку настанатите или очекуваните опасности го загрозуваат животот и здравјето на 

вработените и посетителите, ќе се нареди нивна евакуација. Проценката за потребата 

од евакуација и донесувањето на одлука за евакуација, како и наредба за извршување 

на евакуација, дава назначеното одговорно лице од Инсталацијата за евакуација и 

спасување. 

По утврдената проценка за потребата за евакуација, пред да се започне со евакуација, 

неопходно е да се утврди: 

 Каде се наоѓаат загрозените лица (во кој дел од објектот, во кои простории 

итн.); 

 Број на загрозени лица; 

 Состојба на загрозените лица (дали можат самостојно да се движат, колку лица 

се неподвижни, дали ги зафатило паника и др.); 

 Лица приоритетни за евакуација и нивниот број; 

 Дали при евакуацијата се заканува некоја опасност и за каква опасност станува 

збор; 

 Патиштата преку кои ќе се спроведе евакуацијата; 

 Прифаќањето на евакуираните лица (загрозените лица) и нивно 

евидентирањето; 

 Превоз на евакуираните (загрозените лица) и нивното загрижување. 

По утврдувањето на сите потребни податоци, лицето одговорно да издава наредба на 

лицата кои се обучени да извршат евакуација, да ги  вршат следниве работи: 

 Го известува Центарот за управување со кризи за очекуваните или настанатите 

опасности поради кои е наредена евакуацијата и за можните потреби од 

ангажирање на професионални екипи и дополнителни сили; 

 Во случај на настанување на дополнителни опасности кои ја попречуваат 

евакуацијата, презема итни мерки за нејзино извршување; 

 Во случај на потреба бара ангажирање на професионални екипи или 

дополнителни сили за заштита и спасување; 
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 Го надгледува спроведувањето на евакуацијата и ги координира лицата кои се 

обучени да извршат евакуација; 

 Води запис за времето на приемот на наредбата, времето на пренесување на 

наредбата, текот на извршувањето на евакуацијата и други активности поврзани 

со евакуацијата. 

По потреба, проценка и со одлука одговорното лице за спроведување на евакуацијата 

може да побара ангажирање на општиниски, односно републички сили за заштита и 

спасување како и ангажирање на други субјекти чија дејност е поврзана со 

безбедносота на граѓаните (пр. Противпожарна бригада, Црвен Крст, Полиција и др.). 

Евакуацијата ќе се извршува по најкусите и безбедни патишта во Исталацијата, при 

чие дефинирање е применет стандардот според кој за најкус пат се смета оној кој што 

од просторијата/просторот до означениот излез, изнесуваа не повеќе од 15 m. 

3.3.3 Превентивни мерки за прва помош 

Првата медицинска помош опфаќа превземање на хигиено-епидемилошки мерки, 

укажување на прва медицинска помош со стандарди и прирачни средства на местото 

на повредата, медицинска тријажа на повредените, како и нивно брзо и сигурно 

транспортирање до најблиските установи. Прва медицинска помош на полесно 

повредените ќе им укажуваат лицата вработени во Инсталацијата, обучени за давање 

на прва помош. По укажаната медицинска помош повредените се упатуваат- 

транспортираат до медицинските установи. 

На потешко повредените ќе им укажуваат екипите на  медицинските установи, 

всушност веднаш ќе се повикува брза помош на телефонскиот број 194. 

3.3.4 Мерки и активности од намерни или не намерни активности на трети лица 

За да се минимизира потенцијалот за незгоди и несреќи, предизвикани од намерни 

или ненамерни активности на трети лица организирана е чуварска служба, каде 

вработениот ќе бара од посетителите да се регистрираат и да ги почитуваат мерките 

за безбедност, вклучувајки и лични заштитни средства. 

4 МЕРКИ ЗА МИНИМИЗИРАЊЕ НА РИЗИКОТ ЗА ДИРЕКТНО 

ИЗЛОЖЕНИТЕ ЛИЦА  ВО СЛУЧАЈ НА ХАВАРИЈА 

4.1 Детален опис на методите за предупредување 

Инсталацијата ќе изработи интерни правилници за начинот за предупредување во 

случај на хаварија. Интерните правилници, ќе содржат: 

 Опис на средствата за предупредување во случај на хаварија (рачни јавувачи 

за пожар, автоматски јавувачи на пожар, алармна труба и др.): 

 Начин на алармирање помеѓу одговорните лица за координација на 

активностите и вработените со помош на средства (телефони, мотороли, 

аларми, итн.). 
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4.2 Детален опис на безбедносните мерки, активности и употреба на заштитна 
опрема за директно изложените лица   

Мерки за директно изложените лица во случај на хаварија, односно лицата кои ќе 

вршат евакуација, се: 

 Придржување кон обуката за директни изложени лица во случај на хаварија; 

 Почитување на правилата за постапување во случај на вонредни ситуации; 

 Носење лични заштитна опрема (работна облека и кондури, заштитна маска, 

заштитни ракавици и др.). 

4.3 Мерки кои ќе се превземат со цел локализирање и контролирање на 
хаварија 

Ќе се превземат сите неопходни мерки за спречување и ширење на хавариите и за 

ограничување на нивните последици врз животната средина и врз животот и здравјето 

на луѓето, а за превземените мерки ќе се извести надлежниот орган. 

Известувањето до надлежните органи, ќе содржи податоци за: 

 Околностите во кои се случила хаваријата; 

 Присутните опасни супстанци за време на и после хаваријата и 

 Податоците потребни за проценување на последиците по здравјето на луѓето и 

по животната средина до кои дошло како резултат на хаваријата. 

4.4  Мерки кои ќе се превземат за заштита на животната средина  

Во случај на сторена еколошка штета, по настаната хаварија, операторот е должен: 

 За настанатата штета да го извести органот на државната управа, надлежен за 

работите од областа на животната средина; 

 Да изврши реституција на целокупната штета, во согласност со начелото 

„загадувачот плаќа“; 

 Да ги преземе сите неопходни мерки за контрола, задржување, отстранување 

или друг вид на управување со факторите кои ја предизвикуваат еколошката 

штета, со цел да ја ограничи или спречи натамошната штета врз животната 

средина, негативно дејство врз животот и здравјето на човекот и загрозување 

на функцијата на природниот ресурс и 

 Да ги преземе сите неопходни мерки за ремедијација и истите ќе ги достави до 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната 

средина, заради одобрување. 

4.5  Мерки за заштита на околното население и стопанските субјекти  

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ е лоцирана на КП 45/2, во КО Неокази, во 

индустриската зона на општина Пробиштип. Инсталацијата се наоѓа на 1 km јужно од 

градот Пробиштип и 1 km северно од село Неокази, во продолжение на Индустрискиот 
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комплекс за производство на акумулатори „Таб – Мак“, кој се наоѓа на оддалеченост 

од околу 300 m воздушна линија.    

Инсталацијата е оддалечена 700 m воздушна линија од најблиските станбени објекти 

градот во Пробиштип и 1 00 m од с. Неокази. 

Со оглед на оддалеченоста на населените места, односно дека во непосредна 

близина на Инсталацијата нема објекти за домување ниту стопански објект, не се 

предвидуваат посебни мерки за заштита на околното насление, освен преложените.  

4.6 Програма за обука на директно изложените лица во случај на хаварија 

Инсталацијата ќе ангажира стручна фирма за изработка на програми и обука  на 

вработените.  

5 МЕРКИ ЗА РАНО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 

5.1 Шема на оперативен систем за рано предупредување кој овозможува 
директна комуникација со надлежните органи за контрола на хаварии 

Шемата на оперативен систем за рано предупредување на Инсталацијата, ќе се 

состои од: 

 Податоци за сите надлежни органи за контрола на хавариите, односно назив, 

контакт/телефон, кои ќе бидат поставени на видни места, достапни за сите 

вработени; 

 Информации за местото каде можат да се најдат средствата за комуникација, 

информирање и алармирање и 

 Информации кои ќе треба операторот да ги обезбеди за раното 

предупредување до надлежните објекти за контрола на хаварии: 

o Назив и адреса на Инсталацијата; 

o Информации за лицата кои се одговорни за обезбедување на 

информации за јавноста; 

o Краток опис на активностите кои се изведуваат во Инсталацијата; 

o Список на опасните материи и нивните карактеристики кои можат да 

предизвикаат хаварија; 

o Информации за поврзување на Инсталацијата со итните служби и 

единиците за справување со хаварии.   

5.2 Aкционен план за брза комуникација и координирана акција со надлежните 
органи, субјектите и наслението за контрола на хаварии со присуство на 
опасни супстанци 

Планот за брза комуникација и координирана акција со надлежните органи, субјекти и 

населението за контрола на хаварии, се состои од: 
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 Одговорното лице за координација на активностите на лице-место (самото 

место) во случај на хаварија, од „Кранфилд Фаундри“, организира итна акција 

за да се минимизираат последиците врз луѓето и животната средина. 

 Одговорното лице за координација на активностите на лице-место (самото 

место) во случај на хаварија, ќе ги информира лицата на кои би влијаела 

хаваријата и ќе бидат известени сите надлежни органи; 

 Да се превземат сите неопходни мерки за контрола, задржување, отстранување 

или друг вид на управување со факторите кои може да предизвикаат 

загрозување на луѓето и животната средина; 

 Да се превземат сите неопходни мерки за ремедијација, а истите ќе се достават 

до надлежниот државен орган заради одобрување и 

 Да се превземат сите неопходни мерки за спречување и ширење на хавариите 

и за ограничување на нивните последици врз животната средина и врз животот 

и здравјето на луѓето, а за превземените мерки ќе се извести надлежниот 

орган. 
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ДОДАТОК 1 

 

ЕЛАБОРАТ ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИИ И ОПАСНИ МАТЕРИИ НА 

„КРАНФИЛД ФАУНДРИ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ, КО НЕОКАЗИ, ОПШТИНА ПРОБИШТИП 
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1. ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ ПОВРЗАНИ СО ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Операторот на Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ нема други важни документи 

поврзани со заштита на животната средина, но во иднина со имплементација на ISO 

9001, ISO 14001 и ОHSAS 45001 интегрирани во бизнис оперативниот систем – БОС 

систем дополнително ќе се обезбедат важни документи поврзани со заштита на 

животната средина.  
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1. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА, ПОВТОРНО 

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО ПРЕСТАНОК НА 

АКТИВНОСТИТЕ 

Друштвото за трговија и производство „Кранфилд Фаундри“ управува со Инсталација 

за производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив.  

Инсталацијата ја сочинува модерна високо - автоматска леарница проектирана за 

голем обем на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив.   

Во рамките на Инсталацијата, покрај повеќето погони, се наоѓаат и помошни објекти 

неопходни за изведување на активностите.  

Инсталацијата се наоѓа во локација наменета за изведување на индустриски 

активности, поточно во индустриска зона на Неокази, КО Неокази, Општина 

Пробиштип на површина од околу 8,5 ha.  

Моментално во Инсталацијата се финализираат активностите околу изградба и 

опремување на објектите и погоните, со цел започнување на производните активности. 

Во согласност со предвидувањата, се планира во Инсталацијата пробното 

производство за започне во септември, 2019.  

Земајќи го предвид барањето од ова поглавје, во продолжение е дадено објаснување 

за можен престанок со работа на Инсталацијата, повторно започнување со работа и 

грижа по престанок на активностите, како и мерките за ремедијација.  

За овој вид на активности кои се изведуваат во Инсталацијата не е можен делумен 

престанок со работа, бидејќи сите производни активности се зависни едни од други. 

Целосен престанок со работа е можно и технички изводливо, но во согласност со 

бизнис планот на компанијата не се планира престанок со работа на Инсталацијата во 

наредните 25 години.  

Но, во случај на целосно запирање на процесите или комплетното производство, за 

Инсталацијата треба да се подготви План за престанок со работа и управување со 

резидуи при целосно затворање, со цел да се осигураат одредени погони од 

евентуални штети, односно да се осигура дека од затворените погони нема да 

настанат штети во медиумите на животната средина, како и да се врати локацијата во 

безбедна состојба и да биде ослободена oд резидуи, кои може да резултираат со 

загадување на животната средина. Планот ќе ги содржи насоките на дејствување при 

престанок со работа на Инсталацијата. 

Концепт на планот за престанок со работа ќе се однесува на: 

 Целосен престанок со работа. 

При тоа ќе бидат опфатени и анализирани следните аспекти:  

 Главен производен објект; 

 Помошни објекти; 

 Суровини, помошни материјали; 
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 Цврст и течен отпад; 

 Машини; 

 Опрема и  

 Друго. 

Детали за мерките кои се превземаат за минимизирање на влијанијата врз животната 

средина, по престанок на работа на целата Инсталација, се дадени во Концепт Планот 

за престанок со работа и управување со резидуи при целосно затворање (XIII.1).  

1.1 Целосен престанок со работа  

Операторот на Инсталацијата, после добивањето на Интегрираната еколошка дозвола 

ќе го следи концептот и ќе подготви План за престанок на работа на целата 

Инсталација и управување со резидуи при целосно затворање и истиот ќе го достави 

до МЖСПП. Во случај на престанок со работа на Инсталацијата, Операторот 90 дена 

пред затворањето треба да достави известување до Администраторот дека планира 

престанок со работа на Инсталацијата, да го ажурира подготвениот План за престанок 

со работа и повторно истиот ќе го достави до надлежниот административен орган 

(МЖСПП) и Државниот инспекторат за животна средина. 

Концепт планот се однесува на сите погони, вклучени машини, опрема, суровини и 

создаден отпад, успешно дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната 

средина и истите би се одвивале во следните фази: 

 Соодветно собирање и дислокација на суровините, помошните материјали 

и финален производ, во согласност со податоците дадени во Прилог IV; 

 Соодветно собирање и отстранување на отпадот, во согласност со 

податоците, опишани во Прилог V, националното законодавство, кое се 

однесува на управување со отпадот и Анекс III од Директивата на ЕУ  

31/1999, која се однесува на начинот за депонирање; 

 Исклучување, чистење и дислокација на процесната опрема; 

 Рушење, демонтажа и дислокација на објектите, доколку не се 

прилагодливи за новата намена на локацијата; 

 Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена. 
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1. КОНЦЕПТ НА ПЛАН ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА И УПРАВУВАЊЕ СО 

РЕЗИДУИ 

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ ќе врши активности за производство на 

одлеаноци од сив и нодуларен лив.  

Производството на леење на сиво и нодуларно железо ќе се врши во независни 

меѓусебно поврзани процеси: 

а) Подготовка на течен метал во индукциски печки, 

б) Подготовка на калапарска мешавина (калапарски песок), 

в) Изработка на песочно јадро1, 

г) Изработка на калапи за леење, леење и ладење, 

д) Завршна обработка на одлеаноци - готови производи. 

За непречено одвивање на производните активности во рамките на Инсталацијата 

изграден е објект со намена производен погон, во кој се поставени повеќе погони, а 

исто така изградени се и други објекти кои се во функција на производните активности 

во Инсталацијата, односно:  

1. Портирница 

2. Вага 

3. Трафостаница 110 kV/20 kV 

4. Трафостаница 20 kV/0.4 kV 

5. Електро соба за трафостаница 

6. Компресор 

7. Филтер станица за печки 

8. Филтер станица за пескара 

9. Филтер станица за припрема на песок 

10. Привремени контејнери (тоалет, туш, кантина, канцеларија) 

11. Локација за отпад (огноотпорен, од филтер станици, останат отпад) 

12. Припрема на песок 

13. Калапара 

14. Магацин за јадра 

15. Јадров оддел  

                                                

1 Во Инсталацијата за изведување на оваа активност моментално не се предвидени активности 

кои вклучуваат поставување на опрема и машини за производство на јадра. Во периодот кога 

Операторот ќе одлучи да ја изведува оваа активност, навремено ќе достави барање до 

Министерството за животна средина и простоно планирање за дополнување на Интегрираната 

еколошка дозвола со оваа активност.  
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16. Боксови за суровини 

17. Печки 

18. Завршна обработка 

19. Машинска работилница за оддржување 

20. Администрација.  

21. Магацин за масла и адитиви 

22. Магацин за огноотпорни материјали 

23. Лабораторија 

24. Фарбара 

25. Место за чување горива (бензин и плин) 

26. Резервоар за LPG (ТНГ)  

27. Филтер станица за оддел за завршна обработка 

28. Тоалети 

29. Магацин за готови производи 

30. Генератор 

31. Таложник и маслофаќач за атмосферски води  

32. Приклучна шахта за санитарна вода 

При изготвувањето на Планот за престанок со работа и управување со резидуи, 

Операторот ќе се раководи најмалку според насоките дадени во овој „Концепт за план 

за престанок со работа и управување со резидуи“ што не исклучува прилагодување на 

Планот кон други важечки законски прописи, меѓународни стандарди и секако 

политиката за управување со животната средина, која ја спроведува Операторот. Во 

согласност со законските прописи во случај на престанок со работа, Инсталацијата 

„Кранфилд Фаундри“, не подоцна од 90 дена од планираното навестување за 

престанок со работа, ќе го ажурира подготвениот „План за престанок со работа и 

управување со резидуи“. 

Планот најмалку треба да опише: 

 Барана состојба на локацијата соодветна за: 

 Земјоделие/ рурално 

 Урбан развој 

 Трговија 

 Постапување и контрола со/на остатоците на материјали на локацијата 

 Планирано расчистување и чистење на градбите и техничките постројки 

 Опсегот на рушењето 
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 Управување со отпадот, кој ќе остане по престанок на работење на 

Инсталацијата, опишан во Поглавје V на ова Барање 

 Управување со отпадот од градење/рушење 

 Ремедијација на контаминираната почва 

 Грижа за локацијата после затварање и мониторинг и 

 Одржливост и проверка на планот  

Прилог на Планот за престанок со работа и управување со резидуи ќе биде План за 

управување со животната средина и социјалните аспекти (или друга соодветна 

документација, на барање на административниот орган - МЖСПП и Државниот 

инспекторат за животна средина, во кој ќе се идентификуваат можните влијанија врз 

животната средина од постапките за целосно затворање, аспектите на безбедност при 

работа и здравје, како и социјалните аспекти.  

1.1. Насоки за подготовка на Планот 

Известување 

Деведесет (90) дена пред предвидениот престанок со работа, Операторот ќе достави 

писмено известување до Администраторот (МЖСПП) за планираниот престанок, 

заедно со ажурираниот План за престанок со работа и управување со резидуи и 

пропратна документација (Елаборат за можните влијанија врз животната средина). 

Пренамена на локацијата 

Доколку дојде до затварање на Инсталацијата и пренамена на локацијата за 

изведување на друга стопанска дејност, потребно е земјиштето да се доведе во 

задоволителна состојба (состојба во која се наоѓало земјиштето пред Инсталацијата 

да отпочне со работа, ако е возможно). 

Во согласност со техничко - технолошкиот процес, кој ќе се одвива во Инсталацијата 

на предметната локација во индустриската зона во Неокази, Пробиштип, се 

предвидува Концептот за план за престанок со работа и управување со резидуи да се 

состои од:  

1. Преземање мерки за расчистување на локацијата од влијанието од суровини, 

помошни материјали и производи во Инсталацијата; 

2. Преземање мерки за расчистување и контрола на влијанијата од отпад; 

3. Преземање мерки за расчистувањето од отпадни води; 

4. Преземање мерки за расчистување и чистење на градби, технички постројки и 

опрема. 

 Преземање мерки за расчистување на локацијата од влијанието од суровини, 

помошни материјали и производи во Инсталацијата 

Ќе се подготви план за управување со суровини, помошни материјали и производи 

кој ќе содржи: 
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 листа на сите суровини, помошни материјали и производи, во која ќе се 

наведат расположливите количини од истите; 

 листа со компании, на кои ќе може да им се понудат (продадат) суровините, 

помошните материјали и производите.  

 Преземање мерки за расчистување и контрола на влијанијата од отпад 

Планот ќе предвиди начин на постапување со сите видови отпад создадени на 

локацијата, во согласност со обврските кои произлегуваат од Законот за 

управување со отпад, притоа ќе се применат следниве мерки: 

 неопасен отпад (опишан во прилог V), да се носи и собира на простор 

наменет за собирање на неопасен отпад, а потоа ќе се предаде на 

овластена компанија; 

 металниот отпад од производствените погони да се складира на простор 

наменет за складирање на неопасен отпад и ќе се предаде (продаде) на 

овластена компанија; 

 опасен отпад (опишан во прилог V), да се носи на простор наменет за 

собирање на опасен отпад, а потоа ќе се предаде на овластена компанија; 

 отпадот од рушење и демонтажа да се одложи на депонија за одлагање на 

градежен шут или инертен отпад, која ќе биде одредена од 

Градоначалникот на општина Пробиштип, во согласност со регулативата за 

управување со отпадот. 

 доколку при рушење на објектите се идентификува отпад од рушење кој е 

контаминиран со опасни супстанции, истиот ќе се третира како опасен и ќе 

се предаде на овластени компании за понатамошен третман. 

 Преземање мерки за расчистувањето од отпадни води 

Од демонтажата на постројките и сите пропратни објекти на Инсталацијата може 

да се јават отпадни води. 

 Генерираните отпадни води потребно е да се соберат во посебни резервоари и 

да се предадат на овластени постапувачи за понатамошен третман.  

 Преземање на мерки за расчистување и чистење на градби, технички 

постројки и опрема. 

Опрема 

 функционалната опрема пред демонтажата целосно ќе се исчисти; 

 да се направи листа на компании на кои може да се продаде опремата; 

 во случај да не се продаде опремата, да се расклопи на делови и да се 

предаде на овластен собирач за постапување со таков вид отпад; 

 Доколку опремата е надвор од функција, во зависност од материјалот од кој 

е изработена, ќе биде селектирана и продадена како секундарна суровина. 
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 Со искористената неупотреблива електрична и електронска опрема ќе се 

постапува во согласност со законските прописи.  

     Технички постројки 

 Печките, филтер станиците за печки, пескара, припрема на песок и завршна 

обработка, како и фарбарата да бидат темелно исчистени, безбедно 

демонтирани, продадени, доколку постои купувач, или предадени на 

овластен собирач и постапувач со ваков вид отпад; 

 Да се изврши безбедна демонтажа на садовите под притисок (особено на 

резервоарот за ТНГ), компресорската постројка и сл. да се продадат на 

заинтересиран купувач и со нив да се постапува во согласност со 

законските прописи. 

Објекти 

 Металните конструкции да се демонтираат, дел од материјалот кој може да 

се искористи да се дислоцира, а останатото да се продаде како секундарна 

суровина; 

 Армирано – бетонските конструкции да се рушат (доколку не се применливи 

за идното користење на локацијата) и со нив да се постапува како со отпад 

од рушење. 

 Трафостаниците безбедно да се исклучи од дистрибутивниот систем за 

електрична енергија од страна на ЕВН и да се стави вон употреба, доколку 

истата нема да биде искористена за идната намена на локацијата. 

 Останатите објекти, кои ќе останат на локацијата (во договор со локалната 

самоуправа), ќе бидат темелно очистени и напуштени. 

Период после затворање на Инсталацијата 

По завршување на периодот на рекултивација на локацијата, ќе се изврши мониторинг  

на состојбата во определени медиуми во животната средина, од стана на „Кранфилд 

Фаундри“, Пробиштип. Се претпоставува дека локацијата и понатаму ќе се користи  за 

индустриска намена, бидејќи е дел од индустриската зона Неокази-Пробиштип. 

Мониторингот на медиумите на животната средина треба да вклучи следење на 

квалитетот на почвите во период од шест месеци после завршување на 

ремедијацијата на локацијата, со цел да се утврди дали ремедијацијата е успешно 

спроведена и дали постојат резидуи на локацијата. Доколку мониторингот покаже и 

други загадувања од испитувањето на медиумите, ќе се предвидат корективни мерки.  

Одржливост и проверка на Концептот за план  

Во текот на оперативниот  живот на Инсталацијата, Концептот за план за престанок со 

работа и управување со резидуи ќе се преиспитува во зависност од потребите и 

измените кои се направени на локацијата, како и со промените на Законската 

регулатива. Концептот за план ќе се ажурира со секоја измена и со секое ново 

истражување за загадување, како и истражувања за ризиците кои произлегуваат од 

активноста од работниот век на Инсталацијата. 
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1. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ  

Друштвото за трговија, производство и услуги „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ, Скопје ќе  

врши активности за производство на одливци од сив и нодуларен лив во Инсталација 

изградена во индустрискиот комплекс во КО Неокази, општина Пробиштип, на 

локација која ќе биде регистрирана како Подружница 31 (во понатамошниот текст: 

Инсталација Кранфилд Фаундри“ или само Инсталација).    

Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“, Подружница бр. 3, Пробиштип е во приватна 

сопственост на Друштвото за производство, трговија и услуги „Кранфилд Фаундри“ 

ДООЕЛ Скопје чиј основач е руски инвеститор, што може да се види во Тековната 

состојба, издадена од Централен Регистар на Република Македонија (види Додаток 1). 

Во согласност со податоците од Централниот регистар, Друштвото за трговија, 

производство и услуги „Кранфилд Фаундри“ ДООЕЛ, Скопје е со седиште во Скопје, но 

за извршување на дел од административните работи поврзани со Инсталацијата која 

се наоѓа во КО Неокази, Пробиштип основана е Подружница 1, лоцирана во 

Пробиштип. Локацијата на која се гради Инсталацијата ќе биде регистрирана како 

Подружница 3. Со целосната изградба на Инсталацијата, активностите од Подружница 

1 ќе бидат префрлени во Подружница 3.  

До периодот на регистрација на Подружница 3, писмената комуникација помеѓу 

Операторот на Инсталацијата и Надлежниот орган (МЖСПП) ќе се врши на 

поштенската адреса на компанијата: Булевар „Партизански Одреди“ бр. 14, влез 1, кат 

3, локал 2,  1000 Скопје. Со регистрацијата на Подружница 3, како и со префрлањето 

на активностите од Подружница 1 ќе настанат промени во централниот регистар, како 

и во адресата за комуникација, за што надлежниот орган ќе биде навремено 

информиран.   

Во периодот од 2014-2019 изработена е целокупната документација за изградба на 

Инсталацијата, додека изградбата и опремувањето на Инсталацијата е започната во 

2018 година и се уште трае. Поконкретно, делумно или целосно се изградени 

објектите во Инсталацијата и помошната инфраструктура за нејзино непречено 

работење, како сообраќајно поврзување, водоснабдување и одведување на отпадни 

води, обезбедување на електрична енергија и сл. Операторот на Инсталацијата 

планира да започне со тестирање и пробно производство во текот на месец септември 

2019 година.  

Во Инсталацијата ќе се вршат дејности и активности за производство на одлеаноци од 

сив и нодуларен лив на површина од околку 8,5 ha. Годишниот капацитет на 

производство на леани производи се предвидува да изнесува околу 13.650 t/год.  

                                                

1 Локацијата на Инсталацијата ќе биде регистрирана како Подружница 3. Во моментот кога 

истата ќе биде внесена во Централен регистар, Операторот на Инсталацијата до 

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе достави копија од Изводот од 

централен регистар.  
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Во согласност со Уредбата за определување на активностите на инсталациите, за кои 

се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за усогласување со 

оперативен план и временскиот распоред за поднесување барање за дозвола за 

усогласување со оперативен план („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

89/05), во Инсталацијата се изведуваат активности кои припаѓаат во Прилог I, точка 2 

Производство и преработка на метали, 2.4 Леарници за ферометали со 

производствен капацитет над 20 t/ден.  

Со цел исполнување на законските обврски за интегрирано спречување и контрола на 

загадувањата, Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ пристапи кон изработка на Барање 

за добивање А-Интегрирана еколошка дозвола.  

Во согласност со изработената проектна документација, изграденоста и опременоста 

на Инсталацијата, производните активностите во Инсталацијата е предвидено да се 

изведуваат во две фази. Имајќи предвид дека во Инсталацијата е реализирана само 

првата фаза, Барањето за добивање на А-Интегрирана еколошка дозвола е 

подготвено само за оваа фаза. Во следниот период кога ќе се реализира втората 

фаза, Операторот на Инсталацијата ќе изврши надополнување на претходно 

поднесеното Барање. 

Инсталацијата ја сочинува модерна високо - автоматска леарница проектирана за 

голем обем на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив.  

Производството на леење на сиво и нодуларно железо ќе се врши во 5 независни 

меѓусебно поврзани процеси: 

а) Подготовка на течен метал во индукциски печки, 

б) Подготовка на калапарска мешавина (калапарски песок), 

в) Изработка на песочно јадро2, 

г) Изработка на калапи за леење, леење и ладење, 

д) Завршна обработка на одлеаноци - готови производи. 

За непречено одвивање на производните активности во рамките на Инсталацијата 

изграден е објект со намена производен погон во кој се поставени повеќе погони, а 

исто така изградени се и други објекти кои се во функцијата на производните 

активности во Инсталацијата.   

Во Инсталацијата главен погон е објектот Леарница каде ќе се изведуваат низа главни 

активности за производство на готов производ, односно одлеаноци од сив и 

нодуларен лив. 

                                                

2 Во Инсталацијата за изведување на оваа активност моментално не се предвидени активности 

кои вклучуваат поставување на опрема и машини за производство на јадра. Во периодот кога 

Операторот ќе одлучи да ја изведува оваа активност, навремено ќе достави барање до 

Министерството за животна средина и просторно планирање за дополнување на 

Интегрираната еколошка дозвола со оваа активност.  
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Во овој објект се сместени погоните каде ќе се врши: подготовка на течен метал во 

индукциони печки, подготовка на калаперска мешавина (калерски песок), изработка на 

калапи за леење, леење и ладење, како и завршна обработка на одлеаноци - готови 

производи. 

Во погонот „Печки“ ќе се врши подготовка на метал, од кој во понатамошната фаза на 

производство ќе се произведуваат одлеаноци. Во овој погон инсталирани се две 

средно-фреквентни индукциони печки, чиј производител е германската компанија AБП, 

лидер во Европа во производството на индукциони печки.  

Во погонот „Припрема на песок“ ќе се прави калаперската мешавина и истиот го 

сочинуваат: магнетен сепаратор за отстранување на металните нечистоти, 

транспортери со подвижни ленти (хоризонтални, коси и вертикални), силоси за 

складирање на песок, систем за ладење во кои се врши пред-навлажнување, миксер 

за мешање, систем на дозирање, како и придружна автоматика за контрола на 

процесите.  

Во погонот „Калапара“ ќе се врши изработка на калапи за лиење, лиење на металот, 

ладење, односно производство на метални одлеаноци. Поконкретно, во овој погон 

поставен е транспортерот кој е поделен на три дела – дел со подготвени калапи, 

линија за лиење и линии за ладење. 

Во погонот „Завршна обработка“ ќе се врши одделување на вливниот систем од 

одлеаноците, пескарење, брусење и пакување на одлеаноци (готови производи). 

Покрај наброените погони, во внатрешниот дел на Леарницата ќе бидат сместени: 

 Лабораторија 

Лабораторија ќе ја сочинуваат три засебни лаборатории, во кои ќе се врши 

испитување на метал, песок, како и испитување на карактеристиките на произведените 

одлеаноци.  

 Магацин за огноотпорни материјали 

Во посебен одделен простор, поточно магацин ќе бидат сместени огноотпорните 

материјали, кои ќе се користат за индукционите печки и леарските лонци. 

Дополнително, во овој магацин ќе се чуваат адитиви за финален третман на течен 

метал.  

 Магацин за готов производ 

До погонот за завршна обработка, во посебен одделен простор, поточно магацин ќе 

бидат сместени готовите производи.  

 Машинска работилница за одржување 

Во внатрешниот дел од објектот Леарница ќе биде поставена машинска работилница 

за одржување на машините и опремата во Инсталацијата.  
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 Администрација и тоалети 

Во внатрешноста на Леарница ќе се опреми соодветен санитарен и административен 

простор за задоволување на потребите на административниот и техничкиот кадар во 

Инсталацијата. 

 Магацин за јадра и јадров оддел 

Погонот за производство на јадра, како и магацинот за нивно складирање 

дополнително ќе се уредуваат и истите не се дел од ова Барање за добивање А-

Интегрирана еколошка дозвола.  

Од надворешната страна на објектот Леарница ќе бидат поставени:  

 Филтер станица од припрема на песок и калаперка мешавина 

Од надворешната страна на Леарницата, во близина на силосите сместена е филтер 

станицата од погонот за припрема на песок и подготовка на калаперска мешавина, со 

испуст на емисии во атмосферата (оџак). Филтер станицата ќе биде затворена, додека 

од надворешна страна ќе биде видлив само испустот на емисии. 

 Фарбара  

Фарбарата ќе биде изградена во близина на филтер станицата од пескарење. Во 

фарбарата ќе се врши површинска заштита на одливци-фарбање. Оваа активност ќе 

се изведува по потреба, односно по барање на купувачите.  

 Компресорска станица 

Снабдувањето со компримиран воздух ќе се изведува континуирано, со помош на две 

компресорски единици, секоја со моќност од 115 kW и капацитет од 300 Nm3/h. 

Компресорската станица ќе биде поставена во затворен објект.  

 Генератор за струја 

Веднаш до трафостаницата, од надворешната страна на објектот Леарница ќе биде 

поставен генератор за струја, кој има за цел да обезбеди струја, при прекин на 

снабдувањето на Инсталацијата со електрична енергија, за соодветно запирање на 

производниот процес. 

 Филтер станица за печки 

Од надворешната страна на Леарницата е сместена филтер станицата за печки во 

која ќе се собираат гасовите од индукционите печки, со испуст на емисиите во 

атмосферата 

 Филтер станица за пескара 

Од надворешната страна на леарницата, до филтер станицата за печки е сместена 

филтер станицата за пескарата. 

 Филтер станица од завршна обработка 

Веднаш до филтер станицата од пескарата е поставена филтер станицата од 

завршното одделение. 
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 Место за чување на горива (бензин и плин) 

Во овој простор ќе се врши складирање на бензин во канистри, како и плински боци 

кои ќе се користат за транспортните возила, односно за виљушкарите. Просторот за 

чување на горивата ќе биде во форма на кафез, односно ограден со решетки.   

 Резервоар за (LPG) ТНГ 

Од надворешната страна на објектот ќе биде поставен резервоар за ТНГ (со капацитет 

од 3-5 m3) и истиот ќе се користи за загревање на огноотпорните облоги на печките, 

лонците во процесот на одржување и подготовка за употреба, како и за загревање на 

капалите подготвени за леење. 

 Привремени контејнери (тоалет, туш, кантина, канцеларија) 

Привремените контејнери ќе бидат поставени од северната страна на производниот 

погон со цел привремено задоволување на потребите на работниците и 

административниот кадар од простории за одржување на хигиена и санитарни 

потреби, простории во кои ќе земаат оброк, како и изведување на административните 

работи. Со изградбата на административниот дел во внатрешноста на производниот 

погон, овие контејнери ќе се отстранат.   

 Магацин за масла и адитиви  

Магацинот за складирање на масла и адитиви ќе биде од надворешната страна на 

леарницата, но истиот ќе биде затворен објект кој всушност претставува дел од 

објектот. Во овој магацин ќе се врши складирање на хидраулично масло за одржување 

на хидрауличните системи, како и адитиви.  

 Локација за складирање отпад (огноотпорен, од филтер станици, друг 

отпад) 

Во рамките на Инсталацијата на засебна локација ќе се врши времено складирање на 

отпад од огноотпорен материјал, отпад од филтер станиците, како и друг вид на отпад.  

 Трафостаници 

Снабдувањето со електрична енергија на целата Инсталација ќе се врши преку 

трансформаторски единици. Главната линија на електричната линија високонапонска 

110 kV/20 kV се снабдува преку високонапонски далековод. Оваа трафостаница се 

наоѓа од јужната страна на Леарницата. Другата трафостаница 20kV/0,4kV се наоѓа до 

генераторот за струја. Истата ќе биде поставена во затворен објект. До 

трафостаницата, во затворен објект е сместена електро соба за трафостаницата.    

 Вага 

На влез во Инсталацијата ќе биде поставена вага на која се врши мерење на 

суровините и готовите производи при влез и излез од Инсталацијата.  
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 Портирница 

На влезот во Инсталацијата ќе биде изградена портирница и секој влез и излез на 

возила и луѓе ќе биде строго контролиран од страна на вработеното лица од 

портирница. 

Покрај објектите, во Инсталацијата ќе биде поставена сообраќајна инфраструктура, 

како хидротехничка инфраструктура (водоводна и канализациона мрежа), односно: 

 Сообраќајници и паркинг простор  

Во внатрешноста на Инсталацијата поставени се внатрешни сообраќајници, како и 

паркинг простор наменет за паркирање на 35 лесни возила, како и паркинг простор 

наменет за паркирање на 5 тешки товарни возила. 

 Хидротехничка инфраструктура 

Во Инсталацијата во фаза на изградба е хидротехничката инфраструктура за 

водоснабдување и одведување на отпадни води (санитарни и атмосферски) и нивно 

поврзување со водоснабдителната и колекторска мрежа.  

Инсталацијата ќе се снабдува со санитарна вода за санитарни и технички потреби од 

два независни системи, односно од пумпната станица „Ратавица“ и од градската 

водоводна мрежа. Техничката вода ќе се користи во технолошкиот процес за 

подготовка на калаперска мешавина и за дополнување на системот за ладење на 

печката. Исто така, техничка вода ќе се користи и за противпожарна заштита, односно 

за ПП хидранти и во случај на итни потреби.   

Водата во технолошкиот процес ќе се користи исклучиво за ладење преку 

рециркулација во посебни затворен систем за размена на топлина, така што отпадни 

води од технолошкиот процес нема да се генерираат.  

Генерираните санитарни води ќе се испуштаат во канализационен систем предвиден 

за индустриската зона. Овие води ќе се носат на третман во пречистителната станица 

за третман на отпадни води во село Неокази.  

Атмосферските води ќе се собираат во индивидуална атмосферска канализација. 

Оваа канализација ќе ги прифаќа водите од покривните површини, површините на 

улиците и паркинзите, како и зелените површини. 

Заради природата на активностите, а со цел да се обезбеди максимална заштита на 

водите, пред испуст на  атмосферските води од Инсталацијата истите ќе се третираат 

во таложник и сепаратор за масла (маслофаќач), кој ќе има превентивна намена, со 

цел да ги задржи суспендираните материи и маслата во случај на нивно инцидентно 

истекување. После третман истите ќе се испуштаат слободно да истекуваат.  

Како резултат на главните и споредните активности во Инсталацијата ќе се генерираат 

емисии во воздух од стационарни извори на емисии, фугитивни емисии на прашина, 

бучава, вибрации, вибрации, отпад, отпадни води, нејонизирачко зрачење. Исто така 

складирањето на суровини, помошни материјали, енергенси и отпад може да 

предизвикаат инцидентни појави (несакани истекувања, пожар, експлозии и сл.).   
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Со цел да се намалат емисиите во животната средина од производните активности во 

Инсталацијата, имплементирани се системи за намалување на загадувањата.   

Вкупниот број на вработени во Инсталацијата ќе изнесува 108 вработени. За 

реализирање на проектираниот годишен капацитет на производство од 13 650 t 

одлеаноци од сив и нодуларен лив, Инсталацијата ќе работи 12 месеци во годината 

или приближно 260 дена, 5 дена во неделата, во 3 (три) работни смени по 8 (осум) 

работни часа во една смена.  

Организационата поставеност во Инсталацијата е направена така што ќе можат сите 

прашања во врска со целите и активностите на компанијата брзо, детално и ефикасно 

да се решат. Истата е дадена во Додаток 1 од Прилог III од овој документ.  

Инсталацијата нема систем за управување со животната средина, но се планира 

имплементација на ISO 14001 стандардот за управување со животна средина. Во 

Инсталацијата ќе има вработено стручно лице одговорно за сите активности и 

прашања поврзани со заштита на животната средина. 

Одговорното лице за заштита на животната средина ќе биде надлежно за сите работи 

и прашања поврзани со животната средина. Исто така, ова лице ќе биде одговорно за 

управување со отпадот, организација на мониторингот на емисиите, за целосна 

примена на стандардите за животна средина во севкупното работење на 

Инсталацијата, за подобрување на процесот, онаму каде што ќе биде потребно и за 

прашања од областа на безбедност и здравје.  

Инсталацијата ќе го имплементира интегрираниот систем за управување со квалитет 

ISO 9001, системот за управување со животна средина и ISO 45001 (OHSAS 18001) 

системот за управување со безбедност и здравје при работа. 

За реализација на предвидените активности во процесот на производство на 

одлеаноци од сив и нодуларен лив во Инсталацијата ќе се користат суровини и 

помошни материјали. Главни суровини, кои се употребуваат во производниот процес, 

се: секундарно железо, секундарен челик и повратен лив, додека како помошни 

материјали се употребуваат: кварцен песок и адитиви за течен метал (феросилициум, 

карбурит, силициум карбид-карбосил, фероманган, коагулатор, нодулатор, 

модификатор и други феролегури), адитиви за калаперска мешавина (бентонит – 

монтморилонит и премикс), огноотпорни материјали (огноотпорен малтер и 

огноотпорен бетон) за одржување на леарските лонци и електро-индукционите печки, 

челичен гранулат за пескарење на одлеаноци, средства за површинска заштита на 

одлеаноци (битумен во прав и изопропил алкохол), масла за подмачкување на 

машините и опремата, компримиран воздух, LPG, бензин, како и материјали за 

пакување на готовите производи: дрвени палети и фолија и др. 

Производи, кои ќе се добиваат од производниот процес во Инсталацијата се полни 

одлеаноци од сив и нодуларен лив во различни форми и димензии, во согласност со 

барањата на клиентот. 

Како резултат на тековното работење и одржување на Инсталацијата ќе се генерира 

цврст и течен отпад, поточно неопасен и опасен отпад од производниот процес, 
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административното работење и одржувањето на Инсталацијата. Операторот ќе 

изгради објект за времено складирање на отпадот се до негово предавање на 

овластени компании кои поседуваат дозволи за собирање и транспорт на опасен и 

неопасен отпад. 

Во границите на Инсталацијата, нема да се врши депонирање на отпад. Отпадот кој ќе 

се создава од активностите во Инсталацијата, ќе се предава на овластени компании за 

понатамошно постапување, врз основа на склучен договор 

Врз основа на извршениот преглед на сите извори на емисија, како и во согласност со 

формуларот за подготовка на Барање за добирање на А-Интегрирана еколошка 

дозвола, направена е поделба на емисиите од котлари, потоа главни, споредни и 

потенцијални емитери во Инсталацијата. Врз основа на ова е утврдено дека во 

Инсталацијата нема емисии од котловски постројки, додека според природата на 

работа и нивоата на емисии идентификувани се два главни извори на емисии во 

воздухот, тоа се емисиите од излез од филтерот за индукционите печки и емисиите од  

филтерот во одделението за подготовка на песок. Во Инсталацијата, поточно во 

леарницата идентификувани се вкупно 13 помали извори на емисии во воздухот, од 

кои 11 се излези од кровните вентилатори. Во оваа група спаѓаат и емисиите од 

филтерот во пескара, филтерот од завршна обработка, како и вентилаторот од 

фарбара.  

Во Инсталацијата како значителни потенцијални извори на емисии е генераторот за 

електрична енергија, кој што ќе се вклучува само во итни случаи, како и резервоарот 

за течен нафтен гас. 

Фугитивните емисии во Инсталацијата ќе потекнуваат и зависат од: 

 Коефициентот на ефикасност на системите за зафаќање на контаминираниот 

воздух (хаубите), 

 Операциите на шаржирање на печките, 

 Леењето во калапи. 

Покрај овие извори, главен извор на дисперзни емисии ќе бидат тешките и лесни 

возила кои влегуваат или излегуваат од локацијата на Инсталацијата. 

Исто така просторот предвиден за складирање на отпад ќе преставува извор на 

емисии на прашина. 

Како резултат на активностите кои се изведуваат во Инсталацијата, не се 

идентификувани извори на емисии во површински води.  

Во Инсталацијата ќе се генерираат санитарни отпадни води, кои ќе се собираат во 

сопствена канализациона мрежа. Истата ќе се приклучи на колекторот кој ги носи 

отпадните води во пречистителната станица во село Неокази, со која управува ЈКП 

„Никола Карев“, Пробиштип.   
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Од работењето на Инсталацијата ќе се генерираат емисии во почва, како резултат на 

слободното испуштање на атмосферските води, после третман во таложникот и 

маслофаќачот. 

Во Инсталацијата ќе се изведуваат активности ќе придонесат за зголемено ниво на 

бучава, како:  

- Работа на опремата и машините за изведување на главните производни 

активности и помошните активности; 

- Истовар и утовар на суровини, помошни материјали, отпад, готов производ; 

- Движење на возила и механизација; 

- Присуство на работници и сл. 

Извори на вибрации во Инсталацијата се машините, уредите, опремата и возилата. 

Најголем дел од изворите на вибрации се во затворени простории и истите не се 

сметаат за извори во животната средина, иако дел од нив може да бидат 

почувствувани и надвор од погонот.  

Врз основа на производните активности кои се изведуваат во погонoт, може да се 

заклучи дека транспортната лента и активностите за дигање товар со кранските 

дигалки преставуваат најголем извор на вибрации. 

Во Инсталацијата извори на нејонизирачко зрачење се машините, уредите, опремата, 

како и трафостаниците, нисконапонска електродистрибутивна мрежа, антени, 

светилки, радио-апарати, ТВ апарати, индукционите печки и сл. Најголем дел од 

изворите на нејонизирачко зрачење се наоѓаат внатре во погонот и останатите објекти 

и немаат директно влијание врз животната средина.  

Како главни извори на нејонизирачко зрачење во животната средина во Инсталацијата 

се трафостаниците. 

Врз основа на активностите кои ќе се изведуваат во Инсталацијата „Кранфилд 

Фаундри“, идентификувани се извори на емисии во животната средина. Со цел да се 

утврдат концентрациите и вредностите за емисиите, се предвидува да се врши 

мониторинг на изворите на емисии на загадувачки супстанци. 

Моделот за дисперзија на ПМ 10 во атмосферата покажува дека Инсталацијата 

„Кранфилд Фаундри“ нема забележливо да влијае врз квалитетот на животната 

средина. И покрај тоа што на анализа се подложени поголеми емисии од оние кои ги 

гарантираат производителите на опремата за нивно намалување, во ниту еден случај 

не е забележана концентрација на ПМ 10 поголема од 7.5 mg/m3. Дополнително, 

максималните концентрации се секогаш во рамките на локацијата на Инсталацијата. 

Од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ нема емисии во површински води. 

Со испуштање на отпадните санитарни води во канализациона мрежа и нивен третман 

во пречистителна станица, правилно ќе се управува со санитарните  отпадни води и 
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не се очекуваат негативни влијанија врз животната средина и канализациониот 

систем. 

Со предвидениот третман на атмосферските води во Инсталацијата, мерките за 

правилно чување и ракување со хемикалии и отпад (дефинирани во Прилог IV и V) 

преземени се потребните мерки за спречување на негативни влијанија врз квалитетот 

на почвата и подземните води. 

На локацијата на Инсталацијата не се евидентирани подземни води на длабочина од 

10 m. Врз основа на ова, како и преземените и предвидените активности во 

Инсталацијата за управување со суровини, помошни материјали, отпад и емисии може 

да се заклучи дека не се очекуваат негативни влијанија врз подземните води и 

почвата.  

Поради фактот што локацијата на „Кранфилд Фаундри“ се наоѓа јужно од фабриката за 

производство на акумулатори, источно од нерегуларната депонија за отпад и 

хидројаловиштето на рудникот Злетово и во близина на регионален пат Р1205, постои 

можност во почвата да има повисоки концентрации на тешки метали. 

Врз основа на моделирањето на бучавата може да се заклучи дека влијанието на 

бучавата од Инсталацијата „Кранфилд Фаундри“ врз животната средина ќе биде 

незначително. 

Во Инсталацијата се вклучени мерки за третман и контрола на загадувањето во 

процесот и на крајот од процесот.  

За утврдување на влијанијата врз медиумите на животната средина кои ќе 

потекнуваат од идентификуваните извори на емисии предвиден е мониторинг на 

квалитетот на медиумите од животната средина. 

Мерните места за следење на емисиите од изворите, како и квалитетот на животната 

средина се дефинирани врз основа на изворите на емисии, видот на загадувачките 

супстанции и изработените модели за оцена на можните влијанија врз квалитетот на 

животната средина. Фреквенциите на мониторинг и земањето примероци се 

дефинирани во согласност со законските барања. 

При изработката на овој дел од Барањето за добивање на А - интегрирана еколошка 

дозвола се земени предвид секторските упатства за НДТ од Министерството за 

животна средина и просторно планирање: 

 Секторско упатство за НДТ – Мониторинг, МЖСПП, Скопје, 2006; 

 ИСКЗ – Секторско упатство за третман на отпадни води и отпадни гасови, 

МЖСПП, Скопје, 2007; 

како и Референтните документи за најдобри достапни техники на Европската комисија 

(БРЕФ):  

 За процес на производство на одлеаноци од сив и нодуларен лив во леарници: 

 Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and 

Foundries Industry; 
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 Складирање на суровини и отпад: 

 Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from 

Storage; 

 Системи за ладење во индустријата: 

 Reference Document on the application of Best Available Techniques to 

Industrial Cooling Systems; 

 Управување со енергијата: 

 Reference Document on Energy Efficiency; 

Врз основа на направената анализа извршена е споредба на препораките и насоките 

кои се дадени во горенаведените упатства со изградената инсталација, поставените 

системи за намалување, машини и опрема и сл. како и планот за работа и 

активностите кои дополнително ќе се преземат. Поточно, во која мера работењето на 

Инсталацијата ќе биде усогласено со националните и референтните документи за 

најдобри достапни техники на Европската комисија.  

Инсталацијата во текот на своето работење треба да ги исполнува законските барања 

поставени за ваков вид на Инсталација и своето работење да го усогласува со 

најдобрите достапни техники. Со цел да се постигне подобрување на еколошките 

перформанси и задоволување на барањата за интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето, дефинирано во законските и подзаконските акти, Операторот подготви 

предлог Програма за подобрување, во која се дефинирани активностите кои треба да 

се имплементираат во одреден временски период. 

Со имплементација на активностите, предложени во предлог Програмата, ќе се 

постигне исполнување за законските обврски, подобрување во работењето на 

Инсталацијата, а исто така ќе се намалат ризиците и загадувањата во животната 

средина.  

Можни опасности од инциденти и несреќи во Инсталацијата се: 

 Природни непогоди (поплава, земјотрес и др.); 

 Појава на пожар и експлозија;  

 Несоодветното одржување на исправноста на опремата и инсталациите. 

Опремата и машините во „Кранфилд Фаундри“ се поставени на бетонска подлога, во 

соодветно изграден цврст објект, така што потенцијален дефект на истите не би 

претставувал значаен ризик по животната средина. 

Мерки кои се планираат за спречување на инцидентни ситуации, реагирање во случај 

на инцидентни ситуации, како и за минимизирање на последиците од нив доколку тие 

сепак се случат,  Инсталацијата ќе подготви: 

 План за вонредни состојби во согласност со член 154 од Законот за животна 

средина ( Сл. Весник на РСМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 124/2010, 

51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 42/14, 44/15, 129/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 99/18);  
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 Правилник за заштита од пожари и експлозии во согласност со член 75 од Законот 

за заштита и спасување (Сл. Весник на РСМ“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 85/09, 124/10, 

18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18); 

 Процена на загрозеност од природни непогоди и други несреќи во согласност со 

член 10,11,12,13 и 14 од Законот за заштита и спасување;  

 План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи во согласност 

со член 10,11,12,13 и 14 од Законот за заштита и спасување. 

Во периодот додека Инсталацијата не работи (викенд, празници), можен е ризик од 

природна непогода (пожар, поплава). Операторот ќе ги преземе најповолните 

превентивни мерки за надзор на Инсталацијата во наведениот период. 

За овој вид на активности кои се изведуваат во Инсталацијата не е можен делумен 

престанок со работа, бидејќи сите производни активности се зависни едни од други. 

Целосен престанок со работа е можно и технички изводливо, но во согласност со 

бизнис планот на компанијата не се планира престанок со работа на Инсталацијата во 

наредните 25 години.  

Но, во случај на целосно запирање на процесите или комплетното производство, за 

Инсталацијата треба да се направи План за престанок со работа и управување со 

резидуи при целосно затворање, со цел да се осигураат одредени погони од 

евентуални штети, односно да се осигура дека од затворените погони нема да 

настанат штети во медиумите на животната средина, како и да се врати локацијата во 

безбедна состојба и да биде ослободена oд резидуи, кои може да резултираат со 

загадување на животната средина. Планот ќе ги содржи насоките на дејствување при 

престанок со работа на Инсталацијата. 

. 

 

 


