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I

ИНФОРМАЦИИ ЗА ОПЕРАТОРОТ/БАРАТЕЛОТ

I.1.Општи информации
Име на компанијата1
Правен статус
Сопственост на компанијата
Адреса на седиштето
Поштенска адреса (доколку е
различна од погоре споменатата)
Матичен број на компанијата2
Шифра на основната дејност
според НКД
SNAP код3
NOSE код4
Број на вработени
Овластен претставник
Име
Единствен матичен број
Функција во компанијата
Телефон
Факс
E-mail
I.1.1

0404
105,09
28
Зоран Беќаровски
2401965450078
Управител на друштвото
02/ 2581 380
02/ 2581 386
info@messer.com.mk

Месер Вардар Техногас
Источна индустриска зона б.б.

Сопственост на објектите

Име:
Адреса:
I.1.3

5148219
46.75

Сопственост на земјиштето

Име на сопственикот
Адреса
I.1.2

Месер Вардар Техногас
ДООЕЛ
100% Месер Груп
Источна индустриска зона б.б.

Месер Вардар Техногас
Источна индустриска зона

Вид на барањето5

Нова инсталација
Постоечка инсталација
Значителна измена на постоечка
инсталација
Престанок со работа

9
9

1

Како што е регистрирано во судот, важечка на денот на апликацијата
Копија на судската регистрација треба да се вклучи во Прилог I.1
3
Selected nomenclature for sources of air pollution, дадено во Анекс 1 од Додатокот од
Упатството
4
Nomenclature for sources of emission
5
Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата
Технолаб доо Скопје
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I.2. Информации за инсталацијата
Име на инсталацијата6
Адреса на која инсталацијата е
лоцирана, или каде ќе биде
лоцирана
Координати на локацијата според
Националниот координатен систем
(10 цифри-5 Исток, 5 Север)7
Категорија на индустриски
активности кои се предмет на
барањето8

Полнилница за гасови
Источна индустриска зона бб, 1040 Маџари
N 41.987418,
E 21.505896
Прилог 1, Точка 4 Хемиска индустрија, Подточка
4.2 Хемиски инсталации за производство на
базични неоргански хемикалии, како што се гасови
(хлор, водород)

Проектиран капацитет
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.
ОДГОВОР
Во Прилог I.2, стр.52-60, дадени се:
- Копија од Централен регистар на Република Македонија,
- Имотен лист бр.3492 од 26.11.2013 год.
Во Прилог I.2 стр.59 и 60 дадени се макролокацијата на инсталацијата и мапа на локацијата
со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата.
I.2.1. Информации за овластеното контакт лице во однос на дозволата
Име
Единствен матичен број
Адреса

Александар Павичевиќ
2611983450071

Функција во компанијата
Телефон
Факс
е-маил

SHEQ Менаџер
02 2581-380; 070 204 873
02 2581-386
aleksandar.pavicevic@messer.com.mk

6 Се однесува на името на инсталацијата како што е регистрирана или ќе биде регистрирана во
судот. Да се вклучи копија на регистрацијата во Прилогот I.2.
7 Мапи на локацијата со географска положба и јасно назначени граници на инсталацијата треба да се
поднесат во Прилогот I.2.
8
Внеси го(ги) кодот и активноста(е) наброени во Анекс 1 од ИСКЗ уредбата (Сл. Весник 89/05 од 21
Октомври 2005). Доколку инсталацијата вклучува повеќе технологии кои се цел на ИСКЗ, кодот за
секоја технологија треба да се означат. Кодовите треба јасно да се оделени меѓу себе
2
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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.
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
Опис на предложените измени.
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II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И ДИРЕКТНО
ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ
Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за намалувањето
и третман на загадуавњето 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) и останати поединости, извештаи и помошна документација
кои се потребни да ги опишат сите аспекти на активноста.
Овде треба да се вклучи приказ на развитокот на процесите.
Прилог II треба да содржи листа на сите постапки/процеси од одделните делови кои се
одвиваат, вклучувајќи дијаграми на постапки за секој од нив со 1дополнителни релевантни
информации.
ОДГОВОР
Инсталацијата “МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС” ДООЕЛ врши складирање на технички гасови,
полнење на боци со гасови и снабдување на потрошувачите со гасови.
Пошироката локација на инсталацијата определена е во границите на Источната
Индустриска Зона, во границите на градежниот реон на општината Гази Баба, Скопје,
според Генералниот урбанистички план.
Потесната локација на инсталацијата определена е на Катастарската парцела бр. 479/4, во
Катастарската општина Маџари, со вкупна површина од 11.665,00 m2, од која под објекти се
932 m2, 150 m2 под настрешница, а останатите 10.733 m2 се градежно земјиште, со
изградени сообраќајните површини, како и зелени површини. Пристапот до инсталацијата е
од северно источната страна, а внатре во парцелата се изградени уредени пристапни
патеки за движење на лесни и товарни моторни возила, како и пристап за дотур на
суровините.
Во Прилог II, стр.61-75 дадени се информации за техничките карактеристики на главните и
помошните постројки и процеси, технологиите и технолошките шеми за производство,
информации за сите аспекти на посебните операции кои може да предизвикаат емисии во
животната средина за време на нормални услови, како и во случај на дефект или прекин на
работа и.т.н.
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III УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА
Треба да се наведат детали за структурата на управувањето со инсталацијата. Приложете
организациони шеми, како и сите важечки изјави на политики за управањето со животната
средина, вклучувајќи ја тековната оценка за состојбата 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.
Овие информации треба да го сочинуваат Прилог III.
ОДГОВОР
Во Прилог III, стр. 76-82 дадена е организационата структура на управување со
Инсталацијата, со посебен осврт кон управувањето со животната средина.

Технолаб доо Скопје
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IV

СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ СУПСТАНЦИИ
УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

И

ЕНЕРГИИ

IV.1 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.
ОДГОВОР
Листата на суровини и помошни материјали, супстанции, препарати, горива и енергии
употребени и произведени во Инсталацијата дадена е во Прилог IV, стр.83-149.
Табелите IV.1.1 и IV.1.2, стр.26-28 се пополнети и дадени се во АНЕКС 1.
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V РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ
V.1. Ракување со суровини, меѓупроизводи и производи
Во табелите IV.1.1 и IV.1.2 од Секцијата 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 V.1
ОДГОВОР
Во Инсталацијата ракувањето со суровините, помошните материјали и електричната
енергија се одвива според техничко-технолошките норми и барања, согласно законската
регулатива и е карактеристично за секоја од наведените компоненти.
За таа цел во Инсталацијата постои опрема и механизација за утовар и истовар,
складирање, дистрибуција и транспорт, која редовно се одржува и контролира.
Дополнителни информации дадени се во Прилог V.1, стр.150-158.
V.2. Опис на управувањето со цврст и течен отпад во инсталацијата
За секој отпаден материјал, дадете целосни податоци;
(a) Името;
(b) Опис и природа на отпадот;
(в) Извор;
(g) Каде е складиран и карактеристики на просторот за складирање;
(d) Количина/волумен во m3 и тони;
(ѓ) Период или периоди на создавање;
(e) Анализи (да се вклучат методи на тестирање и Контрола на Квалитет);
(ж) 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.
Дополнителните информации треба да го сочинуваат Прилогот V.2
Технолаб доо Скопје

7

ОДГОВОР
Дополнителни информации и податоци за управувањето со отпадот создаден на локацијата,
дадени се во Прилог V.2, стр.159 - 167.
Годишните количини на отпадние материи кои се јавуваат на овој локалитет дадени се во
табелите V.2.1 i V.2.2 приложени во Анекс 1 – Табели, стр.29 - 30.
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.
ОДГОВОР
Инсталацијата нема сопствена депонија.
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VI ЕМИСИИ
VI.1. Емисии во атмосферата
VI.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 респоред,
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.
ОДГОВОР
Од инсталацијата не се евидентирани главни (точкасти) испусти на отпадни гасови и
загадувачки супстанции во воздухот во животната средина.
Табелите VI.1.1, VI.1.2, VI.1.3 и VI.1.4, стр.31-35 за емисиите од оваа категорија (главни и
помали емисии) не се пополнети и се дадени во Прилог: Анекс 1 - Табели.
VI.1.2 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 констрации 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
ОДГОВОР
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Од процесите на работа на инсталацијата, со оглед на квалитетот на инсталациите, не
постои фугитивна емисија, односно испуштање или истекување на супстанции (смеса или
препарат во форма на суровина, производ, нус производ, остаток или полупроизвод).
Фугитивните емисии на јаглерод диоксид, кислород, азот, аргон и компримиран воздух за
индустриски потреби се резултат на загубите што се јавуваат во тек на производството,
полнењето, складирањето и дистрибуцијата на технички гасови.
Количини кои се јавуваат од фугитивните емисии како загуби од евентуално лошо дихтување
или при преточување, активирање на сигурносни вентили и слично, не се дефинирани.
Високата автоматизација и сигнализција со која се води процесот, ги прави овие загуби
минимални.
Табелата VI.1.5, стр.36 е дадена во АНЕКС 1 – Табели и не е пополнета.
VI.2. Емисии во површинските 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 на 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 означат конкретни цели и временски респоред,
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.
ОДГОВОР
Емисии во површински води од Инсталацијата нема. Табелите VI.2.1 и VI.2.2, стр.37 - 38 не
се пополнети и се дадени во Анекс 1 - Табели.
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
супстанциии присутни во било кои емисии, согласно Табелите III до VIII од Уредбата за
класифицкација водите (Сл. весник 18-99). Исто така во Прилогот VI.3. треба да се вклучат
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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 респоред,
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.
ОДГОВОР
Водоснабдувањето со вода за санитарни потреби, за технолошките потреби како и за
противпожарна заштита на објектот, се врши преку приклучок на градската водоводна
мрежа. Отпадните санитарни води, се приклучени во фекална канализациона мрежа во
заеднички огранок со останатите објекти во близина на инсталацијата од каде што водите се
однесуваат во градската канлизациона мрежа.
Oд инсталацијата не се евидентирани точки на емисија во градска канализација.
Табелите VI.3.1 и VI.3.2, стр.39-40 не се пополнети и се дадени во Анекс 1 – Табели.
VI.4. Емисии во почва
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 нараушување 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 респоред,
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
Од инсталацијата не постои емисија во почва. Табелите VI.4.1 и VI.4.2, стр.41-42 дадени во
Анекс 1 не се пополнети.
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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 штетена 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 дас
е означт конкретни цели и временски респоред, заедно со опции за модификација,
надградување и замена потребни за да се доведат емисиите во рамките поставени во
Белешките за НДТ.
ОДГОВОР
Детали за изворите на бучава која се создава во Инсталацијата, местоположбата и
мерењата дадени се во Прилогот VI. 5, стр.168 - 180.
Табела VI.5.1, стр 43 е пополнета и дадена е во АНЕКС 1 - Табели.
VI.6 Вибрации
Податоци (и опис на вибрациите) треба да се предвидат или да се однесуваат на
изминатата година.
Идентификувај ги изворите на вибрации кои влијаат на животнта 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
ОДГОВОР
Нема извори на вибрации кои влијаат на животнта средина.
VI.7. Извори на нејонизирачко зрачење
Идентификувај ги изворите на нејонизирачко зрачење (светлина, топлина и др.) кои влијаат
на животнта средина надвор од хигиенската зона на постројката и забележи ги резултатите
на мерењата или пресметките кои се извршени.
ОДГОВОР
Во Инсталацијата нема извори на овој вид зрачење.
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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 животнта средина, вклучувајќи ги и
медиумите во кои не се направени емисиите.
Опиши, каде е соодветно, мерки за минимизирање на загадувањето на големи далечини или
на територијата на други држави.
ОДГОВОР
Во Прилогот VII.1, стр.181 - 184 опишани се условите на теренот на инсталацијата.
VII.2 Оценка на емисиите во атмосферата
Опиши ги постоечките услови во поглед на квалитетот на воздухот со посебена напомена на
стандардите за квалитет на амбиенталниот воздух.
Да се наведе дали емисиите од главните загадувачки супстанции од Правилникот за
максимално дозволени констрации 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.2 треба да се дадат модели за дисперзија на емисиите во атмосферата од
различните процеси во инсталацијата.
ОДГОВОР
Од инсталацијата нема емисии во атмосферата.
Евапоративните загуби на готовите производи јаглероддиоксид, кислород, азот, аргон,
водород и компримиран воздух, кои се јавуваат во процесот на производство, полнење,
складирање и дистрибуција, немаат негативно влијание на амбиентниот воздух.
Количинитете не се дефинирани.
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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 класификацја 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.3.
ОДГОВОР
Од инсталацијата нема испуштања на отпадни води во површински води.
Табелата VII.3.1, стр.44-45 не е пополнета и дадена е во АНЕКС 1 - Табели.
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.4.
ОДГОВОР
Oд инсталацијата не се евидентирани точки на емисија во градска канализација.
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.
Дадете детали и оценка на влијанијата на било кои постоечки или предвидени емисии во
почвата (пропусливи 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 водопропусливиот 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).
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ОДГОВОР
Целата дворна површина на инсталацијата е бетонирана и нема можност за емисија во
почва и подземни води. Во Анекс 1 Табели дадена е Табелата VII.5.1, стр.46.
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.
ОДГОВОР
Не е применливо, нема таква дејност. Табелите VII.5.2 и VII.5.3, стр.47-48 не се пополнети.
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.6.
ОДГОВОР
Нема загадување на почвата и подземните води во минатото и сега.
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.7.
ОДГОВОР
Создадениот отпад во инсталацијата е згрижен и депониран соодветно и истиот не влијае
врз животната средина. Подетални објаснувања се дадени во Прилог V, стр.150-167.
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
карактерстични 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 надмината граничните вредности дадени со Одлуката за утврдување во
кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на граѓаните од штетена 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.
ОДГОВОР
Согласно извршените мерења може да се оцени дека не постои влијание од емисија на
бучава врз животна средина во согласност со нормативите дадени во Законот за заштита од
бучава во животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 79/2007), Правилникот за примена на
индикатори за бучава, дополнителни индикатори за бучава, начин на мерење на бучава и
методите за оценување со индикаторите за бучава во животна средина (Сл. Весник на РМ
бр.107/2008) и Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина
(Сл.весник на РМ бр. 147/2008 год.).
Табелата VII.8.1, стр.49 е пополнета и дадена во АНЕКС 1.
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VIII ОПИС НА ТЕХНОЛОГИИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕХНИКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ, ИЛИ ДОКОЛКУ
ТОА НЕ Е МОЖНО, НАМАЛУВАЊЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ МАТЕРИИ
VIII.1. Опиши ја предложената технологија и другите техники за спречување или, каде
тоа не е можно, намалување на емисиите од инсталацијата.
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.
ОДГОВОР
Во Инсталација нема посебни уреди и системи за директно намалување на загадувањето на
воздухот водата и почвата, со оглед на тоа дека такво загадување нема. Користењето на
автоматизација во производниот процес е насочно, пред сe, кон намалување на загубите од
готовите поизводи.
Табела VIII.1.1, стр.50 не се пополнува (во Прилог Анекс 1 - Табели).
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.
ОДГОВОР
Системи за третман на емисиите со оперативни контролни парметри и калибрации нема.
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IX МЕСТА НА МОНИТОРИНГ И ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ
IX.1. Идентификувајте ги местата 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.
ОДГОВОР
Mестата на мониторинг на емисиите дефинирани се во Табела IX.1.1 и Табела IX.1.2 , стр.
51 кои се пополнети и дадени се во АНЕКС 1 - Табели.
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X ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ И НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ
X.1. Опишете ги накратко главните алтернативи на предлозите содржани во барањето,
доколку постојат такви.
Опишете 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 врме 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.
ОДГОВОР
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС дооел Скопје користи техники кои се блиски до најдобрите
можни техники за складирање на технички гасови, полнење на боци со гасови и снабдување
на потрошувачите со гасови. Целта кон која што се стреми инсталацијата е преку соодветно
производство да се постигне соодветен стандард и квалитет на готовиот производ, но при
тоа да не дојде до нарушување на состојбата со животната средина.
Еколошките аспекти и најдобро достапни техники се дадени во Прилог X, стр. 185-187.
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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.
ОДГОВОР
Програмата за подобрување е дадена во Прилог XI, стр. 188 - 193.
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XII ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ
XII. 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.
ОДГОВОР
Во Прилог XII.1, стр.194 - 210 даден е опис на мерките и процедурите за итни случаи
настанати заради несреќи или хаварии, како и превентивните мерки за нивно спречување.
XII.2. 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.
ОДГОВОР
Не се дадени други придружни документи поврзани со заштита на животната средина.во
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.
ОДГОВОР
Престанок на работа на целата Инсталација не се планира во блиска иднина.
Во Прилогот XIII, стр.211 -212 дадени се сите други придружни информации.
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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,
− понатамошни планирани мерки што соодвествуваат со општите принципи на
обврските на операторот, т.е.
(a) Сите соодветни превентивни мерки се преземени против загадувањето,
посебно преку примена на најдобрите достапни техники;
(b) 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 врме се избегнува или се
намалува неговото влијание врз животната средина;
(g) енергијата се употребува ефикасно;
(д)преземени се потребните мерки за спречување на несреќи и намалување на
нивните последици;
(ѓ)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.
ОДГОВОР
Во Прилог XIV, стр.213 – 220 даден е Нетехничкиот преглед.
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XV. ИЗЈАВА
Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со
одредбите на Законот за животна средина (Сл.весник бр.53/05) и регулативите направени за
таа цел.
Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.
Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и
просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови
делови за потребите на друго лице.
Потпишано од: ______________________________
(во името на организацијата)

Датум: __________________

Име на потписникот: _______________________
Позиција во организацијата: ______________________________________

Печат на компанијата:
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АНЕКС 1 - ТАБЕЛИ
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ТАБЕЛА IV.1.1 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, и.т.н. поврзани со процесите, а кои се
употребуваат или се создадени на локацијата
Реф.
Број
или
шифра

Материјал/
Супстанција1

CAS2
Број

Категорија
на
опасност3)

7440-37-1

2

7727-37-9

2

7782-44-7

2

124-38-9

2

420-46-2
354-33-6 81197-2
811-97-2 / 35433-6 /
75-10-5

2

Залиха
Количина на
готов
производ
(тони)*

Годишна
употреба
(тони)*

20t

270t

Течен Аргон Ar
1
2
3
4
5
6
7
8

Течен Азот N2
Течен Кислород
О2
Течен
јаглероден
двооксид СО2
Разладни
флуиди – фреон
R404
Разладни
флуиди – фреон
R407
Разладни
флуиди – фреон
R410
Разладни
флуиди – фреон

20t
550t
20t
700t
20t

75-10-5 / 354-336
811-97-2

2

700t
1t

2t

1t

2t

Природа на
употребата
Готов производ /
суровина за готов
производ
Готов производ /
суровина за готов
производ
Готов производ /
суровина за готов
производ
Готов производ /
суровина за готов
производ
Готов производ

S4 Фраза

/

9;23

/

/

8

17

/

/
/

12
Готов производ

/
12

2

1t

2t

Готов производ

/
12

2.2

1t

2t

Готов производ

Во случај каде материјалот вклучува одреден број на посебни и достапни опасни супстанции, дадете детали за секоја
Chemical Abstracts Service
3
Закон за превоз на опасни материи (Сл. Лист на СФРЈ бр. 27/90, 45/90, Сл. Весник на РМ 12/93)
4
Според Анекс 2 од Додатокот на Упатството
1

R4 Фраза

20;34;44

2;9;15;20;21;
34;36;41;51;5

супстанција

2
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Реф.
Број
или
шифра

9
10

Материјал/
Супстанција1
R134a
Разладни
флуиди – фреон
R507
Хлор

2

CAS
Број

Категорија
на
опасност3)

Залиха
Количина на
готов
производ
(тони)*

Годишна
употреба
(тони)*

1t

2t

420-46-2/
354-33-6
10049-04-4

2

5t
Течен хелиум
7440-59-7

2t

Водород

14
15
16

1333-74-0
Фамин
Електрична
енергија
Вода

Технолаб доо Скопје

S4 Фраза

2

Готов производ
Готов производ

5t

Пропан бутан

13

R4 Фраза

6

11
12

Природа на
употребата

5t
3-5 литри

Готов производ /
суровина за готов
производ
Готов производ /
суровина за готов
производ
Готов производ /
суровина за готов
производ
Средство за
подмачкување

12

/

23;36;37;38;
50

9;45;61

/

/

/

9;29

/

/

/

/

85.000
kWh/god..
4.028
m3/god
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ТАБЕЛА IV.1.2 Детали за суровини, меѓупроизводи, производи, и.т.н. поврзани со процесите, а кои се
употребуваат или создадени на локацијата
Мирис
Реф.Број
или
шифра
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Материјал/
Супстанција)1

Миризливост
Да/Не

Течен Аргон Ar
Течен Азот N2
Течен Кислород О2
Течен јаглероден
диоксид СО2
Разладни флуиди –
фреон R404
Разладни флуиди –
фреон R407
Разладни флуиди –
фреон R410
Разладни флуиди –
фреон R134a
Разладни флуиди –
фреон R507
Хлор
Пропан бутан
Течен хелиум
Водород
Фамин

Не
Не
Не
Не

Опис

Праг на
Осетливост
[µg/m3]

Приоритетни супстанции )1

Без мирис, со кисел вкус

Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Не
Не
Да

Оштар непријатен мирис

Оштар непријатен мирис

______________________________
1

Листа на приоритетни супстанции согласно Табелите III до VIII од Уредбата за класификација водите (Сл.Весник 18-99)

Технолаб доо Скопје
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ТАБЕЛА V.2.1: ОТПАД - Користење/одложување на опасен отпад

Отпаден
материјал

Отпад од
пакување, празни
садови под
притисок
(неисправни
челични безшавни
боци)

1
2

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

15 01 11*

Количина
Главен извор1’2

Испитување на боци

t/mes.

m3/mes

10
боци х
40 kg
= 400
kg/god

Преработка/
одложување во
рамките на самата
локација
(Начин и локација)

Складирање
во
посебно
означен
контејнер во кругот
на компанијата

Преработка,
реупотреба или
рециклирање со
превземач
(Метод, локација и
превземач)
Боците откако ќе се
селектираат ,тие
стануваат метален
отпад и ќе се
преземаат од страна
на Еко центар 97
дооел Скопје

Одложување
надвор од
локацијата
(Метод, локација и
превземач)

За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес
Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето исктористување и одлагање на отпад
Технолаб доо Скопје
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ТАБЕЛА V.2.2: ОТПАД – Друг вид на користење/одложување на отпад

Отпаден материјал

Комунален
отпад

цврст

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина
Главен извор1’2

t/mes

20 03 01

Вработени

Отпад од пакувања
од хартија и картон

15 01 01

Вработени

0,1

Отпад од метал

15 01 04

Испитување на боци

0,1

1
2

m3/mes

Преработка/
одложување во
рамките на самата
локација
(Начин и локација)
Собирање во
контејнери во
кругот на
компанијата
Собирање во
контејнери во
кругот на
компанијата
Собирање во
кутии, посебно
означени во кругот
на компанијата

Преработка,
реупотреба или
рециклирање со
превземач
(Метод, локација и
превземач)

Одложување
надвор од
локацијата
(Метод, локација и
превземач)

Го превзема ЈП
Комунална хигиена,
Скопје
Го превзема
Дуропацк АД Скопје
Го превзема Еко
центар 97 дооел
Скопје

За секој отпад треба да се посочи основната активност/процес
Треба да се вклучи и отпадот прифатен на местото на локацијата за наменето исктористување и одлагање на отпад
Технолаб доо Скопје

30

ТАБЕЛА VI.1.1 Емисии од парни котли во атмосферата
(1 страна за секоја точка на емисија)
Точка на емисија:
Точка на емисија Реф. бр:

НЕМА ЕМИСИЈА ОД КОТЛИ

Опис:
Географска локација по
Националниот
координатен систем (12
цифри, 6Е, 6N):
Детали за вентилација
Дијаметар:
Висина на површина(м):

m

Датум на започнување со
емитирање:

год.

m

Карактеристики на емисијата :
Вредности на парниот котел
Излез на пареа:
Топлински влез:

/ kg/h
.......... KW

Гориво на парниот котел
……………

Вид:

/ kg/h

Максимални вредности на кои
горивото согорува

н.п.

% содржина на сулфур:
…………. mg/Nm3

NOx
о

0 C. 3% О2(Течност или Гас), 6% О2(Цврсто гориво)

………… Nm3/h

Максимален волумен на емисија
Температура
(i)

C(max)

о

C(min)

………. оC(avg)

Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се
создадат, вклучувајќи дневни или сезонски варијации (да се вклучи 14
почеток со работа/затворање):

Периоди на емисија∗
(средно)

∗

о

…….. m3/h

___min/h ___h/den ___ den/god.

Ne se definirani periodite na emisija, stanuva zbor za probna rabota na kotelot

Технолаб доо Скопје
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Табела VI.1.1а/б: Емисии од парни котли во атмосферата -Хемиски карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона
точка А1)
Референтен број на точка на емисија: _______________________________
Параметар

Пред да се третира(1)
mg/Nm3
Средно Макс.

Краток опис на Како ослободено(1)
третманот
kg/h

Средно Макс.

mg/Nm3
Средно Макс.

kg/h(2)
Средно Макс.

kg/god(2)
Средно Макс.

НЕМА ЕМИСИЈА ОД КОТЛИ

1. Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0оC, 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.

Технолаб доо Скопје
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ТАБЕЛА VI.1.2 Главни емисии во атмосферата
(1 Страна за емисиона точка – А1)
Емисиона точка Реф. Бр:
Извор на емисија:
Опис:
Географска локација по
Националниот
координатен систем (12
цифри, 6Е,6N):
Детали за вентилација
Дијаметар:
Висина на површина(м):
Датум на започнување со
емитирање:
Карактеристики на емисијата:
(I)
Волумен кој се емитува:
Средна
m3/den
max/den
вредност/ден
Максимална
m3/h
Мин. брзина на
вредност/час
проток
(II)
Други фактори
о
о
C(max)
C(min)
Температура
Извори од согорување:
Волуменските изрази изразени како:
суво.
влажно

m3/den
m/s

о

C(ср.вредност)

__%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):
Периoди на емисија
(средно)

Технолаб доо Скопје

___ min/h ___h/den ___ den/god.
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ТАБЕЛА VI1.3: Главни емисии во атмосферата -Хемиски карактеристики на емисијата (1 табела за емисиона точка)
Реферaнтен број на точка на емисија:
Пред да се третира(1)
Параметар

mg/Nm3
Средно

1.

Макс.

Краток опис на
третманот

kg/h
Средно

Макс.

Како ослободено(1)
mg/Nm3
Средно

Макс.

kg/h
Средно

kg/god
Макс.

Средно

Концентрациите треба да се базирани на нормални услови на темперетура и притисок т.е. (0оC, 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.

Технолаб доо Скопје
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Макс.

ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата - Помали емисии во атмосферата
Точки на емисија
Референтни
броеви

Детали на емисијата1
Опис

материјал

mg/Nm3(2)

kg/h

kg/god.

Применет систем за намалување
(филтри,...)

НЕМА ПОМАЛИ ИЗВОРИ НА
ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

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. (0оC/101.3kPa). Влажно/суво треба јасно да се
истакне. Вклучете референтни услови на кислородот за изворите на согорување.

Технолаб доо Скопје
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ТАБЕЛА VI.1.4: Емисии во атмосферата - Помали емисии во атмосферата
Точки на емисија
Референтни
броеви

Детали на емисијата1
Опис

материјал

mg/Nm3(2)

kg/h

kg/god.

Применет систем за намалување
(филтри,...)

НЕМА ПОМАЛИ ИЗВОРИ НА
ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

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. (0оC/101.3kPa). Влажно/суво треба јасно да се
истакне. Вклучете референтни услови на кислородот за изворите на согорување.

Технолаб доо Скопје
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ТАБЕЛА VI.1.5: Емисии во атмосферата - Потенцијални емисии во атмосферата
Точки на емисија реф.бр.
(претставен во дијаграмот)

1

Опис

Дефект кој може да
предизвика емисија

Детали за емисијата
(Потенцијални макс. емисии)1
Материјал

mg/Nm3

kg/h

Пресметајте ги потенцијалните максимални емисии за секој идентификуван дефект.

Технолаб доо Скопје

36

ТАБЕЛА VI.2.1: Емисии во површински води
(1 страна за секоја емисија)

Точка на емисија:
Точка на емисија Реф. Бр:
Извор на емисија
Локација :
Референци од
Националниот координатен
систем (10 цифри, 5Е,5Н):
Име на реципиентот (река,
езеро...):
m3s-1 проток при суво време

Проток на реципиентот:

m3.s-1 95%проток
kg/den

Капацитет на прифаќање
на отпад (Дозволен
самопречистителен
капацитет):

Детали за емисиите:
(i)

Емитирано количество

Просечно/ден

m3

Максимална
вредност/час

m3

(ii)

m3

Максимално/ден

Период или периоди за време на кои емисиите се создадени, или ќе се создадат,
вклучувајќи дневни или зесонски варијации (да се вклучат почеток со
работа/затворање):

Периоди на емисија
(средна вредност)

Технолаб доо Скопје

min/h

h/den

den/god.
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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:

Пред да се третира
Параметар

Технолаб доо Скопје

Макс.
просечна
вредност
на час
(mg/l)

Макс.
просечна
вредност
на ден
(mg/l)

kg/den

Како што е ослободено

kg/god

Макс. просечна
вредност на час
(mg/l)

Макс. просечна
вредност на ден
(mg/l)

kg/den

kg/god

% Ефикасност
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ТАБЕЛА VI.3.1: Испуштања во канализација
(Една страна за секоја емисија)
Точка на емисија:
Точка на емисија Реф. Бр:
Локација на поврзување со
канализација:
Референци од Националниот
координатен систем (10
цифри, 5Е,5N):
Име на превземачот
отпадните води:
Финално одлагање
Детали за емисијата:
(i)

Количина која се емитира

Просечно/ден

m3

Максимална
вредност/час

m3

m3

Максимум/ден

(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):

Периоди на емисија
(средна вредност)

Технолаб доо Скопје

min/h

h/den

den/god.
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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:
Пред да се третира
Параметар

Технолаб доо Скопје

Макс.
просечна
вредност
на час
(mg/l)

Макс.
просечна
вредност
на ден
(mg/l)

kg/den

Како што е ослободено

kg/god.

Макс. просечна
вредност на час
(mg/l)

Макс. просечна
вредност на ден
(mg/l)

kg/den

kg/god.

% Ефикасност
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ТАБЕЛА VI.4.1:
Емисии во почва (1 Страна за секоја емисиона точка)
Емисиона точка или област:
Емисиона точка/област Реф. Бр:
Патека на емисија:
(бушотини, бунари, пропусливи
слоеви, квасење, расфрлување
итн.)
Локација:
Референци од Националниот
координатен систем (10 цифри, 5
Исток, 5 Север):
Висина на испустот:
(во однос на надморската висина
на реципиентот)
Водна класификација на
рецепиентот (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 одалеченост на
површинските водни тела кои се
во ризик:

Детали за емисијата:
(i)

Емитиран волумен

Просечно/ден

m3

Максимална
вредност/час

m3

m3

Максимум/ден

(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)

Технолаб доо Скопје

min/h

h/den

den/god.
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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:
Пред третманот
Параметар

Технолаб доо Скопје

Маџ. на
час средно
(mg/l)

Маџ.
Дневно
средно
(mg/l)

kg/den

Како што е ослободено
kg/god.

Маx.средна
вредност на час
(mg/l)

Маx. средна
вредност на ден
(mg/l)

kg/den

kg/god.

% Ефикасност
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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
dB (A) на референтна
одалеченост

Sound level meter, SL5868P, CE ISO 2178
39,879
со калибратор
Sound level meter, SLМашини и опрема во
N2
5868P, CE ISO 2178
36,032
инсталација
со калибратор
Sound level meter, SLМашини и опрема во
N3
5868P, CE ISO 2178
50,700
инсталација
со калибратор
Sound level meter, SLМашини и опрема во
N4
5868P, CE ISO 2178
44,484
инсталација
со калибратор
1. За делови од постројката може да се користат нивоа на интензитет на звучност.
Машини и опрема во
инсталација

Технолаб доо Скопје

N1

Периоди на емисија

dB (А)

8 часа на ден, постојано

dB (А)

8 часа на ден, постојано

dB (А)

8 часа на ден, постојано

dB (А)

8 часа на ден, постојано
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Табела VII.3.1: Квалитет на површинска вода
(Лист 1 од 2) Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем : _______________________________

Параметар

Датум

Резултати
(mg/l)
Датум
Датум

Датум

Метод на
земање
примерок
(зафат, нанос
итн.)

Нормален
аналитички
опсег

Метода/техника на
анализа

пХ
Температура
Електрична проводливост
ЕЦ

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
Технолаб доо Скопје
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Квалитет на површинска вода (Лист 2 од 2)

Параметар

Датум

Резултати
(mg/l)
Датум
Датум

Датум

Метод на
земање
примерок
(зафат, нанос
итн.)

Нормален
аналитички
опсег

Метода/техника на
анализа

Никел Ni
Калиум K
Натриум Na
Сулфат SO4
Цинк Zn
Вкупна базичност
(како CaCO33)
Вкупен органски јаглерод
TOC
Вкупен оксидиран азот
TON
Нитрити NO2
Нитрати NO3
Фекални колиформни
бактерии во раствор
( /100mls)
Вкупно бактерии во
раствор ( /100mls)
Фосфати PO4

Технолаб доо Скопје
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Табела VII.5.1: Квалитет на подземна вода
Точка на мониторинг/ Референци од Националниот координатен систем : Бунар 1

Параметар
Датум
11.08.08

Резултати
(mg/l)
Датум
Датум

Датум

Метод на
земање
примерок
(смеса и сл.)

Нормален
аналитички
опсег

Метода/техника на
анализа

Физички показатели
Боја
Миризба на 25 оC
Вкус на 12 оC
Матност
Физичко–хемиски показатели
pH
Потрошувачка на KMnO4
Електрoлитска спроводливост
EC [μS/cm]
Хемиски показатели
Амонијак (NH3) како азот[mg/l]
Нитрити (NO2) [mg/l]
Нитрати (NO3) [mg/l]
Железо [mg/l]
Манган [mg/l]
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ТАБЕЛА VII.5.2:

Сопственик
на
земјиштето

Список на сопственици/поседници на земјиштето

Локација каде што се врши
расфрлањето

Податоци
од мапа

Потреба од Фосфорно ѓубре за секоја фарма

НЕМА РАСФРЛАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ОТПАД

не се расфрла на земјиште во туѓа сопственост
Вкупна потреба на Фосфорно ѓубре за секој клиент

Технолаб доо Ск
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ТАБЕЛА VII.5.3: Распространување
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 (kgP/ha)
Количество на мил расфрлена на самата фарма (m3/ha)
Проценето количесто Фосфор во милта расфрлена на фармата (kgP/ha)
(б) Волумен што треба да се аплицира (m3/ha)
Аплициран фосфор (kgP/ha)
Вк. количество внесена мил (m3)
Вкупна количина што може да се внесе на фармата.
Концентрација на Фосфор во
материјалот што се расфрла
Концентрација на Азот во
материјалот што се расфрла
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ТАБЕЛА VII.8.1 Оценка на амбиенталната бучава
Национален координатен
систем
(5 Север, 5 Исток)

Нивоа на звучен притисок
L(A)eq

L(A)10

L(A)90

40,559 - 44,850

44,00 - 45,10

36,60 – 45.10

36.471 – 42,950

40,40 – 45,50

33,70 – 45,50

50,894 – 53,200

53,00 – 53,40

49,30 – 53,40

44,618 – 46,250

45,50 – 47,10

43,50 – 47,10

Граница на инсталацијата
Локација 1
Локација 2
Локација 3
Локација 4

N 41059′16.13″
E 21030′21.09″
N 41059′14.22″
E 21030′19.30″
N 41059′14.50″
E 21030′20.58″
N 41059′14.97″
E 21030′22.59″

Локации осетливи на
бучава
Нема локации осетливи на бучава
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ТАБЕЛА VIII.1.1:

Намалување / контрола на третман

Референтен број на емисионата точка:
Контролен
параметар1

Опрема 2

Постојаност на
опремата

Калибрација на опремата

Подршка на опремата

НЕМА СИСТЕМИ ЗА ТРЕТМАН НА ЕМИСИИТЕ СО ОПЕРАТИВНИ КОНТРОЛНИ ПАРАМЕТРИ И
КАЛИБРАЦИИ

Контролен
параметар1

Мониторинг кој треба да се
изведе3

Опрема за мониторинг

Калибрирање на опремата за
мониторинг

НЕМА СИСТЕМИ ЗА ТРЕТМАН НА ЕМИСИИТЕ СО ОПЕРАТИВНИ КОНТРОЛНИ ПАРАМЕТРИ И
КАЛИБРАЦИИ

1

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

AN1

Параметар

Фрекфенција на
мониторинг

Пристап до мерните места

Интензитет на бучава

Еднаш годишно

Релативно лесен пристап на
кота + 0,00;

Референтен број на емисионата точка:
Фрекфенција на
мониторинг

Пристап до мерните места

Интензитет на бучава

Еднаш годишно

Релативно лесен пристап на
кота + 0,00;

Дигитален инструмент

МКС ISO 1996-2 : 2010

Метод на земање на
примероци

Метод на анализа/ техника

Дигитален инструмент

МКС ISO 1996-2 : 2010

Метод на земање на
примероци

Метод на анализа/ техника

Дигитален инструмент

МКС ISO 1996-2 : 2010

Метод на земање на
примероци

Метод на анализа/ техника

Дигитален инструмент

МКС ISO 1996-2 : 2010

АN3

Параметар

Фрекфенција на
мониторинг

Пристап до мерните места

Интензитет на бучава

Еднаш годишно

Релативно лесен пристап на
кота + 0,00;

Референтен број на емисионата точка:

АN4

Параметар

Фрекфенција на
мониторинг

Пристап до мерните места

Интензитет на бучава

Еднаш годишно

Релативно лесен пристап на
кота + 0,00;
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ПРИЛОГ I.2 Информации за инсталацијата
1. Копија од Централен регистар на Република Македонија
2. Имотен лист бр.3492 од 26.11.2013 год.
3. Копија од Катастарски план за катастарска парцела бр.479/4 од
16.10.2003 год.
4. Макролокација на инсталацијата
5. Микролокација на инсталацијата

6. Мапа на локацијата со географска положба и јасно назначени граници
на инсталацијата

Технолаб доо Скопје
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1. Копија од Централен регистар на Република Македонија
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53

Технолаб доо Скопје

54

Технолаб доо Скопје

55

2. Имотен лист бр.3492 од 26.11.2013 год.
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3. Копија од Катастарски план за катастарска парцела бр.479/4 од
16.10.2003 год.
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3. Макролокација на инсталацијата

Прилог I.2-1: Макролокација на инсталацијата
4. Микролокација на инсталацијата

Месер

Прилог I.2-2: Микролокација на инсталацијата

Технолаб доо Скопје
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5. Мапа на локацијата со географска положба и јасно назначени граници
на инсталацијата

Прилог I.2-3: Мапа на локацијата со географска положба и јасно назначени граници
на инсталацијата (координати N 41,987418, E 21,505896)

Технолаб доо Скопје
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ПРИЛОГ II ОПИС НА ИНСТАЛАЦИЈАТА, НЕЈЗИНИТЕ ТЕХНИЧКИ ДЕЛОВИ И
ДИРЕКТНО ПОВРЗАНИТЕ АКТИВНОСТИ
1. Прилог II.1: Диспозиција на објектите и опремата
2. Прилог II.2: Техничко технолошки карактеристики на “МЕСЕР ВАРДАР
ТЕХНОГАС” ДООЕЛ

3. Прилог II.3. Развој и историјат на активностите на локацијата

Технолаб доо Скопје
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1. Прилог II.1: Диспозиција на објектите и опремата

Слика II.1-1: Диспозиција на објектите и опремата на локацијата каде е поставена
инсталацијата
Технолаб доо Скопје

62

2. Прилог II.2: Техничко технолошки карактеристики на “МЕСЕР ВАРДАР
ТЕХНОГАС” ДООЕЛ СКОПЈЕ
II.2.1. Локација на “Месер Вардар Техногас” дооел, Скопје
Инсталацијата е лоцирана во Источната Индустриска Зона, во општината Гази Баба,
Скопје. Локација на инсталацијата определена е на Катастарската парцела бр. 479/4, во
Катастарската општина Маџари, со вкупна површина од 11.665,00 m2.
Во однос на околните објекти инсталацијата го има следното опкружување:
- на југоисток се граничи со Промес Доо Скопје,
- на југ се граничи со Турнел (градежна фирма) и бензинска пумпа,
- на исток се граничи со Фобас (хемиска фирма)
- на север се граничи со локален пат и приватна фирма.
II.2.2. Водоснабдување на “Месер Вардар Техногас” дооел, Скопје
Водоснабдувањето со вода за санитарни потреби, за технолошките потреби како и за
противпожарна заштита на објектот, се врши преку приклучок на градската водоводна
мрежа. Отпадните санитарни води, се приклучени во фекална канализациона мрежа во
заеднички огранок со останатите објекти во близина на инсталацијата од каде што
водите се однесуваат во градската канлизациона мрежа.
Вкупнaтa количинa од вода што се планира да се користи при вршење на дејноста
изнесува околу 4.028 m3/god.
II.2.3. Електрично напојување на“Месер Вардар Техногас” дооел, Скопје
Објектот со електрична енергија се снабдува преку нисконапонска електро
дистрибутивна мрежа во границите на самиот комплекс. За заштита од пожар се
поставени хидранти, рачни и мобилни противпожарни апарати, сандаци со песок и
слично. Слободните површини кои не се зафатени со објекти или од другата
инфраструктура, хортикултурно се обработени со групации од средно и ниско зеленило,
кое покрај декоративна улога има и функција на тампон зона помеѓу објектите во
близина на комплексот.
Потрошувачката на електрична енергија на сите потрошувачи изнесува околу 85.000
kWh/god..
II.2.4. Опис на технолошкиот процес
Основна дејност на инсталацијата е складирање на технички гасови, полнење на боци
со гасови и снабдување на потрошувачите со гасови.
Во својот спектар на производи кои се произведуваат/полнат во компанијата Месер
Вардар Техногас, ги има следните производи:
- Течен Кислород
- Кислород – технички
- Кислород – за медицинска употреба
- Кислород за употреба во храна
- Течен Јаглероден диоксид
- Јаглероден диоксид - технички
Технолаб доо Скопје
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-

Јаглероден диоксид за употреба во храна Gourmet C
Течен Аргон
Аргон - технички
Гасни смеши со аргон - технички
Гасни смеши со аргон за употреба во храна
Течен Азот
Азот - технички
Гасни смеши со азот - технички
Гасни смеши со азот за употреба во храна
Сув мраз – за употреба во храна

Производи со кои компанијата Месер Вардар Техногас врши трговија:
-

Ацетилен
Хелиум
Азотен оксидул
Водород
Банана гас
Специјални гасни смеши
Хлор
Фреон
Пропан бутан
Метан
Сулфур диоксид и други.

На локацијата на инсталацијата постојат следните производни единици и тоа:
- Полнилиница за гасови (О2, CO2, N2, Ar и гасни смеси во боци),
- Полнилница за фреон,
- Полнилница за течен хлор,
- Производство на водород (нова инсталација),
- Испитна станица,
- 4 Резервоари за гасови и тоа: резервоар за течен азот, резервоар за
течен аргон, резервоар за течен јаглероден двоксид и резервоар за течен
кислород,
- Магацини.
Во Табела II.2-1 прикажани се сите производни и помошни единици кои се поставени на
локацијата на инсталацијата

Технолаб доо Скопје

64

Табела II.2-1: Производни и помошни единици
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Вкупно



Производни и помошни единици
Влезна капија
Паркинг
Кружен тек, тротоари
Администрација
Испитна станица
Магацин
Полнилница за гасови
Догрејувач за O2
Испарувач за O2
Пумпа и резервоар за CO2
Пумпа и резервоар за O2
Громобран
Лесен кров - настрешница
Хала магацин
Контејнери за складирање на боци
Камионска вага
Мерен пункт
Производство – контрола
Лабораторија
Станица за неутрализација на хлор
Бетонско плато
Зелени површини
Пумпа и резервоар за Аргон
Пумпа и резервоар за Азот
Пумпа и резервоар за Азот
Пумпа и резервоар за Аргон
Пумпа и резервоар за кислород
Станица за преточување на цистерна на ТНГ
Боксови за складирање на неиспитани боци
Боксови за скалдирање на боци
Резервоар за ТНГ
Понилница за ТНГ
Станица за неутрализација на хлор
Станица за полнење на фреон
Ваги
Магацин
Базен за неутрализација на хлор

Површина [m2]
2.681
277
17
447

305
247

151
5.023
2.310

11.655

Полнилница на гасови

Во полнилницата за гасови има 4 станици за полнење на гасови и тоа: станица за
полнење на јаглеродендвоксид, станица за полнење на кислород, станица за полнење
на азот, станица за полнење на аргон и станица за полнење на гасни смеши.
Суровина која влегува во процесот на работа на Месер Вардар Техногас се течните
гасови: течен јаглероддвооксид, течен кислород, течен азот и течен аргон.
Течните гасови со цистерни се транспортираат до Месер Вардар Техногас, каде што се
врши преточување на течните гасови од цистерните во соодветните четири резервоари
за течен кислород, течен аргон, течен јаглероддвооксид и течен азот. Секој резервоар е
соодветно означен за гасот кој се складира во истиот.
Технолаб доо Скопје
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Слика бр.II.2-1: Резервоари за течни гасови
Технолошкиот процес го карактеризираат следните фази:
гасификација на течен О2, CO2, N2 и Ar,
полнење на гасовите О2, CO2 , N2 и Ar и гасни смеси во боци.
Течниот гас од резервоарот преку испарувачи се претвора во гас и преку инсталацијата
се транспортира до станиците за полнење на боци.
Инсталацијата во полнилницата за боци е поврзана со испарувачот преку цевковод.
Колекторите се вклучуваат и исклучуваат со помош на затворачки вентили. При
полнење на една линија од колекторот притисокот во линијата се контролира на
манометарот кој е инсталиран на таа линија. Кога притисокот на манометарот ќе дојде
до 150 бари, тогаш затворачкиот вентил на таа линија се затвора, а се отвара
затворачкиот вентил на другата линија.
На станицата за полнење на боци може да се полнат 40 боци истовремено, на
станицата за полнење аргон, колекторска линија со 18 боци, на станицата за полнење
на гасни смеши со аргон, колекторска линија со 18 боци. Кислородните боци се полнат
по 2 истовремено. Се работи под притисок од 150 бари.
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Слика бр.II.2-2, II.2-3, II.2-4 и II.2-5:Полнилница за гасови
Кога колекторската линија е исклучена се пристапува кон замена на полните со празни
боци, односно колекторот се припрема за работа да биде спремен кога ќе се исклучи
колекторот кој се полни, односно колекторот кој е во работа.
Припремата на колекторот за работа е следната: Празните боци се поставуваат покрај
колекторот, се врзуваат со ланци а потоа се вади заштитната капа, се прицврстува
вентилот на боцата со спирална бакарна цевка. При тоа треба да се внимава да се
постигне идеално дихтување на сите споеви.
Кога боците веќе се приклучени се отвараат вентилите на боците, а кога ќе заврши
полнењето на една колекторска линија, се отвараат вентилите на линијата која е
спремна за работа и полнењето на боците може да почне со постојана контрола на
притисокот на манометарот. Кога боците ќе се наполнат се исклучува колекторската
линија која била во работа, исклучувањето се врши по обратен пат од приклучувањето.
При вадењето на боците после затварањето на вентилите на боците и вентилите на
колекторската линија, задолжително се испушта притисокот од спиралните цевки и
колекторската линија со помош на растеретувачкиот вентил, чија испусна цевка е
изведена надвор од полнилницата. Предвидено е и ускладиштување на полните и
празните боци.
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Слика бр. II.2-6: Складирање на празни и полни боци
Над секој бокс за сместување на боци се поставуваат соодветни табли со натпис
“Полни боци” и “Празни боци”, како не би дошло до замена на боците.
Индустриските гасови јаглероддвооксид (CO2), аргон (Ar), кислород (O2), гасна смеса и
др. се складираат во соодветни боци. Сите овие боци, како и резервоарите под
притисок, имаат свој број и датум на испитување кое го врши фирмата АПАВЕ СЕЕ ДОО
СКОПЈЕ, акредитирано инспекциско тело бр.022.
Испораката на готовите производи до корисниците се врши во боци со најразлични
големини од 3 до 50l.


Полнилница за фреон

Полнилница на челични боци со средствата за ладење (фреон) кои што се гасови во
течна состојба како што се Р134А, Р404А, Р407Ц, Р410А и Р507, се состои од следните
одделенија:
o Складиште за полни и празни челични контејнери за средства за ладење со
зафатнина до 950 l и челични боци, со зафатнина од 12,5 l до 61 l како и челични
боци со други зафатнини.
o Полнилница за средства за ладење што се состои од следните станици:
Станица за полнење челични боци со соодветно средство за ладење,
Станица за празнење-извлекување на заостанато средство за ладење од
вратени челичните боци што треба да се полнат и
Станица за вакуумирање на челични боци што треба да се полнат со средство
за ладење.
Во склопот на овие 3 станици се наоѓа следната опрема:
- Две електронски ваги за мерење на тежината на челичните боци при полнење со
средства за ладење,
- Една електронска вага за мерење на тежината на контејнерите од кои се полнат
челичните боци,
- Пумпа за транспорт на средствата за ладење,
- Пумпа за празнење-извлекување на средствата за ладење,
- Вакуум пумпа,
- Анализатор за идентификација на типот на средствата за ладење,
- Компресор за производство на компримиран воздух за движење на пумпата за
транспорт на средствата за ладење и
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-



Цевководен систем за транспорт на средство за ладење што е снабден со рачни
и автоматски топчести вентили, манометри, филтри, сигирносни вентили,
совитливи цевни спојки, како и трансмитери за граничен притисок. Цевководниот
систем кој е делумно испорачан со пумпите претставува црева заштитени со
надворешна челична плетенка опремени со елементи како филтри, спојки и
вентили.

Полнилница за течен хлор

Полнилница на челични боци со течен хлор, се состои од следните одделенија:
o Складиште за полни и празни челични контејнери за хлор, со зафатнина до 800 l и
челични цилиндри, со зафатнина од 35 l до 150 l.
o Полнилница за хлор што се состои од следните делови:
- Електронска вага за мерење на контејнери при празнење на која е поставено
постолје со тркалца на кои лежи контејнерот што се празни.
- Вагата се тарира автоматски пред почетокот на секој нов циклус на празнење
т.е. при поставување на секој нов контејнер што треба да сенпразни.
- Челичен цилиндар за компримиран сув гас-азот, под притисок од 150 бар.
- Шест електронски ваги за мерење на тежината на челични цилиндри, при
полнење со течен хлор. На секоја од вагите може да се следи полнењето на
само еден цилиндар. Секоја од вагите се тарира автоматски пред почетокот на
секој нов циклус на полнење со течен хлор.
- Цевководен систем за транспорт на течен хлор и одвод на гасен хлор кон
скрубер. Цевководниот систем е снабден со рачни и автоматски топчести
вентили, манометри со дијафрагма, експанзионен сад и витливи цевни спојки,
сите наменети за работа со течен и гасен хлор под притисок.

Слика бр. II.2-7: Полнилница за хлор


Производство на водород (нова инсталација)

До крај на 2015 година се планира да се инсталира генератор за производство на
водород.
Природниот гас, метан (CH4) заедно со водена пареа ќе се внесува во реформатор при
што под влијание на топлина ќе се одвива каталитичка реакција при што ќе се создава
водород (H2) и јаглерод моноксид (CO). Добиениот гас ќе се пренесува во абсорбер под
притисок, каде ќе се одвива процес на прочистување, при што водородот се одвојува од
другите гасови и ќе складира во посебен сад. Останатите гасови ќе се складираат и ќе
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се користат како извор на топлина за загревање на реформаторот. На Слика II.2-8
прикажана е технолошката шема на производството на водород.

Слика II.2-8 Tехнолошката шема на производството на водород
Чистота на добиен водород: 99.5-99.999%
Капацитет: 150 Nm3/h
Притисок: 5bar
Димензии на опрема: 8000x3500x4000mm
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Испитна станица

Испитната станица на Месер Вардар Техногас дооел Скопје е акредитирана од
Институтот за акредитација на РМ со број на акредитација ИТ 036 и има решение од
Техничка инспекција за периодична инспекција на подвижни садови под притисок.
Во испитната станица се прави испитување (проверка) на празните боци и втиснување
на жиг како знак за исправност на боцата.
При пристигнувањето на боците, вработените ги проверуваат боците според жигот на
важност на боцата. Откако ќе се селектираат боците кои имаат постар жиг од 5 години
тогаш тие се одлагаат до означените места за складирање на боци за испитување. Исто
така доколку се идентификува дека на некоја боца и е потребно да се промени
вентилот, да се исчисти, да се репарира, исто така и овие боци се одлагаат на местата
за складирање на боци за испитување. Пред да започне процесот на ипитување на
боците, операторот кој го врши испитувањето мора да направи Прием на боците, со што
сите боци кои се примени за испитување се запишуваат во Прием на боци.
Откако ќе се направи приемот, на основа на овој прием на боци, Менаџерот на
Инспекциско тело или Техничкиот менаџер на лабораторија за испитување на садови
под притисок издава Работен налог за испитување на садови под притисок.
Постапката за испитување на боците е дадена во Упатството за испитување на боци.
Испитувањето на боците се прави во неколку чекори и тоа:
- Проверка на жигот од последното испитување,
- Визуелна проверка на надворешноста на боцата,
- Испуштање на гасот од боцата,
- Проверка на карактеристиките на боците,
- Отстранување на вентилот од боцата,
- Визуелна проверка на внатрешноста на боцата,
- Проверка на вентилот,
- Поправка на вентилот,
- Визуелна проверка на навојот на боцата,
- Хидростатско испитување,
- Сушење на боцата,
- Монтирање на вентил стар/нов,
- Втиснување на жиг,
- Евиденција на испитаните боци.
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Слика бр. II.2-8: Испитна станица
II.2.5. Инсталираната опрема
Во Табела II.2-2 прикажана е инсталираната опрема на локацијата на инсталацијата
Табела II.2-2: Инсталираната опрема на локацијата на инсталацијата

.Nо

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Машина Производител и тип
Испарувач 1- CRYOSTAR - 1/56/2250HP
лоциран во круг на компанијата
Испарувач 2- CRYOSTAR - 1/56/2250HP
Колска вага- UNIMAER - UK-50
Резервоар за течен Кислород - MESSER
GRIESHEIM
Резервоар за течен Јаглероден диоксид –
FEROX – 37442
Резервоар за течен Аргон - CHART FEROX VT16/16
Резервоар за течен Азот- UNIS по лиценца на
LINDE- T16 S250A
Резервоар за течен CO2,N2O
Резервоар ф.б 12350 за N2 V=26m3
Пумпа за Кислород - Elektromotoren scholzKPER 18028-6
Пумпа за Јаглероден диоксид- ASCO Carbone
Dioxide - LH 800 AR
Пумпа за Аргон - Wittenbecher & CO GMBH KPER 18028-6
Вакум пумпа – BUSCH - SV1016 8 000 ZZZZ
Котел за гас - ARISTON
Вулушкар MITSUBISHI 25 - MITSUBISHI MITSUBISHI 25
Пумпа за вакумирање во полниница Ar/N2/O2
L.RONNING – Машина за демонтажа и монтажа
на вентил - L.RONNING - S-266 97 HJARNARP
L.RONNING – Машина за хидростатско
испитување на садови под притисок L.RONNING - S-266 97 HJARNARP
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Локација

Количина

Производство

1

Производство
Производство
Производство

1
1

Производство
Производство
Производство

1
1
1
1

Производство
Производство
Производство

1
1
1

Производство

1

Производство

1

Производство
Администрација
Производство

1
2
1

Производство

1
1

Инспекциско тело

1
Инспекциско тело
72

.Nо
19
20

Машина Производител и тип
Вага SKALAR 200 LIBELA 4-200kg- LIBELA

30
31
32
33
34

Анализатор на гас – SERVOMEX - OA-570 O2
Analysator
Prufmitteluberwachum
Мерач на влага на Јаглероден диоксид - SHAW
DEWPOINT METER - 06-10130
Машина за сув мраз ASCO AP55
Пумпа за полнење фреон VANZETTY
Пумпа за полнење фреон за рециклажа VALUE
VRR 12l
Пумпа за вакумирање фреон ARIAZONE
Пумпа за циркулацина на раствор NaOH ARBO
Уред за идентификација на фреон ULTIMA ID
Уред за мерење вакум-притисок со трансмитер
WIKA
Уред за мерење CO2/О2/N2 OXYBABY
Уред за мерење вакум VC-9200
Машина за надворешно чистење на боци
Кран 2т Indena
Машина за пескарење ASCO

35

ASCO анализатор за одредување влага во СО2

36

АSCO анализатор за чистота на CO2

21
22
23
24
25
26
27
28
29

37
38
39
40

SHAW инструмент за одредување на влага во
гасови
Servomex 570 A инструмент за одредување %
кислород во гасови и гасни смеши
Servomex 4100 модул 1 ,
Одредување кислород во ppm во гасови
Servomex 4100 модул 3,
Одредување СО2 во % во гасови и гасни смеши

41

DRAGER Simultantest CO2

42

DRAGER MultiTest

43
44
45

Teledyne анализатор
Мерен систем за температура и влага во
просторија -Testo 608 H1
Мерен систем за температура и влага во
просторија -Testo 608 H1

Локација

Количина

Инспекциско тело
Лабораторија

1
1

Лабораторија
Лабораторија

1
1

Производство
Производство
Производство

1
1
1

Производство
Производство
Администрација
Администрација

1
1
1
1

Администрација
Администрација
Производство
Производство
Производство
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје
Лабораторија Битола
Лабораторија Скопје
Лабораторија Скопје

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Во Табела II.2-3 прикажани се вагите кои се инсталирани на локацијата.
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Табела II.2-3: Ваги кои се инсталирани на локацијата
Ред.

Вид на

Број

опрема

Модел

Тип

Класа/Опсег/Поделок

Сериски

Кол.

фабрички

Производител

број
1

Вага

Дигитална

PWI-E

III / 0.05-150 kg / 50g

01220

1

ESIT

2

Вага

Дигитална

ASKOMATIC

III / 0.05-150 kg / 50g

250612

1

ASKO

3

Вага

Дигитална

CI-4010

III / 0.05-150 kg / 50g

95040105

1

CAS

4

Вага

Дигитална

NT505A

III / 1-400 kg / 1 kg

250513

1

CAS

5

Вага

Дигитална

TX 300

III / 0.05-300 kg/ 50g

12789006

1

DINI
ARGEO

6

Вага

Дигитална

FS2000

III / 1-2000 kg / 1kg

2T070313

1

7

Вага

Дигитална

FS300

III / 0.05-300 kg / 50g

070313

2

8

Вага

Дигитална

SI150

III / 0.05-150 kg / 50g

150120414

2

Digital
weighting
indicator
Digital
weighting
indicator
Digital
weighting
indicator

Вид,тип и број на возила кои се сопственост на инсталацијата дадени се во Табела II.24.
Табела II.2-4: Вид,тип и број на возила кои се сопственост на инсталацијата
Вид на возило
Тип на возило
Број на возила
.Nо
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Цистерна за ТCO2
Цистерна за ТCO2
Цистерна за ТCO2
Цистерна за ТCO2
Цистерна за ТCO2
Цистерна за ТAr
Цистерна за ТО2
Цистерна за ТN2
Полуприлколка платформа
Камион " Турбо Зета "
PEUGEOT PARTNER
PEUGEOT PARTNER
PEUGEOT PARTNER
SKODA KOMBI
OPEL CORSA
VOLKSWAGEN PASAT
RENAULT MEGAN
SKODA ROOMSTER
MERCEDES BENZ комбе
Камион MAN
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Цистерна
Цистерна
Цистерна
Цистерна
Цистерна
Цистерна
Цистерна
Цистерна
Цистерна
Камион
Пикап
Пикап
Пикап
Пикап
Патничко
Патничко
Патничко
Патничко
Комбе
Камион

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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3. Прилог II.3. Развој и историјат на активностите на локацијата
MESSER е име на компанија кое веќе 111 год. се поврзува со индустриски гасови.
Messer Group произведува и ги снабдува своите купувачи со кислород, азот, аргон,
јаглеродендиоксид, водород, хелиум, инертни гасови за заварување, специјални гасови,
гасови за медицинска употреба како и широк спектар на гасни смеши.
Колку што е голем изборот на гасови, исто толку е широк спектарот на индустриски
гранки кои ги употребуваат гасовите и ги користат предностите на нивната специфична
употреба и знаењето на вработените во МЕСЕР. Некои од областите во кои се
употребуваат гасовите се: металната индустрија и индустријата за челик, хемиската
индустрија, прехранбената индустрија, фармацијата, автомобилската и електро
индустријата, медицината, технологиите за истражување и заштита на животната
средина. Позитивните особини и предности зборуваат сами за себе: преку 4.000
вработени, повеќе од 300 технологии за употерба на гасовите, преку 130 гасови и гасни
смеши, повеќе од 400 милиони евра инвестиција до 2008 год., 120 сопствени постројки.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС е формирана 1997 год како 100% германски капитал со
вкупно 5 вработени, со главна дејност продажба на технички и медицински гасови.
Во 1999 год. МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС ги пушта во работа полнилицата за кислород
и полнилицата за јаглеродендвооксид и го зголемува бројот на своите вработени на 8,
за да во наредните години со зголемување на обемот на работа и со ширење на
организацијата повторно да го зголеми бројот на вработените до 13.
Од септември 1999 година е во функција и лабораторијата за испитување на подвижни
садови под притисок.
Во јули 2009 год МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС станува сопственик на погонот за
производство на течен СО2, а со тоа и бројот на вработени се зголемува на 18. Погонот
е опремен со современа лабораторија за испитување на СО2.
Изградена е и нова полнилица за аргон и гасни смеши. Освен кислород и јаглероден
двоксид кои МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС ги полни, ги дистрибуира ширум Македонија и
сите видови технички гасови како аргон, азот, хелиум, водород, сите видови специјлни
гасови како и најразлични смеши.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС има продажни места ширум Македонија: Куманово, Крива
Паланка, Свети Николе, Кочани, Струмица, Гевгелија, Велес, Кавадарци, Прилеп,
Битола, Охрид, Гостивар и Тетово.
Со
сестриснките
организации:
МЕСЕР
ТЕХНОГАС АД-Белград, МЕСЕР Софија-Бугарија, МЕСЕР Албагас-Корца-Албанија,
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС-Скопје, има регионална соработка.
Поради широкиот спектар на стопански гранки во кои се употребуваат гасовите .
Организацијата има купувачи од различни бранши и континуирано снабдување на преку
300 купувачи.
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1. Прилог III.1. Управување и контрола на инсталацијата
Во МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, Скопје вработени се 28 работници.
Организационата поставеност во МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, Скопје е направена така
што ке можат сите прашања во врска со целите и активностите во компанијата да се
решаваат брзо, детално и ефикасно.
Раководниот тим во однос на животната средина посветува големо внимание со што
влијанието врз животната средина е сведено на минимум.
Во целокупниот технолошки процес се применуваат стандарди со цел унапредување на
квалитетот на производите.
Целата одговорност во поглед на примената на унапредувањето на животната средина
ја има Управителот кој понатаму ја насочува кон одговорниот работник.
Должности на одговорното лице се:
- мониторинг на целата опрема за намалување на загадувањето,
- тековно процена на еколошките перфоманси на инсталацијата,
- мониторинг на воспоставените процедури за управување со животната средина.
Лице кое е одговорно за прашањата од животната средина е Александар Павичевиќ
дипл.маш.инж., SHEQ Менаџер
Во МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, Скопје е вооспоставен систем за заштита на животната
средина.
Инсталацијата поседува Сертификат за управување со квалитет ISO 9001:2008,
Сертифкат за управување со животната средина ISO 14001:2004, Сертификат за
имплементиран систем за безбедност и здравје OHSAS 18001:2007.
Организациона шема на МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, Скопје е дадена на Слика III.1-1,
стр. 78 во Прилог III.1.
Во Прилог III, стр.79-81, дадени се Сертификатите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS
18001.
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Прилог III.1-1.

Слика III.1-1: Организациона шема на МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС, Скопје
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ПРИЛОГ III.1-2. Сертификат за имплементиран систем за квалитет ISO 9001:2008
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ПРИЛОГ III.1-3: Сертификат за имплементиран систем за заштита на животна
средина ISO 14001:2004
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ПРИЛОГ III.1-4: Сертификат за имплементиран систем за безбедност и здравје
OHSAS 18001:2007
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ПРИЛОГ III.2.Оценка за постојната состојба со животната средина
Оценка на Операторот на Инсталацијата е дека постојната состојба на управувањето со
животната средина ги задоволува барањата на современите трендови.
Политиката за заштита на животната средина го изразува разбирањето, определбата,
стратегијата и одговорноста на раководството за обезбедување на услови за работа кои
нема да претставуваат никаква опасност за загадувањето на животната средина.
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ПРИЛОГ IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ДРУГИ
СУПСТАНЦИИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА
1. Прилог IV.1 Листа на суровини и помошни материјали, супстанции,
препарати, горива и енергии употребени и произведени во
Инсталацијата
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1. Прилог IV.1 Листа на суровини и помошни материјали, супстанции,
препарати, горива и енергии употребени и произведени во Инсталацијата
 Суровини
Во Инсталацијата, се практикува стандардизирана постапка, во која се врши довоз на
гасовите и нивно ускладиштување, нивно полнење во соодветни боци, како и нивно
отстапување на заинтересирани купувачи, административни дејности, како и
магационирање на производи и слично.
Во овие постапки се употребуваат разни технички гасови како:
- Течен Аргон Ar
- Течен Азот N2
- Течен Кислород О2
- Течен јаглероден диоксид СО2
- Разладни флуиди – фреон R404
- Хлор
- Пропан бутан
- Течен хелиум
- Водород.
Течните гасови со цистерни се транспортираат до Месер Вардар Техногас, каде што се
врши преточување на течните гасови од цистерните во соодветните четири резервоари
за течен кислород, течен аргон, течен јаглероддвооксид и течен азот. Секој резервоар е
соодветно означен за гасот кој се складира во истиот.
Течниот гас од резервоарот преку испарувачи се претвора во гас и преку инсталацијата
се транспортира до станиците за полнење на боци.
Фаминот се користи за одмастување.


Готови производи

Кислородни боци
Кислородните боци се најстар и најраспространет начин на снабдување со кислород.
Освен што се применуваат во клиниките, својата улога ја имаат и за употреба во
домашни услови. Во зависност од потребите може да се избере 10 l, 5 l, или пак 3 l
кислородна боца.
Боци со азот
Се добива со ректификација на течен воздух на температура под -185°C. Се
испорачува во челични садови - боци, под притисок од 150 бара.
Во нормални услови азотот е во гасна агрегатна состојба. Тој е без мирис, не е отровен,
но е задушлив. Во нормални технолошки услови се однесува како инертен гас.
Преминува во течна состојба на -195°C и 1.013 бари.
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Азотот се употребува:
- како инертен гас во металургијата, хемиската индустрија, прехранбената
индустрија и во земјоделството;
- за транспорт на агресивни материи;
- за регулирање на калоричната вредност на горивните гасови;
- за синтезни смеши во хемиската индустрија;
- во течна агрегатна состојба за брзо ладење во индустријата, при производство
на храна, во медицината и ветерината, во научнотехничките истражувања.
Аргон
Се добива со ректификација на течен воздух (кислородни фракции) на температура под
-185°C.
Се испорачува во челични садови - боци, под притисок од 150 и 200 бара.
Во нормални услови аргонот е во гасна агрегатна состојба. Тој е инертен и не реагира
под никои стандардни технолошки услови. Преминува во течна состојба на -186°C и
1.013
бари.
Се употрeбува во:
• техниките на заварување, чист или во гасни смеши со CO, CO2, H2 и N2;
• металургијата за термичка обработка и производство на високолегирани челици,
за заштита на одлвиците, за десулфуризација итн.;
• електрониката за производство на полупроводници, во нуклеарната техника итн.
Водород
Водородот се добива со селективна адсорбција на примесите од сировиот водород (од
хлоралкални комплекси, електролиза на вода, парцијална оксидација на јаглеводороди
и јаглерод итн.)
Се испорачува во челични садови-боци, под притисок од 150 бара. Боците се
поединечни или во батерии – палети со заеднички вентил за полнење и празнење, во
батериите- садовите- боците се трајно вградени на транспортното возило или во течна
агрегатна состојба со специјални транспортни возила се испорачуваат до резервоарите
на корисниците.
Водородот под нормални услови е во гасовита агрегатна состојба. Не е отровен.
Запаллив е (границата на експлозивност во воздухот му е од 4 -94 %). Минималната
енергија на иницијацијата на палење е 0.02 mJ. Температурата на пламенот при
стехиометриско согорување 1930 оС.
Се применува во:
- процесите на согорување (индустрија на стакло, обработка на скапоцени
камења, сечење и заварување на металот),
- процесите на редукциона атмосфера во металургијата, рафинацијата на
металите, во термичката обработка на металите,.
- производството на полупроводниците,
- хемиската индустрија за производство на синтезни смеши, редукција,
хидрогенизација и десулфуризација,
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-

производството на електрична енергија,
инструменталните анализи,
метеорологијата и
електрониката.

Јаглерод диоксид
Се добива со прочистување на сиров јаглеродендиоксид од природни извори или од
процесите на хемиската индустрија и со втечнување.
Се испорачува во челични садови - боци, под притисок од 70-150 бара во течна
агрегатна состојба или се испорачува во течна агрегатна состојба со специјални
транспортни садови под притисок до садовите на корисникот на гасот.
Јаглеродниотдиоксид под нормални услови е во гасна агрегатна состојба.
Јаглеродниотдиоксид е без мирис, потежок од воздухот, задушлив и незапалив. Со
експанзија под притисок делумно преминува во цврста состојба (сув мраз).
Се применува во:
производство на пијалоци за газирање, заштита и преточување;
хемиската индустрија за добивање на карбонати, бикарбонати, ѓубрива, синтезни
смеши, за неутрализација на алкални раствори, во производството на бои итн.;
техниката на заварувањ, во металургијата, леарството, за ладење и заштита на
производите.
Сув мраз
Сувиот мраз е јаглероден диоксид во цврста агрегатна состојба на температура од 79оС. Сувиот мраз се произведува од течен јаглерод диоксид при контролирани услови
во специјлано конструирани машини. При овој процес прво настанува сув снег, а потоа
со компресија и сув мраз, кој се пресува низ “extruder” плоча, и така се добива производ
со различни димензии.
Сувиот мраз се испорачува во облик на пелети ( долгнавести валци), со пречник 3 mm
или 16 mm. Или во облик на блок димензии 25 cm x 25 cm x 40 cm, со просечна тежина
околу 25 kg.
Сувиот мраз има широка палета на употреба од ладење на храната и пијалоците во
кетеринг услугите, транспорт на крв, крвна плазма и органи на ниски температури, па се
до чистење и одмастување на различни површини по методот на Dry Ice Blasting.
Во продолжение на овој прилог дадени се Безбедносните листи на суровините и
готовите производи:
1. Течен Аргон
2. Компримиран Аргон
3. Течен CO2
4. CO2 боци
5. Течен N2
6. Течен N2O
7. Течен O2
8. Боци О2
9. Фреон
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10. Хлор
11. Пропан бутан
12. Хелиум
13. Водород
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1. Течен Аргон
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2. Компримиран Аргон
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3. Течен CO2
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4. CO2 боци
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5. Течен N2
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6. Течен N2O
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7. Течен O2
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8. Боци О2
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9. Фреон
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10.Хлор
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11.Пропан бутан

138

Технолаб доо Скопје
.

139

Технолаб доо Скопје
.

140

Технолаб доо Скопје
.

12. Хелиум
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13. Водород
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ПРИЛОГ V. РАКУВАЊЕ СО МАТЕРИЈАЛИТЕ
1. Прилог V.1. Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и
производи
2. Прилог V.2. Опис на управувањето со цврст и течен отпад во
инсталацијата
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1. Прилог V.1. Ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи
Ракувањето со суровини, горива, меѓупроизводи и производи е даденo во чекори и тоа:
- Чекор бр. 1 - Известување на потрошувачот/Менаџерот на производство
- Чекор бр. 2 – Преточување на течен гас од цистерна во резервоар или од
резервоар во цистерна,
- Чекор бр. 3 – Контрола на квалитетот на течниот гас во резервоарот,
- Чекор бр. 4 – Попнење на боци со гас,
- Чекор бр. 5 – Прочистување на инсталацијата за полнење на боци со гас
- Чекор бр. 6 – Анализа на квалитетот на наполнетите боци со гас
- Чекор бр. 7 – Складирање на наполнетите боци и испорака


Чекор бр. 1 - Известување на потрошувачот/Менаџерот на производство

На влезот на транспортерот на просторот на Месер Вардар Техногас, тој е должен да го
извести Менаџерот на производство. Доколку е потребно, тој треба да го измери
возилото на камионската вага која се наоѓа во кругот на компанијата. За испорака на
секој течен гас, потребно е да се достави анализа од производот. Транспортерот мора
да биде обучен за преточување на течни гасови.
Транспортерот кој испорачува Течен гас, Течен Кислород, Течен Јаглероден диоксид,
Течен Аргон, Течен Азот, мора да достави сертификат за квалитет на гасот кој го
испорачува.
Доколку транспортерот треба да полни течен гас, мора да се направи анализа на
останатата количина на гас во цистерната (доколку е можно) или задолжително да се
прочисти цистерната со продувување од најмалку 3-5 минути!
Ова претставува Контролна точка бр.1


Чекор бр. 2 – Преточување на течен гас од цистерна во резервоар или од
резервоар во цистерна

Во овој чекор од процесот, задолжително се прочистуваат/продувуваат цревата за
петочување. Постапката за преточување на течен гас од цистерна во резервоар или од
резервоар во цистерна е опишана детално во процедутите за преточување:
- Упатство за полнење на резервоар за СО2 и
- Упатство за полнење на резервоар за кислород, азот и аргон.
Ова претставува Контролна точка бр.2
Складирањето се врши во надземни челични резервоари и тоа во:
1. Резервоар за течен CO2, бр. 940912-1, тип: KTCV 10000, V=10.000 l
2. Резервоар за течен CO2, бр. 37442, тип: /, V=26320 l
3. Резервоар за O2, бр. 3250281, тип: / , V=32400 l
4. Резервоар за течен аргон бр. 52719, тип: VT 16/19, V=16340 l
5. Резервоар за течен аргон бр. 4205659, тип:EF/10000:15, V=11150 l
6. Резервоар за течен азот бр. 2416, тип: T16S250A, V=26358 l
7. Резервоар за течен азот бр. SCH 12350, тип: / , V=26329 l
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Слика бр.V.1-1: Резервоари за течни гасови


Чекор бр. 3 – Контрола на квалитетот на течниот гас во резервоарот

Редовно според планот за анализа и контрола на течните гасови, се врши анализа на
квалитетот на течните гасови во резервоарот. Анализата на течниот гас се прави после
преточувањето во резервоарот, за секоја шаржа на полнење на резервоарот и боците.
Ова претставува Контролна точка бр.3
Со спроведување на анализа на течниот гас во резервоарот, компанијата Месер Вардар
Техногас го гарантира квалитетот на течниот гас кој од резервоарот ќе се наполни во
цистерната и ќе се испорача кај потрошувачот.


Чекор бр. 4 – Попнење на боци со гас

Полнењето на боци со гас е детално опишан во следните документи:
- Упатство за ракување со боци за кислород,
- Упатство за ракување со боци за CO2 v3,
- Упатство за ракување со боци за аргон,
- Упатство за ракување со боци за азот.
Во овој чекор од процесот на производство/полнење на гасови, од особена важност е
чистотата на боците за гас. Бидејќи атмосферскиот воздух содржи различни нечистотии
и количини на влага, сите боци во компанијата Месер Вардар Техногас, кои треба да се
полнат или оние над кои е спроведено испитување и периодичен преглед,
задолжително се вакумираат!
Со вакумирање на боците се врши чистење на боцата и се отстрануваат сите
нечистотии и неквалитетен/контаминиран гас кој е останат од претходна употреба. Исто
така со вакумирањето (покрај сушењето на боците) се прочистуваат од влага.
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Деталниот опис на процесот на вакумирање е опишан во следните документи:
- Упатство за ракување со боци за кислород,
- Упатство за ракување со боци за CO2 v3,
- Упатство за ракување со боци за аргон,
- Упатство за ракување со боци за азот.
Ова претставува Контролна точка бр.4
 Чекор бр. 5 – Прочистување на инсталацијата за полнење на боци со гас
Откако боците за полнење ќе се поврзат на инсталацијата за полнење, вентилите на
боците за затворени, се врши прочистување на инсталацијата за полнење. Ова се врши
со цел да се исчисти инсталацијата од претходните полнења на технички гасови или од
опасноста на навлегување на нечистотија во инсталацијата.
Ова претставува Контролна точка бр.5

Слика бр.V.1-2 и V.1-3: Боци во испитна станица и во полнилница
 Чекор бр. 6 – Анализа на квалитетот на наполнетите боци со гас
После полнењето на боците со гас, редовно, според планот за анализа и контрола на
наполнетите гасови, се врши анализа на квалитетот на наполнетите боци со гас.
Ова претставува Контролна точка бр.6
 Чекор бр. 7 – Складирање на наполнетите боци и испорака
Овој чекор е од голема важност, бидејќи боците кои се наменети за прехранбена
индустрија и медицинска употреба се скалдираат одделно од боците кои се наменети за
техничка употреба. Поради ризикот од испорака на погрешен тип на гас, боците
задолжително се обележуваат со посебни ознаки за прехрана и медицина кои се
разликуваат од налепниците и ознаките за технички гасови.
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Ова претставува Контролна точка бр.7

Налепница за технички гас

Налепница за прехранбен гас

Налепница за медицински гас
Описот на процесот на ракување со суровини, горива, меѓупроизводи и производи
шематски е прикажан на Слика бр.V.1-4.
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Почеток на процес

Известување на потрошувачот /
Менаџерот на производство

Анализа на
цистерна или
прочистување
на цистерна

Не

Дали има
сертификат
за анализа

Да
Сертификат за
анализа
Сертификат за
анализа

К1
Преточување на течен гас од цистерна во
резервоар или од резервоар во цистерна

Во овој чекор од процесот, задолжително се
прочистуваат/продувуваат
цревата
за
преточување.

К2
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Контрола на квалитетот на течниот гас во
резервоарот / Анализа на гасот во резервоарот

К3

Пренамена на
гасот за
техничка
употреба

Не

Дали квалитетот
на гасот ги
задоволува
барањата

Да

Попнење на цистерна
со течен гас

Испорака на цистерна
кон потрошувач

Крај на полнењето
/процесот.

Сертификат за
анализа

Попнење на боци со гас / ВАКУМИРАЊЕ НА
БОЦИТЕ

К4

Прочистување на инсталацијата за полнење на
боци со гас

К5

Анализа на квалитетот на наполнетите боци со
гас
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Пренамена на
гасот за
техничка
употреба

Не

Дали квалитетот
на гасот ги
задоволува
барањата

Да

Сертификат за
анализа

Сертификат за
анализа

К6

Складирање на наполнетите боци и испорака

К7

Испорака на боци кон потрошувач

Крај на полнењето /процесот.

Слика бр.V.1-4: Шематски приказ на процес ракување со суровини, горива,
меѓупроизводи и производи
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Течна и гасовитата фаза на готови производи се транспортираат низ цевководи.

Слики бр. V.1-5, V.1.-6 и V.1.-7: Дел од цевните инсталации и надземни линии
Готовите производи oсвен во боци, испораката се врши со помош на автоцистерни.

Слика бр. V.1-8: Автоцистерни за транспорт на медицински и индустриски гасови
Цевководите и резервоарите редовно се прегледуваат и испитуваат од страна на ТЦИ
Еуро Церт Скопје и Цирко Скопје, инспекциски тела. Исто така и автоцистерните
поседуваат сертификат за исправност на возила наменети за превоз на опасни
материи.
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2. Прилог V.2. Опис на управувањето со цврст и течен отпад во
инсталацијата
Од работата на инсталацијата при процесoт на испитување на исправност на боцата
како опасен отпад се јавува:
- Отпад од пакување, празни садови под притисок (неисправни челични безшавни
боци), 15 01 11* .
Испитвањето на исправноста на боцата се реализира во неколку фази и тоа:
- Проверка на жигот од последното испитување
- Визуелна проверка на надворешноста на боцата
- Испуштање на гасот од боцата
- Проверка на карактеристиките на боците
- Отстранување на вентилот од боцата
- Визуелна проверка на внатрешноста на боцата
- Проверка на вентилот
- Поправка на вентилот
- Визуелна проверка на навојот на боцата
- Хидростатско испитување
- Сушење на боцата
- Монтирање на вентил стар/нов
- Втиснување на жиг
- Евиденција на испитаните боци
Доколку во процесот на испитување се утврди дека некоја боца е оштетена, или има
загубено од својата тежина повеќе од дозволените граници, таа боца мора да се отфрли
од употреба и не смее да се користи понатаму. За овој тип на боци се изработува
извештај за Отфрлени боци од употреба. Овие извештаи се чуваат кај одговорното лице
и еден примерок се дава на корисникот на боцата. Откако ќе се складираат боците кои не
се употребливи, на крајот на годината се врши отпис на истите и се уништуваат согласно
EN нормите и ISO стандардите(Rejection and rendering cylinder unserviceable transportable
gas cylinders EN ISO 6406 paragraph 16).
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Овој вид на отпад (неисправни челични безшавни боци) привремено се одлага во
посебени боксови кои се поставени на самата локација и истиот навремено се подига од
страна на овластена фирма Екоцентар 97 дооел Скопје.

Слика бр.V.2-1: Бокс за неисправни боци
Во текот на редовното работење на инсталацијата се очекува создавање и на следниот
вид на отпад:
- Комунален цврст отпад, 20 03 01,
- Отпад од пакувања, хартија и картон 15 01 01,
- Отпад од метал 15 01 04.
На локација на инсталацијата создадениот комунален цврст отпад се собира во метален
контејнер кој е поставен на самата локација и истиот редовно се празни од страна на ЈП
Комунална хигиена Скопје.
Отпадот од пакување од хартија и картон се собира во посебен контејнер во кругот на
инсталацијата и истиот редовно се празни од страна на Дуропацк АД Скопје.
Отпадот од метал (метални вентили од неиправни боци, регулатори и друг отпад од
метал) се собира во посебни кутии. Задолжена за превземање на овој отпад е фирмата
Екоцентар 97 дооел Скопје.

Слика бр.V.2-2: Отпад од метал
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Годишните количини на отпадние материи кои се јавуваат на овој локалитет дадени се
во табелите V.2.1 i V.2.2 приложени во Анекс 1 – Табели, стр.29 - 30.
Во продолжение на Прилог V.2, стр. 162- 167 прикажани се Договорите со фирмите кои
го откупуваат и транспортираат отпадот од локација на инсталацијата.
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1. Договор со ЈП Комунална хигиена Скопје
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2. Договор со Дуропацк АД Скопје
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3. Договор со Екоцентар 97 дооел Скопје
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ПРИЛОГ VI. ЕМИСИИ
1. Прилог VI.5. Емисии на бучава
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1. Прилог VI.5. Емисии на бучава
Извор на емисии на бучава од инсталацијата е:
- работата на опрема и апарати,
- работата на моторните возила што вршат дотур на гасови и танкираат гасови,
- работата на возилата што подигнуваат отпад.
Од извршените мерења на нивото на бучава од работата на инсталацијата, надвор во
животната средина, на четири мерни места, констатирано е дека бучавата што се
пренесува во животната средина, е во границите на максимално дозволените
вредности.
Интензитетот на бучава на четири мерни точки изнесува;
- мерно место 1---------------------- Leq= 39,879 dB (А), -задоволува
- мерно место 2--------------------- Leq =36,032 dB (А), -задоволува
- мерно место 3--------------------- Leq =50,700 dB (А), -задоволува –
- мерно место 4--------------------- Leq =44,484 dB (А), -задоволува
Заради избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти врз човековото
здравје и врз животната средина, операторот ќе ги следи пропишаните гранични
вредности на нивото на бучава кои се однесуваат на ограничување на нивото на сите
извори на бучава, вклучувајќи ги; временскиот период, месттоположбата на изворот и
видовите на подрачјата и областите во кои се создава бучавата согласно Правилникот
за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник на РМ
бр.147/08).
За располагање со точни податоци на нивото на бучавата, операторот ќе врши редовни
мерења согласно обврските за мониторинг, па соодветно на тоа ќе се преземаат и
мерки за намалување на истата, доколку постои зголемено ниви изнад максимално
дозволените концетрации.
Во продолжение на овој Прилог прикажан е Извештајот од извршени мерења на ниво на
бучава направен од страна на ХА-ЕМ, Прилеп со овластување за вршење стручни
работи за заштита и унапредување на животната средина и природата.
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ПРИЛОГ

VII.

СОСТОЈБИ НА ЛОКАЦИЈАТА
ВЛИЈАНИЕТО НА АКТИВНОСТА

И

1. Прилог VII.1.1. Опишете ги условите на теренот на инсталацијата
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1.Прилог VII.1.1. Опишете ги условите на теренот на инсталацијата
Врз содржината и квалитетот на животната средина покрај човекот, како генератори на
деградацијата на животната средина се јавуваат и природните фактори, односно,
абиотските и биотските фактори, кои се во константна меѓусебна зависност.
Имајќи во предвид дека човекот како дел од природата, претставува главен протагонист
на процесите на нејзината трансформација, се наметнува потребата од воспоставување
одредени рамки на насоки на неговото дејствување.
Така при секоја интервенција на човекот, во било кој дел од просторот мора да се води
сметка за релацијиите кои владеат во природата и за последиците кои ќе произлезат од
интервенциите што се планираат, за да не дојде до загрозување на рамнотежата на
екосистемите во општината.
Според постоечките податоци за состојбата со загадувањето на животната срадина,
подрачјето каде што е изградена инсталацијата спаѓа во редот на понеоптеретените
амбиенти со разновидни загадувачки материи.
Од аспект на географска поставеност, ако се имаат предвид: растојанијата од
најблиските станбени објекти, поврзаноста со останатата инфрастуктура – колекторска
водоводна и канализациона мрежа, патната и железничка комуникација, како и некои
други особености, локалитетот поседува солидна местоположба.
Врз содржината и квалитетот на животната средина покрај човекот, како генератори на
деградацијата на животната средина се јавуваат и природните фактори, односно,
абиотските и биотските фактори, кои се во константна меѓусебна зависност. На
животната средина околу локацијата на предметниот објект, односно подрачјето каде
што е лоциран објектот, значајно е влијанието на: геолошкиот состав, теренот, климата
и хидрографијата, како и основните и релевантни фактори.


Геологија

Подрачјето на Скопска котлина претставува сегмент од некогашната езерска фаза на
развиток на скопскиот басен, за што сведочат огромните депозити на езерски сегменти.
Котлината формирана е од младиот терцер и квартер со постепено повлекување на
неогеното езеро и нејзините морфолошки облици се резултат на тектонски движења и
ерозивни процеси. Теренот претставува квартерна депресија и се карактеризира со
крупно-зрнести, добро гранулирани и добро сложени чакално песочни алувијални
сегменти.


Климатски карактеристики на подрачјето (клима, температура, врнежи,
ветрови)

Влијанието на објектот на непосредната околина е тесно поврзано и со метеоролошките
услови, како и надморската височина и морфологија на теренот.
Од еколошки аспект, скопската котлина со своите орографски, а особено со климатските
карактеристики, се одликува со неповолни топоклиматски специфичности.
Просечната надморска височина на котлината изнесува 260 m, и претставува “краен
залив” до кој се чувствуваат топлите воздушни струења по долината на реката Вардар
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од Егејско Море и претставува посебен термички реон во кој изразито се манифестира
котлинскиот карактер на температутрниот режим.
Средно годишната температура на воздухот за 30 годишен период изнесува 12,5 0C.
Средно месечните температутри на зимските месеци се над нулата со апсолутен
минимум во јануари кој изнесува - 25,6 0C.
Загреаноста на почвата во летните месеци условува високи летни температури на
воздухот. Апсолутно максималната температура изнесува 41,5 0C.
Температурни инверзии на воздухот во Скопската котлина се јавуваат во сите месеци
во годината, но сепак нивната појава со сите свои неповолни манифестации е изразена
во зимските месеци, најчесто при антициклонални состојби. Температурната разлика
при инверзна состојба меѓу најниските делови од котлината и околните планински
масиви, во зимските месеци, може да достигне и до 10 0C, во зависност од интензитетот
и дебелината на инверзниот слој.
Во зимските месеци Скопската котлина се одликува со зголемена зачестеност на
денови со магла која најчесто е од радијационен карактер. Маглата се јавува во сите
часови од деноноќието, но со најголема зачестеност во утринските часови, а во
периодот од ноември и заклучно со февруари, најчесто се јавува како густа магла, а
дебелината на магливиот слој (висината) се движи и до 75m. Просечно годишно во
Скопската котлина има 63 денови со магла.
Врнежите во Скопската котлина се главно дожд, а во зимските месеци се јавуваат и
снежни врнежи. Просечен годишен број на денови со снежен покривач изнесува 25.
Просечно годишно траење на сончевото зрачење во котлината изнесува 2.102 часови,
што укажува дека има многу повеќе облачни денови, а значително помалку ведри
денови.
Во Скопската котлина се јавуваат ветрови од сите правци и меѓуправци, но по долината
на река Вардар и по целата котлина преовладува ветерот Вардарец од северозападен
правец, југоисточен и јужен правец.
Во градскиот дел од котлината со најголема зачестеност е западниот ветер со просечна
годишна зачестеност од 124 ‰ и средна годишна брзина од 2,5 m/s. Во отворениот
источен дел на Скопската котлина режимот на ветровите доста се разликува од
градскиот дел. Овде со најголема зачестеност се јавува северниот ветер, просечно
годишно со 142 ‰ со средна брзина 3,9 m/s (Слика бр. VII.1-1: Ружа на зачестеноста на
правците на ветерот за Скопје - Зајчев рид)
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Слика бр. VII.1-1: Ружа на зачестеноста на правците на ветерот за
Скопје - Зајчев Рид


Структура на населените места, социлошки и културолошки параметри на
подрачјето

Инсталацијата е лоцирана во Источната Индустриска Зона, во општината Гази Баба,
Скопје. Локација на инсталацијата определена е на Катастарската парцела бр. 479/4, во
Катастарската општина Маџари, со вкупна површина од 11.665,00 м2.
Во однос на околните објекти инсталацијата го има следното опкружување:
- на југоисток се граничи со Промес Доо Скопје,
- на југ се граничи со Турнел (градежна фирма) и бензинска пумпа,
- на исток се граничи со Фобас (хемиска фирма)
- на север се граничи со локален пат и приватна фирма.
Во непосредна близина на инсталацијата нема институции и/или објекти, во кои се
вршат зрдавствени, социјални или образовни дејности.
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ПРИЛОГ

Х.

ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ
ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ

И

НАЈДОБРИ

1. Прилог Х.1 Еколошки аспекти и најдобро достапни техники
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1. Прилог Х.1 Еколошки аспекти и најдобро достапни техники
Инсталацијата сите свои активности ги реализира во насока на постојано подобрување
на технолошкиот процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со
постојано водење на грижа за животната средина.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС дооел Скопје користи техники кои се блиски до најдобрите
можни техники за складирање на технички гасови, полнење на боци со гасови и
снабдување на потрошувачите со гасови. Целта кон која што се стреми инсталацијата е
преку соодветно производство да се постигне соодветен стандард и квалитет на
готовиот производ, но при тоа да не дојде до нарушување на состојбата со животната
средина.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС дооел Скопје се придржува кон упатствата на животната
средина кои се развиени од страна на компанијата Messer Group, Gases for life како
основа на својата дејност со:
- намалување на влијанието на своите производи и услуги на животната средина,
- намалување на количините на отпад,
- обезбедување на оперативните принципи, процеси, процедури и средства за
имплементација на еколошките насоки земајќи ги во предвид најдобрите
достапни технологии,
- правење на проценка на влијанието врз животната средина пред изградбата на
нови или изменување на постојните објекти,
- со намалување на потрошувачката на енергија и каде што е можно, повторна
употреба на материјали во економски остварлив начин,
- подобрување на енергетската ефикасност во производството на гасови,
- подобрување на транспорт на технички гасови со цистерни,
- подобрување на транспорт на гасови во боци (боци со подобри карактеристики).


Полнилница за CO2

Предвидена мерка за намалување на емисијата на стакленички гасови согласно
референтните документи за најдобро достапни техники за производство на органски
хемикалии на Европската Комисија (Reference Document on Best Available Techniques in
the Large Volume Organic Chemical Industry (February 2003) е зафаќањето на јаглерод
диоксид (CO2).
Со оглед дека технолошката линија за полнење на јаглерод диоксид во Месер Вардар
Техногас Скопје е автоматизирана може да се констатира дека ги исполнува барањата
за заштита на животна средина.


Полнилница за фреон

Во фирмата Месер Вардар Техногас Скопје, поставена е и опрема за полнење на
средства за ладење во челични боци.
Во согласност со Монтреалскиот протокол, во оваа инсталација не се користат
хлорирани средства за ладење туку се користат флуоро-јагленоводородни средства за
ладење кои имаат 0 потенцијал за намалување на озонот (ОДП) т.е. тие немаат никакво
влијание врз постојаноста на озонската обвивка во Земјината атмосфера.
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Меѓутоа, како овие средства за ладење имаат влијание на општото затоплување на
земјата тие не смеат да се најдат во атмосферата.
Со цел да се елиминира испуштањето, излевањето или воопшто појавата на овие
средства за ладење во атмосферата, во овој објект се користи соодветна опрема која
заедно со воведените постапки и мерки преку затворен систем на работа тоа го
оневозможува.
Предвидените мерки и постапки обезбедуваат максимална сигурност при работата за
да се избегне било каква појава на средствата за ладење во течна или гасна состојба
во животната средина т.е нивното влијание на почвата и во воздухот.


Полнилница за течен хлор

На локацијата на инсталацијата постои постројка за абсорпција на хлорен гас.
При тоа, избрана е опрема и изработена е инсталација за сигурносно преточување на
течен хлор од контејнери со количина на хлор од 500 и 1000 kg, во челични цилиндри со
различна зафатнина во согласност со најповолната постапка за да преточувањето се
одвива брзо, едноставно и безбедно.
Полнењето е проектирано така да процесот на полнење се следи од започнувањето на
полнењето до неговото завршување.
За безбедно работење на полнилницата се користи постојната постројка за
неутрализација на хлорен гас. Заостанатата количина на хлорен гас во цевководниот
систем и на приклучната опрема се одведува на неутрализација во постојниот систем.
На локацијата поставен е алармен систем кој ја детектира присутната концентрација и
веднаш алармира во услови на зголемена концентрација на хлор.
Предвидени се сите мерки и постапки за да се обезбеди максимална сигурност при
работата за да се избегне било какво излевање на течен или гасен хлор во околината
т.е на почвата и во воздухот.
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ПРИЛОГ XI. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ
1. XI.1. Вовед
2. XI.2. Законски прописи и регулативи
3. XI.3. Програма за подобрување
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Прилог XII. Програма за подобрување на работата на инсталацијата и заштитата на
животна средина
XI.1. Вовед
Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети,
притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и
водејќи грижа за животната средина, МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС дооел Скопје
издвојува и дел од својот буџет за вложување во заштита на животната средина и
безбедност и здравје на вработените.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС дооел Скопје секогаш се стреми кон најновите
достигнувања на полето на заштита на животната средина.
XI.2. Законски прописи и регулативи
Како резултат на дејностите кои што се извршуваат во рамките на инсталацијата, а се
со цел спречување или онаму каде што е возможно намалување на емисиите во воздух,
вода или почва, а со тоа и постигнување на високо ниво на заштита на животната
средина во целина, во согласност со:


Директивата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето 96/61/



Закон за животна средина (Службен весник на РМ Бр. 53/05; 81/05, 24/07, 159/08,
83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13),



Закон за квалитет на амбиентниот воздух (Службен весник на РМ Бр. 67/04,
92/07, 35/10, 47/11, 100/12),



Правилник за методологија на мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух
(Сл. Весник на РМ бр. 138/2009),



Закон за водите (Службен весник на РМ Бр. 87/08, 6/09; 161/09, 83/10, 51/11,
44/12, 23/13),



Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води
(Сл. Весник на РМ бр.68/04, 28/06, 103/08),



Закон за снабдување со вода за пиење, дренажа, третман и одведување на
урбани отпадни води (Сл. Весник на РМ бр.03/00; бр.68/05; бр.28/06),



Правилник за условите, начинот и граничните вредности на емисија за
испуштањето на отпадните води по нивното прочистување, начинот на нивно
пресметување, имајќи ги во предвид посебните барања за заштита на
заштитените зони (Службен весник на РМ Бр 81/11),



Правилник за начинот на пренос на информациите од мониторингот на
испуштените отпадни води, како и формата и содржината на образецот со кој се
доставуваат податоците (Службен весник на РМ Бр 108/11),
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Правилник за содржината и начинот на подготвување на информациите на
картографските прикази за активностите за мониторинг на водите (Службен
весник на РМ Бр 148/09),



Законот за управување со отпад (Сл. весник бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08,
134/08, 09/11, 123/12 год.),



Законот за заштита од бучaва во животната средина (Службен весник на РМ Бр.
79/07, 124/10, 47/11),



Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина
(Сл.весник на РМ бр. 147/2008),



Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ Бр. 67/04,14/06, 84/07,
13/13),



Закон за заштита и спасување (Службен весник на РМ Бр. 36/04, 49/04, 86/08,
124/10, 18/11),



Закон за пожарникарство (Службен весник на РМ Бр. 67/04, 81/07),



Правилник за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да
се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари, другата
противпожарна опрема, средствата за гаснење на пожари и противпожарните
апарати, нивното одржување во исправна состојба, посебното обележување и
достапноста за употреба (Сл. весник на РМ бр.74/2006),



Правилник за изборот на видовите и на количините на противпожарните апарати
со кои треба да располагаат правните лица и граѓаните, како и за критериумите
што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат сервисен преглед и
контролно испитување на противпожарните апарати (Сл. весник на РМ бр.
105/2005),



Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник на РМ бр.92/07, 136/11,
23/13, 25/13 и 53/13).

инсталацијата ќе даде свој придонес кон зачувување на животната средина.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС дооел Скопје користи техники кои се блиски до најдобрите
можни техники за складирање на технички гасови, полнење на боци со гасови и
снабдување на потрошувачите со гасови. Целта кон која што се стреми инсталацијата е
преку соодветно производство да се постигне соодветен стандард и квалитет на
готовиот производ, но при тоа да не дојде до нарушување на состојбата со животната
средина.
XI.3. Програма за подобрување
Заради заштита на животната средина од работата на инсталацијата, во процесот на
вршење на дејноста, операторот предвидува соответна Програма за заштита на
животната средина, како преглед и проценка на влијанијата врз животната средина,
интензитетот и траењето на влијанијата кои што треба да се спречат и намалат, како и
мерките за заштита на животната средина.
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Инсталацијата има применето мерки за спречување на загадувањето кои се вклучени
во процесот и на крај од процес, а кои се веќе опишани во Барањето за добивање А
интегрирана еколошка дозвола.
Од инсталацијата не се евидентирани главни (точкасти) испусти на отпадни гасови и
загадувачки супстанции во воздухот во животната средина.
Од процесите на работа на инсталацијата, со оглед на квалитетот на инсталациите, не
постои фугитивна емисија, односно испуштање или истекување на супстанции (смеса
или препарат во форма на суровина, производ, нус производ, остаток или
полупроизвод).
Фугитивните емисии на јаглерод диоксид, кислород, азот, аргон и компримиран воздух за
индустриски потреби се резултат на загубите што се јавуваат во тек на производството,
полнењето, складирањето и дистрибуцијата на технички гасови. Високата
автоматизација и сигнализција со која се води процесот, ги прави овие загуби
минимални.
Отпадните води од санитарните потреби, преку систем на фекална канализација, се
одведуваат од просторот и на ниво на целата локација се испуштаат во фекалната
канализациона мрежа на ниво на град, поради што нема да претставуваат опасност по
животната средина.
Отпадот што се создава на локацијата на инсталацијата се селектира и собира во
соодветни контејнери, а потоа се превзема од страна на овластени превземачи на
отпад.
Како предложена мерка може да се земе: намалување на создавањето на отпадни
материи, редовно одвојување и селекција на отпадот според категоријата и опасноста и
редовно подигнување и отстранување на отпадот од страна на овластениот оператор.
Целата дворна површина на инсталацијата е бетонирана и нема можност за емисија во
почва и подземни води.
Инсталацијата располага со нови современи возила за транспорт на готовиот производ,
а за нивно одржување задолжен е надворешен овластен сревисер.
Со Програмата за подобрување се предвидува:
- намалување на потрошувачката на суровини и енергија (Оптимизација на
процес),
- навремен мониторинг на нивото на бучава,
- намалување на емисиите на штетни материи во животната средина со правилно
складирање, третман и обработка на отпадни материи.
Инсталацијата во својата Програма за подобрување на работата на инсталацијата и
заштитата на животната средина предвидува едукација и тренинг обука на сите
вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната
средина.
Со Програмата за подобрување предвидени се мерки за спречување и намалување на
негативните влијанија врз животна средина кои ќе се реализираат во согласност со
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Планот за следење на состојбата на животната средина во фаза на работење (Табела
бр.1 Мониторинг план).
Планот ги содржи следните информации:
¾ медиум и параметар кој се следи;
¾ локација на која се следи параметарот;
¾ начин на следење на параметарот и/или вид на опрема која ќе се користи;
¾ колку често се врши следењето (мониторингот);
¾ кој е одговорен за следењето на параметрите.
Tабелa бр. 1: План за следење на состојбата со животната средина (мониторинг план)
во фаза на вршење на дејноста
Начин на мерење
Параметар кој Локација на мерно
/вид на мониторинг
се следи
место
опрема
Селекција и
одлагање на
Место за
одредено место и
Создаден
складирање на
навремено подигање
отпад
од страна на
отпад
овластена
надворешна фирма
Со соодветна мерна
Ниво на
Во околина на
опрема страна на
бучава
инсталацијата
акредитирирана
лабораторија

Зачестеност/
фрекфенција на
мерењата

Постојано

Еднаш годишно

Одговорен субјект

Операторот

Операторот

Со реализација на планот за мониторинг на животната средина ќе се добијат податоци
кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на животната
средина (воздух, вода, почва), како и следење на ефектите од применетите мерки за
ублажување.
Исто така, планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите
вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го контролираат
процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.
Основните цели на планот се:
¾ Да се потврди дека договорените услови се соодветно спроведени,
¾ Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените
гранични вредности,
¾ Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени,
¾ Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат
придобивките во однос на заштитата на животната средина.
Посебна група на мерки се мерките со кои со активна промена на системот на
управување со операциите и најсоодветно користење на ресурсите, ќе се постигне
минимално загадување на животната средина.
Овие мерки во себе ги опфаќаат следниве акции:
o изработка на правилници за користење и одржување на опрема и алати,
o оптимизација на временскиот и просторен распоред на планираните активности,
o оптимизација на интензитетот на планираните активности,
o разработка на мерки за контрола на работењето и придржувањето до
соодветните проектирани параметри и правилници.
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Остварувањето на така избраните и насочени мерки и активности, би требало да дадат
позитивни ефекти во насока на заштита на животната средина. Суштинско за
ефикасноста на сите овие мерки е нивното брзо планирање и операционализирање.
МЕСЕР ВАРДАР ТЕХНОГАС дооел Скопје главно ги има остварено потребните
техничките подобрувања за работа на инсталацијата и заштита на животната средина и
нема значително влијание врз загадувањето на на животната средина.
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ПРИЛОГ

XII. ОПИС НА ДРУГИ ПЛАНИРАНИ
ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ

1. Прилог XII.1. Спречување на несреќи и итно реагирање
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1. Прилог XII.1. Спречување на несреќи и итно реагирање
Во Месер Вардар Техногас, Скопје, локација Скопје опасностите од појава на
инцидентни случаи на несреќи и хаварии се постојано присутни. За истите се свесни
сите вработени во инсталацијата. Поради тоа големо внимание се обрнува на
превентивните мерки и активности за спречување на таквите опасности.
Опасностите можат да се класифицираат во неколку групи и тоа:
- Опасност од појава на пожар и експлозија
- Опасност од струјни удари
- Разни механички оштетувања на опремата со значителни последици
- Прскање на цевоводни инсталации, садови под притисок, протекување на
резервоари и слично, со последици - неконтролирано истекување на гасовити и
течни материи во воздухот, водата или почвата
- Појава на земјотрес со катастрофални размери
Во рамките на инсталацијата, преземени се и редовно се преземаат мерки и
активности, со цел да се спречат и да се сведат на минимум можностите од појава на
ваквите несреќи.
Во делот на превентивни мерки, се постапува според барањата за квалитетно и
совесно работење, како прв предуслов за спречување на несаканите состојби.
Вработените на сите нивоа се запознаени со причините и последиците на
гореспоменатите опасности. Покрај тоа, во рамките на законските регулативи, постојано
се врши редовна контрола на исправноста на уредите, инсталациите и опремата.
При тоа редовно се проверуваат:
Гасната инсталација,
Садовите под притисок,
Инсталациите за вода, фреон и хлор,
Исправноста на електричната инсталација (заштитно заземјување, громобранска
заштита, изолација и.т.н.)
Гасната инсталација, садовите и резервоарите под притисок се обезбедени со
сигурносни вентили за заштита од појава на надпритисок.
Во рамките на оперативните мерки инсталацијата е опремена со стабилни системи и
мобилни апарати за гасење на пожар чиј број и поставеност се во рамките на Планот за
заштита од пожар. Нивната исправност редовно се контролира според важечките
прописи.
Во инсталацијата е обезбедено постојано присуство на вработени оператори и
одржувачи кои се грижат за безбедноста на погонот кое преставува уште една мерка на
спречување од несреќи и навремено реагирање на истите.
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Алармен систем за хлор

На локацијата поставен е алармен систем кој ја детектира присутната концентрација и
веднаш алармира во услови на зголемена концентрација на хлор.
Алармниот систем има за цел да делува предупредувачки и заштитно.
Предупредувањето е битно во работата, посебно, со течен хлор затоа што хлорот е
многу отровна материја и многу бргу се шири. Еден литар течен хлор, при стандардни
темперратура и притисок дава 460 литара гасен хлор.
За да се регистрира присуството на хлорот во оздухот предвидени се три хлорни
сензори. Нивната локција е:
- во непосредна близина на контејнерот што се празни,
- во средината на преточниот систем,
- во непосредна близина на излезот на гасови од скруберот.
Со регистрирање на присуството на гасен хлор во воздухот се огласува сирена која
предупредува дека во воздухот има хлор.
За заштитно делување на алармниот систем предвидени се 8 автоматски вентили и
тоа:
- Еден вентил, CVH, поставен на цевководот за течен хлор на излез од
контејнерот што се празни.
- Еден вентил,CVH, поставен на цевководот за довод на азот во контејнерот за
транспорт на течен хлор кон цилиндрите што се полнат.
- Шест вентили, CV1-CV6, пред влезот на течниот хлор во цилиндрите што се
полнат.
Сите овие вентили во текот на процеот на полнење се отворени т.е. овозможуваат
проток на течен хлор кон цилиндрите што се полнат.
На оние места каде нема поставено цилиндри за полнење соодветните вентили
остануваат затворени. Овие вентили се поврзани во алармен ситем заедно со
сензорите за детекција на хлор во атмосферата.
Покрај секоја од електронските ваги, на столпчињата, поставени се алармни типкала од
кои секое има за цел присилно да го активира алармниот систем.
Алармниот систем, откако се активира има задача да ги затвори сите отворени
автоматски вентили и со тоа да:
- Прекине довод на азот во контејнерот што се празни,
- Прекине одвод на течен хлор кон цилиндрите што е полнат,
- Ги изолира цилиндрите во кои веќе има течен хлор.
На таков начин се спречува истекување на хлор ако настане оштетување на цевната
инсталација или на вентилите што го поврзуваат конејнерот со цилиндрите во процесот
на полнење.
Во случај на оштетување на вентилате на контејнер или цилиндар, алармниот систем
има пасивна улога т.е. само детектира дека во воздухот има присуство на хлор.
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Во случај на оштетен вентил на контејнер или цилиндар, единствено што може да се
направи е да се приклучи контејнерот, односно, цилиндарот на системот за абсорпција
на хлор во раствор од NaOH и целата количина на хлор да се абсорбира. При тоа мора
да се води сметка за способноста на абсорпција на ратворот на NaOH и да се замени во
колку тој е “потрошен”.
На крајот на цевководот за довод на течен хлор е поставен експанзиониот сад EC кој
има задача да го компензира притискот во цевководот за довод на течен хлор, во колку
се затворени рачните топчести вентили PVC.
Во колку кршливиот диск на експанзионниот сад се скрши, т.е. пробие, под дејство на
зголемен притисок тогаш се активира и алармот со кој се активираат сите постапки
претходно опишани.


Полнење на резервоари и течен гас

Во Месер Вардар Техногас, Скопје, локација Скопје се применуваат строги правила за
полнење на резервоари и цистерни за течен гас.
Правила кои треба да се почитуваат пред преточување
-

-

Преточувањето на течен гас од цистерна во резервоар и обратно може да го
изведува само стручно и соодветно обучено лице и мора да поседува важечки
ADR сертификат.
Задолжително носење на лична заштитна опрема.
Заштитната облека и опрема мора да се чуваат подалеку од маст и масла.
Заштитната облека која е со збогатена со кислород мора правилно да се
проветри или да се замени.
Првото полнење, промената навидот на гасот и враќање на производот од
резервоарот кај потрошувачот, мора да се реализира само во присуство на
претставник од Месер Вардар Техногас!
Првото полнење и промената на видот на гасот кај цистерната, мора да биде
реализирано само во присуство на одговорно лице!
Цревото за преточување на течен гас мора да биде проверено (атестирано) и да
биде втиснат жиг. Копија од сертификатот мора да се чува кај транспортерот.
Транспортерот од возилото мора да излезе наназад и притоа да се држи со
двете раце и да внимава на теренот под него.
Во куќиштето на цистерната може да бидат сместени само оние делови од
опремата кои се неопходни за преточување.
Во случај на замрзнување на вентил, кој веќе неможе да се движи,
транспортерот треба да го извести испраќачот за понатамошни инструкции.
Поради ниската температура на вриење, течниот Азот може да го истисне
гасниот Кислород од воздухот. На овој начин, збогатениот Кислоро може да се
појави надвор од инсталацијата и резервоарот, па според ова, покрај правилата
за Азот ќе важат и правилата за Кислород.
Пред почеток на преточувањето, возилата мора да бидат осигурани од
придвижување, со кревање на рачна кочница и поставување на потпирачи за
тркала.
Пред почетокот на преточување, местото на преточување мора д абиде
означено и обезбедено. Потребно е да се постават знаци за предупредување на
растојание од 3 метри пред и позади позилото.
Возилото мора да биде поставено така да не го попречува патот за евакуација.
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Правила кои треба да се почитуваат за време на преточување
-

-

-

При ракување со течни оладени гасови, треба да се избегнува допир со кожата
поради опасност од појава на ладни изгореници(замрзнатини). Доколку се појави
замрзнатина, таа мора да се измие со вода.
Пушењето е строго забрането.
Кога е вклучена пумпата за преточување, мора да се носи заштина опрема за
уши.
Забрането е поместување на безбедносната опрема.
Танкер возилата, контејнерите, преносни резервоари и резервоари на
потрошувачи, кои имаат капацитет до 1.000l, неможе да бидат полнети со
преточување со употреба на пумпата од цистерната.
Цистерните на клиентите со капацитет до 3.000 l или притисок под 6 бари, може
да се полнат со помош на пумпа со минимален можен проток, на пример со
редукција на брзината или пригушување на вентилот на излезот од пумпата.
Гасовите во течна состојба не смеат да бидат затворени во цревото за
преточување и во инсталацијата (цевководот) бидејќи може да се создаде
недозволив висок притисок поради топлинско ширење.
Пред и после секое полнење и празнење мора да се проврат приклучоците за
затегнување. Не смее да има никакво истекување.
Забранета е употреба на мобилни телефони.
Постапката за преточување мора да се спроведе правилно во согласност со
упатството и системот мора постојано да се надгледува. При надгледувањето
мора да се контролира дали има истекување, особено во сигурносните уреди и
проверка на работниот притисок кој што е наведен во упатството за полнење, кој
не смее да се се подигне над или да се намали под одреденото ниво.
При вклучување на пумпата се активира прекинувач Dead Man. За време на
полнењето:
Прекинувачот Dead Man мора да се држи во рака и да биде спремен за употреба
и мора да се исклучи веднаш во случај на опасност, дефект и на крај на
преточувањето.
Во случај да се појави порака дека Dead Man е без кабел. Пораката мора да биде
признаена и во случај на опасност /дефект, мора да се притисне копчето за брзо
исклучување.
Изолационите вентили со кои се ракува рачно, мора внимателно да се отвораат
и затвораат. Кога се поврзуваат цревата може да се користат само одобрени
средства и треба да се избегнуваат амортизерите на удари.
Вентилите за испуштање на притисокот мора да се активираат веднаш. Кога се
ослободува притисок во резервоарот, мора да се дозволи испуштање на гасот во
атмосфера, при што ниту вработените ниту објектите нема да бидат под
влијание на гасот.
Возилата се опремени со уред имобилизатор (блокада). Кога се отовра задниот
капак или кога ќе се поврзе цревото за преточување, уредот се активира и во тој
случај возилото не може да се придвижува.
Транспортерот мора константно да го надгледува процесот на преточување. Тој
треба да има добар преглед на контролните инструменти и не смее да стои
блиску до пумпата.

Во продолжение, дадени се примери на Технички извештај за испитување на сад под
притисок за складирање на кислород и јаглерод диоксид.
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ПРИЛОГ XIII. РЕМЕДИЈАЦИЈА, ПРЕСТАНОК СО РАБОТА,
ПОВТОРНО ЗАПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ГРИЖА ПО
ПРЕСТАНОК НА АКТИВНОСТИТЕ
1. Прилог XIII.1 Ремедијација, престанок со работа, повторно
започнување со работа и грижа по престанок на активностите
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1. Прилог XIII.1 Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со
работа и грижа по престанок на активностите
Во случај на престанок со работа на дел, или на целата инсталација Месер Вардар
Техногас, Скопје, локација Скопје, Операторот планира да ги превземе следните
активности:
а) Превземање на оперативни активности:
-

-

Празнење на цевните инсталации од гасови и течности,
Празнење на заостанатите количини на гас од резервоарите, со отуѓување или
префрлување во другите Производни единици кои се во состав на Месер Вардар
Техногас, Скопје,
Комплетно чистење на возилата, машините и опремата, а потоа, нивно
конзервирање со средства предвидени за таа намена. После таа операција,
истите, ќе бидат изнесени од локацијата, а отпадните средства од чистењето и
конзервацијата, ќе бидат изнесени од локацијата од страна на овластен
оператор.
Подмачкување и замастување на сите вртливи делови од компресорите и
останатата машинска опрема,
Празнење на водоводните инсталации, или доколку тоа не е можно, полнење на
водните системи со сретства за заштита од смрзнување,
Растеретување и доведување во безнапонска состојба на електричните уреди и
разводни табли,
Видно обележување на резервоарите, електро таблите и дел од опремата кои не
смеат да се испразнат или исклучат со натписи за известување и опомена
(пример: електро табли кои мора да бидат во напонска состојба).
Чистење на локацијата од заостанат комунален отпад. Овај отпад, привремено
ќе биде одложен на локацијата и во договор со овластен оператор, ќе биде
транспортиран и дефинитивно депониран на локација наменета за таа цел.
Чистење на покриените простории - Покриените простории каде што се
реализирале технолошките процеси, ќе бидат исчистени од заостанат ситен
отпад, кој ќе се однесе на депонија од страна на овластен оператор, а потоа
истите ќе се дезинфицираат со еколошки средства.

б) Превземање на административни активности
-

Информирање на надлежните министерства и соодветните служби на локалната
управа за престанок со работа, со поднесување извештај за превземените мерки
и активности,
Евидентирање на сите оперативни активности кои се превземени во ваквата
состојба, со назнака на местата каде се наоѓа оваа евиденција,
Обележување на локациите и местата кои можат да бидат опасни и изготвување
листа на мерки кои треба да се превземат во случај на потреба,
Изготвување на листа на активности за извршување на повремени контроли на
Инсталацијата и список на лица со соодветна професија, задолжени за тие
контроли,
Изготвување листа на мерки и акивности за повторно започнување со работа на
Инсталацијата.
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