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ПРИЛОГ 1

БАРАЊЕ ЗА Б -ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Име на компанијата¹ Друштво за градежништво,
промет и услуги
ПЕЛАГОНИЈА-
ИНЖИНЕРИНГ доо Штип
Ул. Христијан Карпош, 39а
Штип
2000 Штип, Р.М.акедонија

Правен статус 05.3 друштво со
ограничена одговорност

Сопственост на компанијата приватна

Адреса на локацијата(и поштенска адреса
доколку е различна од погореспоменатата)

Бр.индус.зона/патот Штип-
Караорман Штип

Број на вработени 4

Овластен преставник Владимир Бочварски

Категорија на индустриски активности кои се
предмет на барањето²

3.3 Стационарни бетонски
бази со вкупен
капацитет на силосите за
бетон поголем од 50 m³
3.2 Инсталации за ископ,
дробење, мелење, сеење
на минерални суровини

Проектиран капацитет Бетонска база (50-55)m³/час
Сепарација 15м³/ч.
Дробилица ОМ11 (20-30)м3
Дробилица Т320-300 (65)м3

I.1. Вид на барањето³

Обележете го соодветниот дел

Нова инсталација

Постоечка инсталација √

Значителна измена на постоечката инсталација

Престанок со работа

I.2. Орган надлежен за издавање на Б-Интегрираната еколошка дозвола

Име на единицата на локалната
самоуправа

Општина Штип

Адреса Васил Главинов бб
2000, Штип, Р.Македонија

Телефон 032 22 66 00, факс 032 22 66 01

¹Како што е регистриранa во Централен регистар на РМ, важечка на денот на апликацијата
² Да се внесат шифрите на активностите во инсталацијата согласно Прилог 1од Ѕредбата за определување на
активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола, односно дозвола за
усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за
усогласување со оперативен план (Сл. Весник на РМ бр.89/05). Доколку Инсталацијата вклучува повеќе
активности кои се предмет на ИКСЗ, треба да се означи шифрата за секоја активност . Шифрите треба да
бидат јасно одделени една од друга.
³Ова барање не се однесува на трансфер на дозволата во случај на продажба на инсталацијата.
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II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Опишете ја постројката, методите, процесите, помошните процеси, системите за
намалувањето и третман на загадувањето и искористување на отпадот, постапките за
работа на постројката, вклучувајќи и копии од планови, цртежи и мапи, (теренски
планови и мапи на локацијата, дијаграми на постапките за работа).

ОДГОВОР

II.1. Обем

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005,81/2005,

24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14 и 44/15) ), со кој се

уредуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедувањето на

услови за заштита и унапредување на животната средина, заради остварување на

правото на граѓаните на здрава животна средина и согласно Член 6 "Начело на висок

степен на заштита", при што секој е должен при преземањето активности да обезбеди

висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето,

Друштвото за градежништво, промет и услуги “Пелагонија-Инжинеринг“ ДОО Штип

поднесува Барање за добивање Б- интегрирана еколошка дозвола за постоечка

стационарна бетонска база.

Информациите во барањето за добивање на Б - интегрирана еколошка дозвола

се изготвени во согласнот со Правилникот за постапка за добивање на Б-интегрирана

еколошка дозвола Службен весник на Р. Северна Македонија 112 /2014 год. и Уредбата

за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана

еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски

рапоред за поднесување на барање за усогласување со оперативен план, Службен

весник на Р.Северна Макединија 89 /05.

II.1.1. Историски развој

Инсталацијата за производство на бетон со помошна сепарација за песок работи

непрекинато од 1982год. до денес.

Инсталацијата од 1982год. до 2003год. работи во склоп на ГП Пелагонија XII

Градилиште Штип. Од 28.08.2003год. инсталацијата со целокупната орема и

механизација е во сопственост на "Техноинвест" доо - Штип. Прилог II.1.1.1 Имотен

лист.

Со Договор за закуп од 09.01.2004г. склучен помеѓу "Техноинвест" доо - Штип и

"Пелагонија -Инжинеринг" доо Штип, деловниот објект-чуварска куќа со канцеларии,

Бетонска база и Сепарација заедно со целокупната пропратна опрема се дадени под

закуп на “Пелагонија -Инжинеринг“ доо Штип, Прилог II.1.1.2 Договор за закуп.

Од 09.01.2004г. до денес со инсталацијата управува “Пелагонија -

Инжинеринг“ ДОО Штип.

Основна дејност на “Пелагонија - Инжинеринг“ доо Штип е 41.20 Изградба на

стамбени и нестамбени згради.
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Инсталацијата работи во рамките на “Пелагонија -Инжинеринг“ доо Штип како

посебна подружница. Прилог II.1.1.3 "Документ за регистрирана дејност од

Централен регистар на РМ" и Тековна состојба.

На локацијата се инсталирани постројки за:

 производство на бетонска маса/ готов бетон

 дробење на варовник

 сепарирање на агрегат.

Готовите производи, бетонската маса и варовникот се користат за сопствени

потреби и за поширока потрошувачка.

Во моментот активноста за сепарирање на агрегат е во мирување, односно

постројаката за сепарирање на агрегат не се уптребува.

На Инсталацијата работат 4 вработени. Инсталацијата работи 12 месеци во

годината, 5 дена во неделата во една смена од по 7 работни часа и еден ден Сабота по

5 работни часа.

II.1.2. Oпис на локација

Предметната локација се наоѓа во Општина Штип на десната страна од

регионалниот пат Штип-Караорман, односно на КП 1655, КО Караорман. Парцелата е со

површина од 25.797 м2. Прилог II.1.2.1 Копии од катастерски план.

Најблиска приградска населба е приградската населба “Баби“ и се наоѓа јужно од

инсталацијата на одалеченост од околу 1км. На северозапад на одалеченост од околу

1,5км се наоѓа с.Караорман. Одалеченоста од центарот на град Штип е околу 5км.

Најблиска река (површински водоток) е река Брегалница и се наоѓа на

одалеченост од околу 200м.

Слика II.1.2.1 - Сателитска снимка на локацијата
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Во однос на околните објекти, инсталацијата за сепарација на песок,

произвоство на бетонска маса и дробење на варовник граничи со:

- на исток со необработено земјиште

- на запад со регионалниот пат Штип-Плачковица

- на север со необработено земјиште

- на југо- запад со деловен објект “Балекс“ , на југ со необработено земјиште.

Во непосредна близина на објектот се наоѓаат два деловни објекти: деловен

објект "Балекс" кој се користи како магацински простор и сепарација "Коинг" .

Водоснабдување

Водоснабдувањето на иснталацијата се врши од градскиот водоснабдителен систем со

кој управува ЈП “Исар” Штип. Внатрешната водоводна мрежа во објектот е изградена од

водоводни цевки и арматура, кои се изработени од материјали одобрени за контакт со вода за

пиење и безбедни за здравјето.

Водата во објектот се користи за:

 Задоволување на потребите на вработените;

 Технолошките процеси: како суровина во процесот на произвоство на бетонската маса;

 Вода се употребува како реагенс за чистење на постројката за произвоство на бетонска

маса и за миење на автомешалките;

Потрошувачката на вода се регистрира на мерен инструмент водомер поставен во

водомерна шахта на влезот на објектот кој ја регистрира потрошувачката на вода во целиот

објект. Прилог II.1.2.2 Копија од сметка за вода.

Електрично напојување

Снабдувањето со електрична енергија се врши од градската електрична мрежа преку

сопствена трансформаторска станица. На локалитетот постои трафостаница од која

напојувањето на сите објекти во комплексот е во согласност со нивната едновремена снага.

Електричната енергија се употребува за:

 Одвивање на целокупниот технолошки процес;

 Осветлување на просториите и просторот;

Напојувањето се врши преку разводни ормари. Ормарите се лимени, прописно обоени,

со нисконапонски прекинувач на довод. На вратата на орманот поставен е главен прекинувач

за исклучување на електричната енергија во случај на пожар.

Каблите за напојување на потрошувачите во инфраструктурните објекти се тип PPОО

со соодветен пресек, димензионирани за максимално оптеретување. Со правилен избор на

осигурачите и останатата опрема, спроведени се мерки за спречување на пожар од

преоптоварување или куса врска.
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За заштита на објектот од атмосверски преднапони изведена е класична громобранска

инсталација, заземјувач од железно-поцинкувана лента(FeЗ 25x4мм)

Годишната потрошувачка на електрична енергија за 2021г. (без месец Декември)

изнесува 12 533Кw. Прилог II.1.2.3 Копија од сметка од ЕВН.

II.2. Опис на инсталацијата на "Пелагонија-Инжинеринг" - Штип

Просторот во кои се одвиваат работните активности се состои од :

1. Влез

2. Бетонско плато 1

3. Бетонско плато 2

4. Погон за производство на бетон - Стационарна бетонска база 2

5. Канцеларија

6. Усипни кошови - бетонара

7. Санитарен јазол

8. Канцеларија со лабораторија

9. Трафостаница

10. Дробилица ОМ 11

11. Одлагалиште за суровини - камен од варовничко потекло

12. Дробилица Т320-300

13. Одлагалиште за дробен варовник

14. Сепарација

15. Таложник од сепарација

16. Стар погон за производство на бетон- Стационарна бетонска база 1 која не е во

употреба

17. Отворен овален канал – бетонски

18. Таложник за перење на автомешалки

19. Таложник собирен

20. Бетонски трапезни канали со таложник

21. Отворен земјан канал

22. Водомерна шахта

23. Бетонски таложник со 3 комори

24. Резервоар за вода

25. Одлагалиште за агрегат “1“

26. Пумпа за нафта со цистерна
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Слика II.2.1 Распоред на објектите на локацијата

Сообраќајниот пристап до Инсталацијата е дирекно од регионалниот пат Штип-

Плачковица со должина од 50м. Оградувањето на инсталацијата од непосредната

околина е извршено со жичена ограда. Така оградена оневозможува пристап на

невработени лица.

Инсталацијата е уредена да овозможи непречено работење и безбедно

извршување на сите работи во процесот на произвоството. Прилог II.2.1 "Ситуација од

инсталацијата".

Влегувањето и излегувањето во кругот на инсталацијата се врши на определено

место, односно на главниот влез. На главниот влез од десната страна има влезна врата

со портирница и инфрмативна табла со име на инсталацијата. Инсталацијата е под

постојан видео надзор.

Во кругот на инсталацијата постојат внатрешни сообраќајници со кои е обезбеден

пристап и простор за манипулација за сите возила кои се користат при технолошките

процеси.

Транспортирањето, утоварот и истоварот на влезните суровини кои што се

користат и готовите производи кои што се произведуваат се врши со превозни средства

за таков вид на материјали: камиони-кипери, камиони-миксери, помпа за бетон и

утоварни градежни машини.
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II.2.1 Опис на постројката за производство на бетон

На локацијата постои стара стационарна бетонска база за производство на готов

бетон која не е во употреба. Оваа бетонска база е тип Прогрес AB 24 со проектиран

капацитет од 24м³/ч, заедно со помошните објекти, два метални силоси секој со

капацитет од 50м³ за скалдирање на цемент.

Новата стационарна бетонска база во која се произведува готов бетон е со

капацитет на производство од 50-55м³/час со помошни објекти два метални силоси за

цемент од по 60м³.

Бетонската база се состои од: метални усипни кошеви за агрегат, хоризонтална

мешалка, шасија, силоси за цемент, уред за дозирање на цемент, уред за дозирање на

вода, уред за дозирање на агрегат, вага за цемент, вага за агрегат.

Металните силоси, мешалката, усипните кошеви се поставени на бетонска

конструкција, а шасијата е вградена во канцеларија и од таму се задаваат командите

при процесот на производство.

Бетонската конструкција за силосите за цемент се состои од армирано

бетонска темелна плоча со димензии 795х415см, армирано бетонски столбови

75х75см вкупно 8 броја, по 4 за секој силос и армирано бетонска плоча на висина од

420см од круната на темелната плоча, за укрутување на конструкцијата и пристап

околу металните силоси.

Бетонската констукција за поставување на машината за мешање се состои од

армирано бетонска темелна плоча со димензии 600х500см, армирано бетонски ѕидови

со д=30см, армирано бетонски столбови 60х60см, 4 броја и армирано бетонска плоча

д=50см.

Бетонската конструкција за усипните кошеви се состои од армирано бетонска

темелна плоча 1360х640см, армирано бетонски столбови 60х60, 8 броја.
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Слика II.2.1.1 Основа на темели на бетонара

Слика II.2.1.2 Пресек на усипен кош и машина за мешање



Барање за Бинрегрирана еколошка дозвола - Стационарна бетонска база

Слика II.2.1.3 Пресек на силос за цемент и машина за мешање
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Усипни кошеви

Усипните кошеви служат за складирање на сепариран агрегат потребен за

производство на бетон.

Агрегатот до локацијатасе транспортира со камион кипер.

По пристигнувањето на агрегатот, односно фракционираниот агрегат на

локацијата тој се искипува директно во усипните кошеви според фракцијата. Усипните

кошеви се 4 на број, секој со капацитет од по 25м3. При процесот на производство на

бетон се дозира секоја од фракциите по количина според Рецептура за производство

на бетон. Под усипните кошеви се наоѓа вага на која се врши автоматско мерење на

агрегатот по неговото дозирање од усипниот кош, по што агрегатот по транспортна

лента се дозира во мешалката.

Слика II.2.1.4 Усипни кошеви

Метални силоси

Металните силоси служат за складирање на цемент и се со капацитет од по

60м³, вкупно 120м³. Солосите се поставени на бетонска конструкција - столбови. Под

секој силос има посебен полжавест транспортер за прашкаста суровина (цемент). На

самите силоси како највисоки точки на инсталацијата - бетонска база има поставено и

громобранска инсталација. Оваа инсталација е изведена посебно и како таква мора да

биде подалеку од скалите за качување на силосите.

По пристигнување на суровината на локацијата поради натпритисокот кој се

ствара во цистерната за дотур фабрички се инсталирани обеспрашувачи.

Обеспрашувачите се инсталирани над силосите за цемент.

Силосите се со висина од 7,60м’ плус инка со висина од 2,50м’ и се со пречник

од 3,5м’.

Цементот од силосите се транспортира во вага за да се направи точно дозирање.

Транспортот се врши преку полжести транспортер. Бројот на полжести транспортери

зависи од бројот на силос, а во предметниот случај се два, а нивната улога е да

транспортираат цемент од силосите во вага за цемент.
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Слика II.2.1.5 Силоси за цемент

Машина за мешање

Мешањето на бетонот во машината за мешање е со дигитално дозирање и

капацитет од 50-55 м3 /ч бетон. Машината е поставена на соодветни фундаменти и

обезбедена со потребните инфраструктурни приклучоци: вода, одвод, електрична

струја, цистерни за цемент и систем за дотур на гранулати.

Мешалката е хоризонтална и во неа се врши процесот на мешање на

дозираните состојки, односно компоненти потребни за производство на бетон. Целата

мешалка е поклопена така да отпрашувањето е сведено на најмала можна мерка,

додека безбедноста при работа е максимална. На долниот дел од мешалката има

отвор - испуст преку кој се испушта готовиот бетон директно во камион-миксер.

Уред за дозирање на агрегат

Дозирањето на агрегатот се врши електронски, по зададена рецептура според

потребната марка на готов бетон. Командата за дозирање се задава од опремата

инсталирана во канцеларијата, а се изведува на тој начин што од усипниот кош се

дозира потребната фракција на агрегат на вагата која е инсталирана под усипните

кошеви и е наменета за мерење на агрегати. По мерењето агрегатот по транспортна

лента се уфрлува во машината за мешање. Овој процес се изведува за секоја фракција

посебно. На вагата за агрегат редовно се врши верификација, за што постои и записник

од верификација. Прилог II.2.1.1 Записник од верификација на ваги
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Уред за дозирање на вода

Дозирањето на вода се врши преку контактен водомер. Водомерот е од

проточен тип со потопен механизам, Контактниот водомер има во себе две сказалки:

втората го мери протокот и во моментот на спојување со првата сказалка дава импулс

на електро-магнетниот вентил, кој врши затворање на протокот на вода низ водомерот.

Ваги

Агрегатот се мери во корпа поставена под отвор за дозирање на агрегат.

Корпата е поставена на вага со која се мерат количини на секоја од фракциите.

Точното мерење е неопходно заради точната рецептура и карактеристики на типот на

произведен бетон. Отварањето и затворањето на вентилите под бункерите се прави

со пнеуматски цилиндери или држачи. Прилог II.2.1.1 Записник од верификација на

ваги.

Потрошувачката на електрична енергија на постројката за производство на

бетон е 35-40 kW едновремено.

Оствареното годишно произвоство е менливо во зависност од потребите и

побарувачката на пазарот.

Годишното производство на бетон за 2021г. изнесува: 7 563м³. Во порилог

следува табела со производството на бетон по тип на бетон и по месец за 2021година.

Табела II.2.1.1 Табела со годишно производство по тип на бетон за 2021г.

II.2.2 Опис на постројката за сепарирање на пеок

На самата локација е сместена постројка за сепарација на агрегат. Со

сепарирањето на агрегатот се добива материјал поделен по фракции.

Активноста за сепарирање на агрегат е во мирување, односно не се изведува

на локацијата поради застарената технологија на постројката и малиот капацитет.

Инсталираната Постројка за сепарирање се состои од бункер, усипен кош,

дробилка, вибрационен дозатор, главен транспотрер Л=30м, торањ на сепарацијата со

5 секундарни транспортери, 4 вибрациони сита и дехидратор.
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Слика II.2.2.1 Постројка за сепарација на агрегат

Бункер

Бункерот е бетонски и служи за влез на агрегатот. На влезот на бункерот има

решетка со димензија на отворите150/150мм која ги задржува покрупните гранулации.

Во бункерот се внесува несепарираниот агрегат со гранулација од 0-150мм. Бетонскиот

бункер има волумен од 15м³ .

Дробилка

Дробилката е помошна постројка на сепарацијата која служи за дробење на

крупните фракции над 150mm кои се задржуваат на решетката на бункерот. Средното

раздробување се врши на сув начин. Дробилката работи со помош на ексцентрична

осовина поставена на два против тега поврзана со подвижната плоча која се движи и со

удари го ситни агргатот. Подесувањето на големината на фракцијата се врши со помош

на дистанцер плоча.

Слика II2.2.2 Шематски приказ на дробилка
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Вибрационен дозатор

Вибрациониот дозатор служи за континуирано и рамномерно дозирање на

агрегатот. Се состои од ексцентрична осовина со мотор од 1,1 KW.

Главен транспортер

Главниот транспортер служи за пренос на агрегатот до вибрационите сита.

Транспортерот е поставен на носива челична конструкција и се состои од транспортна

трака која се придвижува со помош на валци.

На постројката се поставени главен транспортер со должина од 30м, торањ на

сепарацијата со 5 секундарни транспортери за фракција "1" со должина од 26м, а за

останатите фракции "2", "3", "4" и "5" со должини од по 20м.

Вибрациони сита

Вибрационите сита инсталирани на постројката се тип DNVS Врбовец. Коритото

на ситото е изградено во затворена конструкција со попречни и надолжни носачи за

мрежата. Мрежата на ситата е со големина на отворите од 4до32mm прицврстени со

помош на дрвени летви што овозможува едноставна и брза замена. Во тежиштето на

ситото сместено е погонско вратило со ексцентри кое овозможува вибрирање на ситата.

На самата постројка се поставени 4 вибрациони сита.

Дехидратор

Дехидраторот служи за обезводнување на сепарираниот агрегат.

Сепарацијата које е инсталирана е со капацитет од 15м³/ч, но на инсталацијата

не се изведуваат активности за сепарирање на агрегат.

II.2.3 Опис на постројките за дробење на камен

II.2.3.1 Дробилица Т320-300

На локацијата е инсталирана постројка за дробење на камен тип Т320-300.

Постројката се состои од усипни корита, додавач, дробилка и мотор. Со дробилката се

врши ситнење на крупните делови на камен. Дробилката е со капацитет до 65 м3 и е

наменета за суровини со големина од 240мм. Со дробењето се добива дробен камен со

големина од 12-65мм. Отворот за дотур на суровина е со димензии 75*80см, а

дробилката е со ширина од 215см и должина од 219см.
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Слика II2.3.1 Дробилка Т320-300 и ОМ 11

II.2.3.2 Дробилица ОМ 11

На локацијата е инсталирана и постројка за дробење на камен тип ОМ 11. Оваа

дробилка е инсталирана на сепарацијата која не се користи. Искористен е усипниот кош

од сепарацијата за додавање на суровина за дробење во дробилицата и транспортната

лента за транспортирање на издробениот материјал од дробилицата до платото за

одлагање. Дробилката е со капацитет од 20-30 м3 и е наменета за суровини со големина

од 300мм. Со дробењето се добива дробен камен со големина од 25мм. Отворот за

дотур на суровина е со димензии 75*75см, а дробилката е со ширина од 166см и

должина од 189см.

II.2.4 Опис на бензинската станица

Бензинската станица служи за складирање на дизел гориво за потребите на

сопствените транспортни возила, во еден мобилен резервоар - цистерна во која можат

да се сместат максимално cca 5 тона дизел гориво, на која е приклучена една бензинска

помпа за полнење на возилата.

Цистерната е поставена на бетонско плато, на 10 метра од објектот канцеларија

со лабораторија. Taa e слободностоечка со невкопана конструкција изработена од

нерагосувачки челик.

Полнењето на цистерната се изведува од горната страна, односно цистерната е

со горно полнење и е со соодветно заземјување.

Цистерната е со пречник од 1,7м’ и должина од 2,1м’.

Мобилната бензинска станица е модел Piusi, произведена во Италија 2017 година,

со енергетски приклучок 230V.

Самата цситерна е опремена со пловак во резервоарот и отчитувач на кој се

отчитува нивото (количината на исполнетост на резервоарот и притсокот).
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Слика II.2.4.1 Резервоар за нафта со помпа

II.3 Постапка за одвивање на активностите во инсталацијата

II.3.1 Постапка за одвивање на процесот на производство на бетон

Агрегатот кој се користи за производство на бетон е донесен на инсталацијата

како готов материјал, односно фракциониран материјал. За производство на бетон се

користат фракција “1“, “2“, “3“ и “4“ и поради тоа постојат 4 усипни коша, за секоја

фракција оделен дел. По пристигнувањето на локацијата материјалот директно се

искипува во усипните кошеви, само за фракција “1“ постои отворено плато за времено

складирање до употреба. Платото е земјано и е во непосредна близина на усипните

кошови. Димензиски отвореното земјано плато е 10х20м’.

Слика II.3.1.1 Плато за агрегат фракција “1“
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Производството на бетон започнува со задавање на команди од опремата

инсталирана во канцеларијата која служи за опслужување на погонот за производство

на бетон. Според зададената Рецептура се врши дозирање на агрегат, односно секоја

од дозираните фракции се мери на вага за таа намена која се наоѓа под усипниот кош,

по мерењето агрегатот по транспортна трака се уфрлува во мешалката.

Исто така се врши и дозирање на останатите компоненти односно дозирање на

цементот и водата. Цементот по пристигнување на локацијата се складира во двата

метални силоси и од таму се дозира на вага, каде што по точно дозираната количина се

транспортира и уфрлува во мешалката. Така дозираните компоненти се мешаат во

мешаката и од таму како готов материјал – бетон се утоваруваат во транспортно

средство – миксер. По товарањето во миксерот се врши негов транспорт до местото на

вградување.

По завршување на процесот на производство на бетон се врши перење на

мешалката со вода. Отпадната вода од процесот на перење на мешалката се уфрлува

во транспортно средство-миксер во кое претходно било товарано бетонска смеса и со

истата вода се врши перење и на мискерот. Отпадната вода од процесот на перење се

испушта во бетоски таложник каде се врши таложење на примесите содржани во водата.

Така исталожена отпадната вода потоа се испушта во бетонскиот трапензен каскаден

канал, каде доаѓа до доисталожување на примесите. Таложниците повремено се чистат

и отпадот изваден од нив се реупотребува, односно се меша со дробеникот и се користи

како тампонски материјал.

Слика II.3.1.2 Скица од распоредот на таложниците
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Слика II.3.1.3 Бетонски трапезни канали со таложници

Слика II.3.1.4 Шематски приказ на технолошкиот процес за производство на

бетонска маса
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II.3.2 Постапка за одвивање на процесот на сепарирање

Активноста за сепарирање на агрегат е ставена во мирување, односно не се

изведува на инсталацијата поради застарена технологија и мал капацитет. Потребите од

сепариран агрегат се задоволуваат со набавка на материја од позајмишта, односно на

инсталацијата пристигнува како готов производ и се кроисти при процесот на

производство на бетон.

II.3.3 Постапка за одвивање на процесот на дробење на камен

На инсталацијата има инсталирано две дробилки за камен. Дробилката Т320-300

се користи за дробење на каменот од варовничк потекло. Дробилицата ОМ 11 се

користи по потреба доколку има суровина од друго потекло од страни добавувачи.

Каменот кој што се дроби на дробилицата Т320-300 е од варовничко потекло и е

донесен на локацијата од експлоатационо поле. Експлоатацијата на варовникот ја врши

“Пелагонија Инжинеринг“ по концесија за експлоатација. Локалитетот од каде што се

експлоатира варовникот е локалитет “Варена Глава“ Општина Штип.

Прилог II.3.3.1 Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина-

варовник на локалитетот “Варена Глава“ Општина Штип.

По пристигнувањето на каменот од варовничко потекло на инсталацијата тој се

одлага на отворено земјано плато за складирање на варовник. Платото е тампонирана

подлога на отворено со димензии 10х20м’.

По пристигнувањето на варовникот на иснталацијата товарен во камиони –

кипери тој се одложува на плато за варовник. По потреба се утоварува количина на

варовик и се пушта на процес на дробење. Утоварната машина го искипува варовникот

во усипното корито на дробилката каде преку додавачот се уфрлува во дробилката кеде

се врши негово раздробување на поситни делови. По дробењето тој се одлага на плато

за дробен варовник, од каде потоа се утоварува во транспортни средства камиони-

кипери, односно се носи надвор од локацијата за негова примена. Издробениот

варовник се користи за сопствени потреби и за поширока потрошувачка како тампонски

материјал.

Слика II3.3.1 Одлагалиште за дробен варовник
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III. УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

Приложете организациони шеми и други релевантни податоци. Особено да се наведе
лицето одговорно за прашањата од животната средина.

ОДГОВОР

Кај Операторот, не е воспоставен систем за управување со животната средина, но

е воспоставен Систем за управување со квалитетот согласно со барањата на ISO

9001:2000. Каде во Политиката за квалитет, раководството се обврзува и на управување

со животната средина.

Управувањето со инсталацијата е доверено на вработените во организацијата, а

организациската структура и распределба на одговорностите е дадена согласно со

барањата на ISO 9001:2000.

Системот за менаџмент со квалитетот обезбедува управувањето на инсталацијата

да го изведуваат компетентни лица, со потребните вештини и знаење.

Лице одговорно за управување со животната средина е управителот.

Мерните инструменти, кои се користат во организацијата подложат на

калибрирање во одредени временски интервали, како што е пропишано во соодветните

процедури и работни упатства на Системот за менаџмент со квалитетот на

организацијата.
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Организациона шема во
Пелагонија-Инжинеринг

Техничар
за

припрема

Референт за
набавка

Помошник
магацинер

Магацинер

Благајник

Финансов
книговодител

ФИНАНСОВА
СЛУЖБА

Раководител

Хигеничар

Чувар

Технички
секретар

ПРАВНА
СЛУЖБА

Раководител

Општи
работници

Армирачи

Градежни
работници

Помошник
раководител

РЕ ОПЕРАТИВА
Раководител на

објект

Автоелектричари

Бравари

Механичари

Машинисти

Возачи

РЕ
МЕХАНИЗАЦИЈА

Раководител

Општ
работник

Ракувач
со

утоварна машина

Возач
на

автомешалка

Ракувач
со

бетоњера

Ракувач
со

сепарација

РЕ
СЕПАРАЦИЈА
Раководител

Технички раководител

УПРАВИТЕЛ

IV. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

Приложете листа на суровините и горивата кои се користат , како и производите и
меѓупроизводите.

ОДГОВОР

IV.1. Опис на суровини
Суровини и помошни материјали кои се користат во производните процеси во

инсталацијата на “Пелагонија Инжинеринг” Штип се следните: цемент, сепариран

агрегат, вода и камен - варовник.
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Пополнете ја следнава табела (додадете дополнителни редови по потребно)

Табела IV.1.1 Детали за суровини , мегупроизводи поврзани со процесите кои се

употребуваат или создаваат на локацијата за 2021година.

Суровини

Ре
ф.
бр

Материјал/
супстанција(1)

CAS (4)
Број

Категорија
на
опасност

Моментално
складирана
количина
(тони)

Годишна
употреба (тони) RиS

фази
(3)

1. Цемент 65997-15-1 / Количините се

променливи

2898тон/2021 R
36,37,
38
S 24,
25, 26,
36,
37,39

2. Вода / / / 1633м3/2021 /

3. Сепариран
агрегат

/ / Количините се

променливи

13539тон/2021 /

4. Камен-
Варовник

/ / Количините се

променливи

5610тон/2021 /

5. Нафта / / Количините се

променливи

48тон/2021 /

Основни суровини за производство на бетон се: цемент, агрегат и вода. Од

цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна маса, која ги слепува

додадените материи (агрегати), притоа градејќи вештачки камен кој се нарекува бетон.

Хидратацијата делува пред се за зацврстувањето на свежиот бетон во цврст бетон.

Зацврстувањето, постигнувањето на цврстина се продолжува за еден подолг

временски период. Агрегатот, цементот, водата и додатоците се мерат на вага и се

додаваат во бетонска мешалка. По кратко мешање се создава свеж бетон кој се

уфрлува во транспортно средство камион-миксер, со кој се транспортира до бараната

дестинација.

Сепариран агрегат

Агрегатот во вкупната маса на бетонот учествува со 70-80% и од неговите

карактеристики зависат својствата на бетонските смеси и оцврснатиот бетон.

За припрема на бетонски смеси како суровина може да се користи природен

шљунак и дробен агрегат.

Природниот материјал заради заобленоста на зрната влијае многу поволно на

вградливоста и обработката на бетонските маси. Меѓутоа дробениот агрегат има свои

предности, односно тој е доста хомоген и тоа овозможува многу помала концентрација

на напонот во оцврснатиот бетон под оптеретување и при температурни промени.

Острите ивици на дробениот агрегат овозможуваат вклештување на соседните зрна и

ова овозможува зголемување на механичките карактеристики односно на цврстината на

бетонот. Прилог IV.1.1 Копии од фактури за агрегат.
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Табела IV.1.1 Потрошувачка на агрегат за производство на бетон по месеци/2021

Цемент

Цементот е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со мелење

на Портланд цеметен клинкер. Портланд цементот се карактеризира со сразмено

константен хемиски состав: CaO (vrzan) 62-67%, SiO2 19-25%, Al203 2-8%, Fe2O3

1-5%, SO3 3-4.5%, CaO (nevrzan), MgO 5%, Alkalii (Na2O i K2O 0.5-1.3%). Прилог IV.1.2

Копија од фактура за цемент

Molekularna
formula

Empiriska
formula

Molarna
masa
g/mol

Izgled Specifi~na
te`ina kg/m3³

1.Ca3O.SiO4
2.Ca2SiO4
3.3CaO.Al2O3

1.Ca3O.SiO4
2.Ca2SiO4
3.3CaO.Al2O3

1. 228,2
2. 172,2
3. 260,2

1. Kafeav
2. Plav

1. 2.853
2. 2.378
3. 3.064

Rastvorlivost
vo voda

To~ka na
topewe

Kristalna

struktura°C

Zapalivost Klasifikacija

1.Rastvorliv
2. Rastvorliv
3. Rastvorliv

1070
1070
1542

1.Bazi~na
heksagonalna
str
2.Bazi~na
heksagonalna
str
3.Kubi~en

1.Ne zapaliv
2.Ne zapaliv
3.Ne zapaliv

/
/
/
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Табела IV.1.2 Потрошувачка на цемент за производство на бетон по месеци/2021

Вода

Водата е основна компонента на секоја бетонска мешавина за одвивање на

процесот на хидратација на цементот. Водата за подготовка на бетон не смее да

содржи состојки кои би можеле негативно да влијаат на хидратацијата, ниту пак состојки

кои би можееле да бидат причина за корозија на арматурата. Прилог II.1.2.2 Копија од

фактура за вода.

Табела IV.1.3 Потрошувачка на вода за производство на бетон по месеци/2021

Камен од варовничко потекло

Каменот од варовничко потекло т.н. варовник претставува седиментна

карпа составена претежно од калцит и арагонит, кои претставуваат различни кристални

облици на калциум карбонат (CaCO3). Често варовниците се составени од парченца

тврд материјал морски организми, како корали и дупконосци.
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Варовникот има разни намени: како градежен материјал, во изградбата на

патишта, како бел пигмент или пополнувач во производи (паста за заби или бои) и како

хемиска суровина.

Експлоатацијата на варовникот ја врши “Пелагонија Инжинеринг“ по концесија за

експлоатација. Локалитетот од каде што се експлоатира варовникот е локалитет

“Варена Глава“ Општина Штип. Прилог II.3.3.1 Договор за концесија за експлоатација

на минерална суровина-варовник на локалитетот “Варена Глава“ Општина Штип.

Табела IV.1.4 Количина на дробен варовник по месеци/2021г.

Дизел гориво

Дизел горивата преставуваат течен дериват добиен од суровата нафта која

испарува во температурен интервал 180-350ºС. Дизел горивата се користат во мотори

со внатрешно согорување кои работат по дизел постапка, за погон на патнички и шински

возила за превоз на стока и патници. Квалитетот на дизел горивото зависи од степенот

на запаливост односно од т.н цетански број.

Во согласност со Правилникот за квалитет на течните горива (Сл.весник на Р.М.

88/07) граничните вредности на квалитативните својства на дизел горивото се:

Квалитативно својство Единица Гранична вредност
Најмалку најмногу

Цетански број 51.0
Густина на 15ºС Kg/m³ 845
Дестилација
-95%(v/v) предестилира до ºС 360
Количина на полициклични
ароматски јаглеводои %mm 11
Количина на сулфур Mg/kg 50
Количина на вода Mg/kg 200
Температура на филтрабилност ºС
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15.04 до 30.09
01.10 до 15.11
01.03 до 14.04
16.11 до 28/29.02

(1) (нула)

-10 (минус 10)
(1) 10(минус10)
-15 (минус15)

Лубрицитет (мазивност) на 60ºС µm 460

Граничната вредност на количеството на сулфур во дизел горивото кое се пушта

на домашен пазар изнесува најмногу 10mg/kg.

Дизел горивото на предметната инсталација се користи како енергенс за

специјалните возила и механизација која ја опслужува инсталацијата. Горивото се полни

во кругот на инсталацијата, односно на инсталацијата е инсталирана цистерна со

капацитет од 5 тона опремена со помпа за точење на гориво.

Дизел горивото кое се користи на инсталацијата е набавено од овластен

добавувач. Прилог IV.1.4 Копија од испратница за дизел гориво. Дотурот на гориво

во резервоарот се врши со возило - цистерна, наменето специјално за транспорт на

гориво. Прилог IV.1.5 Атест за дизел гориво.

Цистерната во која се складира горивото е со пречник од 1,7м’ и должина од 2,1м’.

Мобилната бензинска станица е модел Piusi, произведена во Италија 2017 година, со

енергетски приклучок 230V.

IV. 2 Примена на готовите производи

Готови производи

Ре
ф.
бр

Материјал/супстанциј
а(1)

CAS (4)
Број

Категориј
а на
опасност

Моментално
складирана
количина
(тони)

Годишна
употреба
(тони)

RиS
фази
(3)

1. Готов бетон / / / 7563м³ /

2. Тампонски материјал
- дробен камен од
варовничко потекло

/ / Количините се

променливи

5610тони /

Готов бетон - Произведениот бетон се користи во градежништвото за изградба

на објекти од високоградба и нискоградба. Бетонот ги зачувува своите механички

својства при високи температури и е отпорен на дејство на хемиски реагенси. Бетонот

оцврснува после мешање и вградување, после хемискиот процес кој се нарекува

хидратација. Водата реагира со цементот, кој потоа оцврснува и со тоа ги поврзува

останатите компоненти во мешавината, така на крајот се добива тврд ,,камен,,

материјал. Бетон воопштено означува широк спектар на градбени материјали од

композитен тип, кои се добиваат со агломерација на зрна од многу различни типови на

агрегат. Земајќи ја во обзир ваквата дефиниција за бетон, произлегува дека можеме да

зборуваме за: гипс бетон, варовник бетон, бетон на база на водено стакло, асфалт

бетон итн...
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Најширока примена несомнено имаат бетоните кај кои како врзивно средство се

користи цемент и кои би требало да ги нарекуваме цемент бетони, но во пракса

вообичаено овие материјали се нарекуваат само бетони. Бетон е материјал кој најмногу

се користи од сите вештачки материјали на земјата. Се користи за изградба на патишта,

згради, мостови, камени блокови итн...

Согласно типот на производство, во случајот имаме производство на цементен

бетон, кој што откако ќе се изготви треба за краток временски период да се вгради и од

овие причини на инсталацијата нема складирање на количество бетон (залихи).

Табела IV.2.1 Табела за годишно производство по марка на бетон/2021г.

Тампонски материјал - Дробениот камен од варовничко потекло се користи како

тампонски материјал за изработка на носиви слоеви. Количините на складирање се

променливи бидејќи тече просецот на производство и се созадаат нови количини, а пак

од произведениот постојано се изнесуваат количини на дробен варовник од локацијата

за сопствени потреби или поширока потрошувачка.

IV.3. Листа на енергии

На инсталациите се користат електрична енергија и дизел гориво.

Потрошувачката на енергии е прикажана на следната табела:

Енергии Потршувачка
Електрична енергија 12533 Кw/ 2021год. без Декември
Дизел гориво 48 тон/2021 год.

IV.4. Складирање на суровини, меѓупроизводи и производи

На локацијата се врши времено складирање на суровини и готов поризвод. Од

сурови се врши складирање на цемент, агрегаат и камен од варовничко потекло, а од

готовите производи дробен варовник.

На инсталацијата на " Пелагонија Инжинеринг" Штип ги има следниве магацини:

 Усипни кошеви - бетоњера

 Одлагалиште за агрегат фракција “1“

 Одлагалиште за камен од варовничко потекло

 Одлагалиште за дробен варовник

 Магацин за цемент-суровина, во затворени метални силоси 2 х 60 м3

 Резервоар за вода
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Складирање на агрегат

 Усипни кошеви на бетонара - по пристигнувањето на сепарираниот агрегат на

локацијата како готов материјал се искипува во усипните кошеви според големината

на зрната, односно фракцијата. Од овде директно се дозира за процесот на

производство на бетонска мешавина.

 Одлагалиште за агрегат фракција “1“ - поради количински поголемата застапеност

на фракција “1“ во бетонските мешавини во близина на усипните кошеви на

бетнската база е оформено времено одлагалиште. По пристигнувањето на

агрегатот на локацијата како готов материјал се складира на одлагалиштето на

отворен простор и стои се до неговото префрлање во усипните кошеви.

Одлагалиштето претставува земјано плато од две страни оградено со бетонски

ѕидови.

Сладирање на варовник

 Складирањето на варовникот како суривина по приемот се врши на времено

тампонирано одлагалиште -магацински простор на отворено.

 Складирањето на дробен варовник како готов производ е на отворен тампониран

магацински простор. Сладирањето е времено и зависи од побарувачката. Одвозот

се врши со утовар во транспортни средства камиони и се носи надвор од локацијата.

Складирање на цемент

 Магацин за цемент - силоси - Цементот се складира во два метални силоси, секој со

капацитет од по 60м³ или вкупно 120м³. Вака складиран цементот е заштитен од

атмосферските влијанија. Цементот не смее да дојде во контакт со влага од

воздухот и поради тоа се користат полжести транспортери. По пристигнување на

суровината на локацијата поради натпритисокот кој се ствара во цистерната за

дотур се инсталирани отпрашувачи над силосите за цемент.

Складирање на вода

 Резервоар за вода - Водоснабдувањето со вода за технолошкиот процес се врши од

градската водоводната мрежа. Во близина на постројката за производство на бетон

има изградено бунар за складирање на резервни количини на вода потребни за

процесот на производство на бетон.

IV.5 Транспортни системи во постројка

Транспортни системи на предметната инсталација со кои управува “Пелагонија

Инжинеринг“ Штип:

- Транспортен ситем за дозирање на агрегат - По мерењето на агрегатот на вагата

преку транспортна лента тој се дозира во мешалката.
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- Транспортен систем за дотур на прашкаста суровина - цемент - Овој систем е

полжест транспортер кој е изведен во затворен систем. Бројот на полжести

транспортери зависи од бројот на силоси, а ги има два, а нивната улога е да

транспортираат цемент од силосите во вага за цемент.

- Транспортни средства кои се користат во " Пелагонија Инжинеринг" Штип за

транспортирање на суровините и готовите материјали се камиони - кипери, камиони -

миксери, помпа за бетон, градежни машини.

V. ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД

Во долната табела вклучете го целиот отпад што се создава, прифаќа за повторно
искористување или третира во рамките на инсталацијата (додадете дополнителни
редови по потреба).

Реф
.бр

Вид на отпад/
материјал

Број од
Европскиот
каталог на
отпад

Количина Преработка
/одложување

Метод и
локација на
одложувањеКоличина по

месец(тони)
Годишна
количина
(тони)

1. Мешан
комунален отпад

20.03.01 0,04 0,5 Се одлага во
специјални
садови

Се предава на
ЈП Исар

2. Отпад од бетон
и мил од бетон

10.13.14 21м3 252м3 Се собира во
таложник по
вадењето од
таложникот се
реупотребува

Се
реупотребува
т.е. се меша со
тампонски
материјал

ОДГОВОР

Управувањето со генерираниот отпад треба да биде во согласност со Законот за

управување со отпад („Сл.весник на РМ"бр.09/11,пречистен текст) и Измените и

дополнувањата на законот за управување со отпад ( „Сл.весник на РМ"123/12, 147/13,

163/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 и 31/20), глава III -Постапување со

отпад, каде се дефинирани обврските на создавачот на отпад според кои треба да се

управува со истиот, односно согласно Член 26:

(1) Создавачот и/или поседувачот е должен отпадот:

1) да го селектира;

2) да го класифицира според Листата на отпад;

3) да ги утврдува карактеристиките на отпадот:

4) да врши контрола на влијанијата на отпадот врз животната средина, животот и врз

здравјето на луѓето;

5) да го складира отпадот на места предвидени за таа намена и
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6) да го преработува отпадот, а доколку неговата преработката е технички неизводлива

и економски неисплатлива, да го предаде на правното и на физичкото лице кое има

дозвола за собирање и за транспортирање, преработка, отстранување и/или извезување

на отпадот.

(2) Ако отпадот има една или повеќе опасни карактеристики, создавачот и/или

поседувачот се должни да го класифицираат отпадот во категоријата опасен отпади да

постапуваат со него како со опасен отпад.

Според природата на материјалите (суровините) и готовите производи во

инсталацијата се создавааат следниве видови на отпад:

- Комунален цврст отпад.

- Отпад од бетон и мил од бетон

На иснталацијата не се изведува сепарирање на агрегат и не се ни

созадава отпад од миење и чистење на минерални суровини.

V.1. Комунален цврст отпад

Во текот на работењето на инсталацијата се создава цврст комунален отпад и

тоа мешан комунален отпад генериран од активностите на вработените.

Комуналниот отпад се собира во специјални садови за таа немена и истиот се презема

од ЈП Исар Штип. Прилог V.1.1 Договор за постапување со отпад.

V.2. Отпад од бетон и мил од бетон

Отпадна мил (талог) се создава од миење на бетономешалката и миксерот на

погонот за производство на бетон.

По завршување на процесот на производство на бетон се врши перење на

мешалката со вода. Отпадната вода од процесот на перење на мешалката се уфрлува

во транспортно средство-миксер во кое претходно било товарано бетонска смеса и со

истата вода се врши перење и на мискерот. Отпадната вода од процесот на перење се

испушта во бетоски таложник каде се врши таложење на примесите содржани во водата.

Потребна количина на вода за перење:

 1000 литри за мешалката на постројката за произвоство на бетон (истата вода се

користи за прво перење на автомешалката).

 500 литри за автомешалката за второ перење.

Вкупната потребна количина за перење е 1500 литри.

За миење на бетономешалката под стариот погон за производство на бетон има

бетонско плато кое завршува со бетонски таложник. Отпадната вода од миењето на

бетономешалката се искипува во таложникот каде се врши таложење на примесите

содржани во отпадната вода.
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Водата по претходното исталожување продолжува по отворен бетонски каскаден

таложник каде доаѓа до дополнително таложење и вака исталожена продолжува по

земјен канал надвор од локацијата. Земјениот канал гравитира кон река Брегалница.

Исталожената отпадна мил од таложниците повремено се исцрпува и се

реупотребува, односно се меша со варовникот и се користи како тампонски материјал.

Површината под погон за производство на бетонска мешавина кој е во функција,

односно погонот во кој се произведува бетонска мешавина е бетонски патос, од кој

отпадните води завршуваат во бетонски таложник со три комори. Отпадната вода која се

собира на бетонскиот патос од активностите кои се вршат на постројката и од

дождовницата се насочува и собира во бетонскиот таложник.

Третманот на отпадната вода пред влив во реципиентот е со поставен систем

за таложење . Со таложењето се врши остранување на крупните материи во милта како

што се флокуланти и биомил.

Слика V.2.1 Техника на таложење

Извор ИСКЗ –Секторско упатство за третман на отпадни води и отпадни

гасови

Во таложникот примесите содржани во отпадната вода се исталожуваат, а

водата прелива преку преливник и проддолжува по земјен канал надвор од локацијата.

Таложникот повремено се исцрпува и исталожениот материјал се меша со тампонски

материјал и се користи за тампонирање на површини.
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Слика V.2.1. Бетонски таложник со 3 комори

V.3. Отпад од миење и чистење на минерални суровини

За процесот на сепарирање на агрегат во кој се врши миење на агрегатот има

изградено сепаратор. Од процесот на сепарирање се созадава отпадна мешавина од

остатоци од агрегат и вода. Бидејќи не се изведува сепарирање на агрегат на

инсталацијата, не се ни созадаваат овие отпадни мешавини.

Кога би се изведувал тој процес постројката е така проектирана да отпадната

мешавина се насочува во таложник со димензии на комората 2,0 x 2,0 и длабочина од

2.5 м, со волумен од 8,5м3. Наталожениот мил (тиња), која просечно изнесува 2.5% од

обработениот агрегат, по вадењето од таложницата се одлага на посебен простор во

дворното место и по исцедување и засушување се враќа во зоната на позајмиштето.

Водата од таложникот преку затворен систем бетонска цевка f500 во должина од 17м

се води до истиот бетонски отворен одводен канал и преку собирниот таложник и

бетонскиот канал се одведува надвор од инсталацијата.

V.4. Санитарна отпадна вода

Инсталацијата не е приклучена на канализациона мрежа, бидејќи до локацијата

нема изградено канализациона мрежа. За санитарните јазли е обезбедена септичка

јама во која се слеваат санитарните отпадни води.
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VI. ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Приложете листа на сите точкасти извори на емисии во атмосферата, вклучувајки и
детали на котелот и неговите емисии.
Опишете ги сите извори на фугитивна емисија, како на пр.складирање на отворено.
Операторот е потребно да посвети осебно внимание на оние извори на емисија кои
содржат супстанци наведени во Анекс 2 од додатокот на упаството.

ОДГОВОР

Очекувани полуполутантии во атмосферата кои се емитираат како резултат на

применетите технолошки постапки во објектот се:

- Емисија на цврсти честички од самата суровина магационирана на отворен

простор, во така нараечени усипни кошеви и отворени одлагалишта, при што

може да дојде до ерозија на куповите материјал поради ветерот.

- Емисија на цврсти честички која може да се јави од силосите кога системот на

дозирање е неисправен, односно доколку останал отворен.

- Емисии на издувни гасови од работни машини и возила кои се користат во

технолошките процеси.

Само за котли со моќност повеќе од 250 kw , малите котли се исклучени
Капацитет на котелот
Произвоство на пареа:
Термален влез:

ИНСТАЛАЦИЈАТА НЕМА КОТЕЛ
Kg/час

MW

Гориво за котелот
Тип :јаглен/нафта/LPG/гас/биомаса итн.
Максимален капацитет на согорување
Содрчина на сулфур:

NOx

кg/час
%

Mg/Nm3
При (0о 3% 02(Течност или гас )

6% O2 (Цврсто гориво)
Максимален волумен на емисија m3/час
Температура

Периоди на работа

ºC (min) ºC (max)

час/ден Денови/годишно

Извор на емисија Детали за емисија Намалување на
загадувањето

Референца/
бр. на оџак

Висина
на оџак

Супстанција/
материјал

Масен
проток

Проток на
воздух

Тип на
Филтер/циклон/

скрубер

Во своето работење постројките на инсталацијата не користат јаглен,

нафта, мазут, ЛПГ, Гас, Биомаса, така да од работата на постројкките нема

емисија на штетни и загадувачки материи од точкасти извори на загадување.
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За други извори на емисии во произвоството:

Извор на емисија Детали за емисија Намалување на
загадувањето

Референца Висина Супстанција/
материјал

Масен
проток

Проток на
воздух

Тип на
Филтер/циклон/

скрубер
Бетоњера-силос Цврсти

честички
прашина

Механички
филтер

Сепариран агрегат
во усипните кошеви

Цврсти
честички
прашина

Водена завеса

Дробен камен од
варовничко потекло

Цврсти
честички
прашина

Водена завеса

Од извршени мерења за определување на концентрацијата на суспендирани

честички (РМ10) се добиени резултати кои се во границата на дозволените вредности.

Прилог VI.1 Лабораториски извештај бр. 08-002/2; 02-Б/2022, Прилог VI.2 Извештај

од мерења во животната средина. Мерењето е извршено на едно мерно место, 30м

од капијата на граница на инсталацијата према капија.

Табела VI.1 Резултати од мерење
Реден бр. на мерно место Концентрација mg/m3 ГВЕ mg/m3

1 18,23 50

VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА
Барателот треба да наведе за секој извор на емисија посебно дали се емитуваат
супстанци наведени во Анескс 2 од Додатокот на упаството.
Потребно е да се дадат детали за сите супстанции присутни во сите емисии, согласно
Табелите III до VIII од Уредбата за класификација на водите. Треба да се вклучат сите
истекувања на површински води, заедно со водите од дождови кои се испуштаат во
површинските води.

Пополнете ја следната табела:

Параметар

Име на
супстан-
ција

Пред третирање После третирање

Макс.
просек
на час

(mg/l)

Макс.
дневен
просек

(mg/l) (kg/ден) (kg/год.)

Макс.
просек
на час

(mg/l)

Макс.
дневен
просек

(mg/l) (kg/ден) (kg/год.)

Идентитет
на

Рецепиент
от

(6N;6E)¹

Следните табели треба да се пополнат во случај на директно испуштање во реки и
езера.

Точки на мониторинг/Референци од Националниот координативен систем

Параметар
Резултати

(mg/l)
Нормален

аналитички
опсег

Метода/
техника

на
анализа

Датум Датум Датум Датум

pH



Барање за Бинрегрирана еколошка дозвола - Стационарна бетонска база

Температура

Електрична
проводливостμS

Амониумски азот
NH4
Хемиска
потрошувачка на
кислород
Биохемиска
потрошувачка на
кислород

Растворен кислород
O2(p-p)

Калциум Ca

Кадиум Cd

Хром Cr

Хлор Cl

Бакар Cu

Железо Fe

Олово Pb

Магнезиум Mg

Манган Mn

Жива Hg

Точки на мониторинг/Референци од Националниот координативен систем

Параметар
Резултати

(mg/l)
Нормален

аналитички
опсег

Метода/
техника

на анализа
Датум Датум Датум Датум

Никел Ni

Калиум K

Натриум Na

Сулфат SO4

Цинк Zn

Вкупна базичност
(како Ca CO3)
Вкупен органски
јаглерод TOC

Вкупен оксидиран
азот TON
Нитрити NO2

Нитрати NO3

Фекални
колиформни
бактерии во
раствор (/100ml)
Вкупно бактерии во
раствор (/100ml)

Фосфати PO4
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ОДГОВОР

Отпадни води

Во инсталацијата се генерираат два вида на отпадни води:

- Санитарни отпадни води

- Отпадни води од технолошките процеси

Двата вида на отпадни води се изведени сепаратно и не постои меѓусебно мешање.

Санитарни отпадни води

Санитарните отпадни води се генерираат од административните објекти и

санитарните јазли и истите се испуштаат во септичка јама. Инсталацијата не е

приклучена на канализациона мрежа, бидејќи до локацијата нема изградено

канализациона мрежа. За санитарните јазли е обезбедена септичка јама во која се

слеваат санитарните отпадни води.

Технолошки отпадни води

Технолошките отпадни води се создаваат како резултат на технолошките

процеси, отпадна вода од миење и чистење на бетонската мешалка и миксерите за

бетон.

Количина на создадена отпадна вода од перење на мешалката за бетон и

автомешалката:

 1000 литри за мешалката на постројката за произвоство на бетон (истата вода се

користи за прво перење на автомешалката).

 500 литри за автомешалката за второ перење.

Вкупната количина од перење е 1500 литри.

На самата локација постојат два точкасти извори на емисии на отпадни води,

отворен бетонски канал во кој се слеваат отпадните води од миење на

бетономешалката, по претходно таложење во таложникот и отворен земјан канал за

отпадните води, од активностите кои се вршат кај реконструираниот погон за

производство на бетон, кои се претходно исталожени во бетонскиот таложник со три

комори. Преку отворените канали водите се одведуваат надвор од инсталацијата и се

слеваат во река Брегалница.

Од извршени мерења за определување на квалитетот на отпадните води се

добиени резултати кои се во граница на дозволените вредности. Прилог VII.1

Лабораториски извештај бр. 11-003/2; 01-Б/2022, Прилог VII.2 Извештај од

определување на квалитет на отпадна вода.

Направени се испитувања на вода од двата таложници.



Барање за Бинрегрирана еколошка дозвола - Стационарна бетонска база

Табела VII.1 Резултати од определување на квалитет на отпадна вода - мерно

место 1



Барање за Бинрегрирана еколошка дозвола - Стационарна бетонска база

Табела VII.2 Резултати од определување на квалитет на отпадна вода - мерно

место 2

VIII. ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

Опишете ги постапките за спречување или намалување на влезот на загадувачки
материи во подземните води и на површината на почвата.
Потребно е да се приложат податоци за познато загадување на почвата и подземните
води, за историско или моментално загадување на самата локација или подземно
загадување.

ОДГОВОР

Од процесите кои што се изведуваат на инсталацијата не се создаваат емисии во
почвата.
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IX. ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ФАРМЕРСКИ АКТИВНОСТИ

Во случај на отпад од земјоделски активности или земјоделски намени, во следната
табела треба да се опишат природата и квалитетот на супстанцата (земјоделски и
неземјоделски отпад) што треба да се расфрла на земјиште (ефлуент, мил, пепел), како
и предложените клоичества, периоди и начини на примена (пр. цевно испуштање,
резервоари).

Идентитет на површината

Вкупна површина (ha)

Корисна површина (ha)

Култура

Побарувачка на фосфор (kg P/ha)

Количество на мил расфрлана на самата локација
(м3/hа))

Проценето количество фосфор во милта
расфрлана на фармата (kg P/ha)

Волумен што треба да се аплицира (м3/hа))

Аплициран фосфор (kg P/ha)

Вкупно количество внесена мил (m³)

ОДГОВОР

Оваа инсталација нема загадување од отпад од земјоделски активности

или за земјоделски намени.

Х. БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ

Листа на извори (вентијација, компресори, пумпи, опрема) нивна местоположба на
локацијата (во согласност со локациската мапа), периоди на работа (цел ден и ноќ/само
преку ден/ повремено)

Извор на
емисија
Референца/
бр.

Извор/уред Опрема
Референца/бр

Интензитет на бучава
db на означена
одалеченост

Период на емисија
(број на чаасови
предпладне/попладне)

Обележете ги референтните точки на локациската мапа и на опкружувањето.

За амбиентални нивоа на бучава:



Барање за Бинрегрирана еколошка дозвола - Стационарна бетонска база

Референтни точки:

Национален

координатен

систем

Нивоа на звучен притисок(dB)

(5Н, 5Е) L(A)eq L(A)10 L(A)90

Граници на локацијата

Локација 1:

Локација 2:

Локација 3:

Локација 4:

ОСЕТЛИВИ ЛОКАЦИИ

Локација 5:

Локација 6:

Локација 7:

Локација 8:

Наведете ги изворите на вибрации и на нејонизирачко зрачење ( топлина или светлина).

ОДГОВОР

Како потенцијални извори на бучава на инсталацијата се постројката за

произвоство на бетон, постројките за дробење, транспортните возила и работните

машини. На инсталацијата не се изведуваат активности за сепарирање, што значи овој

извор на бучава е исклучен.

Бучавата која се создава е повремена и се создава само за време на работата

на постројките, во текот на денот, во работното време .

Од извршени мерења на нивото на бучава во животната средина добиени се

резултати со вредности кои се во граници на дозволеното. Прилог VI.1 Лабораториски

извештај бр. 08-002/2; 02-Б/2022, Прилог VI.2 Извештај од мерења во животната

средина. Мерењето е изведено на две мерни места. Мерно место 1 - на влез од капија

на 20м од инсталацијата, мерно место 2 - граница на локацијата десно позади објект.

Табела X/1 Резултати од извршени мерења за ниво на бучава

Мерно место L d

(dBA)

Гранична

вредност

Ld

(dBA)

LA max

(dBA)

Гранична

вредност

LA max

(dBA)

ММ1 60.30±1.86 70 67.30±1.86 110

ММ2 61.70±1.86 70 69.80±1.86 110
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Слика Х. Мерни места на бучава

Извор на вибрации е постројката за дробење на варовник. Вибрациите се

повремени и се создаваат само за време на работата на постројките, во текот на денот,

во работното време .

Мерења не се вршени.

Од предметната инсталација нема нејонизирачко зрачење

XI. ТОЧКИ НА МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ И ЗЕМАЊЕ ПРИМЕРОЦИ
Опишете го мониторингот и процесот на земање на примероци и предложете начини на
мониторинг на емисии за вода, воздух и бучава.
Пополнете ја следната табела:

ОДГОВОР

Мониторинг на емисиите на сите мерни места ќе се изведува на местата

дефинирани во Планот на мерни места во Табела 1.

МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

Референтен број на емисиона точка
Емисионата точка е на постројкатаза производство на бетонска
мешавина
Параметар Фрекфенција на

мониторинг

Метод на земање

на примероци

Метод на анализа/техника

Цврсти
честички
прашина

1 годишно
според ISO 9096

Се користи техника
согласно упаството на
употребениот апарат
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Референтен број на емисиона точка
Емисионата точка е на е на постројката за дробење
Параметар Фрекфенција на

мониторинг

Метод на земање

на примероци

Метод на

анализа/техника

Цврсти
честички
прашина

1 годишно
според ISO 9096

Се користи техника
согласно упаството на
употребениот апарат

Референтен број на емисиона точка
Емисионата точка е на цистерната за нафта
Параметар Фрекфенција на

мониторинг

Метод на земање

на примероци

Метод на

анализа/техника

Испарливи
органски
сооединенија

1 годишно
според ISO 9096

Се користи техника
согласно упаството на
употребениот апарат

МОНИТОРИНГ НА ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ

Референтен број на емисиона точка
Испуст од одводен бетониран канал
Параметар Фрекфенција

на мониторинг

Метод на земање на

примероци

Метод на

анализа/техника

pH
t

BPK5
HPK
растворен кислород
вкупен сув остаток
суспендирани
материи растворени
материи

SO4
2-
, PO4

3-

NO3
-
, NO2

-

алкалитет
вкупна тврдина

Два пати
годишно

Мострирањето на
водата се врши на
длабочина max од
50cm.или помалку, во
зависност од
длабочината на
мерното место со
користење на
специјална опрема за
таа цел

Дел од
параметрите
(Т °C , р-рен O2,
кондуктивност) се
мерат веднаш на
мерното место, а
останатите
параметри се
испитуваат во
хемиска
лабараторија
согласно барањата
на МКД.

Референтен број на емисиона точка
Испуст од одводен земјан канал
Параметар Фрекфенција

на мониторинг

Метод на земање на

примероци

Метод на

анализа/техника

pH
t

BPK5
HPK
растворен кислород
вкупен сув остаток
суспендирани
материи растворени

Два пати
годишно

Мострирањето на
водата се врши на
длабочина max од
50cm.или помалку во
зависност од
длабочината на
мерното место со
користење на
специјална опрема за

Дел од
параметрите
(Т °C , р-рен O2,
кондуктивност) се
мерат веднаш на
мерното место, а
останатите
параметри се
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материи

SO4
2-
, PO4

3-

NO3
-
, NO2

-

алкалитет
вкупна тврдина

таа цел испитуваат во
хемиска
лабараторија
согласно барањата
на МКД.

МОНИТОРИНГ НА БУЧАВА

Референтен број на емисиона точка
Емисионата точка е на на постројката за производство на бетон
Параметар Фрекфенција на

мониторинг

Метод на земање

на примероци

Метод на

анализа/техника

Бучава
1 годишно

За испитување на
нивото на бучава
не се врши
мострирање

Се користи техника
согласно упаството на
употребениот апарат

Референтен број на емисиона точка
Емисионата точка е на постројката за дробење
Параметар Фрекфенција на

мониторинг

Метод на земање

на примероци

Метод на

анализа/техника

Бучава
1 годишно

За испитување на
нивото на бучава
не се врши
мострирање

Се користи техника
согласно упаството на
употребениот апарат

МОНИТОРИНГ НА ВИБРАЦИИ

Референтен број на емисиона точка
Емисионата точка е на постројката за дробење
Параметар Фрекфенција на

мониторинг

Метод на земање

на примероци

Метод на

анализа/техника

Вибрации 1 годишно
За мерење на
интензитет на
вибрации не се
врши
мострирање

Се користи техника
согласно апаратурата
со која е извршено
мерењето на
интензитетот на
вибрации
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XII. 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

Обврска на сите правни и физички лица е грижа за животната средина

согласно Закон за животна средина (“Сл. весник на РМ“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08,

83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 163/13, 129/15, 192/15), превземање на

мерки и активности со кои влијанијата врз животната средина би биле минимални.

Програмата за подобрување всушност треба да ја заштити животната средина, односно

да овозможи имплементација на предложените мерки за намалување на можните

негативни влијанија од предметната инсталација.

Со цел исполнување на погоре изнесеното е создадена програмата за

подобрување, која е претставена табеларно во табелата што следи:

Табела XII/1 Програма за подобрување

Р.б

р.

Опис на мерката Цели на

мерката(изразена

преку

намалување на

влијанијата врз

ж.с.)

Временски

распоред за

реализација на

мерката

1 Имајки ја во предвид законската обврска за

следење на работата на постројките и нивното

влијание врз животната средина потребно е

да се врши континуиран мониторинг еднаш

годишно бучава, вода- двапати годишно и

воздух, од овластена лабараторија

Да се следи дали

емисиите на

бучава, прашина

и отпадна вода се

во границите на

дозволеното

1годишно-бучава

2 годишно -вода

1 годишно-воздух

2 Мониторинг на емисии на испарливи

органски соединенија од бензинската

станица

Да се следи дали

емисиите се во

граница на

дозволеното

1 годишно

3 Поправка на сообраќајниците за

манипулација на товарните возила со

посипување и набивање со шљунак

Да се намали

нивото на емисии

на прашина во

атмосферата од

транспортните

средства на

инсталацијата

По потреба
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4 Хортикултурно дооуредување на

просторот

Озеленувањето

на просторот ќе

придинесе за

намалување на

емисиите во

атмосферата

Во соодветен

период од

годината за

посадување

XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ

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 ги 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.

ОДГОВОР

Раководниот тим на "Пелагонија Инжинеринг“, постојано ги контролира

активностите кои што се изведуваат во сите објекти, при што ги идентификува случаите

кои можат да излезат од контрола и да предизвикаат негативни последици во

работењето и негативно влијание врз животната средина.

На самата инсталација се преземени следниве мерки :

XIII.1 Поставување на опрема за делување во случај на незгода, односно

вонредна состојба која вклучува:

- Средства за пружање прва помош;

- Апарати за гасење пожар;

- Опрема за заштита при работа, работни одела, заштитни маски;

- Телефон со секогаш достапни интерни и екстерни врски;

XIII.2 Обезбедување на мерки за сигурност на работниците во време на

работа на објектот

Оградување на објектот - Со цел да се спречи можноста за повреди на

невработените лица кои што се движат во близина на инсталацијата, непознавајќи ги

доволно изворите на опасноста, границите на инсталацијата се оградени со жичана

ограда.

Услови на теренот - За пренос на тешките товари за потребите на технолошките

процеси обезбедени се набиени и цврсти сообраќајници со што исто така се спречува

изнесување на кал и други отпадоци при излезот на главните градски сообраќајници.

Брзината на движење на возилата низ инсталацијата е ограничена на 10 км/ ч.

Услови на складирање - За правилно складирање и заштита од уништување,

материјалот на инсталацијата се складира на точно определено место.
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Транспортирањето, натоварувањето, истоварот и депонирањето на разните

видови материјали се врши со соодветна механизација.

Предупредување за опасност - Поединечни места и простории каде што постои

повремена и постојана опасност, на јасен и разбирлив начин се поставени табли со

опомена како: “Опасност од предизвикување пожар ”, “Места загрозени од градежни

машини”, “Електрично орманче” .

Лични заштитни средства - Сите вработени се задолжени да носат лични

заштитни средства за заштита од различни опасности. Работните активности се

извршуваат под контрола на непосредниот раководител.

XIII.3 Мерки за заштита од електрична струја

Целокупната електрична мрежа на инсталацијата е спроведена на начин кој не

претставува никаква пречка при спроведување на технолошкиот процес. Сите

електрични постројки се заштитени од удар од повисок напон со заштитно заземјување.

Со машините на објектот ракуваат исклучително стручно оспособени работници

со соодветна квалификација и стручност. Раководителот на објектот секојдневно пред

почетокот на работата вршат контрола на исправноста на машините, уредите или

механизираниот алат.

Два пати годишно во летниот и зимскиот период се вршат периодични

испитувања за исправноста на заштитното заземјување.

XIII.4 Мерки за одговор на хаварии и итни сличаи

Во случај на дефект на постројките, процесот на произвоство прекинува и при

тоа не е можно да се предизвика хаварија која би ја загрозила животната средина.

Објектот е под постојан видео надзор со цел контрола надвор од нормалното

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

Доколку дојде до одредено загрозување на животната средина објектот целосно

ќе престане со работа. Раководниот тим ќе ги преземе сите неопходни доплнителни

научни и стручни истражувања и санација на причините што би довеле до загрозување

на животната средина и за тоа ќе ги извести надлежните органи.

XIII.5 Бензинска станица
Основна суровина која се користи е: нафтен дериват Диезел БС ЕN 590. Дизел

горивото е запалива течност со карактеристичен мирис. Неговите пареи со воздухот се

експлозивни. Граница на експлозивност 1 – 4 vol %,

Операторот е должен да преземе соодветни мерки за заштита од пожари

во согласност со законсите прописи и планот за ПП заштита.
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План за реагирање при инцидентни случаи

.

Вид на инцидент/ /вонредна

ситуација

Можни влијанија на ЖС Мерки

Пожар на објектите,
инсталациите,

Загадување на воздухот,
почвата и водите

- Исклучување на доводот
на електричната енергија
- Итен повик на Службата
за ПП заштита; итна помош;
-Исклучување на
инсталацијата за довод на
електрична струја.
- Изолирање и дислокација
на запаливи материи
- Обука за користење на
ПП апаратите
- Примена на Правилникот
за заштита при работа и
Нормативот за користење
на лични заштитни
средства

Земјотрес Загадување на воздухот,
почвата и водите

- Запирање на процесот на
производство и довод на
електрична енергија.
- Итен повик на Службите
за ППзаштита и Прва
помош.
-Редовно превентивно
одржување на опремата и
инсталациите.
-Санација на оштетувањата
од било кој вид во
соработка со соодветни
стручни екипи.
- Испитувања и соодвтни
мерења пред пуштање во
повторна работа на
технолошката линија ,
анализа на почвата
зафатена од
елементарната непогода).
- Контрола на ПП-
апаратите на извршени
редовни превентивни
прегледи и обука за нивно
користење.
- Примена на Правилникот
за заштита при работа и
Нормативот за користење
на лични заштитни
средства.
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XIV. 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 делумен или целосен престанок на активноста, вклучувајќи
отстранување на сите штетни супстанции.

ОДГОВОР

Објектите и опремата поставени на самата локација се карактеризираат со

компактна конструкцијата, што овозможува брзата монтажа и демонтажа.

Ако се работи за делумен престанок на активностите, прво ќе се изврши комплетно

чистење на објектот и околината. Одстранување на отпадот од предметната локација.

Залихите на суровини и готови производи ќе се продадат. Опремата ќе се конзервира

според вообичаените постапки од производителот и ќе се исклучи доводот на вода и

електрична енергија. Сите тешки возила ќе се отстранат од кругот на објектот.

Во случај на целосен престанок на работа опремата се демонтираат и

пренесуваат на друга локација. Залихите на суровини и готови производи ќе се продадат.

Отстранување на отпадот или било какви хемикалии на локацијата на инсталацијата ќе

бидат отстранети или рециклирани преку соодветни овластени фирми, а локацијата ќе

се санира и ќе биде оставена во безбедна состојба. За престанок со работа се

доставува писмено известување до надлежните институции.

XV. РЕЗИМЕ БЕЗ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ

На ова место треба да се вметне преглед на целокупното барање без техничките детали.
Прегледот треба да ги идентификува сите позначајни влијанија врз животната средина
поврзани со изведувањето на активноста/активностите, да ги опише постоечките 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.

ОДГОВОР

Врз основа на податоците добиени од извршениот увид на лице место, од

техничката документација и користејќи ја усвоената методологија за изработка на

интегрирана еколошка дозвола во согласност со Уредбата за определување на

активностите на инсталациите за кои се издава Интегрирана еколошка дозвола, односно

дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.весник на Р.М бр. 89/05) и Законот за

животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,

48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14 и 44/15) може да се констатира следново:

Основни дејности кои се вршат на постројката се: производство на бетонска

мешавина - готов бетон и дробење на камен од варовничко потекло. Готовите производи

готовиот бетон и дробениот варовник - тампонски материјал се користат за поширока

потрошувачка и за сопствени потреби.
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На Инсталацијата работат 4 вработени. Инсталацијата работи 12 месеци во

годината, 5 дена во неделата во една смена од по 7 работни часа и еден ден Сабота по

5 работни часа.

На локацијата постои стар погон за производство на бетон кој е дотраен и

поради тоа е извршено реконструкција на погонот за производство на бетон.

Стариот погон за производство на бетон е тип Прогрес AB 24 со проектиран

капацитет од 24м³/ч, заедно со помошните објекти, два метални силоси секој со

капацитет од 50м³ за скалдирање на цемент.

Реконструираниот погон т.е. погонот во кој се произведува бетон е со капацитет на

производство од 50-55м3/час и се состои од два метални силоси за цемент од по 60м3,

метални усипни кошеви за агрегат, хоризонтална мешалка, шасија, уред за дозирање на

цемент, уред за дозирање на вода, уред за дозирање на агрегат, вага за цемент, вага за

агрегат.

Годишното производство на бетонска мешавина за 2021г. изнесува: 7 563м³.

На самата локација е сместена и постројка за сепарација на агрегат. Со

сепарирањето на агрегатот се добива материјал поделен по фракции.

Активноста за сепарирање на агрегат е во мирување, односно не се изведува

на локацијата поради застарената технологија на постројката и малиот капацитет.

На локацијата се инсталирани и постројки за дробење на камен. Дробилката

Т320-300 се користи за дробење на каменот од варовничк потекло. Дробилицата ОМ 11

се користи по потреба доколку има суровина од друго потекло од страни добавувачи.

Каменот кој што се дроби на дробилицата Т320-300 е од варовничко потекло и е

донесен на локацијата од експлоатационо поле. Експлоатацијата на варовникот ја врши

“Пелагонија Инжинеринг“ по концесија за експлоатација. Локалитетот од каде што се

експлоатира варовникот е локалитет “Варена Глава“ Општина Штип.

Оградувањето на објектот од непосредната околина е извршено со жичена

ограда. Така ограден оневозможува пристап на невработени лица. Објектот е уреден

така да овозможува непречено работење и безбедно извршување на сите работи во

процесот на произвоството.

Влегувањето и излегувањето во кругот на инсталацијата се врши на определено

место, односно на главниот влез. На главниот влез од десната страна има капија со

портирница и табла со назив на објектот. Објектот е под постојан видео надзор.

Во склоп на самата локација е обезбеден пристап и простор за манипулација за

сите возила кои се користат при технолошките процеси.

Транспортирањето, утоварањето и истоварањето на суровините кои што се

користат и производите кои што се произведуваат се врши со превозни средства за

таков вид на материјали: камиони-кипери, камиони-миксери, помпа за бетон и утоварни

градежни машини.
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Снабдувањето со електрична енергија се врши од градската електрична мрежа

преку сопствена трансформаторска станица. На локалитетот постои трафостаница од

која напојувањето на сите објекти во комплексот е во согласност со нивната

едновремена снага.

Водоснабдувањето на иснталацијата се врши од градската водоводна мрежа.

Суровини и помошни материјали кои се користат во производните процеси во

инсталацијата на "Пелагонија Инжинеринг" Штип се: цемент, сепариран агрегат, вода и

камен - варовник.

Цврст и течен отпад

Според природата на материјалите (суровините) и готовите производи во

инсталацијата се создавааат комунален цврст отпад и отпад од бетон и мил од бетон.

Во текот на работењето на инсталацијата се создава цврст комунален отпад и

тоа мешан комунален отпад генериран од активностите на вработените. Овој отпад се

презема од јавно комунално претпријатие.

Отпадна мил (талог) се создава од миење на бетономешалката и миксерот на

погонот за производство на бетон. Отпаднта мил се исталожува во таложници

специјално направени за таа намена.

Исталожената отпадна мил од таложниците повремено се исцрпува и се

реупотребува, односно се меша со тампонски материјал и се користи за тампонирање.

Емисии во атмосферата

Очекувани полуполутантии во атмосферата кои се емитираат како резултат на

применетите технолошки постапки во објектот се:

- Емисија на цврсти честички од самата суровина магационирана на отворен

простор, во така нараечени усипни кошеви и отворени одлагалишта, при што

може да дојде до ерозија на куповите материјал поради ветерот.

- Емисија на цврсти честички која може да се јави од силосите кога системот на

дозирање е неисправен, односно доколку останал отворен.

- Емисии на издувни гасови од работни машини и возила кои се користат во

технолошките процеси.

Од производните процеси кои се изведуваат на инсталацијата се генерира

фугитивна емисија на прашина во воздухот.

Изворите од кои се генерира оваа емисија се однесуваат на: емисија на цврсти

честички од самата суровина магационирана на отворен простор, во така нараечени

усипни кошеви и отворени одлагалишта, при што може да дојде до ерозија на куповите

материјал поради ветерот. Емисија на цврсти честички која може да се јави од силосите

кога системот на дозирање е неисправен, односно доколку останал отворен. Емисии на

издувни гасови од работни машини и возила кои се користат во технолошките процеси.
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Од стана на раковоството се преземени низа мерки со цел намалување на

очекувани полутанти во атмосферата кои се емитираат како резултат на применетите

технолошки постапки во инсталацијата.

Агрегатот кој што се користи како суровина во процесот на производство е

сепариран агрегат што значи дека минал на процес на перење, односно не содржи ситни

честички од кои би можело да настане емисија на прашина.

За намалување на нивото на емисии во атмосферата се преземаат активности

како распрскување со вода на отворените магацини за суровини и готови производи,

како и тампонирање и распрскување со вода на сообраќајниците по кои се движи

механизацијата која се користи во процесите.

Операторот во Програмата за подобрување предвидел мерење на вредностите

на емисијата во атмосферата од Страна на овластена лабараторија во моментот кога

Инсталацијата ќе работи со полн капацитет.

Оваа Инсталација нема котел.

Емисии во површински води и канализација

На самата локација постојат два точкасти извори на емисии на отпадни води,

отворен бетонски канал во кој се слеваат отпадните води од миење на

бетономешалката по претходно таложење во таложникот и отворен земјан канал за

отпадните води од активностите кои се вршат кај реконструираниот погон за

производство на бетон кои се претходно исталожени во бетонскиот таложник со три

комори. Преку отворените канали водите се одведуваат надвор од инсталацијата и се

слеваат во река Брегалница.

Операторот во Програмата за подобрување предвидел следење на квалитетот

на отпадните води.

Емисии во почва

Од процесите кои што се изведуваат на инсталацијата не се создаваат емисии

во почвата.

Земјоделски и фармерски активности

Од Инсталацијата нема загадување од отпад од земјоделски активности или за

земјоделски намени.

Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење

Бучавата и вибрациите од оваа инсталација немаат влијание надвор од

нејзината локација. Бучавата и вибрациите се од локален карактер и се ограничени само

во периодот на работа на постројките.
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Операторот во Програмата за подобрување предвидел мониторинг на бучава еднаш

годишно од страна на овластена лабараторија.

Од Инсталација нема нејонизирачко зрачење.

Предлог програма за мониторинг на емисии во вода, воздух и бучава

Со цел да се оцени влијанието од емисиите на штетни материи, отпадни води,

бучава и вибрации во медиумите кои се создават при работата на предметната

инсталација и нивна контрола, Операторот во програмата за подобрување предвидел

воведување на мониторинг систем за контрола на емисии со утврдени фрекфенциии на

мониторирање.

Одговор на хаварии и итни случаи

Операторот презел соодветни мерки со поставување на опрема за делување

во случај на незгода, односно вонредна состојба.

Природата на процесите кои се одвиваат на оваа инсталација е таква да нема

опасност од големо влијание врз животната средина при евентуална хаварија или итен

случај. Во случај на дефект на постројките процесот на произвоство прекинува и притоа

не е можно да се предизвика хаварија која би ја загрозила животната средина.

Доколку дојде до одредено загрозување на животната средина објектот целосно

ќе престане со работа. Раководниот тим ќе ги преземе сите неопходни доплнителни

научни и стручни истражувања и санација на причините што би довеле до загрозување

на животната средина и за тоа ќе ги извести надлежните органи.

Ремедијација, престанок со работа

Во случај на целосен престанок на работа на инсталацијата, инсталаците се

демонтираат и пренесуваат на друга локација. Залихите на суровини и готови производи

ќе се продадат. Отстранување на отпадот или било какви хемикалии на локацијата на

инсталацијата ќе бидат отстранети или рециклирани преку соодветни овластени фирми,

а локацијата ќе се санира и ќе биде оставена во безбедна состојба. Од битно значење е

рекултивацијата да се врши со автохтони растенија.

Во своето досегашно работење од страна на раководството, а во соработка со

одговорните лица за процесите, се прават напори за минимизирање на негативните

ефекти врз животната средина од работењето на предметните инсталациите .





Барање за Бинрегрирана еколошка дозвола - Стационарна бетонска база

ПРИЛОЗИ

Прилог II.1.1.1 Имотен лист

Прилог II.1.1.2 Договор за закуп.

Прилог II.1.1.3 "Документ за регистрирана дејност од Централен регистар

на РМ" и "Тековна состојба"

Прилог II.1.2.1 Копија од катастерски план.

Прилог II.1.2.2 Копија од сметка за вода

Прилог II.1.2.3 Копија од сметка од ЕВН

Прилог II.2.1 Ситуација од инсталацијата

Прилог II.2.1.1 Записник од верификација на ваги

Прилог II.3.3.1 Договор за концесија за експлоатација на минерална

суровина-варовник на локалитетот “Варена Глава“ Општина

Штип

Прилог IV.1.1 Копии од фактури за агрегат

Прилог IV.1.2 Копија од фактура за цемент

Прилог IV.1.4 Копија од испратница за дизел гориво

Прилог IV.1.5 Атест за дизел гориво

Прилог V.1.1 Договор за постапување со отпад

Прилог VI.1 Лабораториски извештај бр.08-002/2; 02-Б/2022

Прилог VI.2 Извештај од мерења во животната средина.

Прилог VII.1 Лабораториски извештај бр.11-003/2; 01-В/2022

Прилог VII.2 Извештај од определување на квалитет на отпадна вода.































ТС

ВОДОМЕРНА

 ШАХТА

KШ-1

KШ -2

KШ- 3

У

П

Р

А

В

А

 

 

И

 

Л

А

Б

О

Л

А

Т

О

Р

И

Ј

А

1

e

l

e

c

t

r

i

c

a

l

 

p

a

n

e

l

 90
210

 70
210

80 21
0

80
210

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

Влез1
2 Бетонско плато 1
3 Бетонско плато 2
4 Стационарна бетонска база 2
5 Канцеларија
6 Усипен кош-бетонара
7 Санитарни јазли
8 Канцеларија со лабораторија
9 Трафостаница
10 Дробилица ОМ 11
11 Одлагалиште за суровини
12 Дробилица T320-300
13 Одлагалиште за варовник
14 Сепарација
15 Таложник од сепарација
16 Стационарна бетонска база 1
17 Отворен овален канал - бетонски
18 Таложник за перење на автомешалки
19 Таложник собирен
20 Бетонски трапезни канали со таложник
21 Отворен земјан канал
22 Водомерна шахта
23 Бетонски таложник со 3 комори

24

25

26

24 Резервоар за вода
25 Одлагалиште за агрегат “1“
26 Пумпа за нафта со цистерна

AutoCAD SHX Text
1625


















































































































































	Binder1.pdf
	II.1.1.1 Imoten List
	II.1.1.2 Dogovor za zakup
	II.1.1.3 Potvrda za registrirana dejnost
	II.1.1.3 Tekovna sostojba
	II.1.2.1 Kopija od katasterski plan
	II.1.2.2 Kopija od smetka za voda
	II.1.2.3 Kopija od smetka od EVN
	II.2.1 Situacija od instalacijata
	II.2.1.1 Verifikacija na vagi
	II.2.1.1 Zigovi na vagi
	II.3.3.1 Dogovor za koncesija za ekspolatacija na mineralna surovina -varovnik na lokalitetot Varena Glava Opstina Stip
	IV.1.1 Kopii od Fakturi za agreat
	IV.1.2 Kopija od Faktura za cement
	IV.1.4 Kopija od ispratnica za dizel gorivo
	IV.1.5 Atest za dizel gorivo
	V.1.1 Dogopvor za postapuvanje so otpad
	VI.1 Izvestaj od merenja vo zivotnata sredina
	VII.1 Izvestaj od opredeluvanje kvalitet na otpadna voda
	2 001
	2 002
	2 003
	2 004
	2 005
	2 006
	2 007
	2 008
	2 009
	2 010
	2 011



