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Апстракт
Во трудот се анализира влијанието на енергетските објекти за
производство на електрична енергија врз животната средина со
тековните и идни активности, со посебен осврт на Рударско
енергетскиот комбинат – РЕК „Битола”, кој е најголем производен
енергетски капацитет во Република Македонија и од него се
задоволуваат повеќе од 80 [%] од потребите од електрична енергија
во земјата.
Исто така, опишан е начинот на изработка и документирање на
Прирачникот за животната средина во енергетските компании, за
имплементација и документирање на Системот за управување со
животната средина – ЕМЅ според Стандардот ISO 14001:2004.
Клучни зборови: Ергетски објекти, животна средина, ЕМS, ISO 14001:2004.

Abstract
In this paper is analysed the impact of the electricity production plants
on the local and global scales by the present and future activities,
with special reference emphasis on Mining Power Plant Company –
REK „Bitola”, which is the biggest electricity production facility in the
Republic of Macedonia and the plant covers more than 80 [%] of the total
electricity demand in the country.
Also is described a method of making and documenting Enviromental
Handbook in Mining thermal electricity power plants company for
implementation and documentation of Environmental Management
System – EMS acording to the Standard ISO 14001:2004.
Key words: Energy companies, environment, ЕМS, ISO 14001:2004.
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Вовед
Многу одамна, човекот живееше во склад со природата и нејзините
закони. Скромно ги искористуваше природните ресурси и не ја нарушуваше
рамнотежата во природата. Но, со развојот на цивилизацијата, порастот на
населението, појавата на занаетчиството и индустриската револуција, човекот
завладеа со природата, постигна невиден технолошки и економски напредок,
но со тоа и зафатите врз животната средина станаа сé поголеми. Сечењето и
уништувањето на шумите, изградбата на водоводи, рудници, патишта,
пристаништа, производството и потрошувачката на различните енергетски
суровини, користењето на хемиските средства, развојот на индустријата и
енергетиката и т.н., доведоа до недозволена неодговорност во поглед на
уништувањето на природните ресурси, загадувањето на животната средина и
нарушувањето на рамнотежата во природата.
Денес, човекот е еден од најмоќните еколошки фактори. Со својата
дејност свесно и организирано ја искористува природата и интервенира во сите
збиднувања на Земјата, со што опасно влијае врз квалитетот на средината во
која живее човекот на денешницата. Човекот, до таа мерка ја загрозува
животната средина и ги исцрпува природните ресурси, што предизвика појава
на светска еколошката криза и претставува закана за опстанокот на животот на
Земјата. Човештвото по прв пат во својата долга историја се соочи со фактот
дека ресурсите на Земјата не се неисцрпни, а нејзиниот еколошки капацитет не
е бесконечен. Современиот човек се соочува со проблеми за кои тешко најдува
решение, а самиот ги создал. Тој е жртва на сопствениот технолошки напредок,
што наведува на фактот дека мора да тргне од самиот себе за зачувување на
квалитетот на животната средина.
Иако свеста за потребата за управувањето со животната средина се
развиваше далеку поспоро од амбициите за технолошкиот и економскиот
развој, за решавање на овој проблем се создадоа услови со појавата на
меѓународниот Стандард ISO 14001:2004, кој претставува спецификација
од барања за воведување на Систем за менаџмент со животната средина,
(англ. Environmental Management System–ЕМS), (во понатамошниот текст–ЕMS)
и ја подобрува ефикасноста на заштитата на животната средина.
Посебно влијание врз квалитетот на животната средина и квалитетот на
живеењето има односот меѓу енергетиката и животната средина, кои
претставуваат нераскинливо поврзани системи.
Енергетиката е област која се занимава со производство, пренос и
дистрибуција на тврди, течни и гасовити енергенси и со производство, пренос и
дистрибуција на енергија. Me\utoa ne postoi dilema, razvoj na energetikata
ili za~uvuvawe na `ivotnata sredina. Vistinski progres mo`e da se postigni
so razvoj na energetikata i istovremena gri`a za `ivotnata sredina, бидејќи
енергетиката има силно влијание врз сите економски сектори.
Vo svetot nesporno e sozreana svesta i jasno e izrazena `elbata,
ekolo[koto nasledstvo [to ]e go ostavime na idnite generacii da ne bide
pomalo od ona [to nie go nasledivme. Sevkupnite aktivnosti i neaktivnosti
vo podra~jeto na energetikata i `ivotnata sredina go opredeluvaat
kvalitetot na `iveeweto ne samo na dene[nite tuku i na idnite generacii.
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Заради тоа, една од најважните задачи на енергетиката претставува
намалување на негативните влијанија врз животната средина кои настануваат
при процесот на производство на енергија. Енергетиката мора да претставува
столб за одржлив развој со кој се воспоставува рамнотежа меѓу бизнис
работењето во сите свери и квалитетот на животната средина. Во таа насока и
Република Македонија се залага за исполнување на стандардите и
регулативите на ЕУ за зачувување на животната средина во полето на
енергетиката.
Во магистерскиот труд дефинирани се основните поими: животна
средина, Систем за менаџмент со животната средина –ЕМЅ, природни ресурси,
златните правила за правилно користење на природните ресурси, загадување
на животната средина од природните процеси и од производните активности на
човекот, последиците од загадувањето, заштитата на животната средина и
одржливот развој како основен принцип на заштитата на животната средина.
Бидејќи производството, побарувачката и потрошувачката на електрична
енергија претставува показател за степенот на развиеност на едно општество,
опишан е технолошкиот процес на производство на електричната енергија и
влијанието врз животната средина. Бидејќи со интензивниот развој на
енергетиката во загадувањето на животната средина посебно место завземаат
термоенергетските објекти на фосилни горива, односно термоелектраните на
јаглен, опишана е технологијата на производството на електрична енергија во
термоелектраните на јаглен, видовите и својствата на енергетските горива,
загадувањето на животната средина при трансформација на енергијата од
фосилните горива во електрична енергија и заштитата на животната средина.
Понатаму, дадена е слика на Електроенергетскиот Систем на Македонија
(ЕЕСМ) чија функција е производство, снабдување, пренос и дистрибуција на
електрична енергија, и структурата на најголемиот производител на електрична
енергија во Република Македонија АД Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) кој го
сочинуваат големите хидроелектрани, термоелектраните на лигнит и на мазут и
когенеративни термоелектрани – топлани на природен гас.
Бидејќи РЕК „Битола” е најголем производствен енергетски капацитет и
претставува столб на електроенергетскиот систем на Република Македонија,
опишани се неговите основни карактеристики, објектите кои се во негов состав,
технологијата на производство во Рудникот „Суводол” со системите за ископ,
транспорт и одлагање на јаловината и дробење на јагленот и технологијата на
производство на електрична енергија во ТЕЦ „Битола”.
Дадени се карактеристиките на парогенераторот со системите за дотур
на јаглен и припрема на јаглена прашина и мазут, гасовоздушниот тракт на
парогенераторот, карактеристиките на електрофилтерот и системите за
внатрешно отпепелување, одвод на пепел и шљака и надворешен транспорт на
пепелта и шљаката. Дадени се и карактеристиките на турбинската постројка и
опишан е работниот циклус: вода / пареа / кондензат, опишано е снабдувањето
со вода на РЕК „Битола”, карактеристиките на електричниот генератор, врските
на РЕК „Битола” со електроенергетскиот систем кои се обезбедуваат со помош
на систем од трансформатори, даден е опис на помошните објекти: Стартна
котлара и Електролизна станица, влијанието врз животната средина од
работата на РЕК „Битола”, заштитата на животната средина и перспективите на
РЕК „Битола”:
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Понатаму, дадена е структурата на Стандардот ISO 14001:2004 и
значењето на листата од барања и напатствија кои се обезбедени низ сите
области на целиот процес на проектирање и имплементирање на ЕМЅ. ЕМЅ е
така дефиниран да може едноставно да се имплементира во организацијата и
да се интегрира со Системот за менаџмент со квалитетот според Стандардот
ISO 9001:2008, (англ, Quality Management System – QMS), (во понатамошниот
текст - QMS), како и со барањата на останатите стандарди за менаџмент.
Бидејќи Прирачникот за ЕМЅ претставува референтен документ со кој
организацијата го опишува, дефинира и документира својот ЕМЅ согласно
Стандардот ISO 14001:2004, опишан е процесот на изработка на Прирачник за
ЕМЅ во организациите од енергетскиот сектор, врз основа на Прирачникот за
ЕМЅ на ЕЛЕМ, посебно делот кој се однесува на проектирање на Стандардот
ISO 14001 во македонскиот електроенергетски гигант РЕК „Битола”, кој веќе го
имплементира овој Систем со сите специфичности и прилагодувања на
барањата на Стандардот со Политиката за животна средина на компанијата.
Опишана е постапката на сертификација која започнува со изработка на
план за припрема за сертификација, продолжува со пријава за сертификација и
завршува со добивање на ЕМЅ сертификат од страна на екстерна организација.
За полесно користење на оваа магистерска работа, при формирањето на
точките и подточките, вложен е голем напор да се сочува оригиналната
структура на Стандардот ISO 14001:2004. Набројувањето на точките и
подточките е така изведено да листата од барања и напатствија и системските
процедури на Прирачникот за ЕМЅ на организацијата во магистерскиот труд се
совпаѓа со листата од барања и напатствија на Стандардот ISO 14001:2004.
Начинот на кој е изведено набројувањето на точките и подточките во
магистерскиот труд е прикажан во следната табела:
V. Барања и напатствија за користење
на Стандардот ISO 14001:2004 за
имплементација на ЕМЅ
V.1. Предмет и подрачје на
примена на ЕМЅ
........................................................
V.4. Систем за менаџмент со
животната средина – ЕМЅ
V.4.1. Општи барања
........................................................

VI. Прирачник за ЕМЅ според
Стандардот ISO 14001:2004
VI.1. Дефинирање на предметот и
подрачјето на примена на ЕМЅ
................................................................
VI.4. Документирани процедури на ЕМЅ
VI.4.1. Процедура за општи барања
................................................................

Предмет на магистерскиот труд е производството на електрична енергија
и влијанијата врз животната средина со посебен осврт на најголемиот
производител на електрична енергија во Македонија ЕЛЕМ, при што најголемо
внимание му е посветено на РЕК „Битола” кој претставува и најголем загадувач,
но веќе работи на тоа да ги достигне високите техники за контрола на
загадувањето и да постигне што повисока заштита на животната средина, за
што е потребно да ја спроведи и постојано унапредува Политиката за заштита
на животната средина.
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Прикажани се можностите за продолжување на работниот век на
РЕК „Битола” до 2030 год. кои опфаќаат модернизација на термоелектраните и
подобрување на нивната енергетска ефикасност, изградба на нова современа
електрана со искористување на кадровскиот потенцијал од РЕК „Битола”,
обезбедување на јаглен за потребите на ТЕ „Битола” до 2030 год. и отворање
на нови рудници во Живојно и Мариово.
Извршена е анализа на можностите за исполнување на обврските што ги
наметнуваат европските директиви за големите термоенергетски објекти и
очекуваните обврски на Македонија за намалување на емисијата на
стакленички гасови согласно ЕУ директивите за големите термоелектрани и
имплементација на ЕМЅ според Стандардот ISO 14001:2004.
Дадена е структурата на Стандардот ISO 14001:2004 и значењето на
листата од барања и напатствија за проектирање и имплементирање на ЕМЅ,
од дефинирање на концептот, креирање на документацијата, примена во
праксата, добивање на сертификат, одржување и континуирано подобрување, и
опишан е процесот на изработка на Прирачник за проектирање,
имплементирање, одржување и континуирано подобрување на ЕМЅ во
организациите од енергетскиот сектор
Овој магистерски труд може да му користи на секој поединец или
организација чиј интерес или работа на било кој начин е поврзана со
зачувување на квалитетот на животната средина, за да може полесно да ги
разбере барањата, напатствијата и советите на ISO 14001:2004 и да разбери
како треба да изгледа еден Систем за менаџмент на животната средина,
бидејќи дадена е релативно едноставна слика ЕМЅ, а стилот на пишување е
јасен, едноставен и лесен за разбирање.
Посебно може да биде од корист за вработените во организациите од
енергетскиот сектор и рударско – термоенергетските објекти за производство
на електрична енергија за да можат да разберат што всушност претставува
EMS на кој тие интензивно и макотрпно работат за да го развијат и добијат
ISO 14001 сертификат, бидејќи иако многу добро ги разбираат проблемите и
прашањата поврзани со квалитетот на животната средина, не е доволно јасен
оној дел кој се однесува на Системот за менаџмент. Една од причините за
недоволно јасното значење и двосмисленоста на Системот за менаџмент е тоа
што тој не претставува материјално средство и не може лесно да се препознае
во рамките на една енергетска постројка.
Овој магистерски труд има за цел да објасни на вработените во
организациите од енергетскиот сектор како да го имплементираат и спроведат
Стандардот ISO 14001:2004 и во голема мерка да придонесе за полесно и
поквалитетно запознавање со ЕМЅ, посебно при утврдувањето на влијанијата,
аспектите и ризиците по животната средина низ сите организациони целини, од
страна на раководителите на сите сектори, носителите на активностите,
операциите и процесите и од највисокото раководство на организацијата.
Тоа е посебно важно, бидејќи појавата на нови законски и други барања,
нови технологии, производи, суровини, објекти, барања на заинтересираните
страни и промени во извршувањето на активностите, операциите и процесите,
генерираат нови аспекти на животната средина.
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Овој магистерски труд многу ќе користи при идентификувањето на
промените во организацијата и нејзиното опкружување кои може да имаат
влијание на квалитетот на животната средина, идентификувањето новите
влијанија и аспекти на животната средина, преиспитувањето на меѓусебното
влијание на веќе идентификуваните аспекти во организацијата и навремено
ажурирање на промените во Матрицата на влијанија, аспекти и ризици на
животната средина.
Целта на магистерскиот труд е да се подигне свеста на сите вработени
во организациите од енергетскиот сектор и рударско – термоенергетските
постројки за производство на електрична енергија за неопходноста да се
заштити животната средина, бидејќи општествено – економското значење на
енергетиката во последните неколку децении добива посебно значење.
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I.

Дефинирање на основните поими

I.1. Поимот животна средина
Општо земено, поимот средина се однесува на опкружувањето на
одреден систем, па во овој контекст, животната средина претставува природно
опкружување или природна околина на одреден систем, која се наоѓа под
влијание или може да биде загадена од активностите на системот.
Многу често поимот животна средина се изедначува со поимот човечка
средина. Меѓутоа, човечката средина може да му одговара на човекот како на
живо суштество, но да не му одговара и на останатиот жив свет. Човечката
средина е составена од биосфера, т.е. природа или простор во кој живеат сите
живи суштества (растенијата, животните и човекот) и од техносфера која ги
опфаќа човечките материјални вредности, урбаната инфраструктура и
предметите кои ги користи човекот. Додека, општо земено, животната средина,
претставува збир од сите природни вредности и процеси кои природно се
случуваат на Земјата, чии комплексни меѓусебни односи го сочинуваат
опкружувањето, односно просторот и условите за живот на одреден систем.
Според ISO 14001, животната средина се дефинира како опкружување во
кое работи одредена организација, опфаќајќи го воздухот, водата, земјата,
природните ресурси, флората, фауната, луѓето и нивните меѓусебни односи.

I.2. Поимот систем
Поимот систем претставува збир на функционални, меѓусебно поврзани
елементи кои формираат една целина и со нивно заедничко дејствување ја
постигнуваат целта или извршуваат задачата во одредени, дефинирани
граници, при што системот е во постојана интеракција со своето опкружување.
Од овој аспект, може да се каже дека речиси сé може да се квалификува
под поимот систем. Според тоа и секоја организација може да се третира како
систем создаден од страна на човекот, кој е составен од координирани и
меѓусебно поврзани процеси со кои менаџира човекот, со цел да се остварат
дефинираните цели на системот и е во постојана динамичка, намерна или
случајна интеракција со своето опкружување преку константен прилив на
ресурси и енергија во системот и излезни текови во околината.

I.3. Поимот менаџмент
Менаџментот претставува организација на луѓето со цел да се добие
најдоброто од нивниот потенцијал и ефикасно користење на ресурсите со цел
да се постигнат дефинираните цели на организацијата во опкружување кое
постојано се менува.
На оперативно ниво, задачата на менаџментот е оптимизирање на
користењето на ресурсите со цел да се постигнат дефинираните цели на
организацијата. При тоа, најважен ресурс претставува способен, образован,
добро информиран и искусен персонал со високо ниво на свест кој знае како
најоптимално да ги искористи расположивите капацитети, (англ. know – how).
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I.4. Систем за менаџмент
Според Стандардот ISO 14001, Системот за менаџмент претставува збир
од меѓусебно поврзани елементи со чија помош се воспоставува утврдената
Политика и дефинираните цели на организацијата, заради нивно остварување.
Секоја организација треба да има свој Систем за менаџмент кој ќе го
користи за да менаџира со производството, маркетингот, финансиите,
квалитетот, животната средина, ресурсите, енергијата и т.н., со што ќе
обезбеди конзистентно остварување на дефинираните цели и континуирано
подобрување на целокупната ефикасност на организацијата.
При тоа, ефикасноста може да се дефинира како способност да се
изврши одредена задача во согласност со одреден Стандард, додека
Стандардот претставува документ кој содржи усвоени мерки, критериуми или
основи за оценување на отстапувањето на ефикасноста во однос на
поставените барања дефинирани во Стандардот.

I.5. Систем за менаџмент со животната средина
Според Стандардот ISO 14001, Системот за менаџмент со животната
средина – ЕМЅ претставува дел од целокупниот Систем за менаџмент во
организацијата, кој служи за развивање и примена на Политиката за животна
средина и менаџментот со аспектите на животната средина, кои претставуваат
активности, операции или процеси во организацијата кои може да имаат
влијание врз квалитетот на животната средина. Тоа значи дека влијанијата врз
животната средина претставуваат промени во средината, кои се резултат од
активностите, операциите или процесите во организацијата.
Целта на Системот за менаџмент со животната средина е да обезбедува
контрола и намалување на влијанието од работата на било која организација,
компанија, корпорација, фирма, претпријатие, одделение и т.н. врз животната
средина и континуирано подобрување на ефикасноста на заштитата на
животната средина.

I.6. Природни ресурси
Во поширок смисол, ресурсите на една организација можат да се поделат
во четири категории: природни ресурси, материјални ресурси создадени од
човекот (технологија, машини, објекти и т.н.), човечки ресурси и ресурси во вид
на искуство, знаење, способност и компетентност.
Природните ресурси го опфаќаат сето она што се наоѓа во природата:
земјата, водата, нафтата, металите, животните, растенијата и многу друго, а се
искористуваат од страна на човекот. Голем дел од природните ресурси се
исцрпуваат многу побрзо од колку што можат да бидат заменети со нови.
Според оваа особина, природните ресурси може да бидат:
обновливи ресурси; и
необновливи ресурси.
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Обновливите ресурси, како што се земјата, водата, флората и фауната,
потоа, некои неметали, како на пример, песок, морска сол и т.н., можат
самостално да се обновуваат, освен ако прекумерно се експлоатираат. Тие
можат да се користат неограничено само ако се експлоатираат правилно и
плански. Ако консумирањето на обновливите ресурси ја надминува стапката на
брзината на нивното обновување, со време резервите на ресурсот потполно ќе
исчезнат. Додека на обновливите ресурси, како што се: ветерот, плимата и
сончевото зрачење не &м е потребна регенерација.
Необновливите ресурси, воглавно се минералните суровини, како што е
железото, алуминиумот, бакарот и т.н. и фосилните горива, како што се
јагленот, нафтата и гасот, со чија експлоатација неповратно се исцрпуваат.
Бидејќи човекот зема сé што му дава природата без свест дека тоа води
до уништување, а сé повеќе & го враќа она што таа не може да го преработи,
воведени се таканаречените три златни правила за искористувањето на
природните ресурси кои се прикажани и објаснети во Табела I.1.:
Златни правила за искористување
на природните ресурси
ПРАВИЛО НА СУПСТИТУЦИЈА:
необновливите ресурси можат да се трошат во
толкава мерка, во која можат да се надоместат
со обновливи замени кои се еднакво вредни.
ПРАВИЛО НА НАМАЛУВАЊЕ:
количината на искористени обновливи ресурси
не смее да ја надмине способноста на нивната
обновливост,
ПРАВИЛО НА АСИМИЛАЦИЈА:
емисијата на штетни материи и отпад не смее
да биде поголема од капацитетот на апсорпција
на животната средина, т.е. не смее да ја
надмине оптеретеноста на еколошкиот систем.

Последици
Доколку потрошувачката на необновливите
ресурси драстично не се намали, веќе во
следната генерација многу од нив ќе
исчезнат или ќе ги има во многу ограничени
количини.
Доколку се зголеми порастот на
потрошувачката на обновливите ресурси
над порастот на нивната обновливост,
односно репродукција, следи исчезнување
на видот на ресурсот.
Доколку драстично не се намали
оптоварувањето на животната средина со
штетни материи и отпад, капацитетот на
апсорпција ќе биде пречекорен и на
локално и на глобално ниво.

Табела I.1. Златни правила за искористувањето на природните ресурси

При тоа:
Емисијата е испуштање на загадувачки материи или одредени видови на
енергија (топлинска,електрична) во животната средина и нејзините медиуми;
Имисија претставува концетрација на загадувачки материи и количина на
енергија во животната средина;
Отпад е секој предмет или супстанција, кој според утврдена класификација е
категоризиран како отпад и сопственикот има обврска да го третира;
Штетни материи претставуваат хемиски и други материи кои имаат штетни и
опасни карактеристики.
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I.7. Загадување на животната средина
Загадувањето на животната средина претставува внесување на
загадувачки материи или некој вид на енергија, на пример топлотна, во
животната средина од страна на човекот, но може да биде предизвикано и од
природните процеси кои имаат или може да имаат штетни последици врз
квалитетот на животната средина и врз здравјето на луѓето.
Според тоа, загадувањето на животната средина може да се подели во
две групи и тоа, загадување од природните, односно биохемиските процеси и
загадување од производните, односно антропогените активности на човекот.
Загадувањето од природните процеси претставуваат климатските
услови, земјотресите, вулканските ерупции, поплавите, пожарите, силните
ветрови, ерозиите на земјиштето и т.н. Додека, загадувањето од антропогените
активности на човекот го опфаќа порастот на населението, урбанизацијата,
трошењето на природните ресурси, индустријата и енергетиката, сообраќајот,
земјоделието и т.н.
На Слика I.1. претставено е влијанието врз животната средина од
биохемиските, односно природните процеси и од антропогените, односно
производните активности на човекот. Од сликата може да се види дека
природните процеси претставуваат циклични, односно кружни процеси, што
значи дека природата функционира според законот на кружење на материјата
без отпад, додека антропогените активности претставуваат еднонасочни
процеси кои завршуваат со отпад. [5]

Слика I.1. Загадување на животната средина

I.8. Загадувачки материи и загадувачи на животната средина
Дефинирајќи ги основните поими, мора да се напомене и дека поимот
„загадувачки материи” доста се разликува од поимот „загадувачи”.
Загадувачките материи претставуваат материи чие испуштање во животната
средина влијае или може да влијае врз нејзиниот природен состав, особини и
интегритет, додека загадувачот претставува правно или физичко лице кое со
својата активност или неактивност ја загадува животната средина.
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Во Табела I.2. прикажани се видовите на загадувачки материи и
загадувачите, односно изворите на загадувањето на животната средина
предизвикани од антропогените активности на човекот. [5]
Загадувачки материи

Загадувачи–Главни извори на загадување

СО2

Термоелектрани и индустрија

СО

Мотори со внатрешно согорување,
термоелектрани и индустрија

SОx

Термоелектрани и индустрија

NОx

Авионски мотори и индустрија

Фосфати

Детергенти и вештачки ѓубрива

Жива

Хемиска индустрија и металургија

Олово

Бензин од моторите со внатрешно согорување

Нафта

Хаварии и несреќи

Пестициди, инсектициди
Радијација

Земјоделство, шумарство, ветерина и хигиена
Нуклеарни несреќи, медицина и индустрија

Табела I.2. Видови на загадувачки материи и загадувачи

Доколку загадувачот со своите активности предизвикува или може да
предизвика загадување на животната средина, односно ако неговите производи
или полупроизводи содржат материи кои се штетни по животната средина, тој
мора да плати накнада за загадувањето на животната средина.
Загадувачот треба да ги сноси вкупните трошоци за мерките за
спречување и намалување на загадувањето кои ги опфаќаат и трошоците за
ризиците по животната средина, како и трошоците за отстранување на штетата
која & е нанесена на животната средина. При тоа и секој корисник кој ги користи
природните вредности должен е да ја плати цената за нивното користење и за
потребната рекултивација на животната средина.

I.9. Загадена животна средина
Поимот загадена животна средина може да се дефинира како одреден
дел од просторот каде што загадувањето или ризикот од загадување го
надминува нејзиниот капацитет, кој претставува способност животната средина
да прифати одредена количина на загадувачки материи по единица време и
простор, што може да предизвика непоправлива штета во животната средина.

I.10. Последици од загадувањето на животната средина
Денес човекот преку својата работа и начинот на живот во голема мерка
ги нарушува природните процеси предизвикувајќи оштетеност на биосферата,
глобални промени на климата, исцрпеност на природните ресурси, отпад во
големи количини и т.н.
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Поимот загадување на биосферата го опфаќа загадувањето на земјата,
односно литосферата (ерозија, дезиртификација, пестициди, хербициди, отпад
и др.), атмосферата (ефект на стаклена градина, глобално затоплување, појава
на озонска дупка, кисели дождови и др.) и хидросферата (отпадни води, кисели
води, загадување со топлина и др.).
Загадувањето на бисферата наскоро влегува во фаза кога веќе нема да
бидат можни никакви поправки. Сето тоа доведе да поимите: екологија, заштита
на животната средина и одржлив развој, можат да се сретнат скоро во сите
сфери на животот и се однесуваат на сите видови бизниси: од енергетски,
индустриски, занаетчиски, технолошки, до услужни, туристички и т.н.

I.11. Заштита на животната средина
Во секојдневниот говор, многу често, поимот екологија се користи како
синоним за поимот заштита на животната средина. Но, тоа не е точно, бидејќи
екологијата е наука која се занимава со истражување само на односите на
живите организми и животната средина, но не претставува синоним за средина,
опкружување, животна средина и т.н. Заштитата на животната средина
претставува поширок поим од екологијата. Таа ја опфаќа екологијата,
технологијата, комуналните дејности, општествените науки, социологијата,
психологијата, етиката и политиката. [3]
Заштитата на животната средина претставува процес кој ги опфаќа
севкупните мерки, постапки, прописи и стандарди со кои се обезбедува
спречување, превентива, контрола, намалување и санација на сите видови на
загадување на животната средина и нејзините медиуми: воздухот, водата и
земјата.
Заштитата на животната средина не претставува забрана на
производствените, индустриските и сите други антропогени процеси, туку
зачувување и подобрување на квалитетот на животната средина, зачувување
на природните заедници, рационално користење на природните ресурси и
извори на енергија на најповолен начин за животната средина како основен
услов за здрав и одржлив развој на квалитетот на животната средина.
На Слика I.2. претставен е Системот за заштита на животната средина.
Од Сликата може да се воочи дека Системот за заштита на животната средина
се состои од мерки, услови и инструменти за:
Одржливо користење на природните ресурси и заштита на природните
богатства, со цел да се зачуваат условите за опстанок на сите живи
суштества и да се одржи природната рамнотежа, како и разновидноста и
квалитетот на природните богатства; и
Спречување, превентива, контрола, намалување и санација на сите видови
на загадувања на животната средина, односно на нејзините медиуми:
воздухот, водата и земјата.
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Слика I.2. Систем за заштита на животната средина

I.12.

[5]

Одржливот развој како основен принцип на заштитата
на животната средина

Одржливиот развој претставува еден од основните глобални принципи на
заштитата на животната средина. Поимот одржлив развој значи дека
структурата и динамиката на активностите на човекот мора да се прилагоди кон
структурата и динамиката на животната средина, така што со задоволувањето
на потребите на денешните генерации не се загрозува правото на можност и на
идните генерации, исто така да ги задоволуваат своите потреби и да имаат
поволни услови за живот. Тоа значи дека во центарот на одржливиот развој е
човекот кој има право на здрав и продуктивен живот во хармонија со природата.
Единствено со усогласен и одржливиот развој на искористувањето на
животната средина, природните екосистеми нема да бидат доведени до работ
на уништувањето, а човекот и понатаму ќе може да ги извршува своите
активности, но со зголемен сензибилитет кон животната средина, од која и
самиот претставува дел. За тоа да се постигне мора:
да се одржува капацитетот на животната средина;
да се обезбеди одржливо користење, т.е. да се ограничи интензивното
искористување на природните ресурси;
да се ограничи интензивната експлоатација на природните богатства;
да се ограничи зголемувањето на деградацицајата и загадувањето на
животната средина;
а, најголем предизвик за современото општество е да се постигне стапка на
пораст на заштитата на животната средина, односно да нема загадување,
деградација и уништување на природните ресурси.
Одржливиот развој се постигнува со усогласување на интересите на
заштитата на животната средина и интересите на економскиот развој на
организацијата. За таа цел, активностите, операциите, процесите, производите
и услугите кои се реализираат во организацијата мора континуирано да се
усогласуваат со барањата на законските прописи кои се однесуваат на
заштитата на животната средина, бидејќи одржливиот развој не може да се
достигне без исполнување на барањата на Стандардите за животната средина.
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I.13. Интегрирани системи за менаџмент
Примената и сертификацијата на различните стандардизирани Системи
за менаџмент треба да претставува приоритет на секоја организација, бидејќи
со тоа организацијата обезбедува доверба дека ќе оствари избалансирани
резултати спрема сите заинтересирани страни.
Покрај сопствениците на организацијата чиј приоритет претставува
профитот, заинтересирани страни се и купувачите, акционерите, вработените и
општеството во целост. Секоја заинтересирана страна, како би била сигурна
дека ќе бидат исполнети нејзините очекувања, врши сé поголем притисок и
поставува барања за примена на одреден Систем според одреден Стандард.
За да може да се применат и сертифицираат сите стандардизирани
системи, организацијата треба да има основен Систем за менаџмент кој треба
да го адаптира и усогласи спрема барањата на различните Стандарди. За тоа
се создадоа услови со појавата на новата верзија на Стандардот ISO 9001:2008
кој претставува работна рамка во која можат да се сместат сите Системи за
менаџмент на организацијата. Во Табела I.3. даден е преглед на основните
Системи и заинтересирани страни за нивната примена во организацијата. [3]
Систем за менаџмент
Кратенка
QMS
EMS

OHSMS

CSRMS

FMS
FSMS

ISMS

CTCL

DMS

Име
Quality Management System
Систем за менаџмент на квалитетот
Environmental Management System
Систем за менаџмент со
животната средина
Occupational Health and Safety
Management System
Систем за менаџмент со здравјето и
безбедноста на вработените
Corporate Social Responsibility
Management System
Систем за менаџмент со социјалната
одговорност на корпорациите
Financial Management System
Систем за финансиски менаџмент
Food Safety Management System
Систем за менаџмент со
безбедноста на храната
Information Security Management System
Систем за менаџмент со
безбедноста на информациите
Competence of the Testing and Calibration
Laboratories
Компетентност на лабараториите за
тестирање и калибрација
Dependability Management System
Систем за менаџмент со доверливоста

Стандард

Корисник

Кратенка

Заинтересирана
страна

ISO 9001:2008

Купувачи

ISO 14001:2004

Заедница

OHSAS 18001:2007

Вработени

SA 8000 / ISO
26000:2010

Вработени и
заедница

Sarbanes – Oxley
Act

Акционери

HACCP /
ISO 22000:2005

Купувачи

ISO / IEC
27001:2005

Акционери

ISO / IEC
17025:1999

Купувачи

IEC 60300

Купувачи

Табела I.3. Стандардизирани системи за менаџмент
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Доколку организациите имаат за цел да го одржуваат квалитетот на
животната средина, покрај примената на ЕМЅ потребно е да ги применат и
останатите стандардизирани Системи за менаџмент. Со воспоставување на
Интегриран системи за менаџемнт се воспоставува рамнотежа и усогласување
меѓу технолошкиот и економскиот развој на организацијата неопходен за
нејзиниот економски просперитет и истовремено одржливост на квалитетот на
животната средина и изградување на поправично општество за идните
генерации.
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II.

Производство на електричната енергија
и влијанијата врз животната средина

II.1. Производството на електрична енергија и извори на енергија
Развојот на едно општество резултира и со пораст на побарувачката и
потрошувачката на електрична енергија. Тоа е воедно и показател за степенот
на развиеност на едно општество. Производството на електрична енергија во
електроенергетските постројки се одвива по многу сложен технолошки процес
од примарната, односно потенцијалната енергија на нуклеарните горива,
фосилните горива, на биомасата, водата, ветерот, сонцето и т.н., па според
тоа, изворите на енергија може да се поделат на:
Обновливи извори на енергија; и
Необновливи извори на енергија.
Обновливите извори на енергија се извори кои се добиваат од природата
и најважна нивна карактеристика е тоа што можат да се обновуваат и не се
штетни за животната средина. Обновливите извори на енергија се: биомасата,
хидроенергијата, енергијата на сонцето, ветерот, геотермалната енергија и т.н.
Но, процесот на прифаќање на новите обновливи извори на енергија е
доста спор. Главен проблем претставува тоа што количината на енергија
добиена од обновливите извори е занемарлива во споредба со енергијата
добиена од фосилните и нуклеарните горива, а цената за инсталација на
новите постројки е доста висока. Со тоа се зголемува и цената на добиената
енергија во првите неколку години до потполна неисплатливост, во однос на
останатите комерцијално достапни конвенционални извори на енергија.
Сепак, еколошката освестеност на населението придонесе да се
настојува да се инсталираат постројки за производство на „чиста” енергија од
обновливите извори и покрај почетната економска неисплатливост. Заради тоа
и покрај тоа што главен проблем претставува почетната цена за инсталација на
новите постројки со што се зголемува и цената на добиената енергија,
обновливите извори на енергија можат и мораат да започнат подобро да се
искористуваат, посебно ветерот, водата, сонцето и биомасата. Гледано
долгорочно, се очекува обновливите извори на енергија да станат економски
конкурентни конвенционални извори на енергија.
Необновливите извори на енергија се добиваат од природните ресурси
кои се земени од природата (земјата), а тоа се: јагленот, нафтата и природниот
гас, и ураниумот и плутониумот како нуклеарни горива. Кај необновливите
извори постојат два основни проблеми, а тие се дека при нивното согорување
негативно влијаат врз загадувањето на животната средина и дека ги има во
ограничени количини, а бидејќи постојано се црпат од страна на човекот,
вкупната резерва на овие извори на глобално ниво константно се намалува. Но,
и покрај тоа, заради нивната особина да при нивното согорување се развива
многу висока температура при што се ослободува голема количина на топлина,
фосилните горива: јагленот, нафтата и природниот гас, се користат во огромни
количини во термоенергетските постројки за производство на електрична
енергија и греење, a ураниумот и плутониумот кај нуклеарните електрани.
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Toa zna~i deka vo temoenergetskite postrojki mo`e da se koristi
organsko i atomsko gorivo. Gorivoto kaj koe energijata se osloboduva preku
hemiskiot proces na sogoruvawe se narekuva organsko gorivo. Dodeka, gorivoto
kaj koe energijata se osloboduva kako rezultat na atomsko raspa\awe na
materijata, se narekuva atomsko gorivo. Kako atomsko gorivo vo atomskite
termoelektrani se koristat radioaktivnite materii uran (U235 i U239) i
plutonium (P239).
Organskite fosilni goriva: jaglenot, naftata i prirodniot gas mo`e da
se od rastitelno ili `ivotinsko poteklo. Tie nastanale od produktite na
raspa\awe na ostatocite na rastenijata i `ivotnite pod dejstvo na visoka
temperatura i pritisok pod zemjinata kora. Stepenot na preobrazba e vo
funkcija na zgolemuvawe na sodr`inata na jaglenorod (C) vo gorivoto, za
smetka na namaluvawe na sodr`inata na vodorod (H), kislorod (O) i azot (N),
odnosno na namaluvawe na takanare~enite isparlivi materii.
Vo zavisnost od agregatnata sostojba postojat tvrdi, te~ni i gasoviti
goriva. Jaglenite, tresetot i [krilcite se tvrdi goriva, sirovata nafta e
te~no, a prirodniot gas e gasovito gorivo.
Spored na~inot na dobivawe gorivata se delat na prirodni i ve[ta~ki.
Prirodni se gorivata koi se koristat vo takov vid kako [to se nao\aat vo
prirodata, a toa se fosilnite goriva. Dodeka, ve[ta~kite goriva se dobivaat
kako rezultat od prerabotkata na prirodnite goriva. Od ve[ta~kite goriva
najgolema primena vo termoenergetskite postrojki ima mazutot, koj e vo te~na
agregatna sostojba i se dobiva pri destilacijata na surovata nafta. [11]
Најголемиот дел од електричната енергија што денес се користи, се
добива од согорувањето на фосилните горива и целокупниот модерен напредок
е развиен врз основа на ефтината фосилна енергија од јагленот, нафтата и
природниот гас, а од енергијата на ураниумот и плутониумот кај нуклеарните
електрани – во помали количини.
Денес во светот околу 90 [%] од примарната енергија се добива со
согорување на фосилните горива. Најголемиот дел од тоа се трансформира во
електрична енергија во термоенергетските постројки кои имаат исклучително
влијание врз подобрувањето на квалитетот на живеењето, меѓутоа во исто
време претставуваат и големи загадувачи на животната средина.
Заради тоа, иако во последно време постои интензивен развој на
обновливите извори на енергија, фосилните горива доминираат и понатаму ќе
доминираат во светското производството на електрична енергија.

II.2. Трансформација на енергијата во термоелектраните на јаглен
Енергијата претставува карактеристика на одреден систем со која се
опишува неговата способност да изврши одредена работа. Eнергијата не може
да се создаде од ништо ниту да се изгуби, само може да се претвори од еден
вид во друг. Ова својство на енергијата се вика Закон за одржување на
енергијата, според кој количината на енергија во еден затворен систем секогаш
е константна.

20

Во физиката, техниката и инженерството, „трансформација на енергија”
претставува секој процес на претворање на енергијата во одреден систем од
еден во друг облик и таа енергија која може да е во разни облици се користи за
вршење на најразлични механички работи.
Тоа значи дека енергијата од фосилните и нуклеарните горива,
биомасата, водата, ветерот, сонцето и т.н. може да се претвори во друг облик
на енергија: електрична, механичка или топлинска енергија во постројки за
претворање на енергијата. Во електроенергетските постројки, примарната
енергија од изворите на енергија се трансформира во електрична енергија.
Tермоелектраните на јаглен се енергетски постројки чија основна намена
е трансформација на примарниот облик на енергија на јагленот во механичка
енергија, т.е. корисна работа која понатаму се искористува за производство на
електрична енергија која се испорачува во електроенергетскиот систем. На
Слика II.1. претставена е основна технолошка шема за производство на
електрична енергија во термоелектрична централа на јаглен.

Слика II.1. Шема на производство на електрична енергија во
термоелектрична централа на јаглен
Јагленот потребен за производство на електрична енергија со помош на
транспортни траки се носи до системот за подготовка на јаглена прашина и
согорува во котелот. Продукти од согорувањето се издувните гасови, но и
пепелта и шљаката која претставува недосогорен остаток од горивото.
Издувните гасови од котелот се одведуваат со вентилатори, поминувајќи
низ електрофилтер за фаќање и отстранување на пепелта и прочистени се
испуштаат во атмосферата низ оџакот.
Со согорување на јагленот се ослободува топлина која се троши за
загревање на водата во котелот и производство на пареа.
Добиената пареа од котелот, се носи до парната турбина со помош на
пароводи и вртејќи го вратилото на турбината, топлотната енергија на пареата
се претвора во механичка енергија.
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Во електричниот генератор чие вратило е поврзано со вратилото на
турбината и се врти заедно со него, механичката енергија се претвора во
електрична енергија и со трансформатор се трансформира на потребното
напонско ниво.
За да изработената пареа повторно се врати во процесот, после
нејзиното искористување се носи во кондензатор каде кондензира.
При кондензирањето на пареата, се ослободува топлина, која во
кондензаторот се предава на разладната вода. Разладната вода се загрева и
за нејзино ладење се носи во разладните кули.

II.3. Технологија на производството на електрична енергија
во термоелектраните на јаглен
Na Slika II.2. pretstavena e {emata na proizvodstvo na elektri~na
energija vo edna termoelektrana na jaglen. [11]

Слика II.2. Шема на термоелектрана на јаглен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

deponija za jaglen;
sistem za podgotovka na jaglena pra[ina;
parogenerator;
ventilator za sve` vozduh;
ventilator za dimni gasovi;
postrojka za fa]awe i odstranuvawe na pepelta – elektrofilter;
oxak za ispu[tawe na is~istenite dimni gasovi vo atmosverata;
parovod za dobienata parea od parogeneratorot;
turbina;
kondenzator;
pumpa za kondenzat;
generator;
cirkulacioni pumpi;
dovodni cevovodi za razladna, odnosno cirkulaciona voda;
odvodni cevovodi za razladna, odnosno cirkulaciona voda;
izvor na razladna, odnosno cirkulaciona voda;
blok transformator;
transformator za sopstveni potrebi.
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Jaglenot od rudnikot pristignuva na deponijata za jaglen (1) vo krugot na
termoelektranata, od kade se transportira vo sistemot za podgotovka na
jaglena pra[ina (2). Istovarot, transportot, ~uvaweto i prethodnata
obrabotka na jaglenot go so~inuvaat Sistemot za doprema na jaglen (A).
Jaglenata pra[ina izme[ana so vozduh se nosi vo parogeneratorot (3),
kade sogoruva osloboduvaj]i toplina koja se tro[i za proizvodstvo na parea.
Potrebniot vozduh za sogoruvawe se dodava so ventilatorot (4).
Dimnite gasovi kako produkti na sogoruvaweto se odveduvaat od
parogeneratorot so pomo[ na ventilator (5), pominuvaj]i niz postrojka za
fa]awe i odstranuvawe na pepelta, koja e naj~esto elektrofilter (6) i
is~isteni se ispu[taat vo atmosverata niz oxakot (7). Ovoj del na
termoelektranata se narekuva Gasovozdu[en trakt (B).
Proizvedenata parea vo parogeneratorot (3), po parovodot (8) odi vo
parnata turbina (9), kade toplotnata energija na pareata se pretvora vo
mehani~ka rabota vrtej]i go nejzinoto vratilo koe e spoeno so vratiloto na
elektri~niot generator (12). Pareata so visok po~eten pritisok postepeno
ekspandira niz turbinata do kone~en pritisok koj e mnogu nizok vo odnos
na po~etniot. Vo ovoj proces, od vkupnata toplotna energija vo elektri~na
energija se pretvora prili~no malku (vo sovremenite termoelektrani do
45 [%]), a ostanatiot del ostanuva kako energija na izrabotenata parea koja
[to izleguva od turbinata.
Za da izrabotenata parea povtorno se vrati vo procesot, treba da se
dovede do prvobitniot pritisok, [to ne e mo`no, bidej]i za toa teoretski bi
bilo potrebno najmalku onolku energija, kolku [to se dobi so ekspanzijata na
pareata vo turbinata i ne bi bila dovolna ni celata dobiena korisna rabota.
Zatoa, posle ekspandiraweto niz turbinata, pareata se nosi vo
postrojka nare~ena kondenzator (10), kade kondenzira i se pretvora vo voda,
odnosno kondenzat. Kondenzatot so pomo[ na pumpa za kondenzat (11) se nosi
vo parogeneratorot i ciklusot odpo~nuva povtorno.
Pri kondenzirawe na pareata se osloboduva toplina. Taa toplina vo
kondenzatorot se predava na razladnata voda, koja se narekuva i
cirkulaciona voda. Cirkulacionata voda vo kondenzatorot se nagreva i za da
se donese do prvobitnata temperatura se vra]a vo izvorot na razladna voda,
koj mo`e da bide reka, ezero, more, razladna kula i dr. (16). Na takov na~in
preku 55 [%] od toplotnata energija ne se iskoristuva za proizvodstvo na
elektri~na energija i nepovratno se gubi.
Faktot deka zna~itelen del od toplotnata energija ne mo`i da se
pretvori vo rabota e specifi~nost na toplotnata energija vo odnos na
elektri~nata, hidrauli~nata i drugite vidovi energija.
Parogeneratorot, turbinata, kondenzatorot, pumpite, cevovodite i
drugata oprema niz koja minuva vodata i pareata, go obrazuvaat Parovodniot
trakt na elektranata (V).
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Celokupnata oprema predvidena za snabduvawe na kondenzatorot so
razladna voda koja gi opfa]a cirkulacionite pumpi (13), dovodnite (14) i
odvodnite cevovodi za razladna voda (15) kako i izvorot na razladna voda
(16), se narekuva sistem za Tehni~ko vodosnabduvawe (D).
Elektri~niot generator (12), blok transformatorot (17), elektri~nite
razvodni postrojki, kako i sistemot za zadovoluvawe na sopstvenite potrebi
od elektri~na energija so transformatorot za sopstveni potrebi (18), go
obrazuvaat Elektri~niot del na elektranata (G).
Opremata za transport na pepel i [qaka go so~inuva takanare~eniot
Sistem za odprema na pepel i [qaka (E).
Pokraj toa vo elektranite ima i pomo[ni objekti: postrojki za hemiska
priprema na vodata za prerabotka na tehni~kata voda i dobivawe na
demineralizirana voda, nare~ena kotlovska voda, potoa startna kotlara za
prvi~no pu[tawe na energetskiot blok, mazutna stanica za ~uvawe i
distribucija na mazut za podpaluvawe i po potreba podr`uvawe na goreweto
vo kotelot, kompresorska stanica za proizvodstvo na komprimiran vozduh za
razni potrebi, elektrolizna stanica za proizvodstvo na vodorod za ladewe
na generatorot, maslena stanica, razni laboratorii, rabotilnici i t.n.
Ovaa Termoelektrana, ~ija glavna oprema e pogore navedena, se
narekuva kondenzaciona termoelektrana. Kaj ovoj tip na elektrani pogolem
del od toplotnata energija nepovratno se gubi preku razladnata voda. Ovie
zagubi mo`at da se namalat, ako pareata ekspandira vo turbinata do tolkav
pritisok, so koj taa mo`i da se koristi za nekoi tehni~ki potrebi, na primer
vo hemiska industrija, za zagrevawe na voda za toplifikacija i sl. Vo toj
slu~aj vo kondenzatorot vleguva samo del od pareata, koja ne e potrebna za
navedenite tehni~ki potrebi. Na takov na~in vo termoelektranata e mo`no
kombinirano proizvodstvo na elektri~na energija i toplina i toga[ taa se
narekuva toplifikaciona termoelektrana. [11]

II.4. Карактеристики на енергетските горива
во термоелектраните на јаглен
Vo termoelektranite na jaglen, kako energetsko gorivo za zagrevawe na
rabotniot medium do potrebnite parametri se koristi jaglenot. Pod
energetsko gorivo se podrazbira materija, koja pod opredeleni uslovi
osloboduva zna~itelna koli~ina na toplina, koja mo`e so ekonomska
oporavdanost da se koristi kako izvor na energija.
Jaglenot pretstavuva gorivo kaj koe osnovnata koli~ina na toplina se
osloboduva pri hemiskiot proces na sogoruvawe i zatoa se narekuva organsko
gorivo, [to zna~i deka nastanalo od produktite na raspa\awe na ostatocite na
rastenijata ili `ivotnite pod dejstvo na zgolemena temperatura i pritisok
pod zemjinata kora. Jaglenot e vo tvrda agregatnata sostojba i e prirodno
gorivo koe se koristi vo takov vid kako [to se nao\a vo prirodata.

24

Spored stepenot na preobrazba se razlikuvaat slednite tvrdi goriva:
treset, mladi jagleni (ligniti, kafeav jaglen), kameni jagleni i antracit.
Dodeka, od te~nite goriva vo termoenergetikata najgolema primena ima
mazutot, koj se dobiva kako produkt pri destilacijata na surovata nafta.
Tvrdite goriva od organsko poteklo pretstavuvaat zbir na slo`eni
jaglenovodorodi, so odredena sodr`ina na azot, sulfur i kislorod. Zaradi
nivnata slo`enost, odnosno nevozmo`nost za nivno pretstavuvawe po
oddelni sostavni soedinenija, usvoeno e nivniot sostav da se prika`uva vo
vid na masen elementaren procentualen sostav na jaglerod (C), vodorod (H),
azot (N), kislorod (O) i sulfur (S). Isto taka, vo sostavot vleguvaat i pepelta
(A) koja pretstavuva nesogorliv mineralen del i vlagata (W).
Posebno [tetno e prisustvoto na sulfurot (S) vo gorivoto. Golemi
[teti na postrojkite nastanuvaat zaradi korozijata predizvikana od
prisustvo na oksidite na sulfurot, posebno (SO3), koi so vlagata sozdavaat
kiseli materii koi deluvaat korozivno. [11]
Kaj gorivata postoi rabotna masa, suva masa (bez vlaga), sogorliva masa
(bez vlaga i pepel) i organska masa. Pod rabotna masa na gorivata se
podrazbira sostavot na gorivoto, takov kako [to se dava na potro[uva~ot,
odnosno na parogeneratorot. Taa gi opfa]a site komponenti i mo`e da bide
pretstavena vo sledniot vid:
Cr + Hr + Nr + Or + Sr + Ar + Wr = 100 [%]

(II.1.)

Каде што: Cr, Hr, Nr, Or, Sr, Ar и Wr se procentualni maseni udeli vo
gorivoto na jaglerod (C), vodorod (H), azot (N), kislorod (O), sulfur (S),
pepel (A) i vlaga (W). Stepenot na preobrazba e vo funkcija na zgolemuvawe na
sodr`inata na jaglenorod (C) vo gorivoto, za smetka na namaluvawe na
sodr`inata na vodorod (H), kislorod (O) i azot (N), odnosno so namaluvawe na
takanare~enite isparlivi materii. [11]

II.5. Производството на електрична енергија и влијанието
врз животната средина
Набљудувајќи го односот на енергетиката врз животната средина, може
да се каже дека сите видови на трансформација на примарната енергија во
електрична имаат негативни последици врз животната средина, односно во
голема мерка влијаат врз загадувањето на животната средина.
Хидроенергијата предизвикува големи промени во животната средина.
Изградбата на акумулационите езера има негативен ефект врз непосредната
околина бидејќи се уништува флората и фауната во областа на езерото, а со
процесите на распаѓање на вегетација што се собира во резервоарите се
влијае и врз глобалните процеси. Користењето на биомасата е пропратено со
емисии во атмосферата, користењето на енергијата на ветерот може да има
негативно влијание врз фауната, а зад чистата соларна енергија се крие
загадувањето од производството на сончеви колектори.
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И нуклеарната енергија, со својот радиоактивен отпад, нема неутрален
однос врз животната средина. Нуклеарните електрани, после искористувањето
на нуклеарното гориво кое е посебно радиоактивно, треба да го складирано
повеќе од десет години, а најрадиоактивното и повеќе од стотини години, во
сигурни бетонски базени или подземни бункери. Во нормални услови,
нуклеарната енергија претставува доста чист извор на енергија, но стравот од
потенцијалните опасности и последици од можните хаварии сé повеќе го
намалува бројот на новоинсталирани нуклеарни електрани.
Кај необновливите извори на енергија постојат два основни проблеми, а
тоа се дека ги има во ограничени количини и бидејќи постојано се црпат од
страна на човекот нивната количината сé повеќе се намалува. Вториот проблем
е дека негативно влијаат врз квалитетот на животната средина.
Пратејќи ја трансформацијата на примарната енергија до крајниот
корисник, најголемо влијание врз квалитетот на животната средина имаат
термоенергетските постројки кај кои се согоруваат големи количини на фосилни
горива. Тие имаат исклучително влијание врз подобрувањето на квалитетот на
животот на човекот заради што се конструираат во големи размери за
континуирана работа и обезбедуваат најголем дел од производената
електрична енергија, меѓутоа во исто време претставуваат и големи загадувачи
на животната средина,
Производството на електрична енергија во термоенергетските постројки
на фосилни горива резултира со емисии од издувни гасови во атмосферата,
испуштања во водата, загадување на земјата и подземните води, тврд и други
видови на отпад, користење на вода, енергија и други природни ресурси,
бучава, мирис, прашина, вибрации и визуелни влијанија, со што негативно
влијаат врз сите медиуми на животната средина, ги нарушуваат природните
процеси и создаваат проблеми како што се оштетеност на биосферата,
глобални промени на климата, исцрпеност на природните ресурси и т.н.
Најдоминантното штетно влијание врз квалитетот на животната средина
се јавува при согорување на фосилните горива преку емисијата на сулфурни и
азотни оксиди (SOx и NOx), чад, летечки пепел и др. со директно негативно
влијание врз живиот свет и материјалните добра во нивната околина, како и
емисијата на СО2 и СО, со глобално негативно влијание. Зголемената
концетрација на сите овие продукти од согорувањето на фосилните горива
предизвикува прекумерно загадување на земјината атмосфера и појава на
кисели дождови, ефект на стаклена градина и глобално затоплување кое се
очекува наскоро да влезе во фаза кога веќе нема да бидат можни никакви
поправки.
Кога сулфур двооксидот (ЅO2) се врзи со водената пареа во атмосферата
се претвора во сулфурна киселина (Н2ЅO4) и паѓа на Земјата во вид на кисели
дождови кои имаат погубно дејство за целиот жив свет, а посебно врз
растенијата. Загадувањето на воздухот со кисели дождови се пренесува на
земјата и се слива во површинските и подземните води и сериозно ја
загадуваат водата. Тоа претставува и една од главните причини за намалување
на количината на питка вода на светско ниво, што претставува многу сериозен
проблем.
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Додека сулфурните и азотните оксиди (SOx и NOx) имаат негативно
влијание врз животната средина на локално ниво и штетно влијаат на
човековото здравје и живиот свет, емисијата на СО2, СО, чадот и летечкиот
пепел доведуваат до глобално затоплување на Земјата и појава на стаклена
градина, за што најголем допринос има јаглерод двооксидот (CO2).
При појавата на стаклена градина, енергијата од Сонцето стигнува до
Земјата и ја загрева. Земјата ја рефлектира оваа енергија, истовремено
претворајќи ја во инфрацрвена енергија, т.е. топлина. Напредокот во
технологијата, изградбата на енергетски и индустриски постројки, големите
фабрики, масовното производство и механизираното земјоделство доведоа до
зголемено загадување и создавање на стакленички гасови, меѓу кои во
најголема концентрација на СО2. Поради зголемената концетрација на
стакленички гасови во атмосферата кои ја обвиваат Земјата и ја заробуваат
сончевата енергија, дел од рефлектираната енергија никогаш не ја напушта
Земјата, со што се зголемува и температурата на земјината атмосфера и
самата планета Земја станува многу потопла. Оваа појава на стаклена градина
во атмосферата резултира со промена на климата на Земјата и појава на
глобално затоплување, кое се очекува наскоро да влезе во фаза кога веќе нема
да бидат можни никакви поправки. [4]
Од термоенергетските постројки за производство на електрична енергија,
најголемо загадување предизвикуваат термоенергетските постројки на јаглен,
бидејќи емитираат два до три пати повеќе стакленички гасови (најмногу CO2) од
термоенергетските постројки на другите фосилни горива, како мазут и гас.
Затоа, емисијата на CO2 во светот е во постојан пораст и кај термоенергетските
постројки на јаглен мора да се посвети посебно внимание на делот кој се
занимава со заштита на животната средина.

II.6. Производството на електрична енергија и заштитата
на животната средина
При
производството
на
електрична
енергија
(посебно
во
термоенергетските постројки на јаглен), мора да се превземат сите можни
мерки за заштита на животната средина. Многу е важно на самиот почеток да
се препознае дека влијанието врз животната средина и нејзиното загадување е
последица на користењето на енергијата на природните ресурси.
Рационалното користење на конвенционалните извори на енергија,
односно оптимизирањето на користењето на природните ресурси, вложувањата
во системите за нивна поефикасна и почиста експлоатација, воведувањето на
модерни методи за експлоатација на фосилните горива, правилното одлагање
на отпадот од конвенционалните извори на енергија, ограничувањето на
емисиите на јаглерод двооксид и сулфур, инсталирањето на постројки за
десулфуризација на издувните гасови, неутрализирањето на отпадните води,
рекултивизацијата и пошумувањето на експлоатираните јагленови ископи и
промовирањето на производството на електрична енергија од обновливи
извори ќе ги намали штетните влијанија врз животната средина, а со тоа и врз
здравјето на луѓето.
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Појавата на енергетските кризи и климатските промени бараат нови
пристапи ва решавањето на проблемите во енергетиката. Овие предизвици се
однесуваат на изнаоѓање на нови извори на енергија, изградба на нови и
ревитализација на постоечките енергетски капацитети, усовршување на
енергетските технологии, развивање на алтернативни извори на енергија,
зголемување на енергетската ефикасност и т.н.
На ваквиот став започнаа да реагираат владите ширум светот и воведоа
низа на доброволни, но и задолжителни политики за потрошувачката на
енергија и заштитата на животната средина кои ја променија бизнис климата.
Исто така, постојат и сé поголеми очекувања и притисок од јавноста да се
работи на поодговорен начин и поефикасно да се користат ресурсите.
Сето тоа доведе да загадувањето на животната средина предизвикано
од термоенергетските постројки посебно на јаглен, прерасне во област која е
строго регулирана со закон, а нивната работа мора да биде во согласност со
прописите и стандардите за заштита на животната средина.
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III.

Производство на електричната енергија во Република
Македонија и влијанијата врз животната средина

III.1. Електроенергетскиот систем во Република Македонија
Енергетската инфраструктура на Република Македонија ja сочинуваат
секторите за јаглен, за нафта и нафтени продукти, за природен гас,
електроенергетскиот сектор и секторот за производство на топлина.
Овозможува експлоатација на домашната примарна енергија, увоз и извоз на
примарна енергија, преработка на примарната енергија и производство на
финална енергија, транспорт и дистрибуција на енергијата. [28]
Основната функција на Електроенергетскиот Систем на Македонија –
ЕЕСМ е производство, снабдување, пренос и дистрибуција на електрична
енергија и е составена од.
хидроелектрани, со вкупна инсталирана моќност од 580 [MW];
термоелектрани на лигнит и на мазут, со вкупна инсталирана моќност од
1.010 [MW];
когенеративни термоелектрани – топлани на природен гас со вкупна
инсталирана моќност од 250 [MW] за производство на електрична енергија
и 174 [MW] за производство на топлинска енергија; и
преносен и дистрибутивен систем на електрична енергија.
Структурата на Електроенергетскиот Систем на Македонија ја сочинуваат:
АД ЕЛЕМ – Скопје (Електрани на Македонија), во државна сопственост,
акционерско друштво за производство и снабдување на електрична енергија
АД ТЕЦ Неготино во државна сопственост, акционерско друштво за
производство на електрична енергија.
ТЕ – ТО АД Скопје е акционерско друштво формирано од Топлификација АД
и од руската холдинг група СИНТЕЗ;
ТЕ – ТО КОГЕЛ во приватна сопственост; и
АД МЕПСО – Скопје, (Македонски електро преносен систем оператор), во
државна сопственост, оператор на електропреносниот систем на Македонија
– акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем на Македонија;
Дистрибутивната компанија ЕВН Македонија АД.
Термоелектраната на мазут ТЕЦ „Неготино” е со инсталиран капацитет
од околу 250 [MW], но поради високата цена на мазутот се вклучува во работа
само во вонредни случаеви. [28]
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III.2. Електрани на Македонија – ЕЛЕМ
Најголемиот производител на електрична енергија во Република
Македонија е АД Електрани на Македонија или скратено ЕЛЕМ е акционерско
друштво во сопственост на државата. Произлезено е од поранешното
„Електростопанство на Македонија” и претставува столб на државата бидејќи
обезбедува околу 95 [%] од вкупните потреби за електрична енергија преку
своите термоелектрани и хидроелектрани кои работат постојано и се одржуваат
деноноќно. Оттука, неслучајно АД ЕЛЕМ важи за стратегиски најважна
компанија - стожер на македонскиот електроенергетски систем.
Основната дејност на АД Електрани на Македонија е производство и
снабдување на електрична енергија. Во својот состав АД ЕЛЕМ ги има големите
хидроелектрани и термоелектраните на лигнит, како и когенеративната
термоелектрана – топлана ТЕ – ТО „Енергетика”. [28]

Слика III.1. Хидроелектрани (ХЕ), термоелектрани (ТЕ) и когенеративни
термоелектрани – топлани (ТЕТО) кои се во составот на ЕЛЕМ

III.2.1. Хидроелектрани на ЕЛЕМ
Нашата земја располага со значителен хидропотенцијал кој претставува
единствен обновлив ресурс чии енергетски, економски и еколошки параметри
се потврдени и докажани во светски рамки. Хидроенергијата претставува
обновлив извор на енергија и добива сé поголемо значење во светот.
Во состав на ЕЛЕМ постојат седум хидроелектрани, од кои две проточни
- Равен и Врбен и пет акумулациони - Вруток, Шпилје, Глобочица, Тиквеш,
Козјак. Вкупната инсталираност на хидрокапацитетите изнесува 528,4 [MW],
односно 40 [%] од вкупните капацитетите на АД ЕЛЕМ.
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Xидропроизводството e посебно важно за регулација на дневните
варијации на потрошувачката на електрична енергија со што се постигнува
поголема флексибилност и распoложивост на електроенергетскиот систем.
Во Табела III.1. дадени се основните технички параметри
хидроелектраните во Македонија кои се во состав на ЕЛЕМ. [24]

ХЕ

Слив

Број на
агрегати

Qinst/агр.

Hбруто

Волумен

Pinst

Влегување
во ЕЕСМ

[m /s]

3

[m]

[10 m ]

6

[MW]

[година]

277

172

1957 / 1973

3

на

Вруток

Маврово

4

9

574

Тиквеш

Црна Река

4

36

100

272

116

1966 / 1981

Глобочица

Црн Дрим

2

27

110,9

228

42

1965

Шпиље

Црн Дрим

3

36

95

212

84

1969

Козјак

Треска

2

50

100

260

80

2004

Равен

Маврово

3

10,6

66

0

21,6

1959 / 1973

Врбен

Маврово

2

4,6

193

0

12,8

1959

ВКУПНО

528

Табела III.1. Основни параметри на ХЕ кои се во сопственост на ЕЛЕМ
Во составот на ЕЛЕМ се и две мали хидроелектрани со вкупна
инсталирана моќност од 0,34 [MW] и тоа, ХЕ Модрич со 0,15 [MW] и ХЕ Осломеј
со 0,19 [MW]. [28]

III.2.2. Термоелектрани на ЕЛЕМ
Термоелектраните се доминантни во електроенергетскиот систем на
Македонија. Најголемиот дел од вкупното производство на електрична енергија
во Македонија се добива од ТЕ „Битола“ и РЕК „Осломеј“ од јагленот во
рудниците „Суводол” и „Осломеј”.
РЕК „Битола” со своите три блока Битола 1, 2 и 3, од по 233,3 [MW],
односно вкупно 699,9 [MW] претставува најголем термокапацитет. Тие
покриваат околу 80 [%] од производството на електрична енергија во нашата
земја. Oсновно гориво во РЕК „Битола” e jагленот од рудникот „Суводол”, кoj e
со просечна калоричност од 8.079 [КJ/kg].
Во составот на термо системот во Македонија припаѓа и РЕК „Осломеј”
со инсталирана моќност на блокот од 125 [MW]. Oсновно гориво е јагленот со
просечна калоричност од 7.600 [kJ/kg] од рудникот „Осломеј”.
Вкупната инсталираност на термокапацитетите кои спаѓаат во рамките на
АД ЕЛЕМ изнесува 825,5 [MW].
Во табела III.2. дадени се основните параметри на термоелектраните на
лигнит во Македонија. [24]
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Термоелектрани (ТЕ)

Број на агрегати

Pinst

Влегување во ЕЕСМ

[MW]

[година]

Битола

3

700

1982 / 1984 / 1988

Осломеј

1

125

1979

ВКУПНО

825

Табела III.2. Основни параметри на ТЕ кои се во сопственост на ЕЛЕМ

Во својот состав АД ЕЛЕМ ја има и когенеративната термоелектрана –
топлана ТЕ – ТО „Енергетика”.
Од сите овие податоци, може да се заклучи дека во АД ЕЛЕМ, па и во
Електроенергетскиот Систем на Република Македонија приоритетни се
термоелектраните на јаглен ТЕ „Битола” и ТЕ „Осломеј”, а најголем
производствен енергетски капацитет во Македонија е РЕК „Битола” кој
претставува електроенергетски гигант во Република Македонија, но и најголем
загадувач на животната средина.
Иако во Република Македонија се настојува за сé поинтензивно
искористување на обновливите извори на енергија и намалување на емисиите
на штетни и стакленички гасови од работата на термоелектраните во
РЕК „Битола”, за поголема примена на обновливите извори на егергија
потребна е пред сé базна енергија која се добива од РЕК „Битола”. При тоа,
другите опции како на пример оријентација на само еден енергент, гасот, не
обезбедува сигурност во снабдувањето со електрична енергија. Најновите
анализи покажуваат дека нуклеарната опција како базна опција не е реална до
2030 година, додека мазутот како енергенс е прескап за да се користи за
производство на електрична енергија. [24]
Потребите од јаглен за РЕК „Битола” за период до 2030 година се
анализирани во Стратегијата за развој на енергетиката на Република
Македонија за период 2008 – 2020 година со визија до 2030 година. Во вкупното
количество на јаглен, најголемо учество има лигнитот кој се користи за
производство на електрична енергија, со околу 90 [%]. Што значи дека од
фосилните горива Република Македонија располага и експлоатира само
нискокалоричен јаглен од типот лигнит. Сите останати видови на фосилни
горива како нафтата, природниот гас и другите видови на јаглен сe
обезбедуваат од увоз. [13]
Според тоа, основен енергент во вкупната потрошувачка на примарна
енергија е јагленот при што доминантно место завзема домашниот лигнит од
површинските рудници, односно двата копови ПК „Суводол” – ГЈС (главен
јагленов слој) со годишен капацитет од 6·106 [t/god] и просечна калорична
вредност од 7.800 [кЈ/kg], ПК „Брод – Гнеотино” со годишен капацитет од
2·106 [t/god] и просечна калорична вредност од 7.000 [кЈ/kg], а наскоро и
ПК „Суводол” – ПЈС (подинска јагленова серија) со планиран годишен
капацитет од 3·106 [t/god] и просечна калорична вредност од 8.500 [кЈ/kg], за
потребите на работата на термоелектраните во РЕК „Битола”. [17]

32

Од претходно кажаното може да се заклучи дека јагленот ќе остане
значаен и важен енергетски извор за нашата држава. Својата развојна политика
АД „Електрани на Македонија“ ја темели на навремено обезбедување
експлоатациони резерви на јаглен и континуирано и систематски презема
активности за доистражување на потенцијалните наоѓалишта. Стратегиски
може да се констатира дека иднината на енергетиката во Македонија е во
утврдените и во потенцијалните резерви на јаглен. [24]
Според тоа, термоелектрани на лигнит, ТЕ „Битола” кои се во
составот на РЕК „Битола”, најмалку до 2030 година остануваат како
оптимална опција во снабдувањето со базна енергија на Република
Македонија.
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IV.

Рударско Енергетскиот Комбинат – РЕК „Битола”

IV.1. Основни карактеристики на РЕК „Битола”
Најголем производител на електрична енергија во Македонија,
претставува Рударско Енергетскиот Комбинат – Битола. РЕК „Битола”. Се наоѓа
на околу 12 [km] источно од Битола и е изграден во периодот од 1982 год. до
1988 год. Во РЕК „Битола” работаат околу 3.500 работници од најразлични
профили, додека производствениот процес во Комбинатот организационо се
одвива во две производни работни единици: Рудникот „Суводол” (и Рудникот
„Брод – Гнеотино”) и Термоелектричната централа „Битола”.

Слика IV.1. Термоелектричната централа „Битола”

Слика IV.2. Рудникот „Суводол”
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Слика IV.3. Рудникот „Брод – Гнеотино”

IV.2. Опис на објектите во состав на РЕК „Битола”
РЕК – „Битола”, глобално се состои од следните објекти:
три парни проточни парогенератори тип Рр-700-13,8-545 (Пп-65) за
производство на прегреана пареа од 700 [t/h] со 140 [bar] и 545 [oC];
три парни кондензациони турбини тип К-210-130/3 со од 3 х 233.3 [MW];
еден трансформатор од 250 [MVA], 15,75/110 [kV];
два трансформатори од 250 [MVA], 15,75/400 [kV];
три трансформатори од 25 [MVA], 15,75/6 [kV];
два трансформатори од 25 [MVA], 110/6 [kV];
еден трансформатор од 40 [MVA], 110/6 [kV];
далекуводи од 110 [kV] и 400 [kV] за врска со електроенергетскиот систем;
три електрофилтри;
еден заеднички оџак за двата Блока (1 и 2) и еден за Блок 3 и евентуално 4;
две пумпни станици за разладна вода со цевоводи;
три разладни кули со природна промаја;
хемиска припрема на водата 2 х 35 [m3/h] и 2 х 80 [m3/h];
електролизна станица за производство на H2 и дистрибуција на CO2;
пумпна станица за сирова вода на Река Црна;
мазутна станица;
стартна котлара;
два системи за допрема на јаглен со траки и рото багери;
три системи за пнеуматско отпепелување со бункери за пепел и шљака;
три системи за надворешен транспорт на пепел и шљака;
помошни објекти:противпожарна заштита,дизел агрегат,кранови,лифтови, др.
На Слика IV.4. шематски е прикажан процесот на производство на
електрична енергија во РЕК „Битола”, од ископ на јагленот до предавање на
електричната енергија на потрошувачите. [12]
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Слика IV.4.

Шема на технологијата на производство на електрична eнергија од
ископ на јагленот до предавање на електричната енергија
на потрошувачите
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IV.3. Технологија на производство во Рудникот „Суводол”
За обезбедување на јаглен за потребите на работата на ТЕ „Битола”, се
врши хомогенизација на јагленот од двата рудници кои работаат паралелно:
ПК „Суводол” (главен јагленов слој – ГЈС);
ПК „Брод – Гнеотино”.

и

Меѓутоа, основна задача да врши редовно снабдување со јаглен на
ТЕ „Битола” има ПК „Суводол”. За таа цел, во ПК „Суводол” се применува
континуирано производство на јаглен (лигнит) на површински коп. [24]
Povr[nskiot kop pretstavuva slo`en sistem na golem broj me\usebno
povrzani i usloveni procesi, ma[ini, elementi na sistemot za eksploatacija
i me\usebno dejstvo na lu\eto i ma[inite. Elementi na sistemot povr[inski
kop se rudarskite ma[ini i objekti: bageri, transportni traki, odlaga~i,
garnituri za dup~ewe, kamioni, buldo`eri, pretovarni uredi, deponii i dr.
Бидејќи во ПК „Суводол” јагленот се наоѓа на длабочина од 30 до 100 [m]
под земјата, односно јаловината, за да се дојде до него потребно е
одстранување на неколку слоја на јаловината од над јагленот. Kапацитетот на
Рудникот „Суводол” изнесува 6.000.000 [t/god] или 20.000 [t/den] и повеќе од
20.000.000 [m3/god] јаловинa. [12]
Spored toa, tehnologijata na proizvodstvo na jaglen vo Rudnikot
„Суводол” mo`e globalno da se podeli na dva dela:
iskop, transport i odlagawe na jalovina; i
iskop, transport i drobewe na jaglen.
IV.3.1. Систем за ископ, транспорт и одлагање на јаловина
So iskopot, transportot i istovaruvaweto na jalovina koja se nao\a nad
jaglenot na odlagali[te za jalovina, zapo~nuva tehnologijata na proizvodstvo
na jaglen koja prodol`uva so iskop, transport, drobewe i odlagawe na jaglenot
na deponijata za jaglen vo ТЕ „Битола”.

Слика IV.5.

Депонија за jaglen

[21]
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Na Slika IV.6. e prika`an [ematski princip na sistemot za iskop,
transport i odlagawe na jalovinata i otkrivka na jaglenoviot sloj. Vo
zavisnost od debelinata na slojot na jalovina koja se nao\a nad jaglenot i od
visinata koja mo`at rotobagerite da ja kopaat, otkrivaweto se vr[i vo pove]e
eta`i (na slikata se prika`ani tri eta`i na kopawe na jalovina). So
otstranuvawe na jalovinata se otkriva jaglenoviot sloj, koj vo zavisonst od
negovata debelina se kopa vo edna ili pove]e eta`i (na slikata e prika`ana
edna eta`a na kopawe na jaglen). Brzinata na otkrivaweto na jalovinata treba
da bide pogolema od onaa na jaglenot, kako bi se obezbedilo vo sekoe vreme
nepre~eno otkopuvawe na jaglen. [12]

Слика IV.6.

Princip na otkrivka na jaglenoviot sloj

[12]

Na povr[inskiot kop osnovni proizvodni kapaciteti se bagerite
nare~eni BTO sistemi. BTO sistemot pretstavuva tehnolo[ka celina za
kontinuirano kopawe, transport i odlagawe na jalovina ili jaglen. Kaj ovie
bageri vo sekoj moment se vr[at site nivni operacii: kopawe, polnewe,
transport i istovar na materijalot. Glavno se sostoi od bager – B, transportni
traki – T i odlaga~ – O. Rabotata na ma[inite i uredite koi go so~inuvaat BTO
sistemot e me\usebno zavisna i bilo kakov zastoj ili namalen kapacitet na
bilo koja ma[ina od sistemot uslovuva namaluvawe na kapacitetot ili
celosno zapirawe na celiot BTO sistem.
I i II BTO sistem vr[at iskop, transport i odlagawe na jalovinata od
gornite dve eta`i na nadvore[no odlagali[te, a „0” BTO sistem vr[i iskop na
jalovina na eta`ata nad samiot jaglen na vnatre[no odlagali[te.
Odlagaweto na jalovinata pretstavuva zavr[na faza od tehnolo[kiot
proces na otkrivawe na jaglenot, a odlaga~ot pretstavuva zavr[na ma[ina na
BTO sistemot, so koja jalovinata [to doa\a po transportnata traka se odlaga
vo vnatre[no ili nadvore[no odlagali[te.
Kako vnatre[no odlagali[te za jalovinata se koristi otkopniot
prostor, odnosno jamite kade jaglenot e ve]e iskoristen, a nadvore[ni
odlagali[ta pretstavuvaat raznite povr[ini vo blizina na kopot. [12]

IV.3.2. Систем за ископ, транспорт и дробење на јагленот
Основна цел на овој дел од производствениот процес во комбинатот е
транспорт на добиениот јаглен од ПК „Суводол” до ТЕЦ „Битола” кој се користи
како гориво за согорување во парогенераторите.
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Sistemot za iskop, transport i drobewe na jaglen, takanare~en jaglenov
sistem go so~inuvaat kombinirani ma[ini – rotobageri. Rotobagerite preku
sistem od transportni traki ja snabduvaat Termoelektranata so jaglen.
Во дробиличната постројка во Рудникот, јагленот се дроби во гранулација
од 0 – 30 [mm], а потоа преку систем на транспортни траки се транспортира од
ПК „Суводол” до приемниот пресип на депонијата за јаглен на ТЕ „Битола”.
Покрај тоа што ротобагерите преку транспортната трака можат да
одлагаат дел од јагленот на депонијата за јаглен на термоелектраната,
истовремено можат да пропуштаат дел од јагленот преку косиот мост во кој се
сместени траките за дотур на јаглен кон парогенераторот, а можат и да
одземаат јаглен од депонијата.
Vo deponijata za jaglen, jaglenot so pomo[ na rotobagerite se odlaga
vo vid rudni gredi. Deponijata ima kapacitetot od 560.000 [t] [to prestavuva
25 – dnevna rezerva na jaglen pri garantiran kvalitet na jaglenot. [12]

Слика IV.7.

Роторен багер СРс – 2000

[21]

IV.4. Технологија на производство во електричната централа
ТЕЦ „Битола”
Во термоелектраната на јаглен, производството на електрична енергија
се одвива по многу сложен технолошки процес, во кој примарната хемиска
енергија на јагленот се претвора во електрична енергија, која се испорачува во
електроенергетскиот систем. Основната технолошка шема за производство на
електрична енергија во термоелектрана на јаглен е прикажана на Слика IV.8.

Слика IV.8.

Трансормација на енергијата во ТЕЦ „Битола”

[12]
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Transformacijata na energijata vo termoelektri~nata centrala se
vr[i po sledniot redosled: primarnata, hemiski vrzanata energija na jaglenot
so sogoruvawe vo parogeneratorot se pretvara vo toplotna energija na
vodenata parea, koja vrtej]i go rotorot na turbinata se pretvora vo mehani~ka
energija, potoa vo generatorot se pretvora vo elektri~na energija kako
trofazna naizmeni~na struja i ponatamu vo transformatorot se
transformira na potrebno naponsko nivo. [11]
Парниот котел, парната турбина и електричниот генератор сочинуваат
еден енергетски блок за производство на електрична енергија. Во ТЕ „Битола”,
во погон се три блокови (Битола–1,2 и 3) со инсталирана снага од 3x233,3 [MW].
Блокот на термоелектраната претставува независна технолошка целина за
производство на електрична енергија. Работата на еден од блоковите не е
условена од работата на другите блокови и испад на еден блок не повлекува
испаѓање на другите два.
Покрај главниот погонски објект во кој влегуваат котелот, турбината и
генераторот и нивната помошна опрема, секој блок на ТЕ „Битола“ се состои и
од стартна котлара, електрофилтер, оџак, димни вентилатори, разладна кула,
циркулациона пумпна станица, кондензатор, постројка за хемиска припрема на
вода, мазутна станица, маслена станица и друга многубројна опрема, без која е
незамислива работата на секој блок.
При секое претворање на примарната хемиски врзана енергија во
јагленот, од еден во друг облик се губи еден дел од енергијата. Во
парогенераторот се губи околу 15 [%] од енергијата, затоа што температурата
на излезните гасови треба да биде околу 160 [oC], за да се оневозможи нивна
кондензација и создавање на сулфурна киселина (H2SО4) од сулфурниот
двооксид (SО2) што се наоѓа во димните гасови, бидејќи ја нагризува опремата
и ја загадува околината.
Во турбината и кондензаторот се губи најголем дел од енергијата, околу
42 [%], бидејќи изработената водена пареа во турбината, во кондензаторот
треба да се претвори во вода со која понатаму се напојува парогенераторот.
Заради тоа во кондензаторот се врши разладување со разладна вода од
разладните кули, преку кој во атмосферата се испушта губитокот на енергија.
Во генераторот се губи околу 2 [%] енергија заради губитоци во
магнетното коло, механичките губитоци и џуловите губитоци во намотките на
роторот и статорот.
Сопствената потрошувачка на термоелектраната изнесува околу 8 – 9 [%]
од произведената електрична енергија, а се троши за погон на голем број на
пумпи, вентилатори, млинови и други потреби за технолошкиот процес.
Oва значи дека степенот на корисно дејство на термоелектраната е околу
32 [%], т.е. од примарната хемиска енергија на јагленот при производство на
електрична енергија се користи само 1/3 од енергијата, а 2/3 се губат.
Губитоците на енергијата во термоелектрана прикажани се на Слика IV.9. [12]
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Слика IV.9.

Губитоци на енергија во термоелектрана на јаглен –
Санкиев дијаграм

IV.4.1. Карактеристики на парогенераторската постројка
На трите блока во Термоелектричната централа „Битола” вградени се три
исти проточни парогенератори Рр–700–13,8–545 (Пп–65), предвидени за работа
во блок систем со парна турбина К–210–130 и наменети за согорување на
лигнит од лежиштето „Суводол”. За потпалување на јагленот се користи мазут.
Во парогенераторот е применето едно парогасно прегревање на секундарната
пареа.
Парогенераторот се состои од грејни површини во вид на снопови
челични цевки, низ кои од внатрешната страна струи работниот медиум (вода
или пареа), а од надворешната страна врели димни гасови, при што се врши
размена на топлина помеѓу димните гасови и работниот медиум, заради што
работниот медиум се загрева, а димните гасови се ладат.
Na Slika IV.10. prika`ana e uprostena [ema na parogeneratorskata
T – obrazna konstrukcija во ТЕЦ „Битола” koja se sostoi od tri vertikalni
[ahti spoeni me\u sebe so horizontalen gasen kanal. Centralnata [ahta
vsu[nost pretstavuva lo`i[te koe ima osmoagolna forma, oblo`eno so
zagrevni povr[ini (ekrani), a dolniot del e zatvoreno so ot[qakiva~. [12]
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Слика IV.10.

Упростена шема на парогенераторската постројка

[12]
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На Сликата поедините уреди обелажани се со следните ознаки:
ВСВ – вентилатори за свеж воздух;
КЛФ – калорифери;
РЗВ – регенеративен загревач на воздух;
МВ – млински вентилатори;
ГЈ – горилници за јаглен;
НРД – низок радијационен дел;
СРД – среден радијационен дел;
ВРД – висок радијационен дел;
ШП – ширмови прегревачи;
ППТИ – паропарен топлотен изменувач (загревач);
КПП – конвективен паро прегревач;
ПЗ – преодна зона;
ВЕ – воден економајзер;
ЕФ – електро филтер;
ОДШ – отшљакивач;
ЦВП – цилиндер за висок притисок на турбината;
ЦСП – цилиндер за среден притисок на турбината;
НП – напојни пумпи;
ВВ – вграден вентил;
ВС – вграден сепаратор.
Во ложиштето загревните површини се радијациони и се поделени на
екрани од низок радијационен дел (НРД), екрани од среден радијационен дел
(СРД) и екрани од висок радијационен дел (ВРД), а на долниот дел е затворено
со отшљакувач. Во двете други симетрични шахти топлината се пренесува,
воглавно со конвекција и се наречени конвективни шахти, во кои се сместени
пакети од прегревачите од примарна пареа (КПП), преодната зона (ПЗ) и
водениот економајзер (ВЕ).
На излезот од ложиштето, во хоризонталниот гасен канал се сместени
ширмови (завесасти) прегревачи на пареа (ШПП), кои по ширината на каналот
се разделени на крајни и средни ширми. Над таванот од парогенераторот, во
посебни простории се сместени паропарните топлински изменувачи (ППТИ).
Техничко – економските показатели и гарантираните
вредности на основните параметри се следни: [12]

номинални

капацитет на парогенераторот 700 [t/h];
temperatura na napojnata voda na vlez vo parogeneratorot 247 [°C];
+5

температурата на свежата пареа 545 -10 [oC];
притисок на прегреаната пареа на излез од парогенераторот 140 [bar];
temperaturata na ladnata sekundarna parea 327 [°C];
pritisok na ladnata sekundarna parea 26,6 [bari];
potro{uva~kata na sekundarna parea 557 [t/h];
+5

температура на секундарната пареа 545 -10 [oC];
kvalitetot na napojnata voda mora da gi zadovoluva normite za proto~ni
parogeneratori;
коефициент на корисно дејство на парогенераторот (бруто) 85 [%]. [12]
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IV.4.2. Систем за дотур на јаглен и припрема на јаглена прашина
Издробениот јаглен во дробиличната постројка во Рудникот, со влага од
околу 50 [%] доаѓа до депонијата за јаглен, од каде преку системот за дотур на
јаглен составен од багер – траки – пресипи, по косиот мост се транспортира до
бункерите за јаглен на парогенераторот.
На секој парогенератор има по шест бункери, односно по шест системи
за припрема на јаглена прашина составени од:
шест бункери за јаглен и тоа со капацитет од по 300 [t] или за 5 часа
работа на еден млин;
шест дозатори на јаглен;
шест додавачи на јаглен;
шест вентилаторски млинови со сепаратори со капацитет од по 60 [t/h]
гориво;
сепаратори и канали за јаглен;
канали за воздух; и
канали за аеросмеша.
Јагленот од бункерот паѓа на дозаторот, а потоа со помош додавач се
доведува во вертикалниот дел на каналот за рециркулација на димните гасови.
Низ каналот за рециркулација се всисуваат димни гасови од ложиштето на
парогенераторот со температура од околу 1.000 [oC], со кои се врши сушење на
јагленот.
Мешавината од јаглен и врели гасови влегува во млинот, каде се мели во
вид на јаглена прашина. Мешавината од јаглена прашина, димни гасови и
воздух се нарекува гасовоздушна прашина, односно аеросмеша. Аеросмешата
излегува од млинот со температура од 140 – 170 [oC]. Под дејство на
вентилацијата на млинот аеросмешата минува низ сепараторот на млинот, каде
се издвојуваат покрупните честички од сомелениот јаглен и низ повратен канал
повторно се враќаат во млинот.
Доводот на така припремената јаглена прашина во ложиштето на
парогенераторот се врши преку 12 пара горилници од отворен тип, кои се
поставени на бочната страна од ложиштето во две нивоа. Под секој ред
горилници се поставени каналите за секундарен воздух, во идентичен број како
и горилниците. Преку системот на канали и горилници аеросмешата се уфрлува
во ложиштето на парогенераторот каде согорува. [12]

IV.4.3. Систем за припрема и дотур на мазут
Со системот за мазут, се обезбедува доволно количество на мазут кое е
потребно за палење на парогенераторите на тврдо гориво од ладна состојба,
кај кои првобитното горење се врши со течно или гасовито гориво. Освен за
стартување на блокот мазутот се користи и поддржување на пламенот во
парогенераторот кога истиот потемнува од различни причини, а се обезбедува
од мазутната станица.
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Мазутот во ТЕ „Битола” се носи со цистерни до истоварната станица за
мазут, која е обезбедена со приклучок на пареа за загревање, истоварни пумпи,
мазутоводи, резервоарски простор за чување и постројка за претходна
подготовка на мазутот за согорување, односно негово филтрирање, загревање
и зголемување на притисокот. [24]
Za startuvawe na parogeneratorot predvideni se 8 gorilnici za mazut,
montirani vo dve nivoa na prednata i zadnata strana na parogeneratorot.
Pritisokot na mazutot pred gorilnicite iznesuva 35 [bar], a pritisokot na
pareata za raspra[uvawe na mazutot iznesuva 13 [bar]. [12]

IV.4.4. Систем на гасовоздушниот тракт на парогенераторот
Системот на гасовоздушниот тракт на парогенераторoт е составен од
следните елементи:
два вентилатори за свеж воздух – ВСВ;
два вентилатори за димни гасови – ВДГ;
два регенеративни загревачи на воздух – РЗВ, кои ја користат топлината
на излезните гасови од парогенераторот;
два парни калорифери за загревање на свежиот воздух – КЛФ.
Сите овие елементи на системот на гасовоздушниот тракт на
парогенераторот се монтирани на задниот дел, надвор од зградата на
парогенераторот.
Потребниот кислород за согорување на јагленот во парогенераторот се
обезбедува со два вентилатори за свеж воздух (ВСВ), кој минувајќи низ парните
калорифери (КЛФ) се загрева на темература од 60 [°C] и низ регенеративниот
загревач на воздух (РЗВ), каде се загрева до температура од 296 [°C].
Во долниот дел на ложиштето на парогенераторот се оджува
подпритисок од 3 – 5 [kg/m2] и тоа со помош на двата вентилатори за димни
гасови (ВДГ) и оџакот.
Во ложиштето на парогенераторот во вертикалната шахта, во предел на
окната за рециркулација, како резултат на согорувањето се постигнува
температура на димните гасови од 960 [oC]. Протокот на димните гасови на
излез од ложиштето се дели на два потпотока лево и десно низ хоризонталниот
канал, каде температурата на димните гасови во предел на ширмовиот
прегревач (ШП) изнесува 820 [oC].
Понатаму димните гасови минуваат низ конвективниот паропрегревач
(КПП), преодната зона (ПЗ) и водениот економајзер (ВЕ) и на излез од
регенеративниот загревач на воздух (РЗВ) температурата на димните гасови
паѓа на 172 [oC]. Оваа температура е лимитирана од точката на кондензација на
димните гасови заради опасност од создавање на сулфурна киселина и
корозија на опремата.
До излезот од оџакот димните гасови минуваат низ електрофилтерот
(ЕФ), вентилаторите за димни гасови (ВДГ) и оџакот.
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Електрофилтерот е поставен после регенеративниот загревач на воздух,
пред вентилаторот за димни гасови. Електрофилтерот има улога на елекричен
кондензатор и ги задржува тврдите честички од димните гасови, благодарение
на создавањето на диелектрична средина.
Оџакот е поставен после ВДГ и е со висина од 250 [m]. [12]

IV.4.5. Електрофилтер и систем за внатрешно отпепелување
Pepelta kako produkt na sogoruvaweto na jaglenot vo parogeneratorot
zaedno so dimnite gasovi minuva niz dimnite kanali i na izlez od
parogeneratorot vleguva vo elektrofilterot, koj ima zada~a da vr[i
izdvojuvawe na pepelta od dimnite gasovi.
Elektrofiltrite vo Termoelektri~nata centrala „Битола” se gradeni
spored propisite za za[tita na ~ovekovata okolina i imaat stepen na
pro~istuvawe 0,9984. Elektrofilterot pretstavuva elektrostatski filter
niz koj ~esti~kite na pepelta, minuvaj]i niz dijalektri~na sredina, se
elektriziraat i talo`at na elektrodite, so [to se izdvojuvaat od dimnite
gasovi. Vo TE „Битола” elektrofilterot se sostoi od dve komori, po edna za
sekoj gasovozdu[en trakt na parogeneratorot, koi elektri~no se podeleni na
po 4 poliwa so po 3 inki ili vkupno 24 inki.
Pepelta zafatena na elektrodite od elektrofilterot, so sistem na
tresa~i se trese i pa\a vo inkite. Tuka po~nuva sistemot za vnatre[no
otpepeluvawe. Toj se sostoi od 4 zoni (od I do IV), postaveni popre~no na
strueweto na dimnite gasovi. Pepelta od inkite na pneumatski na~in, po pat
na fluidizacija so vozduh, se transportira preku me\ubunkerot, erliftovite
i pepelovodite – vo bunkerot za pepel. [12]

IV.4.6. Систем за одвод на пепел и шљака
Во технолошкиот процес на производство на електрична енергија во
ТЕ „Битола”, како продукти од согорувањето се јавуваат пепелта и шљаката,
односно згурата и тоа при работа со снага од 233,3 [MW], со гарантиран
квалитет на јаглен од 7.308 [kJ/kg], се јавува околу 50 [t/h] пепел и околу 8 [t/h]
шљака. Основна цел на овој дел од производствениот процес во комбинатот е
транспорт на пепелот и јаловината и тоа од главниот погонски објект (ГПО) до
бетонските бункери. [24]
So glavnite proekti za TE „Битола” i Rudnikot „Суводол” predvideno e
pepelta i [qakata од бетонските бункери со помош на систем од дозатори,
траки, пресипи и одлагачи, во одлагалиштата за јаловина, da se odlagaat na
odlagali[teto za jalovina vo takanare~eni kaseti, koi otkako ]e se napolnat
so pepel i [qaka se pokrivaat so jalovina, a potoa se vr[i rekultivacija na
povr[inite, t.e. zasaduvawe so razni rastenija. [12]
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IV.4.7. Систем за надворешен транспорт на пепел и шљака
Vo ТЕ „Битола” se izgradeni betonski bunkeri za sobirawe na pepel i
[qaka. Za Blok 1 i 2 izgraden e zaedni~ki bunker, a za Blok 3 poseben bunker.
Bunkerite se izgradeni kako edinstvena gradba, vnatre[no podelena na dva
dela, eden za pepel i eden za [qaka. Kapacitetot na bunkerite ovozmo`uva
zastoj vo nadvore[niot transport na pepel i [qaka od okolu 8 ~asa, zaradi
ovozmo`uvawe na otklonuvawe na defekti. Transportot na pepelta i
[qakata se vr[i so sistem na dozatori, traki, presipi i odlaga~i.
{qakata od ot[qakiva~ot koj e pod parogeneratorot, so pomo[ na traki
se transportira vo bunkerot za [qaka, a pepelta od elektrofilterot, so
pomo[ na pneumatski sistem se transportira vo bunkerot za pepel.
Vo TE „Битола” vgradeni se tri sistemi za nadvore[en transport na
pepel i [qaka. Pepelta i [qakata od trite bloka preku sopstveni traki se
nosi na zaedni~ki traki, a potoa se izdvojuvaat tri transportni sistemi
sostaveni od sistemi na traki i odlaga~i ma[ini (OM).
Sistemite za transport na pepel i [qaka za Blok 1 i 2 imaat kapacitet
od 250 [t/h], a sistemot za Blok 3 ima kapacitet od 500 [t/h].
Na bunkerite za pepel i [qaka, na dnoto ima betonski inki vo koi se
vgradeni dozatori. Od dozatorite vrz trakite prvo pa\a [qakata, a potoa
pepelta koja se vla`ni so voda preku sistemi na prskalici.
Vla`neweto se vr[i za da ne dojde do raznesuvawe na pepelta od
trakata pod dejstvo na veterot. Odlagaweto na pepelta i [qakata se vr[i vo
takanare~eni kaseti vo odlagali[teto na jalovina, koi potoa se pokrivaat so
zemja i se rekultiviraat. [12]

IV.4.8. Карактеристики на Турбинската постројка
На трите блокови на ТЕЦ „Битола” вградени се три исти парни
кондензациони турбини K-210-130-3. Парната кондензациона турбина
претставува еднооскен троцилиндричен агрегат без регулирани одземања, со
меѓупрегревање на пареата и регенерациона постројкa и предвидена е за
непосреден погон на генератор на наизменична струја. Има добри маневарски
особини и по своите техно – економски показатели се наоѓа на ниво на
подобрите аналогни турбини во светот.
Турбината има три цилиндри и тоа од висок (ЦВП), среден (ЦСП) и низок
притисок (ЦНП). Цилиндрите од висок и среден притисок се еднопроточни, со
спротивни смерови на движење на пареата низ цилиндрите, а цилиндерот од
низок притисок е двопроточен. На овој начин аксијалните сили што делуваат на
роторот на турбината се урамнотежени.
Остварувањето на снагата по цилиндри е различна изнесува:
во цилиндерот за висок притисок 68 [MW];
во цилиндерот за среден притисок 98 [MW]; и
во цилиндерот за низок притисок 58 [MW].
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Основните карактеристики на оваа турбина се следните:
номинална снага зголемена од 225 [MW] на 233,3 [MW];
број на вртежи: 3000 [min-1];
притисок на свежа пареа пред стоп вентили на ЦВП: 130 [bar];
температура на свежа пареа пред стоп вентили на ЦВП: 540 [oC];
притисок на свежа пареа пред стоп вентили на ЦСП: 26.7 [bar];
температура на меѓупрегреана пареа пред стоп вентили ЦСП:540 [oC];
проток на пареа низ турбината: 700 [t/h];
притисок на пареата во ко кондензаторот: 0.069 [bar];
проток на разладна вода низ кондензаторот: 27.500 [m3/h];
потрошувачка на пареа при номинален режим: 700 [t/h];
температура на разладната вода на влез во кондензаторот: 24 [oC].
На Слика IV.11. прикажан е пресек на парната кондензациона турбина
K-210-130-3 во ТЕЦ „Битола”.
На турбината има седум нерегулирани одземања на пареа и тоа: две на
цилиндерот од висок притисок, четири на цилиндерот од среден притисок и
едно на цилиндерот од низок притисок. Пареата од одземањата, која изнесува
28 [%] од вкупната пареа, главно се користи за регенеративните загревачи на
пареа од низок и висок притисок.
Vo turbinata, toplotnata energija na vodenata parea se pretvora
vo mehani~ka energija na vratiloto od turbinata. Vodenata parea idi
od parogeneratorot vo cilinderot za visok pritisok (CVP) so pritisok od
130 [bar] i temperatura od 540 [oC]. Vo me\ulopati~nite kanali na turbinata,
pareata ekspandira dejstvuvaj]i akciono i reakciono na lopatkite, zaradi
[to se vrti rotorot na turbinata.
Vo cilinderot od visok pritisok pareata ne ekspandira do kraj, tuku
izleguva so pritisok od 28 [bar] i temperatura od 323 [oC] i preku cevovodi na
takanare~eniot laden me\upregrev vleguva vo parogeneratorot kade odnovo se
gree na 540 [oC] i pritisok od 25 [bar] i preku cevovodi od topliot me\upregrev
vleguva vo cilinderot od sreden pritisok (CSP).
Vo cilinderot od sreden pritisok (CSP) vodenata parea ekspandira do
pritisok od 1,35 [bar] i temperatura od 175 [oC], ostvaruvaj]i na vratiloto
soodvetna mehani~ka rabota. [12]
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Слика IV.11.

Пресек на Турбината K-210-130-3

[12]

Od cilinderot za sreden pritisok vodenata parea vleguva direkno vo
cilinderot od nizok pritisok (CNP) kade ekspandira do kraj, odnosno do
potpritisok od 0,642 [bar] i temperatura od 35 [oC].
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Vo kondezatorot, koj se nao\a pod cilinderot od nizok pritisok,
izrabotnata vodena parea se pretvora vo voda, odnosno kondenzat. Vo
kondezatorot se vr[i razmena na toplina pome\u izrabotenata vodena parea i
razladnata voda od razladnite kuli, pri [to vodenata parea se ladi i
kondenzira, a razladnata voda se zagreva za okolu 10 [oC].
Kondenzatot od kondenzatorot go prifa]aat kondenz pumpi i go nosat do
stanicata za hemiska obrabotka na kondenzatot, niz sistem na zagreva~i od
nizok pritisok kade se zagreva do 158 [oC], a potoa vo dearatorot koj
pretstavuva rezervoar za napojna voda za parogeneratorot. [12]
Na turbinata e vgraden sistem za regulacija i za[tita koj opfa]a:
regulator na brzinata, odnosno na brojot na vrte`i;
ograni~uva~ na snagata;
sigurnosen regulator od nedozvolen broj na vrte`i;
elektromagneten prekinuva~ ~ie dejstvo e analogno na sigurnosniot
regulator, a stapuva vo dejstvo pri poremetuvawe na: osno pomeruvawe na
rotorot, pad na pritisokot na masloto za podma~kuvawe, porast na nivoto na
kondenzat vo zagreva~ite od visok pritisok i drugi za[titi na blokot;
i drugi regulatori na nivoa, pritisoci i drugi parametri koi srabotuvaat vo
vid na isklu~uvawe zadi za[tita na opremata i lu\eto. [12]

IV.4.9. Работен циклус – вода / пареа / кондензат
Според тоа, накратко може да се каже дека термоелектраните на јаглен
се енергетски постројки чија основна намена е трансформација на примарниот
облик на енергија во корисна работа, која покасно во облик на механичка
енергија се користи за производство на електрична енергија. Значи постои
претворање на хемиската енергија во топлотна, која низ различни процеси се
предава на водената пареа која претставува работен медиум. Работниот
медиум служи за пренесување, односно како преносник на енергијата до
местото каде што таа ќе биде и понатаму трансформирана и искористена. [24]
Трактот на работниот медиум: вода / пареа / кондензат претставува
затворен работен циклус во ТЕ „Битола” и претставува најважен дел од
производствениот циклус, а во неговата целина спаѓаат најодговорните и
стратешки постројки кои се во рамките на комбинатот. Основна цел на овој
циклус е обезбедување на пареа во парогенераторите, со потребните
параметри за нејзино искористување во турбинските постројки и враќање на
кондензатот повторно во цевниот систем на котелот. Во тоа свој удел имаат и
многу други системи, уреди и подпроцеси кои се подредени на главната цел на
процесот и ја сочинуваат севкупноста на главниот погонски објект. [24]
Принципиелната топлинската шема на циклусот на работниот медиум:
вода / пареа / кондензат е прикажана на Слика IV.12.
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Слика IV.12. Принципиелна топлинска шема на енергетски блок за
производство на електрична енергија во ТЕЦ „Битола” [12]
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Напојната вода за напојување на парогенераторот се наоѓа во напојниот
резервоар – деараторот со температура од 167 [oC] и притисок 7 [bar].
Напојната вода од деараторот се всисува со напојни пумпи, од каде под висок
притисок од 185 [bar], се носи до загревачите за висок притисок, каде со помош
на пареата од нерегулираните одземања на турбината се загрева и влегува во
парогенераторот со температура од 247 [oC].
На влез во парогенераторот протокот на напојна вода се дели на
два дела, при тоа, напојната вода прво минува низ водениот економајзер (ВЕ– I
и ВЕ – II), од каде со температура од 334 [oC] влегува во нискиот радијационен
дел (НРД). Од нискиот радијационен дел влегува во преодната зона (ПЗ), каде
почнува издвојувањето на парна компонента од течната.
Од преодната зона, влажната пареа влегува во средниот радијационен
дел (СРД– I и СРД– II), каде температурата на пареата се зголемува до 463 [oC].
Понатаму пареата се загрева во високо радијационен дел (ВРД – I),
паропарниот топлотен изменувач (ППТИ) и високо радијационен дел (ВРД – II),
од каде со температура од 477 [oC] влегува во ширмовиот прегревач (ШП), каде
се загрева до 509 [oC] на притисок од 147 [bar].
Ваквата пареа влегува во конвективниот загревач (КПП – I) и во него
конечно ги добива параметрите потребни за влез во турбината, односно во
цилиндерот од висок притисок на турбината (ЦВП): температура од 545 [oC] и
притисок од 140 [bar].
Во меѓулопатичните канали на турбината, односно на ЦВП пареата
експандира дејствувајќи акционо и реакционо на лопатките вртејќи го роторот
на турбината, така што поголемиот дел од топлинската енергија на пареата се
претвора во механичка енергија. Во цилиндерот од висок притисок (ЦВП)
пареата не експандира до крај, туку излегува со притисок од 28 [bar] и
температура од 323 [oC]. Вака изработенета пареа, преку цевоводи за ладен
меѓупрегрев се враќа во парогенераторот во паропарниот топлотен изменувач,
односно загревач (ППТИ) и конвективниот прегревач (КПП – II), каде одново се
загрева и излегува со притисок од 25 [bar] и температура од 545 [oC] и преку
цевовди на таканаречениот топол меѓупрегрев влегува во цилиндерот за
среден притисок (ЦСП).
Во цилиндерот за среден притисок (ЦСП), водената пареа експандира до
притисок од 1,35 [bar] и температура од 175 [oC], остварувајќи на вратилото
соодветна механичка работа.
Изработенета пареа од цилиндерот за среден притисок (ЦСП) влегува во
цилиндерот од низок притисок на турбината (ЦНП), каде експандира до крај,
односно до потпритисок од 0,642 [bar] и температура од 35 [oC]. Потоа
изработната водена пареата од цилиндерот од низок притисок (ЦНП) влегува
во кондензаторот, кој се наоѓа под ЦНП, при што се претвора во вода, односно
кондензат.
Во кондезаторот се врши размена на топлина помеѓу изработената
водена пареа и разладната вода од разладните кули, при што разладната вода
се загрева за околу 10 [oC], а водената пареа се лади и кондензира и како
кондензат со температура од 35 [oC].
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Кондензатот од кондензаторот го прифаќаат конденз пумпи и тоа прво
конденз пумпи од I степен, со проток од 500 [m3/h] и го носат низ станицата за
хемиска обработка на кондензатот, а потоа конденз пумпите од II степен,
со проток од 320 [m3/h], кои го циркулираат низ систем загревачи од низок
притисок, каде преку пареата од одземањата на турбината се загрева на
158 [oC] и од таму влегува во деаераторот, односно напојниот резервоар на
парогенераторот. [24]

IV.4.10. Снабдување со вода на РЕК „Битола”
Tehnologijata na proizvodstvo na elektri~na energija vo РЕК „Битола” e
povrzano so golema potro[uva~ka na voda. Потребите од вода на РЕК „Битола”
се движат до 540 [l/s] во летниот период, а во зимскиот нешто помалку и се
определени со големината на неповратните загуби на вода во системот за
техничко водоснабдување и протоците за сопствени потреби.
Како основен извор за снабдување со потребните количини на техничка
вода на РЕК „Битола”, ја има акумулацијата „Стрежево”, од која преку зафат на
Река Драгор, a потоа со помош на цевковод ја добива водата за своите потреби
чија потрошувачка изнесува околу 12.000.000 [m3/god]. Покрај неа постојат уште
две опции и тоа Река Црна и акумулацијата „Суводол”, како резервни
снабдувачи со вода, но нивното искористување е сведено на минимум.
Во РЕК „Битола” се користи декарбонизирана вода како техничка вода
која се додава во разладните кули, а се произведува и деминерализирана вода
како напојна вода за напојување на парогенераторите.
Za taa cel, РЕК „Битола” e snabden so postrojka za dekarbonizacija koja
ima dva reaktori, koi mo`at da proizveduvaat 1.050 [m3/h] dekarbonizirana
voda i postrojka za demineralizacija koja raspolaga so ~etiri proizvodni
linii: 2 x 30 [m3/h] и 2 x 80 [m3/h] demineralizirana voda.
Со оглед на начинот на снабдување на ТЕ Битола со потребната
количини разладна вода и непостоењето на проточен систем за нејзино
обезбедување и разладување, применет е рециркулационен, т.е. повратен
систем за циркулациона разладна вода, со користење на разладни кули со
задоволителни техно – економски показатели.
За секој блок е предвидена по една разладна кула, кондензаторска
постројка, пумпна станица и соодветни цевководи и фасонски делови. Системот
за циркулациона разладна вода претставува едноцевен систем, кој обезбедува
доволен проток на циркулациона разладна вода за ладење во кондензаторот и
во ладилниците на помошната опрема во машинската сала. Блок 1 и 2 имаат
заедничка пумпна станица, составена од пет циркулациони пумпи, по две на
блок и една резервна, која може да се користи и за двата блока, а Блок 3 има
посебна пумпна станица, која има три пумпи, две во работа и една резерва.
Bidej]i vodata od akumulacijata „Стрежево” e so mnogu mala tvrdina i
~ista, ne odi vo postrojkata za dekarbonizacija, tuku direkno se koristi za
dopolnuvawe na razladnite kuli kako tehni~ka voda i za proizvodstvo na
demineralizirana voda potrebna za rabotniot ciklus na energetskite
parogeneratori.
53

Pri koristewe na vodata od Reka Crna, snabduvaweto se vr[i preku
pumpna stanica na Reka Crna i cevovod od kade vodata, bidej]i ima visoka
tvrdina i ne~istotii, odi vo postrojkata za dekarbonizacija, a potoa kako
dekarbonizirana voda se koristi za dodavawe vo razladnite kuli ili za
proizvodstvo na demineralizirana voda za parogeneratorite.
Preku pumpnata stanica na Reka Crna pri polnovodie na rekata, mo`e
istovremeno, da se pumpa voda preku soodvetni cevkovodi i vo akumulacijata
„Суводол” i vo Termoelektri~nata centrala „Битола”.
Sabduvaweto so voda na РЕК „Битола” mo`e da se vr[i preku cevkovod i
od akumulacijata „Суводол”, od kade vo zavisnost od tvrdinata i ~istotata,
vodata mo`e da odi na dekarbonizacija ili direkno da se koristi. [12]

IV.4.11. Карактеристики на Електричниот Генератор
Во состав на трите блокови во Термоелектраната „Битола” се три
исти трофазни сихрони генератори, тип TVV-200-2AU3, со полна снага од по
267,7 [MVA], а активна снага од по 225 [MW] сега на 233,3 [MW].
Generatorot e postaven na isto vratilo so turbinata i vo nego
mehani~kata energija se pretvora vo elektri~na. Turbinata kako pogonska
ma[ina obezbeduva sinhrono vrtewe na generatorot so konstanten broj na
vrte`i od 3.000 [vr/min], pri bilo koi optovaruvawa i prazen ód na
generatorot. So toa, proizvedenata elektri~na energija vo generatorot ima
frekvencija od 50 [Hz] kako vo elektroenergetskiot sistem.
Pri pu[tawe na blokot vo rabota od miruvawe, turbinata se provrtuva
na 3.000 [vr/min], pri [to generatorot se doveduva vo takanare~en prazen ód.
Potoa se otpo~nuva so pobuduvawe na generatorot so doveduvawe na pobudna
struja vo namotkite na rotorot, pri [to vo nego se sozdava vrtlivo magnetno
pole. Ja~inata na vrtlivoto magnetno pole zavisi od ja~inata na pobudnata
struja i brojot na namotkite vo rotorot na generatorot i se regulira so
ja~inata na pobudnata struja.
Vrtlivoto magnetno pole gi presekuva namotkite od statorot na
generatorot i vo niv se inducira elektromotorna sila. Koga ovaa sila ja
dostigne vrednosta na naponot vo elektroenergetskiot sistem, se vr[i
priklu~uvawe na generatorot na mre`a, odnosno se sinhronizira i se
otpo~nuva so optovaruvawe do nominalna elektri~na snaga od 233,3 [MW].
Optovaruvaweto se vr[i preku zgolemuvawe koli~estvoto na vodenata parea
[to minuva niz turbinata. [12]
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Слика IV.13.

Електричен генератор во ТЕ „Битола”

[21]

IV.4.12. Електричните Трансформатори и врските на
РЕК „Битола” со електроенергетскиот систем
REK
„Битола”
preku dalekuvodi e vo stalna vrska so
elektroenergetskiot sistem vo Makedonija i za taa cel, vo blizina na
TE „Битола” e izgradena trafostanica TS 400/110 [kV] do koja odat
dalekuvodite od REK „Битола”.
Generatorot vo ТE „Битола” proizveduva elektri~na energija so visok
napon od 15,75 [kV], a za prenos na elektri~na energija na pogolemi dale~ini
potrebni se povisoki naponi, [to se obezbeduva so pomo[ na sistem od
trasnformatori.
Transformatorite se elektri~ni ma[ini vo koi se vr[i preobrazba na
naponskoto nivo na elektri~nata energija, na povisoko nivo pri prenos na
pogolemi dale~ini ili na ponisko nivo za prilagoduvawe kon potro[uva~ite.
Na toj na~in, proizvedenata elektri~na energija vo Generatorot (G), preku
bloktransformatorite (BT) se predava na potro[uva~ite, a preku
transformatorot za sopstveni potrebi (TSP) se zema potrebna elektri~na
energija za pogon na mnogubrojnite elektromotori i drugi potro[uva~i vo
TEC „Битола”, bilo na naponsko nivo od 6 [kV] ili na 0,4 [kV].
Vo ТE „Битола” proizvedenata elektri~na energija vo generatorot G1 na
Blok 1 so napon od 15,75 [kV], vo bloktransformatorot 1T se transformira na
napon od 110 [kV] i preku dalekuvod se prenesuva do trafostanicata TS
400/110 [kV] i potoa preku dalekuvodi do potro[uva~ite.
Na Blok 2 i 3 proizvedenata elektri~na energija vo generatorite G2
i G3 so napon od 15,75 [kV] se transformira vo bloktransformatorite 2T i 3T
na napon od 400 [kV], i preku dalekuvodi se prenesuva do trafostanicata
TS 400/110 [kV], na sobirnici od 400 [kV].
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Za pokrivawe na sopstvenite potrebi od elektri~na energija, vo slu~aj
koga blokot raboti, od sekoj generator, preku transformatorite 11T, 12T i 13T,
nare~eni transformatori za sopstveni potrebi, se transformira elektri~na
energija na naponsko nivo do 6 [kV], koja so [inski vrski se prenesuva vo 6 [kV]
postrojki i do potro[uva~ite na Termoelektranata. [12]

IV.4.13. Помошен објект – Стартна котлара
Startnata kotlara ima zada~a da obezbeduva vodena parea potrebna za
startuvawe na blokot i pri odredeni havariski sutuacii. Vo nea se vgradeni
dva blok kotli so kapacitet od 50 [t/h] i 10 [t/h], so nominalen pritisok od
13 [bari] i temperatura od 260 [°C].
Pareata od startnata kotlara se dava na kolektorot za sopstveni
potrebi (KSP) na blokovite, od kade se koristi za potrebite pri startuvawe
na blokovite ili za drugi potrebi pri nivnata rabota. [12]

IV.4.14. Помошен објект – Електролизна станица
Vo Elektroliznata stanica se proizveduva vodorod (H) potreben za
ladewe na namotkite na rotorot na generatorot. Tehnologijata na
proizvodstvo se vr[i po princip na elektroliza na vodata (H2O) vo postrojki
nare~eni elektrolizeri, pri [to vodata se razlaga na vodorod i kislorod.
Kapacitetot na elektrolizerite e 2 x 4 [m3/h] vodorod i 2 x 2 [m3/h]
kislorod. Kislorodot ne se koristi tuku se ispu[ta vo atmosverata,
a vodorodot pod pritisok od 10 [bar] se sobira vo ~etiri rezervoari od po
10 [m3], od kade so sistem na cevkovodi i ventili se nosi do generatorite.
Vodorodot vo prisustvo na kislorod, vo [irok opseg na koncetracija
(4,6–74 [%]) vodorod vo vozduh e mnogu eksploziven i zatoa sekakvi
manipulacii i intervencii vrz opremata vo elektrolizna stanica i
instalaciite okolu generatorot, treba da se vr[at so posebno vnimanie i
specijalen alat [to ne iskri. Zabraneto e sekakvo pribli`uvawe so plamen.
Pri bilo kakvi pojavi na opasnost od po`ar ili po`ar vo blizina na
generatorite, vodorodot od cevovodite i teloto na generatorot treba mnogu
brzo da se otstrani. Ovaa operacija se vr[i so istisnuvawe na vodorodot so
jaglenoroden dvooksid (CO2) koj e gas [to ne gori.
Potrebniot jaglenoroden dvooksid (CO2) vo TE „Битола” se obezbeduva
od trgovijata, vte~net vo boci pod visok pritisok. Vo elektroliznata stanica
ima postrojka preku koja se vr[i polnewe na tri rezervoari so jaglenoroden
dvooksid pod pritisok od 10 [bar] i kapacitet od 3 x 8 [m3]. [12]
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IV.5. РЕК „Битола” и влијанието врз животната средина
Производството, дистрибуцијата и користењето на енергијата создаваат
дополнителен товар на влијанието врз животната средина, како на локално
така и на глобално ниво. Секторот енергетика учествува со околу 70 [%] во
вкупните емисии на загадување. Влијанието врз животната средина многу
зависи од тоа како енергијата се произведува и се користи, од енергетскиот
микс и од структурата на енергетскиот систем.
Во Македонија 90 [%] од примарната енергија се добива од фосилните
горива, главно од лигнит и нафта. Најголемиот дел се трансформира во
електрична енергија или топлина во термоенергетските објекти. Најголемо
влијание врз животната средина има РЕК „Битола”. Еколошките компоненти врз
кои дејствува РЕК „Битола” со својата работа се групираат во три целини:
воздух, вода и земја (Слика IV.14) и посредно преку нив влијаат врз живиот
свет, флората, фауната и врз здравјето и квалитетот на животот на луѓето.

Слика IV.14.

Емисии во животната средина

IV.5.1. Загадување на воздухот од работата на РЕК „Битола”
Основен загадувач на животната средина од страна на РЕК „Битола” се
димните гасови кои се резултат од согорувањето на лигнитот во котловските
постројки. Степенот на загадување зависи од квалитетот на јагленот, условите
на согорувањето, карактеристиките на електростатскиот филтер и т.н.
Загадувањето од рудниците ПК „Суводол” – ГЈС и ПК „Брод – Гнеотино”,
се создава при транспортот на јагленот. Почнувајќи од површинскиот откоп, па
сé до крајните потрошувачи, при утовар, превоз и истовар на јагленот се
создава јаглена прашина која го засипува земјиштето и растителниот покривач.
Иако пепелта при транспортот се влажи, кога ќе дојде до нејзино сушење и
појава на ветрови, воздухот се загадува со тврди честички и прашина. Кон овие
нечистотии мора да се додаде и загадувањето кое потекнува од системот за
отпрема на пепел и шљака и депониите за пепел и шљака.
Постои поголем број на анализи на влијанието на РЕК „Битола” врз
животната средина. Според овие анализи РЕК „Битола” го загадува воздухот со
тврди честички, прашина и гасови (SO2, NOx, CO) со директно негативно
влијание на живиот свет и материјалите во нивната околина (појава на кисели
дождови), како и со гасови (СO2, CH4, N2O) со глобално негативно влијание
преку ефектот на стаклена градина и глобално затоплување.
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Во споредба со законската регулатива може да се констатира дека иако
концентрациите на SO2 во околината на РЕК „Битола” се во границите на
максимално дозволените, сепак, во одредени случаеви емисијата на SO2 е
висока и ги надминува максимално дозволените вредности.
Vo РЕК „Битола” ima 4 to~kasti izvori na zagaduva~ki supstancii vo
vozduhot. Dva od niv se golemite oxaci od trite bloka na Termoelektranata, a
drugite dva se pomali oxaci od dvata kotla vo Startnata kotlara.
•
•
•
•

A1 – Zaedni~ki oxak od kotlite na Blok 1 i Blok 2;
A2 – Oxak od Kotel na Blok 3;
A3 – Oxak od Kotel (11 [MW]) od Sartna kotlara;
A4 – Oxak od Kotel (55 [MW]) od Sartna kotlara.

Periodot na emisija na oxakot A1 e neprekinat vo tekot na 24 ~asa, 365
dena vo godinata, a na A2 e pomal za prose~o 30 dena vo godinata, kolku шto
obi~no trae redoven remont na eden kotel.
Periodite na emisija na ispustite A3 i A4, od kotlite vo Startnata
kotlara se diskontinuirani i mnogu mali vo tekot na godinata. Emisionite
koli~estva na zagaduva~ki supstancii vo vozduhot se mali, zaradi
isklu~itelno maloto vreme na rabota i malata potroшuva~ka na gorivo vo
tekot na godinata (30 до 50 [t/god]). [21], [25]
Мерењата на емисиите се вршат секој месец, повеќе години наназад, од
страна на овластената институција „ТЕХНОЛАБ” ДОО Скопје, за кои се
изготвуваат соодветни извештаи во кои се дадени табели со резултати од
ивршените мерења.
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Табела IV.1.

Емисија на цврсти честички (прашина) и загадувачки супстанции
од Блок 1, 2 и 3 [25], [30]
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Согласно со правилникот за максимално дозволени концентрации на
загадувачки супстанции што можат да се испуштаат во воздухот (Сл. Весник на
СРМ бр.3/90г.) член 11 став 1, најдената состојба е над МДК за цврсти
честички, не задоволува за емисијата на сулфур двооксид за Блок 1, 2 и 3 и не
задоволува за емисијата на азотни оксиди за Блок 3.
Според пресметките, вкупните емисии во воздухот во последните
години се повисоки во однос на претходните. Причината за тоа е што во
термоелектраните се користи јаглен со послаб квалитет поради нехомогениот
јагленов слој. Количеството на емитирани честички од ТЕ „Битола” за
последните години се: 75.045 [t/god] SO2, 16.768 [t/god] NOx и 9.150 [t/god]
прашина. На подрачјето на градот Битола се упатуваат 3.150 [t/god] SO2, 470
[t/god] NOx и 170 [t/god] тврди честички, што претставува околу 8 [%] од
вкупното количество на полутанти емитирани од РЕК „Битола”.
Од работата на РЕК „Битола” годишно се емитираат 904 [t/god] CO
и 5.700.000 [t/god] CO2, а од работата на Рудникот „Суводол” значителна
е и емисијатана CH4 која изнесува од 76.000 [t/god] што еквалентно на
1.600.000 [t/god] CO2.
IV.5.2. Загадување на водата од работата на РЕК „Битола”
РЕК „Битола” е голем загадувач на водите. Од рудникот „Суводол” во
Река Црна се испуштаат околу 1,9·106 [m3] непречистени отпадни води на
годишно ниво, после механичкиот третман во таложници.

Слика IV.15.

Одводнување на Рудникот „Суводол”

[21]

Валканите води, преку систем на цевководи и пумпи, се носат во
специјална непропусна јама за неутрализација, од каде по нивната
неутрализација, се пуштаат во канал во Река Црна, а фекалните води, исто така
се прочистуваат во посебна пречистителна станица.
Сите отпадни води во РЕК „Битола” кои се генерираат од
Термоелектраната, се одведуваат во засебни канализациони мрежи, со што
овозможува посебен третман за секоја од нив, а потоа се пречистуваат во
посебни таложници и преку заеднички канал се вливаат во „Х” канал, а потоа
тој се влива во Река Црна.
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Слика IV.16.

Влив на отпадните води од РЕК „Битола” во „Х” каналот

[21]

Според Уредбата за класификација на водите, објавена во Службен
весник бр. 18 од 31 март 1999 година, „Х” каналот, во делот на с. Добромири до
вливот на Река Црна, (на овој потег се влива каналот од РЕК „Битола”) е
класифициран во II категорија. [21]
Analizite na zemenite mostri od monitoring stanicite i primerocite
od otpadnite vodi se vr[at vo spostvenata laboratorija, vo sklop na Hemisko
tehnolo[kata slu`ba (HTS).
И покрај тоа што постојат јасно дефинирани обврски за пречистување на
отпадните води на овој проблем сé уште не му е посветено соодветно
внимание. Особено е значајно да се обезбеди пречистување на сите отпадни
води кои се испуштаат во Река Црна.

IV.5.3. Загадување на земјата од работата на РЕК „Битола”
Загадувањето на земјата од работењето на РЕК „Битола” особено
значајно е кај рудниците. Во последните години, во технолошкиот процес на
горењето се издвојуваат 50 [t/h], односно околу 1,4·106 [t/god] електрофилтерски
пепел и 8 [t/h], односно 160·106 [t/god] шљака.

IV.6. Заштита животната средина од работата на РЕК „Битола”
Една од најзначајните мерки за заштита од загадувањето од издувните
гасови претставува просторното сместување на големите емитенти, на
периферијата или во помалку загадените региони. Заради тоа, уште при
одредувањето на локацијата на РЕК „Битола”, беа направени студии според кои
комбинатот е оддалечен од градот Битола – во помалку загадените региони,
така што оддалеченоста на најблиските населени места од овој загадувач ги
задоволува законските услови.
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Слика IV.17.

Локација на РЕК „Битола”

[12]

При проектирањето и градењето на комбинатот РЕК „Битола” беше
посветено посебно внимание на заштитата на околината од продуктите на
технолошкиот процес, како што се димните гасови, пепелта, шљаката,
отпадните води и т.н.
Но, за да се заштити животната средина и растителниот и животинскиот
свет, во комбинатот РЕК „Битола” се врши пошумување, раззеленување,
засадување земјоделски култури, неутрализација на отпадните води, глобална
заштита на луѓето и имотите и т.н. А, и околината на комбинатот е затревена и
озеленета со разни дрвја и претставува пријатен амбиент за престој.
Бидејќи во непосредна близина на РЕК „Битола” постојат повеќе селски
населби и целата околина е покриена со земјоделски површини, целата зона
околу комбинатот е заштитена со зелени шумски насади. [12]

Слика IV.18.

Одлагалиште на јаловина

[21]
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Слика IV.19.

Дел од култивирани одлагалишта

[21]

Бидејќи при експлоатација на јагленот во рудниците се деградира
земјиштето и растителниот свет, експлоатираните јагленови ископи и
одлагалиштето на јаловина, исто така се рекултивираат. Уредувањето на
зелените појаси, паркови и други видови заштитна вегетација е од огромно
значење за заштитата на загадувањето на воздухот и животната средина,
воопшто. Вегетацијата претставува природна препрека за ширење на емисијата
на штетни гасови и претставува еден вид на природен филтер на одредени
штетни материи и тврди честички. [12]
ТЕЦ „Битола” и Рудникот „Суводол”, се во непосредна близина, па
според тоа и транспортот на јагленот, пепелта и шљаката е скратен на
минимум, со што проблемот на заштита на животната средина и загадувањето
на воздухот при транспорт на јаглен и пепелта е најекономична и најповолна.
Што се однесува до јагленот, за да се спречи создавањето на прашина и
загадување на воздухот при транспортот и допремата на јагленот,
транспортните траки се покриени заради заштита од бочните ветрови.

Слика IV.20.

Кос мост за јаглен и транспортна лента за пепел [21]

Посебно внимание се посветува на заштитата од атмосферското
загадување при транспортот и одлагањето на пепелта и шљаката, бидејќи, во
зависност од надворешната температура, релативната влажност на воздухот и
јачината на ветерот, може да дојде до разнесување на пепелта, но и на
шљаката и загадување на воздухот.
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За да се спречи оваа појава и да се оневозможи разнесувањето под
дејство на ветерот, се врши нивно влажнење. Пепелта и шљаката се одлагаат
во одлагалишта за пепел и шљака наречени касети, при што во сушниот период
и тука се врши прскање со вода. Откако касетите се наполнат се покриваат со
слој од јаловина, односно земја а потоа тие површини се засадуваат со разни
повеќегодишни растенија, односно се врши рекултивација на земјиштето.
Најголемото влијание на загадувањето на воздухот потекнува од
издувните гасови кои се испуштаат од оџакот. За прочистување на димните
гасови на секој Блок во ТЕ „Битола” применето е едно од посовремените
технички решенија, односно вграден е електрофилтер кој ги исполнува нормите
за заштита на животната средина со степен на прочистување од околу 99 [%].
И при изборот на оџакот, избрана е оптимална висина која овозможува
најповолно распространување на издувните гасови преку ружата на ветрови.
Оџакот е изграден со висина од 250 [m] со што се овозможува и при неповолни
метеоролошки услови, концентрацијата на примесите во околниот воздух да
биде во дозволени граници.
Валканите води, преку систем на цевководи и пумпи, се носат во
специјална непропусна јама за неутрализација, од каде по нивната
неутрализација, се пуштаат во канал во Река Црна, а фекалните води се
прочистуваат во посебна пречистителна станица.
Со цел да се заштити, зачува и унапреди животната средина за
сегашните и идните генерации, РЕК „Битола” ги презема сите чекори за
заштита на животната средина. За таа цел, се врши континуирано следење на
количините на штетни гасови и честички кои се емитуваат во воздухот со
издувните гасови кои се испуштаат низ оџакот. При тоа, утврдено е дека
најголем проблем претставува емисијата на сулфурните оксиди (SO2) во
воздухот, која е ограничена со стандарди и треба да е под максимално
дозволените граници.
Во согласност со тенденцијата за намалување на емисиите на CO2 и на
другите стакленички гасови, во рамките на РЕК „Битола” се работеше на
развивање на проекти за намалување на емисиите на стакленички гасови. За
таа цел, според овие проекти, во периодот од 2009 до 2012 година се изврши
ревитализација и модернизација на постоечките термоелектрани ТЕ „Битола” и
модернизација и автоматизација на генераторите на турбините на ТЕ „Битола”.
Исто така, РЕК „Битола” во 2012 година започна со активностите за
модернизација на трите парни котли која е планирано да трае до 2017 и чија
крајна цел е намалување на емисиите на CO2, SOx, NOx, честички и прав во
воздухот во дозволени граници. Во тек е и инсталирање на постројка за
десулфуризација на издувните гасови според обврските кои произлегуваат од
новите директиви на ЕУ за ограничување на емисиите на одредени загадувачи
во воздухот од големите постројки кои стапуваат во сила од 2017 година. [28]
Во РЕК „Битола” постои свест за неопходноста за заштита на животната
средина, така што комбинатот ги превзема сите чекори за да се заштити, зачува
и унапреди животната средина и исполнување на Стандардите за здрава
животната средина.
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IV.6.1. Служба за техничка сигурност и Одделение за заштита на
животната средина во РЕК „Битола”
Vo ramkite na РЕК „Битола”, vo sostav na Slu`bata za tehni~ka
sigurnost (STS), postoi Oddelenie za za[tita na `ivotnata sredina koe e
zadol`eno:
•
•
•
•
•
•
•

•

Da go sledi kvalitetot na ambientalniot vozduh vo Kombinatot i
okolinata vrz osnova na rezultatite dobieni od soodvetnite merewa;
Da go sledi kvalitetot na otpandite vodi od site procesi, koi se ispu[taat
vo povr[inskite vodi;
Redovno periodi~no zemawe mostri od monitoring stanicite za sledewe na
kvalitetot na ambientalniot vozduh vo okolnite naseleni mesta;
Redovno periodi~no zemawe mostri na voda od povr[inskiot recipient vo
okolinata na Kombinatot;
Da vodi evidencija za rezultatite od merewata i soodvetnite analizi;
Da izgotvuva izve[tai za potrebite na rakovodstvoto na Kombinatot;
Redovno da dostavuva podatoci do Ministerstvoto za `ivotna sredina i
prostorno planirawe od merewata na stanicite za ambientalen vozduh i
emisiite vo vozduhot, kako i od analizite na voda;
Da vr[i kontrola na pogonite i prostorot vo Rudnikot i Termoto od aspekt
na za[tita na `ivotnata sredina, da konstatira nedostatoci i da predlaga
soodvetni merki.

Analizite na zemenite mostri od monitoring stanicite i primerocite
od otpadnite vodi se vr[at vo spostvenata laboratorija, vo sklop na Hemisko
tehnolo[kata slu`ba (HTS), a merewata na emisiite vo vozduhot redovno se
vr[at od ovlastenata institucija „ТЕХНОЛАБ”, Skopje.
Osven ovie aktivnosti, koi se direktno povrzani so za[titata na
`ivotnata sredina, vo РЕК „Битола” se prevzemaat redovni preventivni merki
i inspekciski kontroli, od aspekt na odr`uvawe na tehni~kata ispravnost na
opremata i instalaciite, za za[tita od havarii, po`ari i sli~ni nesakani
pojavi koi bi mo`ele da dovedat do zagrozuvawe na `ivotnata sredina. Za toa
e zadol`ena Slu`bata za tehni~ka sigurnost, no i sekoj vraboten vo
Kombinatot. Za taa cel, redovno se vr[i obuka na vrabotenite, preku koja, tie
se zapoznavaat so opasnostite i so soodvetnite merki za prevencija i za[tita.
[21]

IV.6.2. Можности за намалување на емисиите на стакленички гасови
во РЕК „Битола”
Македонија е потписник и на Договорот за Енергетска заедница. Според
овој договор, државите потписнички треба да го усогласат своето
законодавство со постојната правна регулатива на Европската унија за
енергија, животна средина, конкуренција и за обновливите извори на енергија.
Во Договорот за основање на Енергетска заедница посебно место завзема
грижата за подобрување на животната средина, преку користењето на
обновливи извори на енергија. [24]
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Заради тоа и заштитата на животната средина во енергетскиот сектор на
Македонија подразбира зголемување на учеството на обновливи извори на
енергија, избор на енергенси и современи технологии поволни од аспект на
животната средина, квалитетен мониторинг, законодавство, образование и
јавна свест, со што ќе се постигне и намалување на специфичната емисија на
стакленички гасови.
Во моментов како земја која не е во Анексот I, Македонија нема
квантифицирани обврски за редукција на емисиите на стакленички гасови, но
како ЕУ кандидат земја, со перспектива за членство, ќе мора да биде вклучена
во заедничките европски напори и цели за намалување на климатските
промени, за што се очекуваат и обврски за ограничување на порастот на
емисиите на стакленички гасови. [24]
Во секторот за енергетика посебен акцент се посветува на ублажувањето
на климатските промени кои се последица од работата на РЕК „Битола”. За таа
цел АД ЕЛЕМ изработи основна анализа за можностите за намалување на
емисиите на стакленички гасови во РЕК „Битола” и изработи неколку проекти во
кои дефинира неколку развојни варијанти за периодот 2008 – 2025 година и тоа
основна варијанта базирана само на јаглен или црна варијанта и еколошки
подобрени варијанти, кои што вклучуваат соодветни мерки, практики, проекти и
интервенции за намалување на емисиите. [24]
Согласно варијантата базирана само на јаглен или таканаречената
црна варијанта, емисиите од околу 13.800 [kt] CO2-екв во 1990 година би
пораснале на 21.500 [kt] CO2-екв во 2020 година.
Според втората подобрена еколошка варијанта, со воведување на гасни
постројки за когенеративно производство, намалување на порастот на
потрошувачката на електричната енергија и зголеменo користење на обновливи
извори на енергија, во 2020 година се очекува емисиите да изнесуваат околу
15.000 [kt] CO2-екв, или за 30 [%] помалку во однос на основната варијанта.
Според тоа, супституцијата на одреден процент на јагленот со природен гас би
довела до намалување на постојните штетни влијанија. [24]
Една од разгледуваните варијанти е супституцијата на одреден процент
на јагленот со мазут. Со оваа опција одредени влијанија би се намалиле но
други би се зголемиле, а цената на мазутот ја чини оваа опција неприфатлива.
Зголемувањето на учеството на обновливите извори на енергија во
потрошувачката на енергија допринесува за намалување на емисиите во
енергетскиот сектор. Согласно Стратегијата за искористување на обновливи
извори на енергија во Македонија вкупните редукции на емисии на стакленички
гасови на годишно ниво кои може да се постигнат со обновливите извори на
енергија во 2020 год. се очекува да изнесуваат околу 1.700 [kt] CO2-екв.
Во однос на варијантата за развој на енергетскиот систем базиран на
јаглен, намалувањата на вкупните емисии со обновливите извори на енергија
се околу 8 [%]. [24]
Меѓутоа, без разлика која варијанта ќе се земе во предвид, РЕК „Битола”
останува најголемиот загадувач на животната средина во регионот.
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IV.7. Перспективи на РЕК „Битола”
Со оглед дека од 2015 година во потполност ќе се организира единствен
регионален пазар на електрична енергија, производството и продажбата на
електричната енергија ќе зависи исклучиво од конкурентната способност на
секој поединечен субјект во регионот. Доколку било кој производствен
капацитет не може да произведува електрична енергија по конкурентни цени
или не може да ги задоволи еколошките стандарди, се наметнува потребата за
негова модернизација или затворање и изградба на нов посовремен. [24]
Заради барањето за користење на BAT, односно „чист јаглен” технологии
и почитување на европските стандарди за големите постројки, при
планирањето на идните проекти во енергетскиот сектор на Македонија треба да
се остварат следните клучни елементи:
Имплементација на Националниот акционен план за животна средина и на
меѓусекторските планови за управување со квалитетот на воздухот со
квантитативни цели и соодветен мониторинг;
Примена на релевантните регионални и меѓународни договори и ЕУ
стандарди, и ЕУ Директивата за големите постројки на согорување и
граничните вредности на урбаните загадувачи и Конвенцијата за
прекугранично загадување на воздухот;
Примена на најдобрите достапни технологии, (англ. Best Avaliable
Technology – BAT) и практики во термоелектраните на лигнит;
Имплементација на планот за ублажување на климатските промени од
Вториот национален извештај кон Конвенцијата за климатски промени;
Институционална, законодавна и техничка подготовка за учество во
европската шема на тргување со емисии;
Исполнување на квантифицираните обврски за редукција на емисиите на
стакленички гасови. [20]
За реализација на овој проект, за периодот од 2009 до 2012 година, беше
предвидена и се изврши ревитализација и модернизација на постоечките
термоелектрани ТЕ „Битола” и модернизација и автоматизација на
генераторите на турбините на ТЕ „Битола”. Со модернизација на постојните
термоелектрани на лигнит на TEЦ „Битола”, се продолжи и векот на нивното
работење, па се предвидува термоелектраните да се користат до 2030 година,
а се планира и изградба на нови термоелектрани на лигнит со висок степен на
корисно дејство. Со реализацијата на овие зацртани цели, се очекува да се
зголеми степенот на корисно дејство на термоелектраните, дополнително да се
подобри енергетската ефикасност, со што и емисијата на полутанти ќе ги
задоволува најстрогите европски стандарди. [24]
РЕК „Битола” започна и со активностите за модернизација на трите парни
котли на TE „Битола” која е планирано да трае до 2017 година, чија крајна цел е
намалување на емисиите на стакленички гасови: SOx, NОx, честички и прав во
воздухот во дозволени граници согласно Директивата 2001 / 80 / EC за овој тип
на постројки која ја наметнува и обврската за имплементација на Стандарди за
емисиите на стакленички гасови, односно имплементација на ЕМЅ според
Стандардот ISO 14001:2004.
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Надградбата и реконструкцијата на постојната енергетска структура во
Македонија и изградбата на нови енергетски објекти, односно нови централи
повлекува и потреба за отворање на нови рудници за обезбедување на јаглен
до 2030 година за потребите на ТЕЦ „Битола” и новите термоцентрали.
Паралелно со развојот и имплементацијата на проектите за
ревитализација на трите блока во РЕК Битола и анализата на можностите за
намалување на емисиите на стакленички гасови во РЕК „Битола”, АД ЕЛЕМ за
овие проекти изработи и ја развива и потребната проектна документација за
регистрација и вклучување на овие проекти кон Рамковната конвенција на ООН
за климатските промени. [24]

IV.7.1.

Продолжување на векот на работењето термоелекраните на
ТЕЦ „Битола” и подобрување на енергетската ефикасност

Во согласност со тенденцијата за намалување на емисиите на CO2 и на
другите стакленички гасови, Управниот одбор на АД ЕЛЕМ во октомври 2009 г.
донесе Одлука за развивање на проекти за заштеда на емисии на стакленички
гасови во рамките на Механизмот за чист развој, меѓу кои се и проектите за
ревитализација на трите блока во РЕК Битола. АД ЕЛЕМ за овие проекти
изработи основна анализа за можностите за намалување на емисиите на
стакленички гасови во РЕК „Битола”. [24]
Во Стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија до
2020 год. со визија до 2030 год. се дефинира ревитализација на постојните
термоелектрани на лигнит на трите блока на ТЕ „Битола” за производство на
електрична енергија кои се во рамките на АД ЕЛЕМ, а планирана е изградба и
на нова, современа термоелектрана ТЕ „Битола 4” или ТЕ „Мариово”, со снага
поголема од 500 [MW] и висок коефициент на полезно дејство. [13]
Во периодот од 2009 до 2012 год. се изврши модернизација и
ревитализација на турбоагрегатите на постоечките термоелектрани на лигнит
на ТЕ „Битола”, со цел да се одржи кондиционата способност, да се зголеми
доверливоста на трите блока и да се продолжи нивниот животен век, односно
експлатационен период за дополнителни 20 години или до 2030 година.
Со модернизација се подобри енергетската ефикасност и се доби
релативно високиот коефициент на полезно дејство на агрегатите без
зголемување на специфичната потрошувачка на јаглен. Се подобрија
карактеристиките на термоелектраната и се доби еден целосно нов, оспособен
и стабилен агрегат, кој гарантира зголемено и сигурно производство на
електрична енергија во наредниот период. [24]
Покрај ревитализацијата на опремата и модернизацијата на
термоелектраните, се изврши и модернизација и автоматизација на
генераторите на ТЕ „Битола” 1, 2 и 3. Со спроведување на овој проект се
зголеми инсталираната моќност на агрегатите во термоелектраната за
дополнителни 8,32 [MW] за секој блок, или 24,96 [MW], односно 25 [MW] вкупна
моќност за трите блока. Со тоа се обезбеди и зголемување на производството
на електрична енергија, без зголемување на специфичната потрошувачка на
јаглен. [28]
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Со ревитализацијата на ТЕ „Битола” која се изврши од 2009 до 2012 год.
покрај подобрувањето на карактеристиките на теремоелектраните, според
Студијата финансирана од Европската банка за обнова и развој:
се подобри системот за подготовка на гориво;
се подобри согорувањето на горивото;
се ревитализираа површините на топлиноизменувачите;
се модернизираа воздушните предгревачи;
се подобри контролниот систем;
се намали емисијата на штетни гасови (CO2, SOx, NOx) и прав во
воздухот, со цел да се исполната ЕУ – Директивите 2001 / 80 / ЕС кои ќе
важат после 2017 година. [24]

IV.7.2.

Намалување на емисијата на стакленички гасови согласно
важечките директиви на ЕУ за големите термоелектрани

Согласно обврските кои произлегуваат од новите директиви на ЕУ,
односно на Директивата 2001 / 80 / EC за ограничување на емисиите на
одредени загадувачи во воздухот од големите постројки, кои стапуваат во сила
од 2017 година, во ТЕ „Битола” до 31 декември 2017 мора да се намалат
емисиите на NОx, тврдите честички и прав во воздухот и да се изврши
десулфуризација на димните гасови. [22]
Со цел да се исполната барањата кои ќе важат после 2017 година, во
2012 година со примена на Најдобрата достапна технологија, (Best Avaliable
Technology – BAT), РЕК „Битола” започна со активностите за модернизација на
трите парни котли која се планира да трае до 2017 год. со цел намалување на
емисиите на SOx, NОx, честички и прав во воздухот во дозволените граници и:
продолжување на работниот век за најмалку 120.000 работни часови
на деловите под притисок;
додавање на опрема со примена на BAT – технологија што ќе ги зафаќа
штетните гасови со што ќе се подобри системот за подготовка на гориво и
ќе се намали емисијата на штетни гасови и прав во воздухот;
подобрување на степенот на ефикасност на парните котли, односно
намалување на несогорливите елементи во пепелта и шљаката со
намалување на температурата на димните гасови;
извршување на работниот процес на котелот со n-1 млинови за номинален
капацитет;
зголемување на употребливоста, т.е. корисноста на термоелектраните. [24]
Модернизација на трите парни котли во РЕК „Битола” се планира да се
одвива во две фази. Периодот на реализација на првата фаза се планира да се
реализира од 2012 – 2014 година, додека втора фаза од 2015 – 2017 година.
Во првата фаза се предвидува намалување на емисијата на NOx,
тврдите честичките и прашина, така што со модернизација на котлите,
емисиите на NOx ќе се сведат во дозволените граници согласно наведените
директиви за количините на NOx и на тврдите честички.
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Додека, во втората фаза се предвидува и дополнително вградување на
систем за десулфуризација на димните гасови. Крајната цел на проектот е
намалување на емисијата на штетни гасови (SOx, Nox) и тврдите честички во
дозволените граници и усогласување со ЕУ Директивите. [24]
Во Табела IV.2. прикажан е сумарен приказ на параметрите кои треба да
се реализираат со модернизацијата на парните котли во ТЕ „Битола” до 2016 г.
Емисија на NOx

< 200 [mg/Nm3] за 6 [%] O2 во димните гасови

Емисија на SO2

< 200 [mg/Nm3] за 6 [%] O2 во димните гасови

Температура на
жешката пареа

545 [оС] за опсег на оптоварување 70 – 100 [%]

Температура на
прегреаната пареа

545 [оС] за опсег на оптоварување 70 – 100 [%]

Коефициент на
корисно дејство

> 86,5 за 100 [%] оптоварување за
проектна топлинска моќ на јагленот

Употребливост

> 91 [%] за првите 12 месеци по модернизацијата
> 95 [%] за наредните 12 месеци

Табела IV.2. Сумарен приказ на очекуваните резултати
од модернизацијата на парните котли во ТЕ „Битола” [24]

IV.7.3.

Обезбедување на јаглен за потребите на ТЕЦ „Битола”

Со реконструкциите на термоелектраните на трите блока на ТЕ „Битола”,
со која се продолжи нивниот животен век за дополнителни 20 години, се
поставува и прашањето на снабдувањето со јаглен до 2030 година.
Доминантно место при производството на електрична енергија во
Република Македонија завзема домашниот лигнит и тоа од Рудниците
„Суводол”, „Брод – Гнеотино” и „Осломеј”. Овие копови претставуваат рудници
за производство на јаглен за термоенергетските цели во Македонија и се во
склоп на ЕЛЕМ. Според тоа, основен енергент во вкупната потрошувачка на
примарна енергија во Македонија е јагленот. [17]
Во производството на електрична енергија во Македонија доминираат
термоелектраните на лигнит ТЕ „Битола” кои се снабдуваат со јаглен од:
ПК „Суводол” (главен јагленов слој – ГЈС) со годишен капацитет
од 6·106 [t/god] и просечна калорична вредност од 7.800 [кЈ/kg];
ПК „Брод – Гнеотино” со годишен капацитет од 2·106 [t/god] и
просечна калорична вредност од 7.000 [кЈ/kg];
а се планира паралелно со нив да работи и рудникот:
ПК „Суводол” (подинска јагленова серија – ПЈС) со планиран годишен
капацитет од 3·106 [t/god] и просечна калорична вредност од 8.500 [кЈ/kg].[17]

70

Потребите од јаглен за период до 2030 година се анализирани во
Стратегијата за развој на енергетиката на Република Македонија за период
2008 – 2020 година со визија до 2030 година, во која е анализирана динамиката
и потребните количини на произведен јаглен од трите копови ПК „Суводол” –
ГЈС, ПК „Брод – Гнеотино” и ПК „Суводол” – ПЈС, за работата на
термоелектраните во РЕК „Битола” за периодот до 2030 година. [9]
Според Рударскиот проект за динамиката на обезбедување со јаглен на
трите блока на ТЕ „Битола” се планирана хомогенизација на јагленот од трите
рудници со што се очекува да се добие просечна долна топлинска вредност на
годишно ниво во границите од 7.552 [kJ/kg] до 8.096 [kJ/kg]. [17]
Во колку се продолжи со истиот годишен обем на експлоатација на јаглен
од трите рудници, имајќи ги предвид проценетите експлоатациони резерви на
јаглен од 20·106 [t] за ПК „Суводол” – ГЈС, 29·106 [t] за ПК „Брод – Гнеотино” и
48·106 [t] за ПК „Суводол”– ПЈС, се добива дека во ПК „Суводол” – ГЈС ќе има
јаглен заклучно со 2023 година, во ПК „Брод – Гнеотино” до 2025 – 2026 година
и ПК „Суводол”– ПЈС заклучно со 2027 – 2028 година. [24]
Потрошувачката на јаглен во термоелектраните мора да биде со
засилени мерки на енергетска ефикасност. Од особено значење e да се
реализира зацртаната динамика на експлоатација на овие рудници.
За да не дојде до проблем во снабдување со јаглен после 2023 година,
не смее да се дозволи временското пролонгирање на започнувањето на
експлоатацијата од ПК „Суводол” – ПЈС, што ќе доведе до скратување на
работниот век на ПК „Суводол” – ГЈС. [17]
Временското пролонгирање на отворањето на ПК „Суводол” – ПЈС и
зголемената потрошувачка на јаглен од ПК „Суводол” – ГЈС, ќе повлече немање
на можност за хомогенизација на јаглените и доминирање на експлоатација на
јаглени со релативно понизок топлински ефект и високи содржини на пепел што
ќе влијае врз процесот на согорувањето и ќе повлече зголемена потрошувачка
на јаглен. [24]
Имајќи во предвид дека ПК „Суводол” – ГЈС е во завршна
експлоатациона фаза, може да дојде до усложнување на можностите за
обезбедување на јаглен за непречено производство на ТЕ „Битола” со
проектираниот капацитет и во краен случај неможност за задоволување на
потребите за континуирана работа на трите блока на ТЕ „Битола”. [24]
За снабдување со потребните количини на јаглен на новата современа
термоелектрана ТЕ „Битола 4” или ТЕ „Мариово” со снага поголема од 500 [MW]
во периодот после 2030 година и за задоволување на потребите од јаглен на
модернизираните и ревитализираните термоелектрани ТЕ „Битола” по 2030
година, се планираат да се обезбедат од наоѓалишта на јаглен во Живојно и
Мариово, со што би се обезбедило потребното количество на јаглен во текот на
наредните околу 30 години. Рудникот „Живојно” треба да се отвори најкасно до
2023 година кога се очекува со затворање на Рудникот „Суводол” – ГЈС, а
отворањето на Рудникот „Мариово” во 2025 година, кога се очекува затворање
на Рудникот „Брод – Гнеотино”. [24]
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Експлоатабилните резерви на Живојно и Мариово се проценети на:
Рудникот „Мариово” со капацитет од 61·106 [t] и просечна долна
калорична вредност од 7.800 [кЈ/kg];
Рудникот „ Живојно” со капацитет од 60·106 [t] и просечна долна
калорична вредност од 8.300 [кЈ/kg]. [13]

IV.7.4.

Имплементација на Системот за менаџмент со животната средина
според Стандардот ISO 14001:2004

Со цел да се обезбеди ефикасен, конкурентен и финансиски стабилен
енергетски сектор на Република Македонија како услов за сигурно, квалитетно,
стабилно и економски најприфатливо снабдување со енергија од секаков вид на
сите потрошувачи, АД ЕЛЕМ, како најголем производител на електрична
енергија во Република Македонија мора да се залага за исполнување на
стандардите и регулативите на ЕУ на полето на енергетиката, воспоставување
на конкурентен национален и активно партиципирање во регионалниот
енергетски пазар, и либеризација на пазарот со електрична енергија, природен
гас и топлина. Реформите за креирање на конзистентен енергетски систем, по
препорака на ЕУ, имаат за цел хармонизирање со Енергетската заедница на
Југоисточна Европа, со крајна цел интегрирање во енергетскиот пазар на ЕУ.
Промоцијата на заштитата на животната средина како етичка вредност
подразбира одговорно работење и преземање на сите чекори и мерки кои
значат заштита на животната средина и одржливиот развој. Сите компании се
насочени кон постигнување и покажување на својот придонес за заштита на
животната средина, преку контрола на влијанијата од своите активности,
процеси и услуги на животната средина, а со воведувањето на ЕМЅ, секоја
организација од областа на енергетиката може да ги контролира влијанијата
врз животната средина кои се последица од нејзините активности, операции и
процеси, во согласност со Политиката и целите на животната средина.
Во согласност со Политиката на АД ЕЛЕМ за неопходноста да ја заштити,
зачува и да ја унапреди животната средина за сегашните и за идните генерации
и со цел да го промовира одржливиот развој, компанијата веќе ги воведува
меѓународните стандарди кои се однесуваат на заштитата на животната
средина. Ги презема сите чекори за да ја воспостави Политиката за заштита на
животната средина, воспоставува цели и процеси за контрола на влијанијата од
своите активности и услуги, презема мерки за идентификување, а со тоа и за
сведување на минимум на штетните влијанија од производствените капацитети
врз животната средина.
Бидејќи дозволеното ниво на загадувањето на атмосферата од страна на
термоенергетските објекти е одредено со законски норми и заради свеста за
зачување и унапредување на животната средина, РЕК „Битола” уште во 2007 г.
аплицира и веќе работи на тоа да обезбеди „А” интегрирана еколошка дозвола
најдоцна до 2014 година, заради што има обврска, согласно ЕУ директивитие,
да воведи високи еколошки стандарди за заштита на животната средина при
производниот процес кои мора да ги примени најдоцна до 2014 година,
согласно Законот за животна средина и директивите на Европската унија.
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АД ЕЛЕМ веќе ја имплементира Политиката за заштита на животната
средина според Стандардот ISO 14001 низ сите подружници во Република
Македонија, вклучувајќи го и РЕК „Битола”. Во согласност со ISO 14001, РЕК
„Битола” веќе работи на тоа да ги достигне високите техники за контрола на
загадувањето од фабричките капацитети за достигнување на што повисока
заштита на животната средина. За таа цел РЕК „Битола” превзеде обврска да ја
спроведи и постојано унапредува Политиката за заштита на животната средина
и да го имплементира Системот за менаџмент со животната средина – ЕМЅ.
Со имплементацијата на ЕМЅ, покрај тоа што се исполнува примарната
цел која претставува континуирано и стабилно производство на електрична
енергија, се овозможува и остварување на целта за подобрување на
еколошката свест и за ревитализација на опремата и модернизација на
термоелектраните ТЕ „Битола”, изнаоѓање на нови „чисти” извори на енергија.
Со имплементација на Стандардот ISO 14001 и во полето на
енергетиката, се овозможува воспоставување на конкурентно и активно
партиципирање на Република Македонија во регионалниот енергетски пазар и
интегрирање во енергетскиот пазар на Европската Унија. [28]
За таа цел, во овој магистерски труд дадена е структурата на Стандардот
ISO 14001:2004 и значењето на комплетната листа од барања и напатствија за
проектирање и имплементирање на Системот за менаџмент со животната
средина – ЕМЅ.

73

V.

Барања и напатствија за користење на Стандардот
ISO 14001:2004 при проектирање и имплементирање на
Системот за менаџмент со животната средина – ЕМЅ

Во овој дел е опишан процесот на проектирање и имплементирање на
Системот за менаџмент на животната средина – ЕМЅ, според стандардот ISO
14001:2004, од дефинирање на концептот, креирање на документацијата,
примената во праксата, добивање на сертификат, одржување и континуирано
подобрување.
Системот за менаџмент со животната средина – ЕМЅ е дефиниран со
Стандардот ISO 14001:2004, објавен во 2004 година од страна на
Меѓународната организација за стандардизација, (англ. International
Organization for Standardization – ISO). ISO 14001:2004, претставува
спецификација од барања за воведување на Систем за менаџмент со
животната средина, (англ. Environmental Management System – EMЅ) и ја
подобрува ефикасноста на заштитата на животната средина.
Основна задача на Системот за менаџмент со животната средина е да
овозможи континуирано подобрување на квалитетот на животната средина, што
значи, континуирано унапредување на заштитата на животната средина,
намалување на загадувањето на животната средина, минимизирање на
отпадот, контролирање и оптимизирање на користењето на ресурсите, со цел
да се постигнат дефинираните цели на Системот и усогласување на заштитата
на животната средина со релевантните законски регулативи, прописи и
стандарди за животна средина.
Системот за менаџмент на животната средина – EMS ја има истата
основна структура како и останатите Системи за менаџмент која се заснова на
добро познатиот Демингов „PDCA” циклус, (англ. Plan – Do – Check – Akt),
(Планирање – Извршување – Проверка – Дејствување), кој претставува работна
рамка, (англ. frame work) на ЕМЅ и е претставен на Слика V.1. [3]

Слика V.1. Работна рамка на ЕМЅ
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„PDCA” циклусот при креирањето, имплементацијата и подобрувањето на
EMS започнува со планирањето, (англ. Plan): утврдувањето на активностите,
операциите и процесите потребни за добивање на дефинираните резултати на
организацијата, во согласност со Политиката за заштита на животната средина.
За таа цел потребно е да се дефинира планот и програмата за проектирање на
EMS, да се именуваат тимови за проектирање и воспоставување на Системот,
да се утврдат законските барања и другите прописи, да се изврши почетно
испитување на влијанијата врз животната средина, да се идентификуваат
аспектите на животната средина, да се вреднува нивното значење за сите
активности, операции и процеси, да се дефинира визијата, мисијата и
Политиката за квалитетот на животната средина на организацијата и да се
дефинираат општите и посебните цели на заштита на животната средина.
Следен чекор претставува извршување на планираното, (англ. Do),
односно примена на активностите, операциите и процесите, за што е потребно
да се изработи Прирачник за ЕМЅ, да се изработи Матрица на аспекти на
животната средина која ги опфаќа и клучните процеси кои се поврзани со нив,
да се дефинира хиерархијата на документите, да се дефинира структурата на
одговорностите и овластувањата за квалитетот, за заштитата на животната
средина и за менаџментот со ресурсите, да се изврши масовна обука на
тимови за изработка и управување со документацијата, да се дефинираат
интерните комуникации и комуникациите со надворешните заинтересирани
страни, да се подигне на свеста на вработените за значењето на EMS и да се
подобри нивната спремност за реагирање во вонредни ситуации.
Да се провери, (англ. Check), значи да се изврши интерна проверка на
EMS, да се пратат и мерат активностите, операциите и процесите дали се во
согласност со Политиката и општите и посебните цели на животната средина,
како и со законските и други барања со кои организацијата се согласила дека ќе
ги применува, да се управува со записите, да се доставуваат извештаи за
резултатите, да се вршат анализи, да се управува со неусогласените и доколку
е потребно, да се превземат превентивни и корективни мерки за елиминирање
на неусогласеностите и подобрувања на ЕМЅ.
И на крајот да се дејствува, (англ. Akt), значи да се превземаат мерки за
имплементација, континуирано подобрување и преиспитување од страна на
раководството на ефикасноста на EMS, кој претставува дел од целокупниот
Систем за менаџмент во организацијата, па со неговото спроведување се
унапредува и целокупниот Систем за менаџмент со квалитетот во
организацијата, се подобрува комуникацијата со сите заинтересирани страни, а
со тоа се унапредува и самата организација. Со имплементацијата на
Стандардот ISO 14001, организацијата се припрема и создава добра основа за
сертификација и добивање на сертификат, т.е. лиценца за ЕМЅ, од страна на
екстерна организација, која има сé поголемо значење во бизнис сверата.

V.1. Предмет и подрачје на примена на ЕМЅ
Според Стандардот ISO 14001, организацијата мора да го утврди и
документира предметот и подрачјето на примена на ЕМЅ. При дефинирањето
на предметот и подрачјето на примена на ЕМЅ, организацијата треба да води
сметка да ЕМЅ ги опфати сите барања на овој меѓународен стандард.
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Предметот и подрачјето на примена на ЕМЅ зависи од повеќе фактори:
Политиката за заштита на животната средина на организацијата, природата на
активностите на организацијата, нејзината локација и условите во кои работи.
Предметот и подрачјето на примена на ЕМЅ треба да се така
дефинирани за да обезбедат усогласеност на ЕМЅ со соодветните законски
прописи кои се во врска со значајните влијанија, т.е. аспекти на животната
средина, како и потенцијалните ризици и опасности и другите барања за
заштита на животната средина кои организацијата ги прифатила, се обврзала и
потпишала дека ќе ги почитува. При тоа, ЕМЅ треба да се применува на оние
аспекти на животната средина кои организацијата може да ги контролира и на
кои може да влијае.
Предметот и подрачјето на примена на ЕМЅ треба да овозможи и
имплементирање и на Политиката за заштитата на животната средина, со
дефинирани цели и очекувања, а при тоа да ги опфати и меѓусебните односи на
човечките активности и животната средина.

V.2. Врска на ЕМЅ со другите стандарди
Системот за менаџмент со животната средина – EMS е така дефиниран
да може едноставно да се имплементира во организацијата и да се интегрира
со Системот за менаџмент со квалитетот – QMS според Стандардот ISO
9001:2008, како и со барањата на останатите стандарди за менаџмент, како на
пример: ISO 9000:2005 – Системи за управување со квалитетот - Основи и
речник, ISO 19011:2002 – Насоки за проверка на системите за управување со
квалитетот и/или животна средина и др.

V.3. Основни термини и дефиниции на ЕМЅ
Проверувач, т.е. Контролор е личност која е способна да изврши
контрола, т.е. проверка.
Континуирано подобрување претставува процес на подобрување и
унапредување на ЕМЅ со цел да се подобри целокупната ефикасност на
заштитата на животната средина, во согласност со Политиката за заштита
на животната средина на организацијата.
Корективни мерки се мерки за отстранување на причините на откриените
неусогласености.
Документ претставува информација заедно со медиумот на кој се наоѓа
информацијата. Медиумот може да биде во било која форма, како на
пример, во вид на хартија, фотографија, постер, електронска форма,
штампана матрица, нивна комбинација и т.н. Документите мора да бидат
читки, лесно разбирливи и достапни до оние кои ги користат информациите
содржани во нив.
Животна средина претставува опкружување во кое работи одредена
организација, опфаќајќи го воздухот, водата, земјата, природните ресурси,
флората, фауната, луѓето и нивните меѓусебни односи.
Во овој контекст, поимот опкружување се протега од околина на одредена
организација до глобален систем.
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Аспекти на животната средина претставуваат активностите, операциите
или процесите, производите или услугите во организацијата кои можат да
бидат во взаемен однос со животната средина.
Значаен аспект на животната средина е оној кој има или може да има
значајно влијание врз животната средина.
Ризикот претставува одредено ниво на веројатност дека одредена
активност, директно или индиректно, може да предизвика опасност по
животната средина.
Влијанија врз животната средина претставуваат било која промена во
средината, било негативна, било позитивна, која е делумно или во
потполност резултат од активностите, операциите или процесите во
одредена организација.
Систем за менаџмент со животната средина – ЕМЅ претставува дел од
целукупниот систем за менаџмент во организацијата, кој се користи за
развивање и примена на Политиката за заштита на животната средина и
менаџмент со аспектите на животната средина.
Самиот поим „Систем за менаџмент” претставува збир од меѓусебно
поврзани елементи со кои се воспоставуваат Политиката и целите заради
нивно остварување.
Системот за менаџмент ја опфаќа организационата структура,
планирањето, одговорностите, праксата, постапките, процесите и
ресурсите.
Општи цели на заштитата на животната средина претставуваат
сеопфатни цели на заштитата на животната средина кои се во согласност
со Политиката за заштита на животната средина кои организацијата сама
си ги поставила да ги оствари.
Ефикасност на заштитата на животната средина претставуваат мерливи
резултати на менаџментот со аспектите на животната средина на
организацијата.
Резултатите можат да се мерат во однос на Политиката на заштитата на
животната средина на организацијата, нејзините општи и посебни цели и
другите барања за ефикасноста на заштитата на животната средина.
Политика за заштита на животната средина се сеопфатни намери и
насоки на организацијата кои се поврзани со ефикасноста на заштитата на
животната средина, формално изразени од страна на највисокото
раководство.
Политиката на заштитата на животната средина претставува работна
рамка за мерките кои треба да се превземат за отстранување на
неусогласеностите и за поставување на општите и посебните цели на
заштитата на животната средина.
Посебни цели на заштитата на животната средина претставуваат
детални барања во поглед на ефикасноста кои можат да се применат во
организацијата или во нејзини поедини делови. Тие произлегуваат од
општите цели на заштитата на животната средина и треба да бидат така
поставени и спроведени за да се постигнат и општите цели.
Заинтересирани страни претставуваат сите поединци или групи кои се
заинтересирани за ефикасноста на заштитата на животната средина на
организацијата или врз кои таа ефикасност влијае.
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Интерната
проверка
претставува
систематичен,
независен
и
документиран процес на собирање на информации за проверка,
обезбедување на докази од проверката и оценка на нејзината објективност
заради утврдување на обемот во кој се исполнети бараните критериуми за
Системот за менаџмент со животната средина, поставени од страна на
организацијата.
Неусогласеноста е неисполнување на дефинираните барања.
Организација е секоја компанија, корпорација, фирма, претпријатие, орган
на власта, институција и т.н. или нивни делови, кои може да бидат јавни
или приватни и кои имаат сопствени функции и администрација.
Ако организацијата има повеќе од една работна единица, како организација
може да се дефинира и само една работна единица.
Превентивни мерки претставуваат мерки за отстранување на причините
за можните неусогласености.
Превентива од загадување претставува примена на процеси, техники,
материјали, производи, услуги или енергија со кои се избегнува, намалува
или контролира создавањето, емисијата или испуштањето на сите видови
загадувачки материи или отпад, заради намалување на штетните влијанија
врз животната средина.
Процедура или постапка претставува утврден начин за извршување на
одредена активност или процес.
Процедурите може да бидат документирани или не.
Записи претставуваат документи со кои се искажуваат добиените
резултати или се даваат докази за извршените активности.

V.4. Систем за менаџмент со животната средина
Процесниот модел на EMS според Стандардот ISO 14001:2004 е
прикажан на Слика V.2. и ги содржи следните барања за ЕМЅ:
4.1. Општи барања
4.2. Политика за заштита на животната средина
4.3. Планирање
4.3.1. Аспекти на животната средина
4.3.2. Законски и други барања
4.3.3. Општи и посебни цели и програми

4.4. Воведување и спроведување
4.4.1. Ресурси, организациона структура, овластувања и одговорности
4.4.2. Компетентност, стручна обука и свест
4.4.3. Комуникација
4.4.4. Документација
4.4.5. Управување со документите
4.4.6. Управување со операциите
4.4.7. Подготвеност за реагирање во случај на незгода или несреќа

4.5. Проверување
4.5.1. Мониторинг и мерење
4.5.2. Проценка на усогласеноста
4.5.3. Неусогласеност, корективни и превентивни мерки
4.5.4. Управување со записите
4.5.5. Интерна проверка

4.6. Преиспитување од страна на раководството [23]
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Слика V.2. Процесен модел на ЕМЅ според стандардот ISO 14001:2004 [3]

V.4.1. Општи барања
Според Стандардот ISO 14001:2004, организацијата мора да воспостави,
документира, примени, одржува и постојано да унапредува Систем за
менаџмент со животната средина – ЕМЅ. При тоа, организацијата мора да го
утврди и начинот на кој ќе ги исполни барањата на овој меѓународен стандард и
да го утврди и документира предметот и подрачјето на примена на Системот за
менаџмент со животната средина.

V.4.2. Политика за заштита на животната средина
Политиката на животната средина и областа на нејзината примена мора
да ја утврди и објави највисокото раководство на организацијата и во рамките
на утврдениот предмет и подрачје на примена на ЕМЅ треба да обезбеди:
Политиката на животната средина да одговара на дејноста на организацијата
и природата, видот и обемот на влијанијата од нејзините активности, операции
или процеси, врз животната средина;
Преку Политиката на животната средина да ја докажува својата посветеност
на континуирано подобрување на заштитата на животната средина;
Идентификација и пратење на законските и други барања кои се однесуваат
на аспектите на животната средина во рамките на организацијата со цел да се
постигне усогласеност со Политиката за заштита на животната;
Политиката на животната средина да обезбеди работна рамка за дефинирање
и преиспитување на целите и планирање на мерки за превентива;
Политиката на животната средина да се спроведува, одржува и документира;
Политиката за заштита на животната средина да биде соопштена на сите
вработени и надворешни учесници кои работаат во организацијата;
Политиката за заштита на животната средина да биде достапна до јавноста.
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На Слика V.3. се прикажани сите елементи кои влијаат
дефинирањето на Политиката на животната средина во организацијата.

при

Слика V.3. Елементи кои влијаат при дефинирањето на Политиката
за заштита на животната средина

V.4.3. Планирање
На Слика V.4. се прикажани елементите кои влијаат на планирањето на
целите и мерките кои треба да се превземат за ефикасен менаџмент и
континуирано подобрување на заштитата на животната средина, т.е. на
Системот за менаџмент со животната средина – ЕМЅ.

Слика V.4.

Елементи кои влијаат врз планирањето на ЕМЅ

V.4.3.1. Аспекти на животната средина
Елементите на активностите, операциите или процесите во
организацијата кои имаат взаемно влијание со животната средина се
нарекуваат аспекти на животната средина. Бидејќи скоро сите активности,
операции и процеси во организацијата имаат одредено влијание врз животната
средина, планирањето и проектирањето на ЕМЅ мора да започне со разбирање
на взаемното влијание на активностите, операциите и процесите во
организацијата со животната средина.
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При идентификувањето на аспектите на животната средина треба да се
анализираат сите активности, операции или процеси во организацијата и да се
утврдат оние аспекти кои организацијата може да ги контролира и на кои може
да влијае. По утврдување на аспектите и нивните влијанија, организацијата
треба да утврди и методи и критериуми за вреднување на аспектите на
животната средина.
Според барањата на Стандардот ISO 14001, кои се однесуваат на
аспектите на животната средина, организацијата мора да изврши нивно
вреднување според значењето на влијанието кое го имаат врз животната
средина и да ги идентификува оние значајни аспекти на животната средина со
кои може да управува и оние кои мора да ги подобри или елиминира.

V.4.3.2. Законски и други барања
Во согласност со природата на активностите, операциите и процесите,
секоја организација потпаѓа под одреден број законски барања, барања од
страна на овластените институции и други барања со кои таа се согласила, а
кои се однесуваат на заштитата на животната средина.
Усогласеноста со законските и други барања кои се однесуваат на
организацијата претставува клучен елемент за функционирање на EMS. Заради
тоа организацијата треба да ги идентификува сите законски и други барања од
областа на заштитата на животната средина кои се однесуваат на нејзиното
работење и да обезбеди континуирано следење и идентификација на новите
закони и прописи од областа на животната средина и измените во правните и
другите барања кои може да се однесуваат на работењето на организацијата и
навремено да ги ажурира релевантните законски и други барања.

V.4.3.3. Општи и посебни цели и програми
Според барањата на Стандардот ISO 14001, организацијата треба да
утврди, воспостави и одржува документирани цели кои се однесуваат на
животната средина, за секоја функција, процес и за секое ниво во рамките на
организацијата, кои може да бидат општи или посебни и стратегиски или
оперативни, т.е. тековни.
При дефинирањето на општите и посебните цели за заштита на
животната средина, организацијата мора да ги земе во предвид законските и
другите барања со кои се согласила, како и значајните аспекти на животната
средина, расположливите човечки и материјални ресурси, технолошките и
финансиските опции, оперативните и деловните барања, како и барања на
заинтересираните страни кои се однесуваат на организацијата.
При тоа, општите и посебните цели за заштита на животната средина
треба да бидат мерливи во однос на Политиката за животната средина,
значајните аспекти на животната средина, законските и други барања и
посветеноста на организацијата кон континуираното подобрување.
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Според барањата на ISO 14001, организацијата мора да изработи,
воспостави и одржува и документирани програми за остварување на
утврдените цели за животната средина и ги дефинираат одговорностите,
методите, ресурсите и временските рамки за остварување на општите и
посебни цели.

V.4.4. Воведување и спроведување на ЕМС
Според барањата на Стандардот ISO 14001, организацијата мора да
воспостави, спроведи и одржува Систем за менаџмент на животната средина –
ЕМЅ. На Слика V.5. е прикажан процесот на воведување и спроведување на
Системот за менаџмент со животната средина.

Слика V .5.

Воведување и спроведување на ЕМЅ

Најнапред, организацијата треба да изврши почетно испитување како би
ја оценила својата моментална состојба во однос на животната средина и врз
основа на спроведената анализа треба да ги дефинира основите за
воведување и спроведување на ЕМЅ, да го утврди и документира прeдметот и
подрачјето на ЕМЅ и да утврди на кој начин ќе ги исполнува барањата на ЕМЅ.

V.4.4.1. Ресурси, организациона структура, овластувања и одговорности
Според Стандардот ISO 14001, крајна одговорност за да обезбедување
ресурсите кои се потребни за воспоставување, спроведување и континуирано
подобрување на ЕМЅ има највисокото раководство на организацијата. Во
потребни ресурси спаѓаат човечките ресурси со посебни вештини, потоа,
материјалните и финансиските ресурси, како и организацоната структура и
потребната технологија.
При тоа, за да се поедностави и олесни менаџментот со заштитата на
животната средина, највисокото раководство треба да ги дефинира,
документира и соопшти и задачите, овластувањата и одговорностите за
воспоставување на ефикасен Систем за менаџмент со животната средина ЕМЅ.
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V.4.4.2. Компетентност, стручна оспособеност и свест
Според ISO 14001, организацијата мора да обезбеди секој вработен кој
работи во организацијата или за неа, посебно вработените кои извршуваат
активности кои содржат значајни аспекти на животната средина, да бидат
свесни за аспектите и оспособени за примена на мерките за отстранување на
причините за појавата на значајните влијанија, дефинирани во рамките на ЕМЅ.
За таа цел организацијата, пред сé, треба да го идентификува знаењето,
искуството, разбирањето, свеста, способностите и вештините на вработените,
кои се потребни за изведување на ризичните активности по животната средина
и врз основа на тоа, да ги идентификува потребите за спроведување на обука
поврзана со аспектите на животната средина и со барањата на ЕМЅ, а потоа,
мора да обезбеди и интегрирано изведување на професионална обука на
вработените за начинот на извршување на конкректните работни задачи кои
може да имаат значајни влијанија врз животната средина, за начинот на
примена на мерките за елиминирање на значајните аспекти, кои во
организацијата се дефинирани врз основа на ЕМЅ и за запознавање со целите
и придобивките од примената на ЕМЅ.
V.4.4.3. Комуникација
За ефикасно спроведување на ЕМЅ, според Стандардот ISO 14001,
организацијата е обврзана да ја дефинира и воспостави комуникацијата во
организацијата, која може да биде интерна или екстерна.
Организацијата мора да ја дефинира интерната комуникација која
претставува процес на размена на информации меѓу вработените во поедините
организациони делови во организацијата, како и интерната комуникација меѓу
различните нивоа и функции во организацијата.
Екстерната комуникација претставува комуникација меѓу организацијата
и сите надворешни заинтересирани страни. При тоа, организацијата мора да го
дефинира начинот на прием и обработка на документите кои доаѓаат од
екстерните заинтересирани страни, а доколку организацијата одлучи и екстерно
да известува за своите значајни аспекти на животната средина, мора да ги
дефинира и методите за екстерните известувања.
V.4.4.4. Документација
Според ISO 14001, организацијата мора да ја одржува и неопходната
документација за ефикасно функционирање на EMS, која мора да содржи:
документи за Политиката и целите на заштитата на животната средина;
документи во кои е дефинирано подрачјето на примена на EMS;
документи за опсегот на ЕМЅ;
документи потребни за ефикасно планирање, изведување и контрола на
процесите поврзани со значајните аспекти на животната средина;
документи кои ги ги бара меѓународниот Стандардот ISO 14001, без кои
може да дојде до отстапување од Политиката и целите на ЕМЅ.
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Документите на ISO 14001 треба да се ускладени со документите кои ги
бара Стандардот ISO 9001. На тој начин, сите референтни документи кои се
детално дефинирани со QMS, можат во целост да се применуваат и во EMS. Во
организацијата мора да се создадат нормативни услови за поврзување на EMS
со QMS и интегрирање на нивните документации.

V.4.4.5. Управување со документација
Според Стандардот ISO 14001, организацијата мора да го дефинира и
управувањето со документите и тоа за да се обезбеди:
одобрување на валидност на документите пред нивно издавање;
ревизија и ажурирање и повторно потврдување на документите;
после извршената ревизија измените се идентификувани и документирани;
да се на располагање соодветните верзии на документите онаму каде што
се применуваат;
документите секогаш да се читки и лесни за идентификација;
организацијата да ги утврди екстерните документи неопходни за планирање
и спроведување на ЕМЅ и да се контролира нивната дистрибуција;
спречување на несакано користење на застарени документи и нивна
посебна идентификација, доколку се задржани од било која причина.

V.4.4.6. Управување со операциите
Според барањата на Стандардот ISO 14001, организацијата мора да ги
идентификува, утврди и планира, односно да примени мерки за управување со
активностите, операциите и процесите и тоа на оние активности, операции и
процеси кои се поврзани со идентификуваните значајни аспекти на животната
средина во согласност со нејзината Политика и општите и посебните цели кои
се однесуваат на заштитата на животната средина.
Мерките за управување со операциите треба да се применат на сите
критични операции за кои при идентификувањето и вреднувањето на аспектите
на животната средина е утврдено дека имаат или може да имаат значајни
влијанија на животната средина. За таа цел организацијата мора:
да го дефинира начинот на управување со операциите за да не дојде до
отстапување од Политиката на животната средина и општите и посебните
цели и задачи на ЕМЅ во организацијата;
да воспостави, примени и одржува документирани работни постапки и
спецификации на производите, услугите и ресурсите кои се однесуваат на
идентификуваните значајни аспекти на животната средина за имотот,
опремата и услугите на организацијата;
да воспостави, примени и одржува соодветни документирани постапки,
барања, напатствија, обрасци и спецификации на производите, услугите и
ресурсите кои се однесуваат на добавувачите, чии производи и услуги ги
користи, a претставуваат ризик по животната средина и треба да се
применат мерки за управување заради заштита на животната средина.
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V.4.4.7. Подготвеност за реагирање во вонредни ситуации
Вонредните ситуации претставуваат несакан настан или насилно
однесување на човекот кон природата, со што се доведува во опасност
животната средина и еко – системите. Во вонредни ситуации спаѓаат разни
случаеви на несреќи, на пример пожарите, експлозиите, поплавите, емисиите
во атмосферата или изливањата во водата и во земјата и т.н.
Според Стандардот ISO 14001, организацијата мора да биде спремна
навремено да реагира и да одговори на постоечките вонредни ситуации. За таа
цел мора да утврди, воспостави, примени и одржува работни постапки за
идентификација на можните вонредни ситуации кои можат да имаат влијание
врз животната средина и за начинот на реагирање, со цел да ги спречи или
ублажи последиците по животната средина.

V.4.5. Проверување
На Слика V.6. се прикажани елементите кои влијаат на процесот на
проверка и превземање на корективни мерки кои се потребни за континуирано
подобрување на Системот за менаџмент со животната средина – ЕМЅ.

Слика V.6.

Процес на проверка на ЕМЅ

V.4.5.1. Мониторинг и мерење
Според барањата на Стандардот ISO 14001, организацијата има обврска
да ја прати и мери ефикасноста на заштитата на животната средина, односно
ефикасноста на ЕМЅ. За таа цел, организацијата мора да дефинира и
воспостави редовен мониторинг и мерење на клучните карактеристики на
своите активности и операции и технолошките параметри на процесите кои
може да имаат значајно влијание врз квалитетот на животната средина, како и
на останататите параметри поврзани со заштитата на животната средина.
При тоа, организацијата мора да обезбеди да се користи калибрирана и
верификована опрема и мора да одржува соодветни записи за резултатите од
мониторингот, мерењата и карактеристиките на мерната опрема.
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V.4.5.2. Проценка на усогласеноста
Според ISO 14001, организацијата треба да воспостави, применува и
документира мониторинг на примената на законските и другите барања заради
периодична проценка на усогласеноста на заштитата на животната средина со
актуелните законски и други барања барања со кои се согласила дека ќе ги
почитува. Организацијата мора да врши периодично вреднување на
усогласеноста на ЕМЅ, како би била сигурна дека работи во согласност со
законските и другите барања во поглед на животната средина и да води записи
за резултатите од периодичното вреднување на усогласеноста.

V.4.5.3. Неусогласеност и корективни и превентивни мерки
Според ISO 14001, oрганизацијата мора да воспостави, примени и
одржува работни документи кои се однесуваат на актуелните и потенцијалните
неусогласености и да ги дефинира корективните и превентивните мерки кои
треба да се превземат, како би се спречиле штетните последици од
неусогласеностите и се овозможи нивно трајно елиминирање. За таа цел е
потребно е да се утврди и документира начинот на идентификација и корекција
на неусогласеноста и превземањето на неодложни мерки за ублажување на
последиците по животната средина, односно:
треба да се испитаат неусогласеностите и да се утврдат можните причини
за нивната појава;
треба да се утврдат корективните мерки потребни за корегирање на
настанатиот проблем или ситуација кои доведоа до појава на
неусогласеностите;
треба да се утврдат корективните и превентивните мерки за отстранување
на причините за актуелните или потенцијалните неусогласености како би се
спречило нивното повторување;
потребно е комуницирање, консултација и да се води евиденција за
резултатите од превземените корективни и превентивни мерки;
треба да се врши преиспитување на ефикасноста на превземените
корективни и превентивни мерки.

V.4.5.4. Управување со записите
Според ISO 14001, организацијата мора да воспостави, примени и да
одржува записи кои се неопходни за да може да ја демонстрира усогласеноста
на остварените резултати во исполнувањето на барањата на EMS.
Организацијата мора да воспостави и одржува соодветна документација
во која треба да го дефинира управувањето со записите. Управувањето со
записите претставува еден сложен процес составен од идентификација на
записите, нивно собирање, индексирање, пополнување, дистрибуција, заштита,
пребарување, чување, време на чување, архивирање, одржување, одлагање и
отстранување на застарените записи.
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Записите може да бидат форматизирани и неформатизирани, можат да
бидат интерни записи кои се користат во организацијата или записи од
надворешните извори. Записите можат да бидат во вид на хартија,
фотографија, постер, електронска или некоја друга форма и т.н. Записите мора
да бидат читки, лесно разбирливи, да бидат расположиви за проверка и
оценување и достапни до оние кои ги користат информациите содржани во нив.

V.4.5.5. Интерна проверка
Според Стандардот ISO 14001, организацијата мора да спроведува
интерни проверки на Системот за менаџмент со животната средина, во
одредени, планирани временски периоди со цел:
да се утврди дека ЕМЅ е во согласност со планираните поставки за
менаџмент со животната средина и дека правилно се применува и одржува;
да се документираат и евидентираат резултатите од интерната проверка во
вид на записи, изјави, извештаи или други информации и да се вклучат во
процесот на преиспитување на ЕМЅ од страна на раководството бидејќи
претставуваат основа за превземање на мерки за подобрување на
Системот за менаџмент со животната средина.
Организацијата мора да ја испланира, воспостави, примени и одржува
програмата на интерната проверката, земајќи ги во предвид операциите кои
имаат значајни аспекти на животната средина и специфичните барања на
ISO 14001, со цел:
да се дефинираат одговорностите и барањата за планирање и
спроведување на проверката, начинот на известување за резултатите и
одржувањето на соодветните записи;
да се утврдат критериумите и методите на проверката;
да се утврдат временските периоди и обемот на проверката.
При тоа, изборот на проверувачите кои ќе ја изведуваат проверката
мора да обезбеди објективност и непристрасност на процесот на проверка.

V.4.6. Преиспитување од страна на раководството
Највисокото раководство има задача да врши преиспитување на ЕМЅ во
одредени испланирани временски интервали, со цел да се обезбеди
континуитет на неговата адекватност, ефикасност и усогласеност со барањата
на ISO 14001, при што мора да се водат и одржуваат соодветни записи и
документација.
При преиспитувањето мора да се дефинира начинот на оценувањето на
можностите за подобрување и да се дефинираат потребите за измени во ЕМЅ,
опфакајќи ја при тоа и Политиката и општите и посебните цели на животната
средина.
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Влезните елементи на преиспитувањето мора да содржат:
резултати од извршените интерни проверки и оценки на усогласеноста со
законските и другите барања со кои организацијата се согласила;
разни видови соопштенијата од екстерните заинтересирани страни, кои
содржат и пофалби и жалби, добиени преку соодветна комуникација;
податоци за ефикасноста на заштитата на животната средина;
податоци за обемот на остварените општи и посебни цели;
податоци за дополнителни мерки за елиминирање на неусогласеностите
утврдени при претходните преиспитувања од страна на раководството;
информации за измените на околностите во организацијата и промените на
законските и другите барања поврзани со аспектите на животната средина;
документирани препораки за подобрување.
Излезните елементи од преиспитувањето од страна на раководството
мора да содржат документирани одлуки и потребни мерки за континуирано
подобрување на на ЕМЅ кои се однесуваат на можните измени на Политиката и
целите на животната средина и сите останати елементи на ЕМЅ кои се во
согласност со посветеноста на континуираното подобрување.
На Слика V.7. прикажани се главните влезни и излезни елементи при
преиспитувањето на ЕМЅ во организацијата од страна на раководството.

Слика V.7.

Процес на преиспитување на ЕМЅ од страна на раководството
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VI.

Изработка на Прирачник на Системот за менаџмент со
животната средина во организации од енергетскиот сектор

Бидејќи Прирачникот за Системот за менаџмент со животната средина
претставува референтен документ со кој организацијата го опишува, дефинира
и документира својот ЕМЅ, согласно Стандардот ISO 14001:2004, во овој дел од
магистерскиот труд е опишан процесот на изработка на Прирачникот за
проектирање, имплементирање, одржување и континуирано подобрување на
Системот за менаџмент со животната средина – ЕМЅ во организациите од
областа на енергетиката, односно рударско – термоенергетските постројки.
Како основа при изработката на овој Прирачник послужи Прирачникот на
Системот за менаџмент со животната средина на АД ЕЛЕМ, посебно оној дел
кој се однесува на проектирањето на стандардот ISO 14001 во македонскиот
електроенергетски гигант РЕК – „Битола”, кој веќе го имплементира овој систем,
со сите специфичности, односно прилагодувања на барањата на стандардот со
политиката на компанијата.
Прирачникот за ЕМЅ претставува референтен документ со кој
организацијата го опишува, дефинира и документира својот ЕМЅ, согласно
Стандардот ISO 14001:2004 и треба да обезбеди збирен преглед на Системот
за менаџмент со животната средина на организацијата.
Прирачникот за ЕМЅ треба да се изработи, така што ќе обезбедува
превенција од загадување, безбедна и здрава работна околина, зачувување на
природните ресурси и подобрување на влијанијата на животната средина како
целина, со помош на дефинирање на влијанијата и аспектите на животната
средина и поставување на цели и задачи во согласност со Политиката за
заштита на животната средина на организацијата.
Овој документ треба да ги дефинира, специфицира и да доделува
одговорности во организацијата за извршување на активностите, операциите и
процесите во согласност со ЕМЅ и да овозможува брзо запознавање со
функционирањето на EMS и насочување на сите вработени кои се дел од ЕМЅ,
кон тоа каде може да ги најдат потребните информации за правилно
справување со прашањата во врска со заштитата на животната средина.
Имплементацијата и примената на Прирачникот за ЕМЅ треба да се
изведе на начин што на организацијата ќе & овозможи да ја зголеми
ефикасноста и ефективноста на бизнис менаџментот, да ја подобри
организационата
структура,
да
завземе
проактивен
пристап
во
идентификувањето на значајните аспекти на животната средина поврзани со
нејзините активности и операции, континуирано да ги подобрува операциите со
цел да се спречат или минимизираат негативните влијанија врз околината, т.е.
ефакасно да управува со влијанијата на животната средина поврзани со
активностите, операциите и процесите во организацијата и да врши контрола и
проверка на перформансите на влијанијата врз животната средина.
Со цел да се обезбеди конзистентно управување со значајните аспекти
на животната средина кои се последица од активностите, операциите и
процесите во организацијата, Прирачникот за ЕМЅ треба да се имплементира и
применува во сите елементи на ЕМЅ, како и во активностите, операциите и
процесите во сите организациони делови на организацијата.
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Сите вработени без исклучоци, во сите организациони делови во
организацијата мора да се придржуваат кон основните принципи за
исполнување на барањата на Стандардот ISO 14001 наведени во Прирачникот
и без било какви отстапувања, во секој момент треба да ги исполнуваат
барањата од Прирачникот за ЕМЅ.
Во Прирачникот за ЕМЅ мора да се дефинира и усогласеноста на ЕМЅ
со Политиката за животната средина во организацијата. Прирачникот за ЕМЅ
мора да &
овозможи на организацијата да ја развие и имплементира
Политиката на животната средина која е во согласност со законските и други
барања со кои организацијата се обврзала дека ќе ги почитува и да ги
дефинира и утврди целите на заштитата на животната средина. [10]

VI.1. Дефинирање на предметот и подрачјето на примена на ЕМЅ
Согласно Стандардот ISO 14001:2004, во Прирачникот за животната
средина треба прецизно да се дефинира Предметот и подрачјето на примена
на Системот за менаџмент со животната средина. Секоја организација во
Прирачникот за животната средина, треба да ги утврди границите во кои ќе се
имплементира ЕМЅ.
Организацијата има слобода да го имплементира ЕМЅ на ниво на цела
организација, во поедини процеси во организацијата, само во одредена
организациона целина, одредена локација, на одредени оперативни делови или
на поедини активности во организацијата. Но, при дефинирањето на предметот
и подрачјето на воведување на ЕМЅ, не смеат да се исклучат или пропуштат
оние активности, операции или процеси кои може да влијаат на животната
средина и кои се од важно значење за целокупната активност на организацијата
која што може да влијае на животната средина.
Системот за менаџмент со животната средина е флексибилен и може да
се прилагоди на различни географски, културни и општествени услови и да се
имплементира во организации од сите видови, големини и типови на
сопственост, кои сакаат:
да го одржуваат и континуирано подобруваат Системот за менаџмент со
животната средина;
да обезбедат усогласување на ЕМЅ со утврдената Политика на
организацијата за заштита на животната средина;
да &м ја демонстрира својата посветеност и усогласеност со овој
меѓународен стандард на надворешните заинтересирани страни;
да врши проверка на перформансите на влијанијата врз животната
средина;
да завземе проактивен пристап во идентификувањето и одредувањето
на значајните аспекти на животната средина за нејзините активности и
операции;
да ги подобри перформансите на животната средина и да го подобри
својот придонес во заштита на животната средина,
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VI.2. Дефинирање на врските на ЕМЅ со другите стандарди
Прирачникот за ЕМЅ на организацијата, покрај тоа што ги опфаќа
системските процедури кои се однесуваат на Системот за менаџмент со
животната средина – ЕMS, тој ги опфаќа и посебните системски процедури на
Системот за менаџмент со квалитетот – QMS. Заради тоа, во Прирачникот за
животната средина на организацијата неопходно е да се дефинираат и врските
на ЕМЅ со останатите меѓународни стандарди.
При наведување на екстерните стандарди во Прирачникот за ЕМЅ, тие
се наведуваат без датум, што значи дека секогаш се користат најновите
изданија на тие документи.
Прирачникот се повикува на следните меѓународни стандарди:
ISO 9001:2008 – Системи за менаџмент со квалитетот – Барања,
(англ. Quality management systems – Requirements);
ISO 9000:2005 – Системи за менаџмент со квалитетот – Основи и
речник, (англ. Quality management systems – Fundaments and vocabulary);
ISO 14001:2004 – Системи за менаџмент со животната средина –
Барања со насоки за употреба, (англ. Environmental management systems
– Requirements with guidance for use);
ISO 19011:2002 – Насоки за проверка на системите за менаџмент со
квалитетот и/или животна средина, (англ. Guidelines on quality and / or
envirinmental management systems auditing);
Системот за менаџмент со животната средина во согласност со
меѓународниот Стандард ISO 14001, покрај тоа што ги опфаќа барањата на
останатите стандарди за менаџмент, тој се заснова и на почитување на
законските и останатите барања, од внатрешни прописи, преку локални,
државни и меѓународни прописи за заштита на животната средина, како и на
директивите за Интегрираното спречување и контрола на загадувањето, (англ.
Integrated Pollution and Prevention Control – IPPC) со што се овозможува да се
користи и Најдобрата достапна технологија, (англ. Best Avaliable Technology –
BAT), како и подобрување на енергетската ефикасност.
Со помош на директивите за Интегрирано спречување и контрола на
загадувањето – IPPC, може да се регулираат емисиите во воздухот, водата и
земјата, отпадот, користењето на суровини, минерални ресурси и енергија,
бучавата и вибрациите, несреќите, хавариите и др.
Со примена на законот на IPPC, се бара да новите постројки во својата
работа ја применуваат Најдобрата достапна технологија – ВАТ, додека
постоечките постројки кои во времето на поднесување на барањето за
издавање на лиценцата не ги исполнувале условите на Најдобрата достапна
технологија, треба да приложат програма со мерки за прилагодување на
работата со пропишаните услови.
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Голема заблуда претставува мислењето дека само најскапата
технологија е најдобра. Најдобрата достапна технологија – ВАТ значи најдобра
достапна технологија со која се дефинираат најефикасните можни
подобрувања на состојбата на постројките, методите на работа, како и
активностите на човекот, кои укажуваат на практичната применливост на
одредените техники со кои се постигнуваат одредени гранични вредности на
емисијата, со цел потполно да се спречи, а таму каде што тоа не е можно, да се
редуцира емитувањето на загадувачки материи во животната средина. За таа
цел, потребно е да се изработи програма за превземање на мерки за
прилагодување на работата на постројката, или на методите на работа, или на
процесите, според пропишаните услови за заштита на животната средина.

VI.3. Дефинирање на основните принципи на ЕМЅ
Во Прирачникот за ЕMS на организацијата, покрај тоа што треба да се
дефинираат термините и дефинициите кои вообичаено се користат и се дадени
во Стандардот ISO 14001:2004, исто така треба да се дефинираат и основните
принципи на ЕМЅ, односно основните принципи на заштитата на животната
средина, кои организацијата мора да ги почитува:
Принцип на интегрираност, кој се постигнува на ниво на државата, со што
се обезбедува интеграција на заштитата и унапредувањето на животната
средина во сите сектори, со спроведување на меѓусебно усогласени
планови и програми и со примена на прописи, дозволи, технички и други
стандарди и нормативи и други мерки за заштита на животната средина.
Принцип на превентива и претпазливост, според кој секоја активност
треба да биде испланирана и спроведена на тој начин да предизвикува
најмала можна промена во животната средина, да претставува најмал
можен ризик по животната средина, потрошувачката на суровини и енергија
да биде минимизирана и да се спречат или ограничат влијанијата на
животната средина.
Принцип на зачувување на природните ресурси, според кој природните
вредности треба да се користат на начин кој обезбедува зачувување на
вредностите на геодиверзитетот, биодиверзитетот, на заштитените
природни богатстава и предели. Секој кој ги користи природните ресурси е
должен да ја плати цената за нивното користење и за рекултивацијата на
просторот.
Принцип на одржлив развој кој може да се постигне со донесување и
спроведување на одлуки со кои се обезбедува усоглсеност на заштитата на
животната средина со економскиот развој на организацијата. Тоа значи
дека одржливиот развој претставува усогласен систем на техничко –
технолошките, економските и деловните активности во организацијата,
според кој природните и создадените вредности треба да се користат
економично и разумно, со цел да се зачува и унапреди квалитетот на
животната средина за сегашните и идните генерации.
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Принцип на одговорност на загадувачот, кој претставува правно или
физичко лице кое со своите незаконски или неисправни активности
доведува до загадување на животната средина, за што е обврзан да ги
одстрани причините за загадувањето и последиците од директното или
индиректното загадување на животната средина. Доколку загадувачот со
своите активности предизвикува или може да предизвика загадување на
животната средина, тој мора да ја надомести штетата врз животната
средина и ги сноси вкупните мерки и трошоци за спречување или
намалување на загадувањето. Доколку загадувачот не е познат или доколку
загадувањето на животната средина потекнува од извори надвор од
државата, тогаш државните органи се должни да ги одстранат последиците
од загадувањето на животната средина.
Принцип на примена на поттикнувачки мерки, според кој државните
органи треба да превземат поттикнувачки мерки за зачувување на
одржливиот развој на капацитетот на животната средина, намалување на
користењето на суровините и енергијата и спречување или намалување на
загадувањето на животната средина.
Принцип на информирање и учество на јавноста, кој овозможува секој
да го исполни своето право да биде известен дека има право на здрава
животна средина, како и за тоа каква е состојбата на животната средина,
што значи дека според овој принцип, податоците за состојбата на
животната средина треба да бидат јавни.
Принцип на заштита на правата за здрава животна средина и пристап
до правосудните органи, со кој на секој граѓанин, здружение,
професионални или други организации овозможува, правото на здрава
животна средина да го остваруваат пред надлежните органи, односно пред
судот, во согласност со законот.

VI.4. Документираните процедури како дел од Прирачникот за ЕМЅ
Прирачникот за Системот за менаџмент со животната средина се состои
и од дополнителни документи кои претставуваат документирани процедури кои
се однесуваат на Системот за менаџмент со животната средина, за секоја една
точка од стандардот ISO 14001. Документираните процедури на EMS ги
дефинираат поедините процеси, носителите на активностите, потребните
ресурси и т.н. Документираните процедури ги пропишуваат одговорностите,
овластувањата, начинот на управување и меѓусебните врски на вработените
кои управуваат, извршуваат, верификуваат или ги преиспитуваат активностите,
операциите и процесите кои се значајни за заштитата на животната средина.
Документираните процедури пропишуваат како различните активности,
операции и процеси треба да се извршуваат, која документација да се користи,
каков мониторинг и мерења да се применуваат и кои документи треба да
произлезат како резултат од примената на документираните процедури.
Во документираните процедури на ЕМЅ се опишува начинот на примена
на Програмата за менаџмент со животната средина и со нивната ефикасна
примена, организацијата може да обезбеди бенефиции како:
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подобрување на перформансите на животната средина;
демонстрирање на посветеноста кон заштитата на животната средина;
намалување на трошоците за санирање на последиците од несреќите или
незгодите, со нивна алокација кон заштита на животната средина;
подобрување на односите со акционерите и останатите надворешни
заинтересирани страни преку меѓународно признат модел на управување;
документирање на усогласеноста со екстерните и интерните барања;
намалување на пасивноста во однос на животната средина, т.е.
подобрување на влијанија и аспектите врз животната средина; и
подигање на личната одговорност за заштита на животната средина на
секој вработен преку обука, свесност и спецификација на одговорностите
кон животната средина.
На Слика VI.1. прикажан е процесот на изработка на документираните
процедури и работни постапки.

Слика VI.1. Основа на Системот за менаџмент со животната средина – ЕМЅ

Системот за менаџмент со животната средина, во основа го опфаќа
менаџментот со значајните аспекти и се применува на оние аспекти на
животната средина кои организацијата може да ги контролира и на кои може да
влијае, при што се врши нивна контрола, одржување, анализа и подобрување и
врз основа на тоа се дефинираат општите и посебните цели на ЕМЅ и се
изработува Програмата за менаџмент со животната средина, во која се
дефинирани процесите, одговорностите, роковите, надзорот на работата,
мониторингот и мерењата. И на крај се изработуваат и процедури и работни
постапки, кои се применуваат во сите организациони единици каде што може да
дојде до загрозување на животната средина. Во овие процедури треба да се
опише начинот на кој треба да се:
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дефинираат општите барања на ЕМЅ;
имплементира Политиката за заштита на животната средина;
идентификуваат аспектите на животната средина;
вреднуваат аспектите, ризикот и опасностите;
пратат и применуваат законските и други барања;
дефинираат општите и посебните цели и програми на ЕМЅ;
распределуваат ресурсите и да се дефинира организационата структура,
овластувањата и одговорностите;
дефинира потребната компетентност, стручна оспособеност и свест;
вршат внатрешните и надворешните комуникации во организацијата;
изработува документацијата и да се управува со неа;
управува со операциите во организацијата;
изврши подготовка за реагирање во случај на незгода или несреќа;
врши проценка на усогласеностите;
врши мониторинг и мерење на неусогласеностите;
дефинираат корективните и превентивните мерки за елиминирање или
намалување на неусогласеностите;
проследуваат информациите за значајните влијанија врз животната
средина и да се управува со записите;
изведува интерната проверка; и
врши преиспитувањето од страна на раководството.
При сето тоа, водејќи сметка за сите законски и други прописи со кои
организацијата се согласила.

VI.4.1. Процедура за општите барања на ЕМЅ
Според Стандардот ISO 14001, организацијата мора да изработи
документирана Процедура за општите барања на ЕМЅ, која всушност
претставува вовед во Системот за менаџмент со животната средина на
организацијата, со сите свои карактеристики и специфичности.
Во оваа Процедура мора да биде нагласено дека организацијата треба
да го имплементира ЕМЅ, како дел од целокупниот Систем за менаџмент во
организацијата, заради усогласување на своето работење со барањата во
врска со животната средина кои се поставуваат пред неа. При тоа, обемот на
ЕМЅ треба така да се дефинира, што ќе ги опфаќа сите активности, операции и
процеси во организацијата, независно дали ги вршат вработените во
организацијата или надворешните учесници, во рамките на границите на
сопственоста на организацијата.
Во Процедурата за општите барања на ЕМЅ, мора да се дефинира
воведувањето и спроведувањето на Системот за менаџмент со животната
средина, на таков начин што ќе обезбедува континуирано унапредување на
ефикасноста на заштитата на животната средина.
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За таа цел, во Процедурата за општите барања на ЕМЅ, треба да биде
прецизирано дека организацијата мора периодично да го преиспитува и
вреднува ЕМЅ и да ги идентификува можностите за унапредување и нивна
примена. Организацијата, исто така мора периодично да врши контрола и на
активностите, операциите и процесите, со цел да се спречат или минимизираат
негативните влијанија врз околината и да се подобри заштитата на животната
средина, да се обезбеди превенција од загадување, да се обезбеди безбедна и
здрава работна околина, да се обезбеди зачувување на природните ресурси и
т.н. Системот за менаџмент со животна средина треба да обезбедува ефикасен
менаџмент со влијанијата и аспектите на животната средина кои се поврзани со
операциите во организацијата и во зависност од нив да се дефинираат целите
и задачите на ЕМЅ во согласност со Политиката за животната средина на
организацијата. За таа цел, организацијата треба:
да воспостави соодветна Политика за заштита на животната средина;
да ги идентификува аспектите на животната средина кои произлегуваат од
веќе изведените, тековните и планираните активности, операции и процеси
и да го утврди значењето на влијанијата на животната средина;
да ги идентификува законските и други барања со кои се согласила;
да ги идентификува приоритетите и дефинира општите и посебните цели;
да воспостави структура и програма за примена на Политиката и општите и
посебните цели на заштитата на животната средина;
да го олесни планирањето, контролата, пратењето и спроведувањето на
превентивните и корективните мерки, проверки и преиспитувања;
да биде способна да се прилагоди на изменетите околности.
Во Процедурата за општите барања на ЕМЅ, организацијата треба да го
утврди и начинот на документирање на ЕМЅ, начинот на одржување на
неопходната документација и начинот на управување со документите.
Документирањето на ЕМЅ треба се врши слоевито, во четири нивоа, при
што хиреархијата на документацијата на ЕМЅ е прикажана на Слика VI.2.:

Слика VI.2. Хиреархија на документацијата на ЕМЅ
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НИВО 1: Политика за животната средина и целите на заштитата на
животната средина.
НИВО 2: Прирачник за животната средина, кој претставува
референтен документ во кој е опишан, дефиниран и документиран EMS
на
организацијата.
Прирачникот
обезбедува
насочување
до
дополнителни документи кои се однесуваат на менаџментот со
животната средина, како што се процедурите за оперирање, работната
документација, но исто така и записите кои што може да се користат при
различните активности, операции и процеси.
НИВО 3: Документирани процедури, кои ги дефинираат поедините
процеси, носителите на активностите, потребните ресурси и т.н.
Документираните
процедури
ги
пропишуваат
одговорностите,
овластувањата, начинот на управување и меѓусебните врски на
вработените кои управуваат, извршуваат, верификуваат и преиспитуваат
активностите кои се значајни за заштитата на животната средина.
Документираните процедури пропишуваат како различните активности
треба да се извршуваат, која документација треба да се користи, каков
мониторинг и мерења треба да се применуваат и кои документи треба да
произлезат како резултат од примената на документираните процедури.
Документираните процедури по правило не влегуваат во детали, кои
вообичаено се содржани во работната документација.
НИВО 4: Работната документација, која ги опишува работните
активности и операции во одреден процес, како и документите кои го
дефинираат начинот на примена на Програмата за менаџмент со
животната средина. Работната документација ја сочинуваат работни
напатствија, записи, документација која се користи во работните процеси,
законските и други барања, стандарди и останати документи во врска со
функионирањето на EMS.
VI.4.2. Процедура за Политиката за заштита на животната средина
Во Процедурата за Политиката за заштита на животната средина,
организацијата треба да утврди на кој начин Политиката на животната средина
треба да се имплементира, воспостави, примени, документира, одржува и
соопштува на сите вработени и надворешни учесници кои работат за потребите
на организацијата, како и на јавноста, така што Политиката ќе претставува
темел врз кој ќе се изградува ЕМЅ и основа врз која ќе се постават општите и
посебните цели и програми за заштита на животната средина.
Процедурата претставува изјава за заложбата на организацијата кон
заштитата на животната средина, како и за прифаќање на обврската за
утврдување и воспоставување на Политиката за животната средина, како и
визијата, мисијата и стратегиското и оперативното планирање на
организацијата од страна на највисокото раководство на организацијата.
Со оваа Процедура треба да се овозможи потрошувачката на ресурси,
суровини и енергија, сите видови на загадување и значајни штетни влијанија од
активностите, операциите или процесите, т.е. редовните процесни активности и
избраната технологија во организацијата врз животната средина, да се сведат
до најмала можна мерка.
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За таа цел, највисокото раководство при
дефинирање на оваа
Процедура, како клучен елемент треба да го постави идентификувањето и
вреднувањето на аспектите на животната средина и управувањето со аспектите
кои имаат значајно влијание врз животната средина.
Процедурата за Политиката на животната средина треба да овозможи
подигнување на свеста на вработените за важноста на исполнувањето, а по
можност и надминувањето на барањата, потребите и очекувањата на сите
заинтересирани страни и барањата и прописите утврдени со законот и се
однесуваат на животната средина, преку спроведување на соодветни програми
за обука и мотивација на вработените. Со цел да се утврди ефикасноста на
Политиката на животната средина, раководството мора да вложува напори и
средства за ефикасна имплементација, континуирано подобрување и одржлив
развој на Политиката за заштитата на животната средина.
Во Процедурата, Политиката треба така да се дефинира што ќе може да
се примени на сите капацитети, локации, операции и средства кои се во
сопственост на организацијата и ќе биде обврзувачка за сите вработени и сите
учесници кои работат за потребите на организацијата. Процедурата мора да се
публикува во сите деловни и производни делови во организацијата и со неа
треба да се запознати сите вработени во организацијата.
Политиката мора да претставува алатка за комуникација со сите
заинтересирани страни и да е достапна за јавноста. Организацијата мора да ја
информира јавноста и екстерните заинтересирани страни за своите цели кои се
однесуваат на животната средина.

VI.4.3. Планирање
Во процесот на планирање се утврдуваат целите и мерките за
континуирано подобрување на ЕМЅ кои треба да се спроведат како дел од
вкупниот менаџмент во рамките на бизнис процесите, како и сите други процеси
во организацијата. Процесот на планирање на ЕМЅ (Слика VI .3) ги опфаќа:
идентификација на активностите, операциите и процесите во организацијата;
идентификација, вреднување и оценка на аспектите на животната средина;
утврдување на законските и други барања и прописи;
дефинирање на општите и посебните цели;
изработка на програма за нивно остварување.

Слика VI.3. Процес на планирање на ЕМЅ
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VI.4.3.1. Процедура за аспектите на животната средина
Според барањата на Стандардот ISO 14001, секоја организација мора
да изработи, спроведи и одржува Процедура за аспектите на животната
средина кои се последица од нејзиното работење. Бидејќи аспектите и нивните
влијанија може да предизвикаат промени во животната средина и загадување
на биосферата, т.е. растителниот и животинскиот свет, загадување на водата,
воздухот и земјата, промена на климата и пејсажот, исцрпување на природните
ресурси, влијание на материјалните добра и културното наследство и
загрозување на здравјето на човекот, во Процедурата за аспектите на
животната средина треба да се утврди взаемното влијание на активностите,
операциите и процесите во организацијата со животната средина.
Со Процедурата за аспектите на животната средина, на организацијата &
се овозможува да ги идентификува и утврди сите аспекти на своето работење и
нивните влијанија врз животната средина, да утврди соодветни методи и
критериуми за вреднување на аспектите, да ги утврди аспектите кои имаат
значајно влијание врз животната средина, т.е. значајните аспекти, да ги утврди
значајните аспекти на кои може да се влијае и со кои е потребно да управува,
т.е. да ги подобри и сведи на дозволено ниво аспектите кои имаат значајно
влијание врз животната средина и да утврди кога и каде мора да се превземат
мерки за нивно елиминирање.
При тоа, релевантни аспекти на животната средина претставуваат само
оние аспекти кои можат да бидат под контрола и на кои организацијата може да
влијае. Аспектите кои организацијата не може да ги држи под контрола се
аспекти кои произлегле од активностите, операциите, процесите, производите
или услугите кои ги дефинираат други, надворешни фактори и на кои
организацијата не може да има директно влијание или аспекти настанати во
случаи кога не постои реална можност за избор на алтернативни материјали,
производи, процеси, технологии или методи, односно:
аспекти кои се однесуваат на карактеристиките на производите кога
организацијата не може да влијае на проектирањето и спецификацијата на
производите;
аспекти кои се однесуваат на производството и испораката на набавните
материјали, производи или услуги, кога организацијата нема влијание на
методите на производство или испорака и кога не постојат соодветни
алтернативни материјали, производи или услуги;
аспекти вклучени во технолошкиот процес кога не постојат алтернативни
технологии или кога технологијата од економски или конкурентски причини
не може да се менува.

VI.4.3.1.1.

Процедура за идентификување и вреднување на аспектите на
животната средина

Начинот, како и овластувањата и одговорностите за идентификување,
вреднување и документирање на аспектите на животната средина треба да се
пропишани со посебна документираната Процедура за идентификување и
вреднување на аспектите на животната средина.
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Со Процедурата за идентификување и вреднување на аспектите на
животната средина се обезбедува да не се направат пропусти при
дефинирањето на активностите во организацијата кои можат да имаат
позитивно или негативно влијание врз животната средина, вклучувајќи ги и
ситуациите кои отстапуваат од нормалното работење, како и незгодите,
несреќите, вонредните ситуации или ситуации кои содржат потенцијални
ризици.
Во Процедурата за идентификување и вреднување на аспектите на
животната средина, при дефинирањето на овластувањата и одговорностите,
треба да се утврдуваат и Тимови за животната средина во организацијата, кои
се составени од претставници на организационите делови, раководителите на
секторите, како и од носителите на активностите, операциите и процесите.
Раководител на Тимовите за животна средина е претставникот на
раководството за EMS, кој е воедно одговорен и за доследна примена на
Процедурата за идентификување и вреднување на аспектите на животната
средина.
Тимовите за животната средина во организацијата се должни да
изработат Матрица на аспекти и ризици по животната средина за сите
организациони целини, во која треба да се утврдат и групираат операциите во
сите процеси кои се поврзани со идентификуваните значајни аспекти на
животната средина, а потоа да се групираат и активностите и ресурсите со кои
се реализираат производните процеси, а кои може да имаат корисно или
штетно влијание врз животната средина. Групирањети или категоризацијата
може да се изврши врз основа на одредени, заеднички карактеристики, како
што се организационите единици во кои се реализираат, географските локации
на кои се извршуваат, текот на операциите во процесите во кои се применуваат
исти технологии, користење на истородни ресурси, материјали, енергија и т.н.
При изборот на категории треба да се води сметка и за медиумите на
животната средина, (водата, воздухот и земјата), врз кои се врши влијанието.
Според тоа, за изработка на Матрицата на аспекти и ризици по животната
средина, Тимовите за животната средина треба:
да извршат класификација по категории на активностите, операциите и
процесите во организацијата;
да ги идентификуваат аспектите на животната средина за секоја категорија
на активности, операции и процеси кои се реализираат во организацијата;
да го вреднуваат значењето на идентификуваните аспекти и нивното
влијание врз животната средина според утврдени критериуми;
да ги утврдат конечните оценки на значењето на влијанијата на аспектите и
врз основа на нив да извршат рангирање на аспектите;
да дефинираат мерки за елиминирање, намалување или управување со
влијанијата на значајните аспекти;
да ги документираат и навремено ажурираат сите податоци во Матрицата
на аспекти.
Во овој труд, во Табела VI .1. е прикажана една Матрица на аспекти на
животната средина, во која се опфатени неколку организациски делови,
односно организациски целини и неколку позначајни процеси и активности кои
се извршуваат во нив, како и позначајните аспекти кои призлегуваат од
наведените процеси и активности.
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При изработката на оваа Матрица на аспекти на животната средина,
избрани се оние организациски целини, процеси и активности, како и аспекти
преку кои може најдобро да се прикаже на кој начин се идентификуваат,
вреднуваат и рангираат аспектите на животната средина според значењето и
влијанието кое го имаат или можат да го имаат врз животната средина, за секој
организациски дел, односно за сите простории, опрема, активности, операции,
процеси, производи и услуги на организацијата, кои можат да имаат влијание на
животната средина.
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Табела VI .1. Матрица на аспектите на животната средина
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Во Матрицата на аспекти на животната средина на организацијата, секој
член на Тимот за животната средина ги истражува, анализира, преиспитува и ги
внесува релевантните организациски делови, односно целини, како и процесите
и активностите, производите и услугите кои се одвиваат во нив. Тимот за
животната средина, на заеднички состанок треба да го утврди организацискиот
дел и процесот кој се одвива во него и во Колона 1, треба да ја внеси
организациската целина и активноста. На пример: Ако организацискиот дел е
управа и сите сектори, процесот е администрација, а активностите кои се
извршуваат во оваа организациона целина се заеднички за сите служби и
операции. Ако организацискиот дел е возен парк, процесот е одржување и
ракување со возилата, а активноста во оваа организациона целина е
одржување и ракување со возниот парк. Организацискиот дел може да биде и
некој вид на магацин за нафта и нафтени деривати, процесот е складирање и
чување на нафта и нафтени деривати, а активноста складирање. Ако
организацискиот дел е вид на електрана, (хидроелектрана, термоелектрана),
процесот може да биде изградба на нова електрана, а активноста изградба. Ако
организацискиот дел е термоелектрана, процесот може да е производство на
електрична енергија, а активноста производство, или процесот е да е ремонт и
одржување на опремата, а активноста ремонт. Ако организацискиот дел е
рудник, процесот е ископување на јаглен, активностите може да бидат
конструктивни активности и рударски операции, или процесот може да биде и
систем за транспорт на јаглен, а активноста транспорт на јаглен, и т.н.
Во Колона 2, Тимот за животната средина треба го внесува редниот
број на секоја операција во рамките на процесот за реализација на активноста.
Во Колона 3 треба да ги утврди сите операции и да ги внеси сите
подактивности, како средување на отпадот, потрошувачка на електрична
енергија, топлотна енергија, вода, транспорт, поправка и одржување на возниот
парк, изградба на патишта, непрописно складирање на загадувачки материи,
емисија на гасови и испуштање на отпадни води, производство на електрична
енергија, чистење, миење и употреба на детергенти, ракување со пумпи, цевки
и тешка опрема, транспорт на јаглен и т.н.
За секоја операција утвдена во Матрицата на аспекти на животната
средина, Тимот за животната средина треба да ги анализира и да изврши
идентификација на аспектите на животната средина, кои потоа треба да ги
внеси во Колона 4. Иако не постои единствен пристап за идентификување на
аспектите на животната средина, тие можат да се опфатат преку:
емисии во воздух, (загадување на воздухот);
изливања во вода, (подземно или површинско загадување на водата);
испуштања во земја, (загадување на почвата, намалување на
продуктивноста на почвата и т.н.);
потрошувачка на суровини и природни ресурси;
користење и потрошувачка на енергија;
емисија на енергија, (топлинска, вибрации, бучава и др.);
отстранување на отпадни материи во депониите за отпад;
влијание врз флората, односно влијание врз вегетацијата;
влијание врз фауната, односно врз дивиот свет, (животни, птици, риби);
влијание врз човекот, односно врз неговото здравје и безбедност.
влијание на законските и други прописи во врска со животната средина.
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Во Колона 5, Тимот за животната средина треба да ги утврди и внеси
влијанијата на животната средина за соодветните аспекти. За правилно
пополнување на оваа колона, Тимот за животната средина треба добро да
размисли и да донесе одлука како ќе одговори на следните прашања:
Кои сé материјали, хемикалии, агенси или други супстанции се користат за
конкретната активност, операција или процес? Дали тие супстанции се
користат во значителни количини? Какви би биле последиците од
изливањето на тие супстанции во животната средина?
Дали активноста, операцијата или процесот создаваат било каков отпад,
емисија, контаминирана отпадна вода, нечисто масло, пепел …? Дали
отпадот се создава во значителни количини? Какви би биле последиците
од одлагањето на отпадот во депониите или опкружувањето? Дали отпадот
се рециклира? Како се одлага отпадот? Дали начинот на одлагање на
отпадот има било какво влијание на животната средина?
Дали активноста, операцијата или процесот создаваат бучава, прашина,
непријатни мириси или создаваат други пречки во опкружувањето?
Дали активноста, операцијата или процесот користат значителни количини
електрична енергија, вода, јаглен, гас, гориво, мазиво или други природни
ресурси? Дали тие ресурси се обновливи? Дали експлоатацијата на овие
ресурси има значајно влијание на животната средина?
Дали активноста, операцијата или процесот претставуваат закана за
животинскиот свет или земјината вегетација? Дали претставуваат закана за
здравјето и безбедноста на работниците? Дали предизвикуваат климатски
промени? и т.н.
По утврдување на аспектите и нивните влијанија, Тимот треба да утврди
и методи и критериуми за вреднување на аспектите, потоа да ги рангира
аспектите според нивното значење и да утврди кои аспекти имаат значајно
влијание врз животната средина, т.е. да ги утврди значајните аспекти.
Критериумите и нивната оценка се дефинираат во зависност од
големината на организацијата, видот на нејзината дејност, локацијата и другите
фактори. За утврдување на критериумите за вреднување на значењето на
идентификуваните аспекти и нивните влијанија на животната средина, не
постои единствена метода, но воглавно треба да се опфатат критериумите кои
се однесуваат на:
веројатноста и фрекфенцијата на појава на аспектот / ризикот и неговото
влијание;
усогласеноста со законските и други барања, според кои се утврдени
границите на влијанијата: емисијата, изливањата, бучавата, вибрациите и др.;
тежината и интензитетот на аспектот, вреднувајќи го обемот, последиците,
траењето, можноста за опоравување од влијанието и т.н.;
интересите на внатрешните и надворешните заинтересирани страни, како
што се последици по угледот и бизнисот на организацијата.
Вреднувањето на значењето на аспектите на животната средина е
релативен концепт и во Матрицата на аспекти на животната средина во Табела
4.1. прикажана е една од методите кои може да се применат за утврдување на
критериумите за вреднување на значењето на аспектите, во која, сите потребни
критериуми се опфатени преку:
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V – Критериуми поврзани со веројатност за појава на аспектот
и неговото влијание, чија оценка се внесува во Колона 6;
P – критериуми поврзани последиците од влијанието на аспектот,
чија оценка се внесува во Колона 7;
Т – критериуми поврзани со траењето (времетраењето) на
влијанието на аспектот, чија оценка се внесува во Колона 8;
К1 – критериуми поврзани со усогласеноста со законските
и други барања, чија оценка се внесува во Колона 11;
К2 – критериуми поврзани со опсегот на аспектот,
чија оценка се внесува во Колона 12;
К3 – критериуми поврзани со можноста за опоравување и времетраењето на
опоравување по појавата на аспектот, а оценката се внесува Колона 13;
К4 – критериуми поврзани со трошоците или добивките кои се последица на
промената на влијанието на аспектот, а оценката се внесува Колона 14;
К5 – критериуми поврзани со јавниот углед и бизнисот на организацијата,
чија оценка се внесува во Колона 15.
Во Матрицата на аспекти на животната средина (Табела VI.1.) е
применета, исто така, една од повеќето постоечки методи за утврдување на
оценките за вреднување на значењето на аспектите која е прикажана во
Табела VI.2. Оценките за значењето на аспектите, Тимот треба да ги донесе со
консензус и да ги внеси во обрасците „Фактори на ризик за животната средина”
и „Останати фактори”, односно во Колона 6, 7 и 8 и Колона 11, 12, 13, 14 и 15.
V – Веројатност за појава
Не постојат изгледи за појава, односно скоро е неверојатно да се појави
(на пример еднаш во 10 години)
Се јавува само во вонредни ситуации и тоа многу ретко (два пати во 10 години)

Оценка
1
2

Се јавува повремено заради екстремно неповолни временски услови: високи
температури, бури, обилни врнежи, опасност од поплави и др. или недисциплина на
вработените или другите учесници во извршувањето на активноста (еднаш годишно)
Се јавува периодично заради неповолни временски услови, недоволна обученост на
вработените или непостоење на соодветни работни процедури (месечно)

3
4

Се јавува при секое извршување на операцијата или активноста (неделно)
P – Последици од влијанието

5
Оценка

Нема последици по животната средина и здравјето на луѓето
Има занемарливи или незабележливи последици
Има осетни и видливи последици по животната средина и здравјето на луѓето
Има серозни, познати последици по животната средина и здравјето на луѓето
Има критични последици по животната средина и здравјето на луѓето
Т – Траење (времетраење) на влијанието

1
2
3
4
5
Оценка

Влијанието постои само при извршувањето на активноста, операцијата или
процесот кои го предизвикуваат аспектот
Влијанието е краткотрајно, т.е. трае кратко време по појавата на аспектот
Влијанието е долготрајно, т.е. трае долго време по појавата на аспектот
Влијанието на аспектот е долготрајно и тоа на пошироко подрачје
Влијанието на аспектот е перманентно
Табела VI.2.а.

1
2
3
4
5

Критериуми за вреднување и рангирање на ризикот по
животната средина
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К1 – Усогласеност со законските барања

Оценка

Организацијата има проактивен однос – ги исполнува сопствените барања
Не постојат законски барања – организацијата ги исполнува само
сопствените барања
Постојат законски барања – организацијата ги исполнува во потполност
Постојат законски барања – организацијата ги исполнува делумно
Постојат законски барања – организацијата не ги исполнува

1
2
3
4
5

К2 – Опсег на влијанието

Оценка

Влијанието е на незначителен простор
Влијанието е ограничено на мал простор во одреден дел од организацијата
Влијанието е раширено по целата локација во рамките на организацијата
Влијанието е проширено надвор од локацијата на организацијата
Влијанието е проширено на регионално подрачје

1
2
3
4
5

К3 – Можност за опоравување и времетраење на опоравувањето

Оценка

Опоравувањето следи веднаш по престанување на постоењето на аспектот

1
2
3
4
5

Опоравувањето бара пократок временски период и помали средства за санација

Опоравувањето бара подолг временски период и умерени средства за санација
Опоравувањето е можно само со превземање на соодветни мерки за санација

Опоравувањето не е можно, се бара трајно одлагање и чување
К4 – Трошоци и добивки од промената на влијанието

Оценка

Можно е да се оствари добивка (со продажба на отпадот и сл.)
Трошоците за намалување на влијанието се мали
Неопходни умерени трошоци за санација
Дефинирани законски регулативи за накнади или значајни трошоци за санација

1
2
3
4
5

Трошоците за трајното опоравување се долгорочни, значајни и тешко согледливи

К5 – Последици по јавниот углед и бизнисот на организацијата

Оценка

Нема последици по угледот и бизнисот на организацијата
Можни се мали последици по угледот на организацијата
Можни се осетни последици по угледот и бизнисот на организацијата
Можни се сериозни последици по угледот и бизнисот на организацијата
Можни се критични последици по угледот и бизнисот на организацијата

1
2
3
4
5

Табела VI.2. Критериуми за вреднување на значењето на аспектите
на животната средина

И за пресметката на значењето на аспектите не постои некој единствен
метод. Еден од методите кои може да се применат за пресметка на значењето
на аспектите е оценување на значењето преку ризикот за животната средина,
бидејќи значењето на одредениот аспект е еквивалентно на нивото на ризикот
кој аспектот или неговото влијание го има врз животната средина.
Сите потребни критериуми кои го одредуваат ризикот за животната
средина се дефинирани во Табела 4.2.а., а нивните оценки, Тимот за животната
средина ги внесува во Матрицата на аспекти на животната средина, во Колона
6, 7 и 8. При тоа, ризикот се пресметува според Равенка (VI.1.) и оценката на
ризикот за животната средина (R) е прикажана во Колона 9:
R=V·P·Т

(VI.1.)
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Од равенката може да се воочи дека ризикот (R) претставува функција
од веројатноста (V), последицата (P) и траењето (времетраењето) (Т) на
влијанието на аспектот.
Рангирањето на ризикот во зависност од вредноста на оценката на
ризикот, како и мерките кои треба да се превземат за елиминирање или
управување со ризикот, се прикажани во Табела VI.3. При тоа, Тимот за
животната средина, рангот на ризикот (RR) го внесува во во Колона 10 од
Матрицата на аспекти на животната средина.
Ранг

Ниво на
ризик

Оценка

Мерки кои треба да се превземат

I

Минимален
ризик

2 – 23

Постои потенцијална можност за минимална загуба, при
што не е потребно да се превземаат никакви мерки.

24 – 47

Постои потенцијална можност за мала, прифатлива
загуба, која не предизвикува потенцијална штета или
значајна повреда. Во овој случај сите вработени и
надворешни учесници и посетители треба да бидат
известени за постоење на ризикот.

48 – 79

Треба да се обезбедат мерки на претпазливост и секој
оној кој што може да биде изложен на ризикот да биде
свесен за него и да користи соодветна заштитна
опрема. Исто така, треба да се обезбеди и постојана
контрола со помош на која ќе се ублажува ризикот врз
животната средина.

80 – 125

Организацијата треба да превземи корективни мерки
што е можно побрзо и доколку е можно, да ја исправи
ситуацијата, а во спротивно треба да ја прекини
активноста која е ризична.

II

III

IV

Мал ризик

Сериозен
ризик

Висок ризик

Табела VI.3. Оценка и рангирање на ризикот на животната средина

Од Табела VI.3. може да се види дека рангирањето на ризикот е помеѓу
2 и 125 каде што 2 претставува најмал ризик а 125 најголем ризик (1 се користи
доколку ризикот не е апликативен). Ризикот кој е рангиран помеѓу 2 и 23 е
означено како минимален ризик (Ранг I), а помеѓу 24 и 47 претставува мал или
прифатлив ризик (Ранг II), и истите се означени како незначајни. Ако вредноста
на ризикот е меѓу 48 и 79, постои сериозен ризик (Ранг III). Ризикот се означува
како висок (Ранг IV), ако неговата вредност е меѓу 80 и 125.
За попрецизно одредувањето на значењето на аспектот на животната
средина и негово рангирање, потребно е да се опфатат и останатите
критериуми дефинирани во Табела 4.2. а оценките за критериумите, Тимот за
животната средина треба да ги внеси во Матрицата на аспекти на животната
средина, во Колона 11, 12, 13, 14 и 15.
При тоа, во Матрицата на аспекти на животната средина, во Колона 16,
според (Равенка VI.2.), се пресметува интензитетот на влијанието на аспектот
(I) кој претставува збир од сите критериуми, со исклучок на критериумот за
веројатност на настанот (V):
I = P + T + K1 + K2 + K3 + K4 + K5

(VI.2.)
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Додека, во Колона 17, според (Равенка VI.3.), се пресметува оценката
на значењето на идентификуваниот аспект на животната средина (Z) кој
претставува производ од веројатноста за појава на настанот (V) и интензитетот
на влијанието на аспектот (I):
Z=V·I

(VI.3.)

Врз основа на оценката пресметана по претходната формула, аспектите
се рангираат според големината на значањето односно влијанието на аспектот,
а рангот на аспектот (RА) се внесува во Колона 18. Во Табела VI.4 е прикажан
начинот на рангирање на аспектот во зависност од вредноста на неговата
оценка, како и мерките кои треба да се превземат за елиминирање или
управување со значајните аспекти.
Ранг

Зачење на
аспектот

Оценка

I

Aспект без
значење

7 – 14

Не треба да се превземаат никакви мерки.

II

Aспект со мало
значење

15 – 30

Потребна е опрезност. Аспектот треба да се
реши со примена на редовните процедури и
напатсвија.

III

Прифатлив аспект

31 – 70

Треба да се превземат мерки за управување со
влијанијата преку пратење и известување.

IV

Значаен аспект

71 – 115

Треба хитно да се превземат мерки за
подобрување на процесот.

V

Критичен аспект

116 – 175

Треба хитно да се превземат мерки за промена
на процесот или да се стопира процесот и да се
прекини активноста.

Мерки кои треба да се превземат

Табела VI.4. Рангирање на аспектите и потребни мерки кои треба
да се превземат за управување со аспектите на животната средина

Од Табела VI.4. може да се види дека рангирањето на аспектот се
движи меѓу вредностите 7 и 175. Доколку вредноста на аспектот се наоѓа меѓу 7
и 14, аспектот нема значење (Ранг I) и не треба да се превземаат никакви
мерки. Аспектот со мало значење (Ранг II) има вредност од 15 до 30, при што е
потребна опрезност и аспектот треба да се реши со примена на редовните
процедури и напатсвија. Ако вредноста на аспектот се наоѓа меѓу 31 и 70,
аспектот е прифатлив (Ранг III), при што треба да се превземат мерки за
управување со влијанијата преку пратење и известување. Понатаму, ако
вредноста на спектот е меѓу 71 и 115, се работи за значаен аспект (Ранг IV) и
треба хитно да се превземат мерки за подобрување на процесот. И на крај, ако
вредноста на аспектот е меѓу 116 до 175, аспектот е критичен (Ранг V) и веднаш
треба да се превземат мерки за промена на процесот или хитно да се стопира
процесот и да се прекини активноста.
Во Матрицата на аспекти на животната средина, Тимот за животната
средина може да искористи и само два критериуми според кои аспектите
автоматски се класификуваат како значајни, без оглед на останатите фактори.
Тоа се:

117

Ако оценката на критериумот за усогласеноста со законските и други барања
– К1 (Колона 11) е 5, што значи дека постојат законски барања кои се
однесуваат на влијанието на аспектот, но организацијата не ги исполнува; и
Ако оценката на критериумот за опсегот на аспектот – К2 (Колона 12) е 5,
што значи дека влијанието на аспектот се протега на регионално подрачје,
односно надалеку и нашироко;
Тимот за животната средина, ги вреднува сите аспекти на животната
средина и тоа, или врз основа на групата критериуми во врска со ризикот за
животната средина, или врз основа на пресметката која ги опфаќа сите
критериуми за вреднување и оценување на аспектот, или врз основа на барем
една максимална оценка од некој од критериумите споменати погоре.
Вреднуваните аспекти ги рангира според проценетото значење и ги прогласува
значајните аспекти со соодветна напомена.
Утврдените значајни аспекти во Матрицата на аспекти на животната
средина, претставуваат појдовна основа за дефинирање на Програмата за
менаџмент со животната средина, во која се опфатени и мерките за
управување со аспектите и подобрување на процесите со цел да се
елиминираат или намалат влијанијата врз животната средина.
Во Табела VI.5. претставени се аспектите кои се значајни во однос на
ризикот кои го имаат по животната средина, а во Табела VI.6. претставени се
аспектите кои се значајни по однос на сите критериуми за вреднување и
оценување на аспектите.
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120

121

122

Табела VI.5. Аспекти со сериозен ризик по животната средина
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124

125

126
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Табела VI.6. Значајни аспекти на животната средина

Процедурата за идентификување и вреднување на аспектите на
животната средина подлежи на преиспитување од страна на највисокото
раководство на организацијата и раководителите на сите сектори и носители на
активностите, операциите и процесите. Покрај тоа, после утврдувањето на
Матрицата на аспекти и ризици, потребно е нејзино преиспитување при
интерните или екстерните проверки, при појава на нови законски и други
барања, нови технологии, нови производи, нови објекти, нови барања на
заинтересираните страни, нови суровини и т.н. Тимот за животната средина на
организацијата е одговорен за периодично преиспитување на аспектите заради
идентификување на измените во извршувањето на активностите, операциите и
процесите кои генерираат нови аспекти, така што значајните аспекти се
ажурираат во согласност со измените на околностите.
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Според тоа, при секоја идентификована промена во организацијата и
нејзиното опкружување која може да има влијание на животната средина, мора
да се изврши идентификација и вреднување на новите аспекти на животната
средина и преиспитување на меѓусебното влијание на веќе идентификуваните
аспекти, а промените треба да се внесат во Матрицата на аспекти.
VI.4.3.2. Процедура за законските и други барања
При воспоставувањето, спроведувањето и одржувањето на ЕМЅ,
организацијата мора да обезбеди да бидат земени во предвид законските и
другите барања со кои таа се согласила а се однесуваат на аспектите на
животната средина. За таа цел, според барањата на ISO 14001, организацијата
мора да воспостави и одржува Процедура за законските и другите барања.
Во Процедурата за законските и другите барања треба да се утврди на
кој начин организацијата треба да ги идентификува и да одржува пристап до
соодветните законски и други барања со кои се согласила дека ќе ги почитува и
на кој начин овие барања се однесуваат на аспектите на животната средина кои
се поврзани со активностите, операциите и процесите во организацијата.
Во Процедурата за законските и другите барања, треба да се опфатат:
Законската рамка во Македонија во однос на Животната Средина,
Законот за Заштита на Природата, Законот за Управување со Отпадот и
Законот за Квалитет на Воздухот;
Останатите домашни закони кои се однесуваат на животната средина;
Управувањето со лиценците;
Регионалните и општинските регулативи за животната средина;
Меѓународните стандарди, закони и директиви (Светска Банка,
Европска Унија, Екваторски Принципи);
Стандардите во индустријата; и
Политиката, начелата, директивите и стандардите на организацијата.
Во Процедурата за законските и други барања, законските барања
имаат сила на обавезна примена, а се однесуваат на било кое барање или
овластување кое се однесува на животната средина и е објавено од страна на
органите на власта, вклучувајќи ги и меѓународните, националните, државните,
градските и општинските власти. Овие барања можат да бидат законски и
подзаконски акти, државни прописи, дозволи, лиценци, наредби од страна на
владините агенции, пресуди на судовите, договори, конвенции, протоколи и т.н.
Законските и другите барања со кои организацијата се согласила претставуваат
минимални барања кои организацијата мора да ги примени во рамките на ЕМЅ.
Покрај нив, во Процедурата за законски и други барања, организацијата
може да имплементира и дополнителни интерни барања кои не се обврзувачки
и се надвор од законските барања, за кои доброволно се согласила дека ќе ги
применува како би ги задоволила своите потреби.Организацијата може да
прифати и спроведи интерни барања заради подобрување на квалитетот на
животната средина, ограничување на видот и количината на гориво, опасните
материи кои се користат, емисијата во воздухот, утврдување на мерки за
штедење енергија, вода, хартија и сл. Тие барања опфаќаат договори со
локалната заедница, договори со корисниците, невладините организации и т.н.
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Со Процедурата за законските и другите барања се обезбедува и
навремена комуникација со вработените во организацијата за промените во
законските и други барања кои треба да се имплементираат во сите
организациски единици чии процеси можат да влијаат на животната средина и
да се достават до сите кои работаат за организацијата или во нејзина корист.
Во Процедурата за законските и другите барања треба да се дефинира
на кој начин информациите за законските и другите барања треба да се
проследат до соодветниот персонал и како спроведувањето на тие барања ќе
влијае на нејзините активности, операции или процеси.
Со цел полесно да се пратат и идентификуваат новите и ревидираните
законски, регулаторни и други барања кои се однесуваат на аспектите на
животната средина а се последица на операциите на организацијата, во
Процедурата се дефинираат и одговорности за припрема на нови или изменети
барања засновани на промените во законските барања, како би можеле да се
превземат мерки за исполнување на променетите барања. При тоа може да се
користат различни извори на информации: националните, регионалните и
меѓународните закони кои се пратат преку Службен весник, кој претставува
средство за јавно информирање и огласување за сите важечки закони.

VI.4.3.3. Процедури за општите и посебните цели и програми
Начинот на утврдување на целите на ЕМЅ и програмите за нивната
реализација, нивното документирање, преиспитување, верификација, како и
нивно спроведување и соопштување, треба да се дефинира со документирани
Процедури за општите и посебните цели и програми на ЕМЅ.
Во Процедурите за општите и посебните цели и програми треба да се
опише на кој начин организацијата треба да ги постави целите за заштита на
животната средина и изработи програмите за нивна реализација. Тие треба да
се утврдуваат континуирано и треба да бидат во согласност со:
Политиката за животна средина;
значајните аспекти на животната средина;
законските и други барања;
финансиските, оперативните и бизнис барањата;
технолошките опции; и
посветеноста на организацијата кон континуираното подобрување.
Во Процедурата за општите и посебните цели најнапред треба да се
дефинира основната цел на ЕМЅ. Без разлика на видот на организацијата,
основната цел на ЕМЅ претставува долготрајно и континуирано подобрување
на ефикасноста на заштитата на животната средина и намалување на
влијанието од работата на организацијата врз животната средина,
минимизирање на отпадот, намалување на оперативните трошоци и т.н.
При поставувањето на општите и посебните цели во Процедурата за
општите и посебните цели, треба да се изврши проценка на секој значаен
аспект на животната средина и Процедурата треба да се имплементира во сите
области на организацијата кои се поврзани со аспектите на животната средина.
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За да се постават целите за животната средина потребно е Матрицата
со прегледот на значајните аспекти на животната средина навремено да се
ажурира и во секој момент да биде актуелна. Општите и посебните цели на
животната средина треба да се прегледуваат и ажурираат и кога:
има промена на законските барања;
има голема промена во активностите; и
при преиспитувањето од страна на раководството.
Со општите цели е опфатена главната цел на ЕМЅ која произлегува од
Политиката на организацијата и претставува достигнување на дефинираната
ефикасност на заштитата на животната средина. Тие ги земаат во предвид
аспектите на животната средина, како и законските и другите барања.
Посебните цели на животната средина се дефинираат на тој начин да
може да се остварат општите цели на организацијата во текот на одреден
временски период. Според тоа, може да се каже дека посебните цели
претставуваат исполнување на барањата за постигнување на дефинираните
општи цели и произлегуваат од главната цел на ЕМЅ.
Целите треба да бидат конкретни и мерливи во одредена временска
рамка, на пример: мерење на количинта на испуштањата или емисиите на
загадувачи во животната средина за одреден временски период. Процедурата
за општите и посебните цели на животната средина претставува основа за
изработка и имплементирање и на Процедурата за мерење и мониторинг.
Ако целите не може да се постигнат, треба да се превземат корективни
мерки: запирање или намалување на испуштањата или емисиите на загадувачи
во животната средина по единица производ, што значи дека Процедурата за
општите и посебните цели на животната средина претставува основа и за
изработка на Процедура за неусогласеност и корективни и превентивни мерки.
Откако во Процедурата ќе се дефинираат целите и нивните показатели
кои се однесуваат на аспектите и влијанијата врз животната средина, треба да
се одредат и одговорните за постигнување на целите за секоја соодветна
функција и ниво на организацијата, да се класифицираат и рангираат аспектите
на животната средина според видот на активностите, операциите или
процесите, да се утврдат мерките за елиминирање, намалување или
управување со аспектите и влијанијата, да се дефинираат носителите на
реализацијата на мерките и потребните средства, ресурси, активности и
временски рамки за остварување на целите.
Понатаму треба да се изработи и Процедурата за програмите за
реализација на целите на ЕМЅ, во која треба да конципираат програмите за
реализација на дефинираните општи и посебни цели.
Со Процедурата за програмите за реализација на целите на ЕМЅ, треба
да се дефинираат одговорностите, изработката, реализацијата и следењето на
реализацијата на програмите за заштита на животната средина, со цел
исполнување на целите на животната средина кои се поставени од страна на
организацијата, како и оние кои ги наметнува како обврски Политиката за
животна средина. Оваа Процедура треба да се применува во сите области на
организацијата кои се во опсег на ЕМЅ и се однесуваат на соодветните аспекти.
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Процедурата за програмите за остварувањето на општите и посебните
цели треба редовно да се ажурира и преиспитува како би се опфатиле новите и
модифицираните активности, операции или процеси. Значи, Процедурата за
програмите за остварување на општите и посебните цели на ЕМЅ претставува
динамички документ, што значи дека со појавата на нови законски и други
барања или со воведувањето на нови технологии, нови производи, опрема,
суровини и слично, треба редовно да се ажурира, односно Процедурата за
програмите за остварувањето на целите треба да се преиспита доколку постои:
промена во активностите или операциите;
промена на аспектите на животната средина;
промена на законските барања;
промена во ресурсите;
промена на Политиката за квалитет на животната средина;
промена на целите за заштита на животната средина;
појава на неусогласености; и
при преиспитувањето од страна на раководството.
Програмите за општите и посебните цели и програми со проценката за
сите неопходни ресурси за нивна реализација, како и анализата на
реализацијата на целите кои се веќе усвоени, претставуваат основен материјал
при секое преиспитување на EMS од страна на највисокото раководство.

VI.4.4.

Воведување и спроведување на ЕМЅ

Откако ќе се утврдат законските и другите барања со кои организацијата
се согласила дека ќе ги применува, откако ќе се дефинира Политиката и целите
на ЕМЅ и програмите за нивна реализација, откако ќе се изработи
конфигурација на сите процеси, се дефинираат клучните процеси а потоа и
останатите процеси, подпроцеси, операции и активности, откако ќе се
идентификуваат аспектите и опасностите и се проценат ризиците кои се
поврзани со нив и на крај се изработи соодветна документација, се пристапува
кон креирање, воведување и спроведување на ЕМЅ, за што е потребно е да се
поседува големо искуство, знаење и соодветни вештини. На Слика VI.4.
прикажани се основните чекори при креирање, воведување, спроведување и
континуирано подобрување на ЕМЅ:
Најнапред треба да се обезбедат потребните ресурси, финансиски и други
средства за воведување, спроведување и подобрување на ЕМЅ, да се
утврди организационата структура и да се дефинираат овластувањата и
одговорностите на највисокото раководство и на сите вработени;
Потоа треба да се обезбеди компетентен персонал, кој треба стручно да се
оспособи и обучи и да се подигне свеста кај сите вработени за
придобивките од имплементацијата на ЕМЅ;
Да се воспостави интерна и екстерна комуникација и консултација во врска
со прашањата поврзани со заштитата на животната средина;
Да се воспостави соодветната документација;
Континуирано да се управува со документацијата;
Да се дефинираат постапките потребни за подготвеност за реагирање во
вонредни ситуации, односно во случај на незгода или несреќа.
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Слика VI.4. Процес на воведување и спроведување на ЕМЅ

VI.4.4.1. Процедура за ресурси, организациона структура,
овластувања и одговорности
Бидејќи секоја организација мора да располага со потребните ресурси
за ефикасно спроведување на утврдената Политика за животната средина, како
и на барањата на EMS, изработката на документирана Процедура за ресурси,
организациона структура, овластувања и одговорности, со која се обезбедува
распределба на доволно финансиски, материјални и човечки ресурси за
воспоставување, имплементација и одржување на Системот за менаџмент со
животна средина, со што се обезбедува и ефикасно управување со аспектите
на животната средина, треба да претставува приоритет на организацијата.
Успешната имплементација, примена, одржување и континуирано
подобрување на ЕМЅ, исто така зависи и од тоа како во Процедурата за
ресурси, организациона структура, овластувања и одговорности, се
дефинирани овластувањата и одговорностите во рамките на организационата
структура. Процедурата за ресурси, организациона структура, овластувања и
одговорности мора да & овозможи на организацијата да обезбеди да
вработените ја превземат одговорноста за аспектите кои ги управуваат на
своите работни места.
При тоа, одговорноста за заштитата на животната средина не ги опфаќа
само вработените чија функција е заштита на животната средина, туки и сите
други вработени чии функции и активности имаат влијание врз животната
средина. Овластувањата, одговорностите и должностите мора редовно & м се
соопштуваат на соодветните вработени во организацијата.
Во Процедурата за ресурси, организациона структура, овластувања и
одговорности треба да се дефинира и инфраструктурата на организацијата,
која ги опфаќа објектите, машините, опремата, енергенсите и другите средства
за работа, на тој начин да инфраструктурата не ја загрозува животната
средина. Во Процедурата за ресурси, организациона структура, овластувања и
одговорности треба:
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да се дефинира локацијата на организацијата, така што нејзината дејност да
одговара во поглед на пејсажот, урбаната средина, вегетацијата и т.н.;
да прописно да се изведат приклучоците на инфраструктурата како:
снабдувањето со вода, енергија, одводот, индустриските канализации и т.н.;
да се дефинира начинот на кој ќе се обезбедат средствата за одржување и
континуирано подобрување на ЕМЅ;
да се обезбеди опремата која се набавува да ги исполнува барањата за
заштита на животната средина;
да се обезбеди да во напатствијата за користење на секоја машина, уред и
друг вид на опрема се додаде и документ во кој се опфатени мерките за
заштита на животната средина.

VI.4.4.2. Процедура за компетентност, стручна оспособеност и свест
Секоја организација мора да применува и одржува документирана
Процедура за компетентност, стручна оспособеност и свест, во која треба да ја
дефинира организационата структура, да изврши систематизација на работните
места и за секое работно место да го дефинира потребното ниво на
компетентност на персоналот кој ги извршува работните задачи во смисол на
нивото на соодветното образованите, знаење и вештини, општи и специјални
обуки и искуството стекнато на работните места во согласност со барањата на
работата која ја извршува.
За таа цел, во Процедурата за компетентност, стручна оспособеност и
свест треба да се идентификуваат потребите од обука и спроведување на
обуката за сите вработени кои ги извршуваат работните активности, операции и
процеси во организацијата. Организацијата мора да изработи програма за
обука и стручно оспособување на вработените од областа на заштита на
животната средина, во зависност од нивното образование, работно искуство и
други специфични барања потребни за даденото работно место. Потоа, треба
да го дефинира начинот на реализирање на обуката и на крај да изврши оценка
на ефикасноста од извршената обука и оствареното ниво на компетентнтост.
Преку обуката вработените треба да се запознаат со барањата на
Политиката и целите на животната средина, законските и други барања кои се
обврзани да ги почитуваат, нивните обврски, значајните аспекти на животната
средина од областа на нивната дејност, реагирањето во случај на незгода,
несреќа или други вонредни ситуации, последиците кои може да настанат во
случај на отстапување од предвидените обврски и сите останати активности
неопходни за успешно функционирање на EMS.
Со Процедурата за компетентност, стручна оспособеност и свест,
организацијата мора да обезбеди и подигање на свеста на сите вработени за
придобивките од исполнувањето на барањата на ЕМЅ и Политиката на
животната средина. Тие мора да ги разберат вредностите кои со себе ги носи
заштитата на животната средина и своите улоги и одговорности во
постигнувањето на усогласеност со барањата на ЕМЅ и Политиката на
животната средина и да го разберат односот меѓу работните активности,
операции и процеси кои ги извршуваат и постоечките или можните значајни
влијанија врз животната средина.
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VI.4.4.3. Процедура за комуникација
За ефикасно спроведување на ЕМЅ, според ISO 14001, организацијата е
обврзана да дефинира, воспостави и одржува документирана Процедура за
комуникација. Комуникацијата може да биде интерна или екстерна, па според
тоа во Процедурата за комуникација треба да се опишат одговорностите и за
интерната и екстерната комуникација поврзана со животната средина во поглед
на ЕМЅ и значајните аспекти на животната средина.
Оваа Процедура се однесува на сите вработени во организацијата,
посебно на оние кои извршуваат задачи кои може да имаат влијание на
животната средина, како и на екстерните сопственици, акционери и други
заинтересирани страни, кои исто така може да имаат влијание на
перформансите во врска со животната средина на организацијата.
Во Процедурата, треба да се дефинира интерната комуникација меѓу
вработените во организацијата, бидејќи со неа се овозможува рано откривање
и утврдување на системските неусогласености и инциденти во врска со
заштитата на животната средина, правовремено решавање на потенцијалните
и реалните проблеми во функционирањето на EMS, навремено и соодветно
известување за резултатите од проверките и мониторингот на квалитетот на
животната средина и од преисптувањето од страна на највисокото раководство.
Целта на интерната комуникација во организацијата е:
да обезбеди да на вработените во организацијата &м е јасно претставенo
значењето на заштитата на животната средина;
да се подигне свеста за придобивките од спроведувањето на ЕМЅ,
вклучувајќи ја и Политиката на животната средина, значајните аспекти на
животната средина, целите и задачите, законските регулативи и
оперативните контроли;
да овозможи активно учество на сите вработените во организацијата за
подобрување на ефикасноста на ЕМЅ;
Во Процедурата за комуникација, интерната комуникација треба да се
дефинира како процес на комуницирање меѓу вработените со различни
функции кои се на исто ниво во организацијата (хоризонтална размена на
информации) и меѓу вработените на различни нивоа (вертикална размена на
информации). При вертикалната размена на податоци, интерната комуникација
во рамките на EMS може да се одвива во две насоки:
највисокото раководство на организацијата &м ги соопштува на вработените
значајните аспекти на животната средина, Политиката за животната
средина, целите, програмите и системските процедури од областа на EMS,
важните настани и достигнувања, како и признанијата за одредени поединци
или групи;
вработените комуницираат со највисокото раководство за информациите и
податоците кои се однесуваат на новите аспекти на животната средина,
статусот на еколошките перформанси, напредокот во остварувањето на
целите, статусот на имплементацијата и ефикасноста на EMS,
специфичните проблеми во врска со животната средина и предлозите како
да се подобри EMS.
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Со документираната Процедура за комуникација е пропишана и
екстерната комуникација меѓу организацијата и заинтересираните страни од
опкружувањето во врска со активностите на организацијата за зачувување на
животната средина. Во Процедурата за комуникација, треба да се пропишани и
дефинирани деталите на екстерната комуникација кои се однесуваат на:
информирање на заинтересираните страни во врска со Политиката за
животна средина и ЕМЅ во организацијата;
преиспитување на промените во законските регулативи и барањата за
контрола;
известувањата за инцидентите во врска со животната средина кои мора да
се пријават;
решавање на прашањата во врска со аспектите на животната средина;
известување за резултатите од проверките и мониторингот на заштитата на
животната средина;
утврдување на комуникацијата со добавуачите, извршителите и договарачите.
Во Процедурата за комуникација, екстерната комуникација треба да се
дефинира како процес на комуникација на организацијата со заинтересираните
страни надвор од организацијата, со цел јавноста да може да ги увиди мерките
кои организацијата ги превзема за да ја подобри ефикасноста на заштитата на
животната средина. Сите податоци во врска со активностите во организацијата
за зачувување на животната средина, резултатите од унапредувањето на
заштитата на животната средина, функционирањето на EMS и други барани
податоци од страна на заинтересираните страни, кои не спаѓаат во деловни
тајни, треба да се соопштуваат јавно и официјално, преку средствата за
информирање.
Податоците кои претставуваат деловни тајни кои се интелектуална
сопственост на организацијата или можат да наштетат на работата и угледот на
организацијата, не смеат да се изнесуваат надвор од организацијата. За
информациите и податоците кои претставуваат деловна тајна на
организацијата, а спаѓаат во доменот на животната средина, одлука за
евентуално соопштување на интерните или екстерните заинтересирани страни,
донесува највисокото раководство.
При екстерната комуникација, посебно внимание треба да се посвети на
соработката со институциите овластени за следење и мерење на остварените
ефекти на заштитата на животната средина, како и со органите на власта кога
станува збор за планирање на мерки при случаеви на опасност, како и анализа
и соопштување на последиците од настанати незгоди и вонредни ситуации и
други прашања поврзани со заштитата на животната средина.

VI.4.4.4. Процедура за документација на ЕМЅ
Иако со Стандардот ISO 14001 не е дефиниран прецизен тип на
документи со кои се дефинира EMS со исклучок на документите за Политиката
и целите на заштитата на животната средина, организацијата мора да изработи
документирана Процедура за документацијата на ЕМЅ во која треба да се
дефинира воспоставувањето на потребната документација во која се опишани
главните елементи на ЕМЅ и нивното меѓусебно дејство.
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При изработката на Процедурата за документацијата на ЕМЅ, на
организацијата & се остава слобода да го избере видот на документите, со
оглед на нејзината големина, видот на дејноста, бизнис културата, нивото на
примена на информатичката технологија и т.н.
Во Процедурата, при утврдувањето на видот на документите,
документацијата треба да се подели во две групи и да се дефинира кои
документи припаѓаат во првата, а кои во втората група. Првата група треба да
ги опфаќа документите кои се дел од ЕМЅ и може да бидат прирачници,
директиви, стандарди, работни инструкции и т.н. Додека, втората група содржи
документи за планирање на ЕМЅ во организацијата, документи кои содржат
резултати од спроведените контроли на ЕМЅ, документи кои содржат податоци
за ефикасноста на заштитата на животната средина и ефикасноста на ЕМЅ.
Според Процедурата за документација, организацијата е обврзана да
одржува интерна и екстерна документација. Интерната документација го
опфаќа Правилникот за QMS и EMS и други работни процедури, напатствија,
процедури за управување со документите на EMS, напатствија за заштита на
податоците и др. Екстерната документација е составена од документи кои ги
опфаќаат националните и меѓународните стандарди, закони и прописи кои се
применуваат во организацијата и други видови на документи кои организацијата
се обврзала дека ќе ги користи.
Без разлика дали документите претставуваат дел од ЕМЅ или ја
покажуваат ефикасноста на ЕМЅ, без разлика дали се интерни или екстерни, во
Процедурата за документација на ЕМЅ треба да се опфатат и дефинираат сите
видови на документи, со цел да се обезбеди оперативна и структурна поделба
на документацијата која се користи за да се следат важните законски и други
барања за време на активностите, операциите и процесите во организацијата,
посебно на оние кои може да имаат значајни влијанија врз животната средина.
Со цел да значајните влијанија се доведат до пропишаните услови, во
оваа Процедура треба да се утврдат документирани постапки и работни
напатствија за извршување на активностите кои се поврзани со значајните
аспекти на животната средина. Според тоа, во Процедурата при дефинирањето
на документацијата за заштита на животната средина, посебно треба да се
води сметка за функциите, активностите, операциите и процесите, кај кои
одсуството на документираните постапки и останата работна документација би
можело да доведе до нарушување на обврските превземени од Политиката за
заштита на животната средина.
Целокупната документација треба да биде расположива, навремено
ажурирана, погодно одржувана, читка, лесна за идентификација и да се чува до
предвидениот временски период.

VI.4.4.5. Процедура за управување со документацијата
Организацијата мора да воспостави, примени и одржува документирана
Процедура за управување со документацијата на ЕМЅ заради ефективно
имплементирање на барањата на ЕМЅ во организацијата.
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Процедурата за управување со документацијата мора да претставува
работна рамка, (англ. frame work) за управување со документите кои без
разлика дали се во вид на хартија, фотографија, електронска форма и т.н. мора
да бидат читки, лесно разбирливи и достапни до оние кои ги користат
информациите содржани во нив.
Оваа Процедура се однесува на сите Процедури дефинирани со ЕМЅ,
но и на останатите стандардни процедури, оперативни процедури, помошни
формулари и сите други прирачници, напатствија и спецификации потребни за
имплементација на одредбите на ЕМЅ. Во Процедурата за управување со
документацијата треба да е пропишана и набавката, користењето и
ажурирањето на екстерните документи, кои може да бидат закони и прописи во
земјата и земјите увозници, национални и меѓународни стандарди и т.н. Со
Процедурата треба да се опфатат следните документи:
Политиката за животната средина;
Процедурата за документација на ЕМЅ;
документираните правилници и директиви;
интерната и екстерната извршна документација;
контролната и техничката документација;
инструкциите за извршување на активностите и операциите, напатствијата
за безбедноста, документи кои го содржат описот на рабоните задачи,
прописите за одредени организациони оддели и т.н.
Во Процедурата за управување со документацијата треба да е
дефиниран редоследот за ракување и управување со документацијата и
одговорноста на вработените во организациските единици на организацијата
задолжени за изработка, означување, одобрување, ревизија, координација,
чување, дистрибуција, одржување, неважност и отстранување на документтите.
Документите треба да се идентификуваат преку називот и шифрата на
документот, датумот на издавање, статусот на измена и издание и овластеното
лице за издавање, проверка и одобрување.
Пред издавањето, документацијата треба да ја проверат и одобрат
овластените лица според Процедурата за управување со документацијата.
Секој документ треба да има јасно означен моментален статус на издание со
кој се спречува користење на застарени или неважечки докуменати. Важечките
изданија на соодветните документи се ставаат на располагање на сите лица
кои извршуваат активности значајни за успешното функционирање на EMS.
Додека застарените документи се ставаат вон употреба и се повлекуваат од
сите места на користење.
Со Процедурата за управување со системската документација треба да
е пропишан и начинот за спроведување на измените во документите на EMS.
Измените на документите ги преиспитуваат и одобруваат истите носители на
функции или организациски делови, кои вршеле преиспитување и одобрување
на оригиналното издание. Во зависност од видот на документите, како и од
обемот на измените кои се вршат, измените се идентификуваат во самиот
документ, на начин со кој ќе се спречи користењето на неважечките документи.
По утврдениот број на измени, документите повторно се издаваат.
Примателите на изменетите документи се должни застарената верзија на
документите да ја вратат до издавателот, кој треба веднаш ја униши.
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Во Процедурата за управување со документацијата треба да се
дефинира и контролата на документите која треба да се врши повремено или
при значајни промени во ЕМЅ во организацијата, после што треба повторно да
се потврди соодветноста на документацијата. Според тоа, може да биде
неопходна изработка на нова документација и тоа како резултат на промени во:
опремата или процесите;
значајните аспекти на животната средина;
законските прописи; и
корективните и превентивните мерки.
Секој документ кој се смета за контролиран во Систем за управување со
животна средина, мора да ги содржи следните информации:
датум на ревизија;
број на ревизија; и
одобрување.
Застарените документи задржани за научни, законски или контролни
барања се означуваат со: „ЗАСТАРЕНИ” или „НЕВАЖЕЧКИ”.

VI.4.4.6. Процедура за управување со операциите
Според Стандардот ISO 14001, организацијата мора да воспостави,
примени и одржува и документирана Процедура за управување со операциите,
без која би можело да има отстапување од Политиката на животната средина и
општите и посебните цели и задачи на ЕМЅ во организацијата.
Во Процедурата треба да се опише процесот на управување со
операциите кои се поврзани со аспектите на животната средина, со цел да се
минимизираат или елиминираат потенцијалните влијанија на животната
средина и треба да се применува на сите критични операции и активности во
организацијата кои имаат или може да имаат значајни аспекти на животната
средина. Со оваа Процедура треба да се пропишат и сите одговорности на
вработените кои ги извршуваат таквите операции и активности, со посебен
нагласок на превенцијата од несакани случувања. Сите вработени треба да се
запознати со своите обврски дефинирани со оваа Процедура и обврзани се
доследно да се придржуваат кон неа. Целта на управувањето со операциите
врз кои се применети мерките за заштита на животната средина претставува:
управување со проценетите ризици по животната средина;
обезбедување на усогласеност со соодветните законски и други барања од
областа на животната средина;
остварување на утврдените цели од областа на животната средина;
елиминирање или намалување до најмала можна мерка на ризиците по
животната средина.
При тоа, клучните карактеристики на операциите, кои претставуваат
причини за аспектите на животната средина треба да се документирани во
техничката документација и во Матрицата на аспекти на животната средина, за
да се овозможи нивно извршување под контролирани услови и да се осигура
дека тие се извршуваат со дозволен низок ризик и влијание.
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При изработката на Процедурата, треба да изработат спецификации на:
Производните процеси, така да тие се одвиваат под контролирани услови и
на сите активности или операции во организацијата кои може да имаат
корисно или штетно влијание врз животната средина, како што се
операциите во процесот на производство или реализирање на услуги,
карактеристични технологии, операции во процесот на одржување,
транспорт, канцелариска работа, и т.н.
Сите составни елементи на производите во текот на нивниот животен век
кои може да имаат корисно или штетно влијание врз животната средина, а
тоа се суровините кои претставуваат влезни компоненти во производот,
енергенсите,
потрошните
материјали,
опасните
материи,
инфраструктурата, опремата со која се работи, резервните делови,
амбалажата, отпадот, емисиите, изливите, испуштањата и т.н.
Суровините и услугите кои може да имаат корисно или штетно влијание врз
животната средина кои организацијата ги набавува, при што организацијата
е одговорна испорачателите на суровини и услуги, да ги запознае со
барањата кои се релевантни за EMS и кои се должни да ги исполнат во
текот на соработката. На овој начин се врши превенција на појавувањето
на индиректни аспекти на животната средина во организацијата.
Вонредните ситуации кои може да имаат корисно или штетно влијание врз
животната средина, како пожари, поплави, експлозии, опасности и ризици
кои може да доведат до загрозување на здравјето на вработените,
оштетување на имотот или нарушување на работната средина или
комбинација на сите, но и предвидени вонредни ситуации како што се
вклучувањата, т.е. пуштањата во погон и т.н.
Сите суровини, материјали и енергенси кои се процесираат, а посебно
опасните материи кои може да имаат значајно влијание врз животната
средина во организацијата, нивните физички и хемиски карактеристики.
При тоа, треба да се изврши идентификацијата на опасностите, мерките за
прва помош, мерките против палење, изливање, условите на ракување и
складирање, мерките за лична заштита, податоците за отровноста,
условите за складирање, информациите за транспорт, информациите за
прописите и сите останати информации неопходни за безбедна употреба
на набавените суровини, производи и услуги.
Правилното користење на опремата за производство која ги опфаќа
постројките, машините и нивните енергенси и јасно дефинирање на
работните услови. Спецификацијата треба да содржи работни напатствија
во кои се пропишани активностите за правилно и безбедно ракување со
производните средства како не би се загрозила ни животна средина ни
здравјето ни безбедноста на вработените.
За да се избегнат можните грешки при реализирањето на операциите
во процесот на производство, кои би можеле негативно да влијаат врз
квалитетот на производите, животната средина, здравјето и безбедноста на
вработените, во Процедурата за управување со операциите, посебно внимание
треба да се посвети на следењето и управувањето со параметрите на
операциите, процесите и карактеристиките на производите. Во Процедурата за
управување со операциите треба да се изврши и верификација на квалитетот
на операциите, процесите, производите, материјалите и условите на околината.
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Овие активности треба да се дефинираат и пропишат со плановите за
квалитет и да се документираат преку:
Процедурите за планирање на контролата и испитувањата, како и преку
технолошката документација за производните операции и посебните
напатствија кои ги пропишуваат методите и активностите за мерење,
контрола и мониторинг при одвивањето на процесите (приемна, процесна и
завршна контрола).
Процедурите за проверка на целокупната опрема и инструменти во
процесот на производство, во поглед на точноста, прецизноста и
способноста. За таа цел, документираните Процедури за проверка на
опремата и инструментите треба да ги содржат сите технички податоци
неопходни за контрола и испитување на производите во одредена фаза на
процесот на производство.
Процедурите во кои се пропишани методите и начинот за ракување и
заштита на суровините и готовите производи. Целта на овие документи е
да се обезбеди користење на соодветна амбалажа, соодветни транспортни
средства и безбедно ракување со производите, при што посебно внимание
е посветено на спречувањето на изливања на хемикалии.
Процедурите во кои се дефинирани
начините за складирање на
суровините, полупроизводите и готовите производи. Со овие Процедури се
дефинираат условите и сите останати детали потребни за безбедно и
сигурно складирање на суровини, нуспроизводи и производи.
Процедури за управување со отпадот и со опасните материи во кои се
пропишани начините на управувањето со вкупниот отпад и отфрлените
производи во организацијата, како и со емисиите во воздухот, водата и
земјата кои се последица од процесите во организацијата, на кои треба да
му се посветува посебно внимание.

VI.4.4.6.1. Процедура за управување со спроведувањето на комплексни
топлинско механички испитувања на Блоковите во ТЕ „Битола”

ПРОЦЕДУРА
за спроведување на комплексни погонски топлинско механички испитувања
на блоковите во ТЕ „Битола”
1.
1.1.

1.2.

Цел:
Оваа процедура го опишува процесот на спроведување на комплексни
погонски топлинско механички испитувања на блоковите и на
аспектите на животната средина во ТЕ „Битола”.
Со оваа процедура се пропишува начинот на снимање на режимот на
работа на блокот и топлинската и механичката состојба на главната
опрема, со цел да се обезбедат подлоги за проверка на режимот на
работа на главната опрема, да се обезбедат подлоги за проверка на
режимските карти, да се утврди снагата и производството на
електрична енергија на клеми на Генератор, да се утврдат аспектите
на животната средина, да се констатираат недостатоците и предложат
соодветни мерки за подобрување на квалитетот на животната
средина.
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2.

Подрачје на примена:

2.1.

Процедурата ја применуваат вработените во Секторот за
производство и сменскиот експлатационен персонал задолжен за
водење на процесот на производство на електрична енергија,
вработените во Службата за техничка сигурност и Одделението за
заштита на животната средина, Службата за мерење, управување и
регулација (МУР) – технолошки мерења и вработените во Секторот за
одржување на постројките, уредите и опремата на блоковите.

2.2.

За доследна примена на оваа процедура одговорни се: Главниот
инженер на службата Аналализа на процес и дијагностика (АПД),
Раководителот на Сектор производство и Техничкиот директор на ТЕ.

3.

Одговорности:

3.1.

Техничкиот директор на ТЕ е одговорен:
• да побара и одобри испитување на топлинската и механичката
состојба на главната опрема на Блоковите и на аспектите на
животната средина, согласно Програмата на ПЕ – ТЕ „Битола”.

3.2.

Главниот инженер на АПД е одговорен:
• да изработи Оперативна процедура за спроведување на комплексно
погонско топлинско механичко испитување на блоковите во
ТЕ „Битола” и идентификација на аспектите на животната средина.
• да осигура дека процедурата е идентификувана, развиена и
ефективно имплементирана и дека соодветните ресурси се погодно
доделени.
• да обезбеди повратни врски со сите служби и организациски
оддлеленија кои учествуваат во испитувањето.

3.3.

Раководителот на Сектор производство е одговорен:
• да обезбеди помош потребна за имплементација и примена на
соодветната оперативна процедура.

3.4.

Сите учесници во испитувањето се одговорни:
• за доследно исполнување на нивните одговорности дефинирани во
Оперативната процедура за спроведување на испитување на
блоковите и идентификација на аспектите на животната средина во
ТЕ „Битола”.

4.

Оперативна процедура:

4.1.

Според Планот и Програмата на Сектор производство на ТЕ „Битола”,
Службата за АПД има обврска да изврши испитување на топлинската и
механичката состојба на главната опрема на Блоковите и на аспектите
на животната средина во ТЕ „Битола”.

4.2.

За таа цел, Главниот инженер на АПД изработува Оперативна
процедура за спроведување на комплексно погонско топлинско
механичко испитување на блоковите и аспектите на животната
средина во ТЕ „Битола” и ја доставува до раководството на ТЕ и сите
учесници во испитувањето. Во процедурата ги дефинира:
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• датата на испитувањето и предвиденото време за испитување кое
подлежи на толеранција од +90 минути;
• потребните припреми за испитување на блоковите;
• организацијата на испитувањето на блоковите;
• потребните извештаи кои треба да ги припреми;
• спроведувањето на превентивното одржување.
4.3.

Главниот инженер АПД, Оперативната процедура за спроведување на
испитувањето на блоковите и аспектите на животната средина, ја
доставува на одобрување до Техничкиот директор на ТЕ.

4.4. Припреми на блокот за испитување
4.4.1. Контрола на мерните инструменти:
• Вработените во Службата АПД вршат проверка на исправноста и
точноста на преносните инструменти за мерење на неелeктрични
величини на лице место.
• Главниот или одговорните инженери на АПД изработуваат
Спецификација на инструментите кои подлежат на посебна
проверка бидејќи се посебно важни за утврдување на
перформансите на котелот и турбинската постројка, (Прилог 1).
Спецификацијата ја доставуваат до главните инженери на Службата
генератор, возбуда, заштита (ГВЗ) и Службата МУР (p, t, Q, H
мерења).
• Према приложената спецификација, вработените во службите ГВЗ и
МУР, до почетокот на испитувањето вршат контрола на мерните
инструменти и припремаат извештај за точноста на инструментите,
одстапувањата и грешките, кој го доставуваат до Главниот или
одговорните инженери на АПД.
• Главниот или одговорните инженери на АПД, навремено го
известуваат (телефонски) Раководителот на Хемиско технолошката
служба (ХТС) да изврши проверка на кислородомерите К-258 и
К-259 најкасно до почетокот на испитувањето.
• Раководителот на ХТС организира проверка на кислородомерите
К-258 и К-259 со Орсат апарат и доставува споредбен извештај за
покажувањето на инструментите во Блок Командата (БК) и на лице
место и го доставуваат до Главниот или одговорните инженери АПД.
4.4.2. Припрема на Системот за автоматско водење на блокот СППА– Т3000:
• Главниот или одговорните инженери на АПД изработуваат Протокол
за спроведување на записи од Системот за автоматско водење на
блокот СППА – Т3000, на потребните параметрите за утврдување на
топлинската и механичката состојба на главната опрема на Блокот,
(Прилог 2) и го доставува до Систем инженерот на блокот.
• Систем инженерот ги спроведува записите во Системот СППА –
Т3000 и по завршувањето на испитувањето, формира Excel
документ со сите записи со средна вредност за секој параметар, кој
го доставува до Главниот или одговорните инженери на АПД во
електронска форма (USB, CD, DVD) по завршување на
испитувањето.
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4.4.3. Комплетирање и инструктажа на екипите, оперативниот персонал и
набљудувачите:
• Главниот или одговорните инженери на АПД го известуваат
(писмено, усно, телефонски) Раководителот на производство да
додаде потребен број на ракувачи на котел, ракувачи на турбина и
општи работници кон персоналот на АПД, заради непречено
спроведување на испитувањето.
• Раководителот на производство ги обезбедува потребните ракувачи
и работници, ги известува (лично) за нивното учество во
испитувањето и ги упатува во Службата АПД за нивна понатамошна
инструктажа.
• Главниот инженер на АПД ги комплетира екипите кои се потребни за
спроведување на испитувањето.
• Одговорните инженери на АПД вршат инструктажа на екипите,
оперативниот персонал и набљудувачите.
4.4.4. Параметри на испитниот режим за комплексното испитување:
• Режимот на работа на блокот го води оперативниот персонал
според инструкциите за работа. Со цел пред испитувањето и за
време на испитувањето да има стабилизиран режим на работа на
блокот, до почетокот на испитувањето треба да бидат завршени
следните активности:
– Да се оптовари котелот со 700 [t/h] проток на напојна вода
по инструмент К-162 и да се стабилизира снагата на блокот
максимум до 234,3 [MW] без употреба на мазут како основно
гориво;
– Реактивна снага на клеми на генератор до 95 [MVAr];
– Температура на примарна и секундарна пареа: 540 [0С] / 540 [0С]
плус / минус 2 [0С];
– Притисок на свежата пареа пред турбина 130 [at] по инструмент
М-22;
– Другите параметри на режимот на блокот според важечките
инструкции за работа;
– Блокот работи по полна проектна топлинска шема со вклучена
регенариција за низок и висок притисок;
– Циркулационите пумпи оптеретени до максимум: 106-108 [A];
– Бункерите полни со јаглен со уедначен квалитет;
– Погонски спремни и во работа сите шест млина;
4.4.5. Во колку се оцени дека режимот на работа на блокот е
репрезентативен се започнува со снимање на испитниот режим.
4.5. Организација на испитувањето
4.5.1. Ispituvaweto go dozvoluva Tehni~kiot Direktor na TE posle
zavr[uvaweto na periodot na pripremite na blokot za kompleksnoto
ispituvawe, instrukta`a na operativniot personal i nabquduva~ite.
4.5.2. Glavniot in`ener na APD vr[i pregled i ocenka na
reprezentativnosta na re`imot na rabota na blokot sledej]i gi
instrumentite vo BK i go soop[tuva po~etokot na ispituvaweto na
prisutnite ekipi zadol`eni za ispituvaweto, koi ponatamu go
soop[tuvaat na ostanatite u~esnici (li~no ili telefonski).
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4.5.3. Vo ispitniot pogon u~estvuva celokupniot sostav na TE vo ramkite na
svoite dol`nosti po postojnata organizaciona [ema:
• Operativno rakovodstvo so ispituvaweto vr[i Rakovoditelot na
proizvodstvo.
• Tehni~ko rakovodstvo so ispituvaweto vr[i Glavniot in`ener na
APD.
• Rakovoditel so ispituvaweto na turbopostrojkata e Odgovorniot
in`ener na APD za turbina, a so ispituvaweto na parogeneratorot
Odgovorniot in`ener na APD za kotel.
• Re`imot na rabota na blokot go vodi operativniot personal na
smenata koj pri ispituvaweto raboti po va`e~kite instrukcii za
rabota.
• Personalot na BK redovno si gi vodi Dnevnite izve[tai za kotel,
turbina i generator, uredno, to~no i potpolno po definiraniot
raspored vo neparnite ~asovi od denot.
4.5.4. Sistemot СППА – Т3000 spremen za sproveduvawe na zapisite prema
prethodno pripremenite protokoli:
• Sistem in`enerot go aktivira zapi[uvaweto na parametrite vo
sistemot СППА – Т3000 i go prosleduva na site parametri na sekoi
30 sekundi za vreme na ispituvaweto. Po zavr[uvawe na zapisot,
formira Excel dokument so site zapisi i sredna vrednost od
izmerenite vrednosti za sekoj parametar, кој по завршувањето на
испитувањето го доставува до Главниот или одговорните инженери
на АПД во електронска форма (USB, CD, DVD).
4.5.5. Za vreme na zapisot na SPPA-T3000 sistemot, ostanatite ~lenovi na
timot za ispituvawe vr[at ra~en zapis na potrebnite neelektri~ni
mereni parametri po tabeli na lice mesto. Vo ovoj period se vr[at i
merewata so prenosnite instrumenti (merewa koi ne se vgradeni vo
blo~nite merewa). Zapisite se vodat uredno, ~itko i potpolno i po
zavr[uvaweto na ispituvaweto se predavaat na vrabotenite vo
Slu`bata APD:
• Rakovoditelot na proizvodstvo organizira vonredni zapisi na
sostojbaта na blokot vo ispitni табели podgotveni za taa namena od
Службата АПД (Прилог 3), а Главните инженери на АПД ги
организираат мерењата со преносните инструменти:
– Rakovoditelot na ispituvaweto vr[i zapis na broilata za
proizvedena elektri~na energija na klemi na Generatorot na
po~etokot i krajot na ispituvaweto;
– Rakovoditelot na HTS organizira zemawe na redovni probi na
jaglenot, pepelta i [qakata na po~etokot i krajot na испитниот
re`im;
– Paralelno so po~etokot na zapisite se vr[i merewe na
температурата и sodr`inata na CO i O2 pred RVP i po dimnite
ventilatori. Izvr[itel: Ma[inski tehni~ar APD so pripomo[
na 1 ili pove]e op[ti rabotnici;
– Paralelno so po~etokot na zapisite, pri mereweto na kislorod
po VDG se vr[i merewe i na pritisokot na dimnite gasovi na vsis
i potis na VDG i polo`bata na sprovodniot aparat na lice mesto.
Izvr[itel: Dvajca Tehni~ari APD;
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– Dozimetrija se izveduva
edna[ vo tekot na
re`imot.
Izvr[itel: Odg.in`.APD za kotel ili Ma[.tehn.APD;
– Pirometrija se izveduva
edna[ vo tekot na
re`imot.
Izvr[itel: Odg.in`.APD za kotel ili Ma[.tehn.APD;
– Merewe na koli~inata na [qaka и температурата во
одшљакивачот se vr[i edna[ vo текот на испитниот режим.
Izvr[itel: Dvajca tehni~ari APD so припомош на работникот кај
отшљакивачот;
– Merewe na vibracionata sostojba na turboagregatot se vr[i
edna[ vo текот на re`imot. Se snimaat sumarnata vrednost i
komponentite na 1 i 2 harmonik. Za ovaa aktivnost e zadol`en
Odg.in`.APD za vibracii;
– Воздухот на ежектори од кондензаторот na turbinata se meri
edna[ vo текот на re`imot. Izvr[itel: Ma[.tehn.APD;
– Kontrola i snimawe na re`imot na rabota na kulata se врши
непосредно пред почетокот на испитниот режим. Izvr[itel:
Odg.in`.APD za turnina ili Ma[.tehn.APD;
– Запис на температурната состојба на кондензаторот и системот
за разладна вода со инфрацрвен инструмент се врши непосредно
пред почетокот на испитниот режим. Izvr[itel: Odg.in`.APD za
turбina ili Ma[.tehn.APD;
– Во текот на режимот ракувачот на Електро Команда организира
запис на лице место на температурите на маслото на
трансформаторите 2Т и 12Т. Постапката ја води Одг.инж.АПД;
– Табелите за испитување на блокот бр. 1, 2 и 3 ги пополнуваат
ракувачите на турбина или котел, доделени од Раководителот на
производство;
– Temperaturata, vla`nosta i pritisokot na nadvore[niot vozduh
se merat на почетокот и крајот на испитниот режим. Извршител:
Маш.техн.АПД;
4.5.6. Glavniot in`ener na APD, do kolku tehni~kata sostojba na opremata
obezbedi kontinuirana rabota i ne se pojavi potreba od snimawe na
dopolnitelni re`imi, soop[tuva deka ispituvaweto zavr[uva, po
[to:
• blokot se predava vo redovna eksploatacija po dispe~erski
dijagram na optovaruvawe;
• site u~esnici vo ispituvaweto koi vr[at ra~en zapis na
potrebnite neelektri~ni mereni parametri na lice mesto, po
zavr[uvaweto so ispituvaweto gi predavaat na vrabotenite vo
Slu`bata APD.
• Oдговорните инженери на АПД ги собираат сите записи кои се
извршени во припремени табели или се запишани во облик кој го
избрал извршителот на записот и ги сместуваат во соодветни папки
и регистри за таа намена.
4.5.7. Glavniot in`ener na Oddelenieto za za[tita na `ivotna sredina,
navremeno go izvestuva Dru[tvoto za tehnolo[ki i laboratoriski
ispituvawa, proektirawe i uslugi „ТЕХНОЛАБ” DOO Skopje da
izvr[i snimawe na kvalitetot na ambientniot vozduh vo РЕК
„Битола”, vo tekot na ispitniot re`im.

146

4.5.8. „ТЕХНОЛАБ” go vr[i snimaweto i priprema izve[taj, vo koj dava
ocenka na najdenata sostojba na kvalitetot na ambientniot vozduh vo
odnos na koncentracijata na sulfurdvooksid (SO2) i ~ad [to se
o~ekuvaat kako zagaduva~ki supstancii vo periodot na ispituvaweto
i navremeno go predava na Glavniot in`ener na Oddelenie za
za[tita na `ivotna sredina.
4.5.9. Glavniot In`ener na Slu`bata za tehni~ka sigurnost (STS) e
zadol`en da organizira zemawe mostri na voda od povr[inskiot
recipient vo okolinata na РЕК „Битола” vo tekot na ispitniot re`im,
da izvr[i analizi na zemenite mostri od monitoring stanicite i
primerocite od otpadnite vodi vo spostvenata laboratorija i da
pripremi izve[taj za sostojbata na vodite koj zaedno so izve[tajot od
„ТЕХНОЛАБ” go predava na Slu`bata APD, rakovodstvoto na
kombinatot, rakovodstvoto na TE i Ministerstvoto za `ivotna
sredina i prostorno planirawe.
4.6. Извештај
4.6.1. Службата АПД има обврска да припреми извештај од испитувањето на
топлинската и механичката состојба на главната опрема на Блокот во
кој ќе ја утврди моменталната техничка состојба и работоспособност
на Блокот, фиксирање на работните параметри и формирање на
референтна состојба за работата на истиот, одредување на слабости
во перформансите и механичката состојба, што заедно со останатите
испитувања што ги вршат останатите служби ТЕ и книгата за дефекти
ќе послужи како основа за планирање на експлоатацијата и
одржувањето.
4.6.2. Во извештајот ги презентира и аспектите на животната средина,
констатира недостатоци и предложува соодветни мерки за
подобрување, врз основа на Извештајот за квалитетот на
амбиенталниот воздух добиен од Глав.инж. на Одд. за заштита на
животна средина и Извештајот за квалитетот на отпадните води
добиен од Глав.инж на Служба за техничка сигурност.
4.6.3. Извештајот се доставува до Раководителот на производство и откако
тој го одобри, се доставува до раководството на ТЕ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Direktor TE
Tehni~ki direktor TE
Rakovoditel na proizvodstvo
Rakovoditel na odr`uvawe
Glaven in`.MUR (p, t, Q, H merewa)
De`urni (smenski) in`eneri
Glav.in`.Eksploatacija
Bлок Kоманда (БК)
Rakovoditel na HТС
Глав.инж.Заштита на животна средина
Глав.инж на СТС
Систем инжерот на блокот
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4.7. Спроведување на превентивно одржување
4.7.1. Од извештаите од испитувањата спроведени врз постројките и
опремата на блоковите на ТЕ „Битола”, посебно од konstatiranite
nedostatoci i predlo`enite merki za podobruvawe, зависи и доменот
на превентивното одржување.
4.7.2. Поднесените извештаи се разгледуваат од страна на Стручниот
колегиум на ТЕ. Посебно внимание се обрнува на дадените забелешки
и насоките како да се постапува за тие да се елиминираат. Според нив
се задолжуваат Раководителите на одржување и производство да
формираат комисии, кои секоја во својот ресор ќе работи за изнаоѓање
на решение за отстранување на забелешките. Се донесуваат одлуки
за превземање на потребните мерки, се прави записник за донесените
одлуки и се дава на извршување на соодветниот персонал.
4.7.3. Секторот за одржување изготвува Програма за планирани активности
за тековното превентивно одржување во координација со Секторот за
производство, а го разгледува „стручниот колегиум” и се доставува на
одобрување до Директорот и Техничкиот директор на ТЕ.
4.7.4. Согласно Програмата за планираното превентивно одржување,
одговорниот инженер со работниците од одржување вршат контролни
и планските прегледи.
4.7.5. При извршување на работите, одговорниот инженер за одржување или
раководителот издава Работен налог (Прилог 4) во кој ја пишува
работата која треба да се изврши и извршителите.
4.7.6. Одговорниот инженер за одржување (врз основа на Работниот налог)
издава Барање дозвола за работа (Прилог 5). Барањето дозвола за
работа го пополнува оперативниот носител на работата (инженер,
техничар, бригадир) и го доставува до ракувачот (диспечер) на
постројката. Ако работата бара застој или посебни мерки за заштита,
го доставува и до Производство (Главниот оператор). Ако планираната
работа не бара застој или посебни мерки на заштита овој чекор може
да се прескокне.
4.7.7. По налог на ракувачот се врши обезбедување на соодветниот погон од
страна на соодветната служба која треба да го обезбеди работното
место. На основа применото Барање дозвола за работа, операторот
врши обезбедување на работното место и издава Дозвола за работа
(Прилог 6) во која ги запишува
превземените заштитни мерки.
Одговорниот инженер за одржување со свој потпис потврдува дека ја
примил Дозволата за работа. По обезбедувањето на погонот се
одобрува почеток на работата со потпишување на образецот Барање
дозвола за работа од обезбедувачот и ракувачот на постројката. По
завршената работа, лицето кое барало обезбедување на погонот
треба да го затвори Барањето за дозвола за работа, а ракувачот да
даде налог да се врати погонот во првобитната состојба.
4.7.8. Одговорниот инженер за одржување во Дозволата за работа пишува
Известување за завршена работа.
4.7.9. Производство (Главниот оператор) ја затвора Дозволата за работа и
еден примерок му дава на одговорниот инженер за одржување,
предходно повлекувајќи ги заштитните мерки. Одговорниот инженер и
главниот оператор го затвараат и Барањето дозвола за работа.

148

4.7.10. По завршување на работите од одржување, работното место се
чисти од донесениот алат, прибор и другите РДМ.
5.

Документација:

5.1.

Прилог 1: Спецификација на инструменти кои подлежат на посебна
проверка.

5.2.

Прилог 2: Протокол за спроведување на записи од Системот за
автоматско водење на блокот СППА – T3000.

5.3.

Прилог 3: Мерни табели при испитување на блокот (Табела-1,
Табела-2 и Табела-3).

5.4.

Прилог 4: Работен налог.

5.5.

Прилог 5: Барање дозвола за работа.

5.6.

Прилог 6: Дозвола за работа.
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Прилог 1
Спецификација на инструменти кои подлежат на посебна проверка
M E R K I
Za podgotovka na sistemot za merewe na Blokot za pogonski ispituvawa koi se
planirani da se sprovedat na наведената дата и период на испитување.
Kontrolata na instrumentite da bide zavr[ena najkasno do po~etokot
na ispituvaweto.
So cel da se podgotvi sistemot za merewe na blokot za kompleksno
ispituvawe prema predhodnata programa neophodno e da se изврши преглед и
контрола на мерните точки потребни за испитување на Блокот дадени во
следната табела:
Slu`ba za G V Z
1. Aktivna snaga na klemi na Generator;
МУР-служба (Технолошки мерења)
2. K-1, K-2 temperatura na primarnata parea posle kotelot;
3. K-10 temperatura na sekundarnata parea posle kotelot;
4. M-1, M-2 temperatura na primarnata parea pred turbinata;
5. M-3, temperatura na sekundarnata parea pred turbinata;
6. M-5, М-4.16 temperatura na primarnata parea po CVP;
7. M-12 to~ki od 1 do 9, temperaturi na parea, voda i maslo;
8. М-177 температура на пареа кон ПНД-2;
9. K-160, K-161 protok na sve`a parea kon turbina po granki;
10. K-163, K-164 protok na napojna voda kon kotel po granki;
11. K-162 vkupen protok na napojna voda kon kotel;
12. K-109 pritisok na napojnata voda pred kotelot;
13. K-102, K-103 pritisok pred VV;
14. M-22 pritisok na primarnata parea pred turbina;
15. M-27, M-28, M-29, M-30 pritisok na pareata po RV CVP;
16. M-31 pritisok na pareata vo komorata na regulacioniot stepen na CVP;
17. M-34.1 pritisok na pareata na izlez od CVP;
18. M-34.2 pritisok na sekundarnata parea pred SV CSP;
19. M-63 vakum vo kondenzatorot na turbinata;
20. M-44 pritisok vo komorata na [esto odzemawe.
Ovie instrumenti se osobeno va`ni za utvrduvawe na performansite na
kotelot i turbinskata postrojka i zatoa podle`at na posebna proverka.
Za celokupno i iscelno ispituvawe potrebno e da bidat vo ispravna
funkcija site merni krugovi.
Data: ___________ god.
ТЕ „Битола”
Dostaveno do :
1 Glaven In`.ГВЗ
2 Glaven In`.MUR (p, t, Q, H merewa)

Glav.In`.APD,
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Прилог 6

VI.4.4.7. Процедура за подготвеност и реагирање во вонредни ситуации
При извршувањето на секојдневните активности и операции во
организацијата, постои потенцијална опасност од појава на вонредните
ситуации, незгоди или несреќи, кои не се доволно познати, заради што
организацијата мора да спроведува превентивни мерки за одговор во случај на
појава на опасност, несреќа или незгода, кои би можеле озбилно да ја загрозат
животната средина, но и за ублажување на можните влијанија врз животната
средина при појава на несреќата или незгодата.
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Подготвеноста за одговор на вонредните ситуации бара да се изработи
документирана Процедура за подготвеност и реагирање во вонредни ситуации,
со цел да ги заштити вработените во организацијата, купувачите, јавноста,
животната средина и угледот на организацијата, заради што треба да се
применува во сите области на организацијата, на сите средства во работната
околина и да ги вклучи и рутинските и нерутинските активности на сите
вработени кои имаат пристап во работната околина.
Во Процедурата за подготвеност и реагирање во вонредни ситуации
треба да се дефинира начинот на идентификација на потенцијалните вонредни
ситуации. При идентификување на потенцијалните инциденти и вонредни
ситуации, нивно пратење и мониторинг со цел навремено реагирање, како и
ублажување на последиците, организацијата мора да ги земе во предвид:
резултатите од идентификацијата на аспектите на животната средина,
проценката на ризиците и резултатите од управувањето со ризиците;
законските и други барања;
расположивоста на локалните служби за хитни случаеви;
искуствата од претходни несреќи, инциденти, хаварии и вонредни ситуации;
резултатите од изведувањето на практичните вежби.
Во Процедура за подготвеност и реагирање во вонредни ситуации
треба да се пропишани и активностите и одговорностите за постапување при
појава на можни опасности, водејќи сметка за сериозноста на последиците за
животната средина, здравјето и безбедноста на вработените.
Со Процедурата за подготвеност за реагирање во вонредни ситуации,
за секоја од идентификуваните опасни ситуации треба да се дефинираат мерки
кои во прв ред треба да ја намалат веројатноста за појава на опасна ситуација,
а потоа да ги обезбедат сите информации неопходни за намалување на
нивното негативно влијание. Посебно внимание треба да се посвети на тоа да
информациите за брзо санирање на опасните ситуации да бидат достапни на
местата каде веројатноста за нивна појава е најголема. За таа цел самите
вработени во организацијата треба да бидат обучени за реагирање во
вонредни ситуации, за што е потребно да се реализира обука на кадарот за
превенција и постапување во опасни ситуации во рамките на организацијата.
Со овие информации треба да се запознаат и оние лица кои доаѓаат во
организацијата од други организации, како и посетителите кои се наоѓаат на
привремен престој во организацијата, кои на било кој начин можат да влијаат на
појавата или санирањето на опасната ситуација.

VI.4.5.

Проверување

Процесот на проверување и превземање на корективни мерки на ЕМЅ
е прикажан на Слика VI.5. и опфаќа:
Мониторинг и мерење на карактеристиките на операциите кои може да
имаат значајно влијание врз животната средина и проценка на нивната
усогласеност со барањата на ЕМЅ;
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Утврдување на неусогласеностите во однос на барањата на ЕМЅ и
превземање на корективни и превентивни мерки;
Интерни проверки на стандардот ЕМЅ;
Водење на записи и управување со записите во рамките на EMS.

VI.4.5.1. Процедура за мерење и мониторинг
Според барањата на Стандардот ISO 14001, организацијата има
обврска да ја прати и мери ефикасноста на ЕМЅ, т.е. ефикасноста на заштитата
на животната средина. Ефикасноста на ЕМЅ, односно на заштитата на
животната средина се заснова на мерливите резултати од управувањето со
аспектите на животната средина на организацијата. За таа цел, организацијата
мора да воспостави и одржува документирана Процедура за мерење и
мониторинг на клучните карактеристики на своите активности и операции,
технолошките параметри на процесите, како и на останататите параметрите
кои може да имаат значајно влијание врз квалитетот на животната средина.
Според оваа Процедура, организацијата треба редовно да спроведува
мониторинг и мерење на клучните карактеристики на операциите и
активностите кои можат да доведат до значајни влијанија на животната
средина, т.е. претставуваат причини за значајни аспекти за животната средина.
Опремата и останатите уреди кои се користат за мерење и мониторинг
на еколошките параметри треба да се калибрираат во пропишани интервали и
да се подесуваат според оверена опрема следејќи ги меѓународите стандарди.
Карактеристиките на ЕМЅ можат да се мерат во однос на Политиката и
целите на животната средина во рамките на организацијата, при што мерењата
и мониторинот на влијанијата на животната средина треба да ја опфаќа:
заштитата на водните ресурси;
заштитата на атмосферскиот воздух;
заштитата на долните слоеви на земјата;
управувањето со отпадот;
контаминацијата на земјата.
Во Процедурата за мониторинг и мерењe на значајните аспекти, на
документиран начин треба да се утврди начинот на воспоставување и
спроведување на активностите за мониторинг и мерења на параметрите кои се
клучни за функционирање на EMS, а резултатите од мониторинг и мерења
треба да се документираат со цел да се обезбеди:
следење на ефикасноста на заштитата на животната средина;
следење на ефикасноста на управувањето со оперативните контроли на
клучните операции и активности;
следење на напредокот во постигнувањето на организационите цели;
калибрација и одржување на опремата за мониторинг;
утврдување на барањата за обезбедување на валидност на податоците од
мониторингот.
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Според Процедурата, мора да се водат документирани записи за да
може да се прати ефикасноста на заштитата на животната средина и
усогласеноста со целите на организацијата. Записите треба да содржат:
податоци од мониторингот и мерењето на значајните влијанија;
податоци од калибрацијата на опремата;
податоци од проверката на влијанието на животната средина;
резултати од анализите на отпадните води, состојбата на атмосферскиот
воздух и т.н.;
документи за генерирање на отпадот и границите на депонирање;
договори за пренесување на отпадот со организации кои имаат лиценца за
оваа активност.

VI.4.5.2. Процедура за проценка на усогласеноста
Според ISO 14001, организацијата треба да воспостави, спроведи и
одржува и Процедура за проценка на усогласеноста со законските и други
барања со кои се согласила дека ќе ги почитува. Во оваа Процедура треба да
се дефинира проверката на примената на важечките законски и други барања
со кои организацијата се согласила и за кои води евиденција и периодичната
проценка и вреднување на усогласеноста во однос на законските и другите
барања од областа на заштитата на животната средина.
Во Процедурата треба да се опише на кој начин организацијата треба
да го воспостави и одржува процесот на пратење и периодична проценка на
усогласеноста со актуелните законски и други барања кои се однесуваат на
заштитата на животната средина и ги опфаќаат:
Рамката на закони за животната средина во Македонија;
Законот за заштита на природата;
Законот за управување со отпадите;
Законот за Квалитет на воздухот;
Други домашни закони кои се однесуваат на животната средина;
Дозволи за работа, т.е. за вршење на дејност;
Регионалните и локалните регулативи за животната средина;
Меѓународните стандарди, закони и директиви;
Индустриските стандарди; и
Политиката, директивите и стандардите на самата организација.
Според тоа, основниот принцип на пратење на усогласеноста е да се
спроведуваат планирани периодични контроли и проценки, кои треба да се
дефинираат во оваа Процедура, со цел да се верификува усогласеноста на
применетите со актуелните законски и други барања кои се однесуваат на
оперативната безбедност на сите операции. Основната цел на овие контроли е
да организацијата се осигура дека нејзините активности, операции и процеси,
како и објектите, инсталациите, работната пракса, опремата, алатите и
материјалите се во согласност со законските регулативи.
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Исто така, при спроведувањето на периодични контроли и проценки,
треба да се идентификуваат ризичните или потенцијално ризични влијанија на
организацијата врз животната средина, а потоа да се идентификуваат
нарушувањата и да се превземат соодветни корективни мерки.
При тоа, организацијата мора да води евиденција за резултатите од
мониторингот, периодичните контроли и вреднувањата на усогласеноста со
соодветните законски барања, а резултатите од проценката на усогласеноста
со законските и други барања треба да се запишуваат и документираат во вид
на записи и да се преиспитуваат од страна на највисокото раководство.
Записите ги опфаќаат следните документи:
програма за контрола;
извештаи од контролата;
комплетирани листи од контролата на квалитетот на животната средина;
записи за неусогласеностите и корективните и превентивните мерки.
При вреднувањето на усогласеноста, организацијата мора да ја докаже
својата посветеност кон усогласувањето со законските и другите барања.
Според тоа, документираната Процедурата за проценка на усогласеноста треба
да го дефинира пратењето, односно мониторингот на усогласеноста и да усвои
соодветни параметри со кои може да ја покаже ефикасноста на управувањето
со операциите и животната средина, ефикасноста на остварувањето на целите
и задачите на ЕМЅ, како и ефикасноста на самиот ЕМЅ. При тоа можат да се
користат различни методи за оцена како што се:
оценка на примената на актуелните законски и други барања;
обиколка, контролирање и пратење на перформансите на инфраструктурата
и постројките во организацијата;
пратење и мерење на потрошувачката на вода, енергија и други суровини;
пратење и мерење на емисијата на гасови (CO2) во атмосферата и на
испуштањата на отпадните води (загаденост, температура и Ph вредност),
како би се одговорило на законските барања.

VI.4.5.3. Процедура за неусогласеност и корективни и превентивни мерки
Според ISO 14001, oрганизацијата мора да воспостави, примени и
одржува Процедура за идентификација на актуелните и потенцијалните
неусогласености, како и за превземање на корективни и превентивни мерки
како би се елиминирале неусогласеностите и би се спречиле штетните
последици од нив.
Со Процедурата за неусогласеност и корективни и превентивни мерки
треба да се утврдат одговорностите, овластувањата и активностите за
идентификација и управување со актуелните и можните неусогласености во
однос на ЕМЅ и за превземањето на мерки за елиминирање или ублажување
на нивното влијание врз животната средина. Оваа Процедура треба да се
применува во сите процеси, на сите работни места и делови во организацијата
и се однесува на сите вработени, привремени работници, посетители и
останатиот персонал во организацијата.
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Идентификацијата на неусогласеностите и можните неусогласености
на функционирањето на EMS во организацијата претставува основен услов за
нивно отстранување. Откако неусогласеностите се утврдени, тие треба да се
испитаат заради идентификување на причините за неусогласеноста и за да се
иницираат корективни мерки за спречување на нејзиното повторно појавување
и трајно отстранување, како и превентивни мерки насочени кон елиминирање
на причините за појавувањето на неусогласеностите.
Во Процедурата за неусогласеност и корективни и превентивни мерки
треба да се опише процесот на справување со неусогласеностите,
потенцијалните опасности, инцидентите и несреќите, односно, треба да се
дефинира процесот на управување со неусогласеностите во сите фази,
почнувајќи од нивната идентификација, потоа, испитување на причините,
регистрирање на причините, корекција и превземање на мерки за подобрување.
Тоа значи дека во Процедурата за неусогласеност и корективни и превентивни
мерки, неусогласеностите треба да се идентификуваат, испитаат, регистрираат
и корегираат.
Во Процедурата, неусогласеностите може да се дефинираат како
неисполнување на некое од поставените барањата за карактеристиките на
активностите, операциите и процесите, посебно на оние активности и операции
поврзани со значајните аспекти на животната средина.
Неусогласеностите претставуваат отстапувања од барањата на ЕМЅ и
од барањата на соодветните работни стандарди, работните процедури,
прописи за инцидентите кои може да се случат кон животната средина и т.н.
Според тоа, неусогласеностите претставуваат:
отстапувања од Политиката за заштитата на животната средина;
отстапување и неисполнување на целите на ЕМЅ;
отстапувања од барањата на Стандардот ISO 14001;
отстапувања од пропишаните законски и други барања;
непочитување на работните процедури, правила и напатствија;
отстапувања при спроведувањето на мерење и мониторинг на
карактеристиките на активностите;
извршување на активностите на начин кој отстапува од пропишаниот;
неправилно ракување со опремата од страна на вработените;
недефинираност на одговорностите во поедините делови на системите;
појава на проблеми во процесите;
појава на проблеми со суровините;
појава на инцидентни ситуации, како на пример, изливање на некои опасни
течности во водата или почвата;
пречекорување на граничните вредности на емисиите во воздухот;
неправилно одлагање на отпадот; и
ниско ниво на свесност и компетентност на вработените.
Согласно со документираната Процедура за неусогласеност и
корективни и превентивни мерки треба да се изврши анализа на согледаните
неусогласености, можностите за нивно корегирање или елиминирање,
превземањето на корективни и превентивни мерки во смисол на влијанијата на
животната средина, преиспитувањето после превземените корективни и
превентивни мерки, како и подобрувањето и унепредувањето.
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Во Процедурата треба да се дефинираат корективните мерки кои
треба да се превземаат таму каде што ќе се утврди дека бараното ниво за
ефикасност на заштитата на животната средина не е во согласност со
Политиката за животната средина, односно таму каде што постојат
неусогласености со барањата на ЕМЅ. При тоа, секоја превземена корективна
мерка за елиминирање на причините за појава на неусогласеностите треба да
го посочи и влијанието, односно аспектот кој ја предизвикало неусогласеноста.
По завршување на секоја корективна мерка мора да се изврши и контрола со
цел да се осигура дека корективната мерка е превземена и истата е ефективна.
Кога неусогласеностите се потенцијални, во оваа Процедура треба да
се дефинираат и превентивните мерки кои треба да се превземат со цел да се
спречи појавата на потенцијални несреќи или инциденти. Со превентивните
мерки се делува превентивно на потенцијалните причини за појава на
неусогласеностите во ЕМЅ.
Според Процедурата за неусогласеност и корективни и превентивни
мерки, сите наоди од испитувањето на неусогласеностите, како и превземените
корективни и превентивни мерки треба да се запишуваат во вид на извештаи за
неусогласеностите и инцидентите, во кои, исто така треба да се запишуваат и
измените на документите на EMS, настанати како резултат на спроведени
корективни и превентивни мерки, како би се обезбедило избегнување на
повторувања на еднаш согледаните и разрешени актуелни неусогласености и
потенцијални неусогласености.
Превземањето на корективните и превентивните мерки за
елиминирање на неусогласеностите претставува процес за превземање на
мерки за континуирано подобрување на ефикасноста на ЕМЅ. Ефикасноста од
превземените мерки за подобрување може да се пресмета како однос од
планираните или очекуваните резултати од дадената мерка и остварените
резултати после реализацијата на мерките за подобрување. За таа цел,
организацијата мора да има системски пристап за идентификација и решавање
на актуелните и потенцијалните неусогласености и превземање на корективни и
превентивни мерки за нивното решавање. За таа цел, во Процедурата за
неусогласеност и корективни и превентивни мерки треба да се дефинира:
идентификацијата на предложените мерки;
стратегијата за имплементирање на предложените мерки;
одговорностите за спроведување на предложените мерки; и
временските рокови за извршување на предложените мерки.

VI.4.5.4. Процедура за управување со записите
Процедурата за управување со записите претставува документирана
наредба во која е дефинирана содржината на записите на ЕМЅ, начинот на
нивното добивање, нивната дистрибуција и условите на нивното складирање.
Според тоа, организацијата мора да воспостави и одржува документирана
Процедура за управување со записите, во која треба да е опишан процесот на
идентификација, собирање, означување, обработка, дистрибуција, одржување,
складирање, период на чување и отстранување на записите на EMS.
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Процедурата мора да се применува на сите записи кои се водат и се
чуваат од страна на организацијата, со цел да се демонстрира усогласеноста
со барањата на ЕМЅ и Политиката и целите на заштитата на животната
средина, како и со Процедурата за управување со операциите.
Во Процедурата треба да се дефинираат обврските на сите вработени,
одговорни за ракување со записите, кои треба да ги пополнуваат, анализираат
и да известуваат за резултатите од анализите на записите во согласност со
правилата, роковите и начинот пропишан во Процедурата, при што треба да се
води сметка за законските барања со кои организацијата се согласила.
ISO 14001 не содржи барања во поглед на изгледот на потребните
записи. Организацијата има слобода сама да ги креира своите записи
користејќи ги барањата на својата бизнис култура и искуството на своите
партнери со кои соработува. Записите сепак мора да бидат стандардизирани во
поглед на формата, за да може да се оствари бараното управување со нив.
Во Процедурата треба да се дефинира и начинот на чување на
записите. Сите записи треба да се чуваат одреден временски период одреден
со закон, во регистри, а после истекувањето на пропишаниот временски период
на чување на записите, записите треба да се складираат и чуваат во архива
која треба да се наоѓа во соодветна просторија, најмалку десет години, ако тоа
не е поинаку одредено со закон. За таа цел потребна е идентификација на
применливите закони за животната средина, неопходни како доказ за
усогласеноста на организацијата со барањата на ЕМЅ.
Според Процедурата за управување со записите, записите треба да се
одлагаат хронолошки според содржината на соодветниот регистар кој може да
биде електронски или картонски и треба да е во сопственост на вработените
кои ги реализираат работните операции и мора да е посебно означен. На
чување подлежат и записите на испорачателите. Записите за животната
средина треба да се:
чуваат и одржуваат во работна средина, со цел да се обезбеди нивно
навремено обновување, идентификација и складирање;
чуваат во средина во која можноста за дотраеност и оштетување на
записите или нивно губење е минимална;
достапни за преглед од страна на регулаторни власти кога е потребно;
читки и лесни за идентификација за соодветната услуга или активност; и
одржуваат во базата на податоци и редовно да се ажурираат.

VI.4.5.5. Процедура за интерна проверка
Интерната проверка е обврска на секоја организација и претставува
планска активност која мора редовно да се спроведува заради одржување на
самиот Систем за менаџмент со животната средина, заради што треба да се
спроведува од раните фази на проектирањето на ЕМЅ, неговата
имплементација, па сé до мерењето на неговата ефикасност, како дел од
континуираното подобрување на ефикасноста на ЕMS.
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Според тоа, организацијата мора да изработи и документирана
Процедура за интерна проверка во која мора да се утврди редовна интерна
проверка на ЕМЅ. Редовната интерна проверка треба да претставува
систематски, независен, документиран процес на непристрасно оценување и
потврдување на добиените докази, заради утврдување на усогласеноста на
ЕМЅ со утврдените законски и други барања на Политиката и утврдените цели
на организацијата во врска со заштитата на животната средина. Процедурата
за интерна проверка треба да се примени на сите елементи на ЕМЅ.
Со Процедурата за интерна проверка треба да се пропише методот на
извршувањето на периодичните интерни проверки на EMS во организацијата,
со цел да се верификува усогласеноста на ЕМЅ со заштитата на животната
средина и да се потврди ефикасноста на имплементирањето и одржувањето на
Системот. Проверките во рамките на ЕМЅ треба да се спроведуваат во
согласност со методологијата обезбедена во ISO 19011:2002, Водич за
Квалитет и/или Проверка на Системи за Управување со Животната Средина.
Во Процедурата треба да се дефинираат и интервалите, распоредот и
обемот на интерните проверки, земајќи ги во предвид резултатите од
претходната проверка, значењето на влијанијата од активностите за животната
средина, преиспитувањата од страна на раководството, жалбите, примедбите и
сугестиите добиени од опкружувањето, односно од страна на јавноста кои се
меродавни за ефикасноста на организацијата во поглед на заштитата на
животната средина, значајните промени во процесите, процедурите или
вработените во организацијата, значајните промени на законите или
регулативите и извештаите за неусогласеностите и инцидентите.
Првата интерна проверка во рамките на ЕМЅ треба да се спроведи
после изработката на документите и нивната прва примена, а понатаму, се
извршуваат редовни периодични проверки и тоа на организационата структура,
на ресурсите, процесите и целите на организацијата, на процедурите,
напатствијата и другите документи на ЕМЅ кои ги опишуваат работните
процеси, на евидентирањето на извршувањето на сите активности во
работните процеси, на одредени записи кои содржат информации за одредена
работна активност од почетокот до крајот, проверка на нивото на
исполнувањето на утврдените цели и спроведувањето на ЕМЅ и т.н.
Според Процедурата за интерна проверка Интерната проверка треба
да се врши со цел да се одреди:
ефикасноста на усогласеноста со Политиката на животната средина;
исполнувањето на утврдените цели на организацијата;
исполнувањето на барањата на Стандардот ISO 14001;
усогласеноста на ЕМЅ со Стандардот ISO 14001;
усогласеноста на ЕМЅ со работните процедури;
дали ЕМЅ е правилно имплементиран, дали правилно се одржува и да се
утврди неговата ефикасност;
бројот на усогласеностите и неусогласеностите на ЕМЅ со барањата на
Стандардот ISO 14001 во секоја организациона целина;
актуелните и потенцијалните неусогласености;
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корективни и превентивни мерки за елиминирање на причините за
актуелните и потенцијалните неусогласености;
дали во текот на проверката се пополнуваат записи со дефинираните
неусогласености и дали се расположливи и употребливи;
потребата за обука и комуникација;
усогласеноста на документацијата на ЕМЅ со барањата дефинирани со
Стандардот ISO 14001;
недостатоците и областите во ЕМЅ каде е потребно подобрување и кои
можат, односно имаат потенцијал да се унапредат;
можностите за подобрување и унапредување на ЕМЅ;
дали има континуирано подобрување на ЕМЅ.
Периодичната интерна проверка на ЕМЅ претставува четириделен
процес, така што во Процедурата за интерна проверка треба да се утврдат и
активностите во сите четири дела на интерната проверка:
Во првиот дел треба да се идентификуваат целите, задачите, обемот,
временската рамка и критериумите на проверката;
Во вториот дел треба да се формираат тимовите за проверка, да се
изработи планот за проверка и да се состави потребната работна
документација;
Третиот дел се однесува на теренската работа на проверувачите, односно
собирањето на податоците, нивна проверка и разгледувањето на
предлозите и препораките врз основа на наодите од проверката;
Во четвртиот дел треба да се подготви извештај за проверката кој треба да
ги содржи сите информации, податоци и наоди од проверката.
Во Процедурата за интерна проверка треба да се утврди и кој ќе ја
спроведува интерната проверка на ЕМЅ. Интерната проверка може да се
спроведува од страна на персоналот на самата организација или од страна на
надворешни лица избрани од страна на организацијата. Во секој случај,
проверувачите, односно, ревизорите кои треба да ја реализираат проверката
мора да бидат оспособени да ја изведат непристрасно и објективно.
Според тоа, за спроведување на успешна интерна проверка важно е да
во Процедурата за интерна проверка се се дефинира и обучувањето и
оспособувањето на компетентни проверувачи со соодветно образование, кои
треба да бидат запознати со процесот на проверка, треба да имаат работно
искуство и искуство за спроведување на проверка и да поседуваат општи
системски знаења, специфични знаења и вештини од областа во која се врши
проверка. Тоа значи дека во Процедурата за интерна проверка како посебен
дел од припремата за интерна проверка треба да се утврди и обуката на
ревизорите. При изборот на проверувачите кои ќе се обучуваат за вршење на
интерната проверка, треба да се води сметка проверувачите да бидат
сопственици на процесот кој го контролираат, истакнати стручни лица и угледни
работници кои можат да допринесат со своето знаење и искуство со што ќе се
овозможи резултатите од проверката да бидат ефикасни.
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Во текот на проверката, проверувачите треба да ги утврдат
усогласеностите, актуелните и потенцијалните неусогласености, како и
областите каде што е потребно подобрување. Во Процедурата за интерна
проверка треба да се утврди и начинот на изработка на извештаи за
резултатите од проверката, кои треба да се доставуваат до раководителите
одговорни за проверуваното подрачје, кои во пропишан рок треба да спроведат
корективни или превентивните мерки за решавање на согледаните или
неусогласености. Извјештаите од интерните проверки и реализацијата на
корективните мерки за решавање на неусогласеностите претставуваат една од
информациите кои се разгледуваат при преиспитување на функционирањето на
EMS од страна на највисокото раководството. Додека, во Финалниот извештај
за извршената проверката треба да се опфатат следните заклучоци:
Дали ЕМЅ е во согласност со ISO 14001?
Дали ЕМЅ е правилно имплементиран и одржуван? и
Дали ефикасноста на ЕМЅ е преиспитана од страна на раководството?

VI.4.6. Процедура за преиспитување од страна на раководството
Според ISO 14001, организацијата треба да изработи Процедурата за
преиспитување на ЕМЅ од страна на раководството, во која треба да се опише
процесот на преиспитување на Системот за менаџмент со животната средина
од страна на раководството на организацијата. При тоа, преиспитувањето од
страна на раководството треба така да се дефинира, што ќе ги покрива сите
елементи на Стандардот ISO 14001 и сите компоненти на ЕМЅ на
организацијата.
Според Процедурата за преиспитување од страна на раководството,
раководството мора редовно да го преиспитува функционирањето на ЕМЅ во
организацијата како би се проценило дека Системот е потполно воведен
имплементиран и подобен за исполнување на целите и задачите и утврдената
Политика за заштита на животната средина на организацијата. При тоа посебно
внимание треба да се обрати на превземањето на корективни и превентивни
мерки, со цел да се воспостави процес на континуирано подобрување на
заштитата на животната средина и на ЕМЅ во организацијата.
Со Процедурата за преиспитување од страна на највисокото
раководство треба да се дефинира и начинот на прибирање на потребните
информации за извршување на преиспитувањата, организирањето на
состаноците, чувањето на записниците и доставувањето на наодите,
заклучоците и препораките до одговорните лица за спроведување на
понатамошните активности, како и сите останати детали во врска со
преиспитувањето на EMS.
Во Процедурата за преиспитување од страна на раководството треба
да се дефинираат и временските интервали на преиспитувањето на ЕМЅ.
Преиспитувањето треба да се врши во планирани интервали, најчесто еднаш
годишно и тоа кон крајот на тековната година кога се врши и преиспитување на
остварените цели и годишна анализа на остварување на планот за деловното
работење на организацијата. Преиспитувањето треба да се изврши пред
сертификационата и надзорна проверка од страна на сертификационото тело.
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Според Процедурата за преиспитување од страна на раководството,
учесници во преиспитувањето покрај раководството на организацијата, треба
да бидат и сопствениците на процесите, односно носителите на работните
функции, истакнати стручни лица и специјалисти за животната средина. При
тоа, влезни елементи кои треба да се анализираат при преиспитувањето се:
резултатите од интерните и екстерни проверки на ЕМЅ;
степенот на реализација на заклучоците од претходното преиспитување;
степенот на реализација на утврдените цели и програми за заштита на
животната средина;
усогласеноста со законските и другите барања по прашањата за заштита
на животната средина;
комуникациите со надворешните заинтересирани страни по прашањата за
животната средина;
анализа на истражувањата на инцидентите и неусогласеностите;
препораките за одстранување на неусогласеностите;
начините и потребните ресурси за спроведување на корективните и
превентивни мерки за отстранување на неусогласеностите;
анализа на реализацијата на корективните и превентивните мерки;
пратење на промените во опкружувањето кои ги опфаќаат промените на
законските и другите барања и мислења на заинтересираните страни кои
се поврзани со аспектите на животната средина, како и појава на нови
технологии, производи, објекти и деловни активности во организацијата;
анализа на потребите за измена на Политиката за животната средина,
согласно со промените настанати во изминатиот период;
анализа на подобрувањата на ЕМЅ на организацијата;
Резултатите од преиспитувањата кои ги врши највисокото раководство
на организацијата претставуваат мерки за подобрување на Политиката на
животната средина и целите на EMS. Реализацијата на усвоените мерки треба
континуирано да се анализира од страна на раководството и при секое
преиспитување од страна на раководството треба да се поднесува извештај,
односно, секое преиспитување мора да има свој излез во вид на форматизиран
записник со заклучоци и мерки за подобрување по секој влезен елемент. Врз
основа на заклучоците од преиспитувањето може да се дојде до утврдување на
нови цели од областа на заштитата на животната средина кои бараат нови
програмски мерки, кои мора да се дефинираат во Процедурата за
преиспитување од страна на раководството.
На Слика VI.6. се претставени влезните елементи во процесот на
преиспитување на ЕМЅ од страна на раководството, излезните елементи и
оценката на ефикасноста на ЕМЅ во организацијата.
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Слика VI.6. Процес на пеиспитување на ЕМЅ од страна на раководството
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VII.

Сертификација

VII.1.

План за припрема на сертификација

Со Планот за припрема на организацијата за сертификација се
започнува откако најнапред се изврши интерна проверка на усогласеноста на
ЕМЅ со утврдените законски и други барања на Политиката и утврдените цели
на организацијата во врска со заштитата на животната средина, која треба да
се спроведува уште од најраните фази на проектирањето на ЕМЅ и неговата
имплементација, па сé до мерењето на неговата ефикасност. Со спроведување
на мерките за елиминирање на утврдените неусогласености и подобрување на
областите кои се утврдени со интерните проверки, всушност започнува
акциониот план за припрема на организацијата за сертификација.
Планот за припрема за сертификација мора детално да се анализира,
со цел да се обезбедат средства и да се создаде мотивација за негова
реализација. Тоа значи дека Планот за припрема за сертификација треба
прецизно се дефинира, при што, исто така треба прецизно да се утврдат и
носителите на активностите, потребните ресурси и временските рокови на
извршување на активностите и потребните мерки за мотивирање на
вработените во организацијата за неговата реализација. [3]
Без разлика колку добро е испланирана припремата за сертификација,
неопходно е да се мобилизира целата организација во завршницата на
припремата за сертификација. Многу е важно сертификацијата да помини лесно
и без несогласувања со проверувачите од страна на сертификаионото тело.
Раководителите и проверувачите кои учествувале во интерната
проверка, треба да поседуваат потребно знаење, оперативно искуство и
рутина, за да можат да ја презентираат својата организациона целина или
работен процес на претставниците на сертификационото тело.

VII.2.

Пријава за сертификација

Пријавата за сертификација започнува уште за време на интерната
проверка, после изработката на Планот за припрема на организацијата за
сертификација. При изборот на сертификационото тело кое треба да ја врши
проверката и сертификацијата на ЕМЅ, треба да се избере сертификационо
тело кое има искуство од браншата со која се занимава организацијата, потоа,
да има добра репутација, да е познато на странскиот пазар и неговите
сертификати да се уважувани од страна на клучните купувачи на
организацијата. Изборот на сертификационото тело е доста важен елемент
заради фактот дека тоа секоја година ќе врши надзорна проверка на
ефикасноста на ЕМЅ на организацијата, со што станува долгорочен партнер на
организацијата.
Првиот чекор при комуникацијата со избраното сертификационо тело е
да сертификационото тело испрати прашалник со кој ќе се изврши проценка на
големината на организацијата и сложеноста на Системот за менаџмент, врз
основа на што ќе ја припреми и својата понуда.
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VII.3.

Сертификациона проверка

При самиот процес на имплементација на ЕМЅ мора да се вршат
проверки и тоа во првата фаза при имплементацијата на ЕМЅ, или
предпроверка и во втората фаза после сертификацијата, наречена
сертификациона проверка.
Предпроверката претставува кратка проверка по сите елементи, но без
навлегување во детали. Целта на предпроверката е да се согледа спремноста
на организацијата за сертификација. После предпроверката проверувачите
треба да достават извештај за согледаните неусогласености со предлози за
подобрување. Врз основа на наодите на предпроверката, проверувачите
треба да дадат и проценка на временскиот рок во кој реално можат да се
отстранат утврдените неусогласености и предложените подобрувања, до
сертификационата проверка.
По сертификацијата, секоја година треба да се врши сертификациона
проверка која претставува надзорна проверка од страна на сертификационото
тело, со цел да се утврди дали ЕМЅ се одржува и континуирано подобрува. А,
секоја трета година се врши ресертификација на ЕМЅ.

VII.3.1. Извештај од сертификационата проверка
Извештаите од секоја сертификациона проверка претставуваат
резултати кои ја покажуваат усогласеност или неусогласеност со барањата на
критериумите на проверката, со утврдени критични и некритични
неусогласености, препораки (можности или области) за подобрувања и
пофалби. Според тоа, по извршената проверка треба да се достави писмен
извештај кој ги содржи сите битни резултати од проверката степенувани по
следните нивоа:
некритични неусогласености;
критични неусогласености;
можности за подобрување; и
пофалби.
Критичните неусогласености се системски неусогласености, како што е
неуспехот во исполнувањето на барањата на Стандардот ISO 14001, т.е.
неразбирање и непосветеност на барањата на Стандардот, заради што е
потребно дефинирање на корективни мерки за нивно хитно решавање.
Некритичните
неусогласености
претставуваат
оперативни
неусогласености, како што е неуспехот во потполната примена на поедините
барања на Стандардот ISO 14001, кои не ја загрозуваат ефикасноста на ЕМЅ и
за нив е потребно да се дефинираат корективни мерки, но не бараат хитно
решавање.
Можностите за подобрување на ЕМЅ задоволувајќи ги барањата на
Стандардот ISO 14001, ги опфаќаат можностите за подобрување на
перформансите на одредените карактеристични процеси, производи или
системи во целина.
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Пофалбите се однесуваат на одредени области на ЕМЅ кои треба
посебно да се истакнат. Тоа се области во кои се остварени извонредни
резултати кои се утврдени при сертификационата проверка, извршена од
страна на Тимот за сертификациона проверка, после разгледувањето на
резултатите и наодите од проверката.
Посебна цел на сертификационата проверка е да се постигне високо
ниво на проактивност. Тоа значи да во текот на проверката треба да се утврди
дека бројот на критични и некритични неусогласености е незначаен во однос на
бројот на утврдени области кај кои е постигнато подобрување, како и во однос
на бројот на потенцијалните неусогласености. Тоа значи дека при
сертификационата проверка, пожелно е да се пронајде што поголем број на
области кај кои е постигнато подобрување.
Со имплементацијата на Стандардот ISO 14001, организацијата се
припрема и создава добра основа за сертификација и добивање на сертификат,
т.е. лиценца за ЕМЅ, од страна на екстерна организација, која има сé поголемо
значење во бизнис сверата.
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Заклучок
Заштитата на животната средина претставува важна и сеприсутна
тема во денешното општество. Со имплементацијата на Системот за
менаџмент со животната средина – ЕМЅ според Стандардот ISO 14001:2004 за
заштита на животната средина, се обезбедува да бидат идентификувани,
следени и во согласност со сите прописи и регулативи, сите негативни
влијанија врз животната средина од страна на сите видови на организации, а
посебно кај организациите од енергетскиот сектор.
Бидејќи производството на електрична енергија претставува основен
фактор за напредокот на човекот и со развојот на општеството сé повеќе се
зголемува и побарувачката и потрошувачката на електрична енергија,
организациите од енергетскиот сектор треба сé повеќе да настојуваат да го
постигнат и да го покажат својот допринос кон заштитата на животната средина,
бидејќи енергетиката и животната средина претставуваат меѓусебно поврзани
системи со значително влијание на квалитетот на живеењето.
Со воведувањето на ЕМЅ, секоја организација од областа на
енергетиката ги контролира влијанијата врз животната средина кои се
последица од нејзините активности, операции и процеси, во согласност со
Политиката и целите на заштитата на животната средина. Енергетските
постројки можат да одговорат и на сé построгите законски барања, економските
и другите мерки кои бараат заштита на животната средина, со сé повеќе
изразената грижа за заинтересираните страни околу прашањата поврзани со
заштитата на животната средина. Со интегрирање на ЕМЅ со останатите
менаџмент системи, организациите од енергетскиот сектор може да ги
постигнат и целите на заштитата на животната средина и економските цели.
Со EMS, организациите од енергетскиот сектор имаат можност да ги
ставаат под контрола влијанијата врз животната средина, да ги задоволат сé
построгите законски барања за заштита на животната средина, да воведат
економски и други мерки за унапредување на животната средина, да ги
задоволат барањата на сите заинтересирани страни околу прашањата за
заштитата на животната средина, да постигнат одржлив развој и заштита на
животната средина за денешните и идните генерации и да го унапредуваат
квалитетот на живеењето.
Бенефициите и користа од ЕМЅ за организациите од енергетскиот
сектор се огромни. Пред сé, се подига еколошка свест на вработените и се
обезбедува нивна обука и усовршување од областа на заштитата на животната
средина. Со тоа се намалува бројот на несреќи за кои се сноси одговорност,
како и ризикот од еколошки инциденти врз животната средина, повеќе се
нагласува превентивата од корективните мерки, што значи дека се зголемува
претпазливоста и способноста за побрзи и поефикасни интервенции,
превентивно се дејствува на негативните влијанија, навремено се спречуваат
еколошките катастрофи, редовно се врши преглед и преиспитување на
работата, а доколку е потребно можат навремено да се превземаат и
корективни мерки.
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Со имплементацијата на EMS, постои правна сигурност заради
обврската за почитување на Законот за заштита на животната средина, за
исполнување на барањата на Политиката на животната средина и исполнување
на општите и посебните цели поврзани со заштитата на животната средина. Со
задоволување на критериумите за сертификација, организацијата стекнува
доверба кај сите заинтересирани страни и го зглоемува и уделот и престижот
на организацијата како на домашниот, така и на странскиот пазар.
Свесни за неопходноста да се заштити, зачува и унапреди животната
средина за сегашните и идните генерации и со цел да го промовира
одржливиот развој, секоја енергетска постројка, заедно со сите вработени
треба да ги воведи следните водечки принципи на Политиката за управување
со заштитата на животната средина:
Идентификување на сите аспекти што се однесуваат на животната средина
и превземање на конкретни мерки за тие што се значајни за заштита на
околината;
Извршување на своите активности во согласност со соодветните прописи и
закони за заштита на животната средина;
Дефинирање и спроведување сопствени правила кои не се предвидени со
законските прописи, но имаат цел да го унапредат системот за управување
со заштитата на животната средина;
Поттикнување и едукација на вработените да дејствуваат превентивно и
постојано да ја подобруваат грижата за заштитата на животната средина;
Штедење на ресурси и енергија, намалување на употребата на штетните
материи и количините на штетен отпад;
Информирање на своите деловни партнери и другите заинтересирани
страни за сопствена определба за заштита на животната средина;
Индивидуална и колективна одговорност како основа при работењето;
Формирање на раководниот тим кој ќе биде целосно посветен на
одржувањето и развојот на Системот за менаџмент со заштитата на
животната средина – ЕМЅ.
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Суптракт
Енергетиката има силно влијание врз сите економски
сектори и e столб на стопанството во Македонија. Во тој
контекст, ефикасниот, конкурентниот и финансиски
стабилниот енергетски сектор e услов за сигурно,
квалитетно, стабилно
и
економски најприфатливо
снабдување со енергија од секаков вид на сите
потрошувачи.
Во таа насока, Република Македонија
се залага
за исполнување на стандардите и регулативите на ЕУ и
на полето на енергетиката, меѓу кои и Стандардот
ISO 14001:2004.
Со Стандардот ISO 14001:2004, на организациите од
енергетскиот сектор & м се обезбедува имплементација на
ефективен Систем за заштита на животната средина –
ЕМЅ, со кој можат да ги постигнат и целите на заштитата на
животната средина и економските цели.

Subtract
Energy has a strong impact on all economic sectors and it is the
basis of the economy in Macedonia. In this context, efficient,
competitive and financially stable energy sector is a condition
for surely, high quality, stable and economically acceptable
energy supply of all kind of all consumers.
In this direction, the Republic of Macedonia is committed to
fulfillment the standards and regulations of the European Union
in the field of energy, including the ISO 14001:2004 Standard.
With the ISO 14001:2004 Standard, organizations in the energy
field are provided implementation of effective Environmental
Management System – EMS, which can achieve the objectives
of environmental protection and economic objectives, too.
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