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Апстракт:
Предмет на овој труд е анализа на состојбата со амбиенталниот воздух во
Општина Аеродром и примената на аеросолната метода за прочистување на
воздухот.
Анализирани
се
природно-географските,
социо-економските
карактеристики на општината, разгледана е законската рамка на амбиенталниот
воздух, законодавството на национално ниво, директивите пропишани од ЕУ, како
и надлежностите на Општината Аеродром како општина во Град Скопје. Следена
е состојбата на квалитетот на амбиенталниот воздух, емисиите на стационарни и
мобилни извори и слично. Анализирани се можните извори на загадување,
идентификувани се проблемите и дадени се краткорочни и долгорочни мерки.
Анализирани се резултатите од испитувањата при примена на аеросолната
метода за прочистување на амбиенталниот воздух.

Клучни зборови: Амбиентален воздух, Емисии, Загадување, Аеросолна метода, Мерки

RESULTS FROM THE EXAMINATIONS IN THE APPLICATION OF
AEROSOL METHOD FOR PURIFYING THE AIR

Abstract:
The subject of this paper is an analysis of the ambient air situation in the Municipality of
Aerodrom and the application of the aerosol method for air purification. The natural
geographical, socio-economic characteristics of the municipality were analyzed, the
legal framework of the ambient air was examined, the national legislation, the directives
prescribed by the EU, as well as the competences of the Municipality of Aerodrom as a
municipality in the City of Skopje were considered. The state of ambient air quality was
monitored, as well as the emission of stationary and mobile sources and similar.
Possible sources of pollution were analyzed, problems were identified and short-term
and long-term measures are given. The results of the tests were analyzed when
applying the aerosol method for purification of ambient air.

Keywords: Аmbient air, Еmissions, Pollution, Aerosol method, Measures
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Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на
воздухот

Вовед
Загадувањето на амбиентниот воздухот се јавува како голем проблем во урбаните
средини во последните две децении. Како фактори кои придонесуваат за зголемената
загаденост се јавуваат индустриските објекти, согорливите материи, масовната
урбанизација, греењето во домаќинствата, сообраќајот и друго. Многу сложен е
проблемот и со составот на загадувачките материи кои се јавуваат во животната
средина во урбаните заедници, при што во голема мера присутни се РМ честичките,
јаглерод диоксид, сулфур диоксид и многу други останати честички кои во воздухот се
јавуваат од различни причинители. За да се дефинира проблемот со загадување на
амбиентниот воздух и програмски плански да се пристапи кон негово решавање многу е
значајно истиот да се разгледува од три аспекти. И тоа прво да се одредат
причинителите на загадувањето, да се врши континуирано мерење и да се превземат
мерки за намалување на загаденоста. Во секоја урбана заедница посебно треба да се
дефинираат и лоцираат причините за загадувањето, пред се поради нивната
специфичност и треба да се има база на податоци која ќе се направи врз основа на
мерењата што се вршат континуирано без разлика на летен или зимски период.
Потребно е да се има и акциона програма со која ќе се делува постојано односно оној
момент кога мерните станици ќе покажат високи вредности на одредени параметри кои
допридонесуваат за зголемена загаденост на амбиентниот воздух.
Локалните самоуправи во Република Македонија по ова прашање малку
посветуваат внимание и со години се работи стихино без основна база на податоци,
исто така и без конкретни мерки, идеи и предлози како во критичните денови да се
намали процентот на загаденост. Се кажуваат различни причинители, односно се даваат
различни образложенија зошто тоа не е направено и тн. Сето тоа воопшто нема
оправдување, бидејќи загадувањето е проблем што се јавува секоја година, а најмногу е
изразено во зимскиот период и за негово решавање локалните самоуправи треба
постојано и континуирано да превземаат соодветни мерки. Постојат мерки кои што секои
на свој начин даваат придонес и секои на свој начин бараат да се превземат одредени
активности како од среднорочен план, така и на подолгорочен план.
Значајно место во овој сегмент завземаат невладините и еколошките организации
кои со својата активност, знаење и умешност даваат голем придонес во поттикнување на
одделни локални самоуправи да за ова прашање се посвети повеќе внимание. Во
последната деценија скоро во сите градови во Република Македонија се забележува
нивната активност и нивните предлози се од големо позитивно значење. Сепак од
година до година останува проблемот со загадување. Мал број на мерки се
применуваат, мал број на мерки биле директно применети за да се намали загаденоста
во било која локална самоуправа во Република Македонија.
Магистерски труд
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Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на
воздухот

1.Вовед во проблематиката
Сознанијата и показателите во последниве децении укажуваат на фактот дека
рамнотежата во атмосферата е нарушена.
Во атмосферата се одвиваат појави кои можат тешко да се контролираат, се
почеста е појавата на ефектот на стаклена градина, се испуштаат големи количини на
загадувачки супстанции, се појавува оштетување на озонската обвивка, се зголемуваат
емисиите на загадувачките супстанци кои даваат ефект на закиселување и ја
разрушуваат биосферата, при што делуваат на почвата и слично.
Како резултат на пребрзиот технолошки развој и развојот на индустријата, се
јавуваат зачестените хаварии и активности диктирани од современиот начин на живот на
човекот. Се почести се и природните катастрофи земјотреси, поплави, пожари,
вулкански ерупции. Земајќи ги предвид сите овие показатели, односно сите промени на
глобално ниво, потребно е да се превземат мерки за подобрување на настанатата
состојба, особено да се превземат мерки за подобрување на квалитетот на воздухот.
Со цел превземање на мерки за редукција на загадувачките супстанции присутни
во воздухот од особен интерес е да се располага со податоци за нивното потекло,
застапеноста како и нивното влијание. Државниот автоматски мониторинг систем за
квалитет на амбиентен воздух, како и мерните станици на други надлежни институции
вршат редовен мониторинг со цел утврдување на состојбата со концентрациите на
загадувачките супстанци во амбиентниот воздух.
По соодветна обработка на податоците истите можат да се искористат за
информирање на јавноста, подготовка на документи и превземање на акции за
подобрување на квалитетот на воздухот, како и да се направат планови за заштита на
истиот.
Главни составни компоненти на атмосферскиот воздух се азотот (78,08%),
кислородот (20,95%) и аргонот (0,93%). Во атмосферскиот воздух присутни се и други
компоненти како што се водената пара и јаглерод диоксидот (360 ppm). Голем број на
загадувачки супстанции се присутни во воздухот во урбаните и индустриските средини
кои може да се класифицираат на различен начин (според хемиската природа,
потеклото, ефектите врз животната средина и друго). Според потеклото постојат две
групи загадувачки супстанци:
•

Примарни загадувачки супстанци (загадувачки супстанци емитирани директно од
извори на загадување);

•

Секундарни загадувачки супстанци (загадувачки супстанци формирани со
интеракција на две или повеќе загадувачки супстанци)

Супстанциите во воздухот, како на пример, сулфурни и азотни оксиди, јаглерод
моноксид, цврсти честички, тешки метали, тешко разградливи органски соединенија
(POPs) и други (со природно или антрополошко потекло), кои се присутни во помали
концентрации или пак се присутни во траги, имаат непосредно или посредно негативно
влијание врз животната средина (целокупната биосфера) и материјалните добра,
Магистерски труд

2

Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на
воздухот

доколку се присутни во повисоки концентрации од нормалните. Нивните повисоки
концентрации од оние кои се сметаат за природно нормални се резултат на човековата
дејност, односно имаат антрополошко потекло.
Зголемената индустријализација и сообраќајот, како и користењето на нафтата и
нафтените деривати, доведоа до зголемување на концентрацијата на штетните материи,
кои иако присутни во траги се покажало дека имаат значително штетно влијание врз
здравјето на луѓето, останатата биосфера и материјалните добра.
Со согорување на фосилните горива исто така се зголемува концентрацијата на
јаглерод диоксид (CO2), кој не се смета за загадувачка супстанца, но заедно со водената
пара (H2O), како и метанот (CH4) доведуваат до зголемување на температурата на
воздухот (таканаречен ефект на стаклена градина). Посредно со транспортот на голем
број загадувачки супстанци, присутни во воздухот доаѓа до загадување и на други
средини од животната средина, како на пример водата и почвата.
Влијанието на загадениот воздухот се чувствува во две подрачја:
•

Во екосистемите, каде притисоците од загадувањето на воздухот го нарушуваат
растот на вегетацијата и штетат на биодиверзитетот. Во денешно време,
емисијата на загадувачки супстанци во воздухот потекнува од скоро сите
економски и социјални човекови активности,

•

Во урбаните региони, каде живее мнозинството од населението, што доведува до
негативни ефекти врз јавното здравје.

Емитерите на значајни количества на загадувачки супстанции во воздухот
продолжуваат да бидат сообраќајот, индустријата, согорувачките и енергетските
постројки, домаќинствата и земјоделските активности.
Согорувањето на биомаса од страна на домаќинствата, горење на горива како
дрвото и јагленот се значаен извор на директно емитирани цврсти честички и
полициклични ароматични јаглеводороди (PAHs), кои спаѓаат во класата на канцерогени
супстанци.
Земјоделството е главна одговорна активност за емисијата на амонијакот (NH 3),
кој има влијание како врз здравјето на луѓето така и врз екосистемите.
Главните ефекти од загадувањето на воздухот се:
•

Штетно влијание врз здравјето на луѓето, непосредно (директно) или посредно
преку таложење на штетните супстанци и нивно внесување во човековиот
организам преку храната;

•

Еутрофикација во екосистемите на земја и во вода, што доведува до промени во
диверзитетот на видовите;

•

Закиселување на екосистемите (почвените и водените), што доведува до губитоци
кај флората и фауната;
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•

Оштетување и загуби во приносот кај земјоделските култури, шумите и друга
вегетација заради изложеност на озон на површината на земјата;

•

Влијание врз климата;

•

Влијание на тешките метали или отровните металоиди и тешко разградливите
органски загадувачки соединенија врз екосистемите, заради нивната токсичност
врз животната средина и заради биоакумулацијата;

•

Намалување на видливоста во атмосферата;

•

Оштетување на материјалите и градежните објекти заради изложеност на
закиселувачки загадувачки супстанци и озон.

Инвентаризација на емисиите на загадувачките супстанци се прави се со цел
намалување на наведените штетните ефекти од загадувањето на воздухот за
утврдување на уделите на изворите на емисија и се следи состојбата со квалитетот на
воздухот преку мерење на концентрациите за загадувачките супстанци во воздухот.

1.2 Законска рамка
1.2.1 Законодавство за квалитет на воздух

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) изготви
рамка за Законот за квалитет на амбиентен воздух во согласност со Рамковната
директива 96/62/ЕЗ за оценка и управување со квалитетот на амбиентниот воздух.
Уредбата за граничните вредности на нивоата и типовите на загадувачки супстанции во
амбиентниот воздух и праговите на алармирање, рокови за исполнување на граничните
вредности, маргини на толеранција, целните вредности и долгорочните цели е изготвена
согласно Законот за квалитет на амбиентен воздух, притоа земајќи ја предвид
Рамковната директива и директивите ќерки. Законот и Уредбата беа ажурирани со
одредбите и деталите наведени во Директивата 2008/50/ЕЗ за квалитет на амбиентен
воздух и за почист воздух за Европа (т.н. Директива CAFÉ) и Директивата 2004/107/ЕЗ за
арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични ароматични јаглеводороди во амбиентниот
воздух. Досега, изготвени се шеснаесет подзаконски акти согласно регулативите на ЕУ
и овој процес не е завршен.
1.2.2 Критериум за квалитет на воздух
Законодавството ги дефинира граничните и целните вредности, долгорочните
цели и праговите за информирање и алармирање кај амбиентниот воздух (табела 1).
Граничните и целните вредности за SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5, O3, бензен, PAHs и
одредени концентрации на тешки метали се дефинирани со цел да се заштити здравјето
на луѓето. Прагот на алармирање означува ниво на концентрација над кое постои ризик
од кратка изложеност по здравјето на луѓето во целина и во случај кога треба да се
преземат непосредни чекори за подобрување на квалитетот на воздухот. Во
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законодавството дефинирани се праговите на алармирање за концентрациите на SO2 и
NO2, како и праговите за информирање и алармирање за озон. Во моментов постои
нацртпредлог за праговите за информирање и алармирање кој се однесува на
концентрациите на PM10.
Табела 1. Гранични или целни вредности, долгорочни цели, прагови на алармирање и информирање
Гранична или целна вредност

Час
Ден
Час
Година
Година

350 μg/m3
125 μg/m3
200 μg/m3
40 μg/m3
5 μg/m3

Макс. број
дозволени
надминувања
24
3
18
0
0

Максималн
а дневна
8-часовна
просечна
Ден
Година

10 mg/m3

0

50 μg/m3
40 μg/m3

35
0

PM2.5

Година

25 μg/m3

0

Pb

Година

0.5 μg/m3

0

As

Година

6

ng/m3

0

Cd

Година

5 ng/m3

0

Ni

Година

20

BaP

Година

1 ng/m3

Загадувачка
супстанца
SO2
NO2
Benzene (C6H6)
CO

PM10

O3

Просечен
период

Максималн
а дневна
8-часовна
просечна
во текот на
3 година
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Вредност

ng/m3

120

μg/m3

Долгорочна
цел

Вредност

Прагови на информирање и
алармирање
Период

Вредност на прагот

3 часови

500 μg/m3**

3 часови

400 μg/m3**

2 дена
2 дена

150 µg/m3*
200 µg/m3 со маргина
на толеранција 50
g/m3 (25%) при денот
на отпочнување на
примената, со
намалување натаму
на секои 12 месеци во
еднакви годишни
проценти, за да
достигне 0 % до 1
јануари 2022 година **
(нацртпредлог во
моментов)

1 час
3 часови

180 μg/m3*
240 μg/m3**

0
0
25

120 μg/m3
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1.2.3 Законодавство поврзано со емисиите
Регулирањето на дозволените нивоа на емисии на загадувачките супстанции во
стационарните извори на емисии се заснова на Законот за квалитет на амбиентен
воздух (член 13). Деталните гранични вредности за емисиите на различните загадувачки
супстанции од различни процеси и правни субјекти се дадени во Правилникот за
граничните вредности на дозволените нивоа на емисии и типови загадувачки супстанции
во отпадните гасови и пареи во воздухот од стационарни извори (Сл. весник 141/10).
Правилникот се однесува на сите идентификувани (постоечки) индустриски инсталации
и инсталации за производство на енергија, како и одредени земјоделски процеси.
Подготвено е упатство за соодветна примена на правилникот. Упатството првично е
наменето за индустриските оператори, но и за инспектори кои работат на контрола на
емисиите од стационарни извори, како и за надлежните органи кои издаваат А и Б ИСКЗ
дозволи на операторите.
1.2.4 Одговорности на Општината, согласно законската регулатива
Проблематиката на управување со квалитетот на воздухот е уредена во неколку
закони и подзаконски акти: Закон за животната средина („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16), Закон за квалитет на амбиентниот воздух
(Службен весник на РМ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 51/11, 59/12, 100/12, 163/13, 10/15,
146/15), Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот
на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2006), Уредба
за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот
воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности,
маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2005), како и Правилник за
максимално дозволените концентрации на штетни материи кои се испуштаат во
воздухот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 03/1990).
1.2.5 Закон за амбиентен воздух
Законот за квалитет на амбиентен воздух дава правен основ за регулирање на
видовите на загадување, единствени гранични, целни вредности, прагови на
информирање и алармирање, управување со квалитет на воздух, оценување на
квалитетот на амбиенталниот воздух, планирањето на заштитата на квалитетот на
амбиенталниот воздух, мониторинг на квалитетот на амбиенталниот воздух и на
изворите на емисија, информативен систем, заштита од загадување на амбиенталниот
воздух, надзор и надлежни тела.
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1.2.6 Предмет на уредување
Со овој закон се уредуваат мерките за избегнување, спречување или намалување
на штетните ефекти од загадувањето на амбиентниот воздух врз човековото здравје,
како и за животната средина како целина, преку утврдување гранични и целни вредности
за квалитет на амбиентниот воздух и прагови на алармирање и праг на
информирање, гранични и целни вредности за емисии, формирање единствен систем
за следење и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух и следење на изворите
на емисии, сеопфатен систем за управување со квалитетот на амбиентниот воздух
и изворите на емисии, информативен систем, како и други мерки за заштита од
одредени активности на правните и физичките лица кои имаат директно или
индиректно влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух.
1.2.7 Надлежни органи
Оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух го врши органот на државната
управа надлежен за работите во областа на животната средина. (2) Оценувањето на
квалитетот на амбиентниот воздух на територијата на Република Македонија во близина
на меѓународна граница, го врши органот на државната управа надлежен за работите од
областа на животната средина во соработка со надлежниот орган на соседната држава.
(3) Оценувањето на здравствениот ризик поврзан со квалитетот на амбиентниот воздух
го врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на здравството.
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2. Цел на испитувања
Непосредна цел на испитувањата што ги вршевме е примената на аеросолната
метода директно на терен. Со аеросолната метода ќе се докаже во колкава мера и кој
вид на загадувачи ќе се намалат односно и ќе се увиди дали оваа метода е ефикасна во
урбаната заедница и какви ефекти ќе има во прочистувањето на воздухот.
Цел на испитување е дали и колку аеросолната метода може да го намали
загадувањето во нормални услови на работа, но и при различни брзини на движења и
различен притисок. Исто така како непосредна цел беше да се увиди кои од овие
работни варијанти се најсоодветни за работа и кои ќе дадат најголем процент на
намалување на загадувањето.
Значајно место во целта зазеде и анализата после колку време ќе дојде до
повторно загадување, односно кога ќе се намали коефициентот на загадување колку
време ќе се задржи прочистениот воздух и колку може да се одржи како таков, односно
кој од наведените варијанти е најсоодветна.
Затоа во целта на испитување значајно место зазеде мерењата на бројот и видот
на капки, при различни брзини на движење, што дава различен број на капки по
сантиметар квадратен, но и различен број на капки по метар кубен воздух.
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2.1 Реон на испитување и состојбата со амбиенталниот воздух во
истиот
За реон на испитување и примена на аеросолната метода избрана е Општината
Аеродром, која како општина во градот Скопје е најзагадена. Тоа се должи на нејзината
местоположба, тоа што општината се наоѓа на место каде нема циркулација на
воздухот и е најниската точка во градот Скопје. Инаку општината Аеродром е планска
урбана населба и истата изобилува со прекрасни зелени паркови.
2.2 Општина Аеродром
Со Законот за новата територијална поделба од август 2004 година се формира
новата Општина Аеродром, која во минатото беше во рамки на Општината Кисела Вода.
Граници на општината се (слика 1): од мостот на железничката пруга на реката Вардар тромеѓе на Општините Аеродром, Центар и Гази Баба и се движи по должината на
транспортниот центар „Скопје”, покрај железничката пруга во правец кон Велес до
мостот на Маркова Река, потоа продолжува по надворешната граница на катастарската
општина Долно Лисиче до реката Вардар и свртува спротивно од мостот на
железничката пруга на реката Вардар. Општина Аеродром како единица на локална
самоуправа постои од април 2005 година. Таа се наоѓа во централното градско подрачје,
седумнаесет километри од скопскиот аеродром и е вдолж течението на реката Вардар,
на само две минути од строгиот центар на градот. Надлежностите на општината се
поврзани во сферата на урбанизмот, заштита на животната средина, локален економски
развој, интернационална соработка, социјална и здравствена заштита, образование
итн., а се со цел во целост да им служи на своите жители.

Слика 1.Местоположба на Општина Аеродром
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Општина Аеродром се состои од два дела и тоа урбан и рурален. 60% од
територијата на Општината е со урбан карактер и се протега од автобуската и
железничка станица па се до Ново Лисиче, додека 40% од територијата е со рурален
карактер, по течението на Маркова Река опфаќајќи ги селата Горно и Долно Лисиче
(слика 2).

Слика 2. Мапа на Општина Аеродром
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Општина Аеродром има осум населби (Мичурин, Острово, Стар Аеродром, 13
Ноември, Јане Сандански, Ново Лисиче, Населба Лисиче и Горно Лисиче) и едно село
(Долно Лисиче), кои се наоѓаат на површина од 21,85 km2, расположени на 240 метри
надморска височина. Според податоците добиени во 2007 година од Државниот завод за
геодетски работи и во согласност со Законот за територијална организација на ЛС во РM
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2004, 12/2005 и 98/2008) и Законот за
град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2004), Општина
Аеродром се протега на делови од 3 катастарски општини и тоа КО Кисела Вода 2 со
површина од 1131 ha (дел), КО Горно Лисиче со површина од 803 ha (дел) и КО Долно
Лисиче со површина од 681 ha.
2.2.1 Климатски карактеристики
Скопје припаѓа на подрачје што е под влијание на континентално средоземна
клима. Тука се судираат континенталната клима од север и медитеранската клима од југ.
Основни карактеристики на ова подрачје се остри и влажни зими, како и суви и жешки
лета.
Скопската Котлина е под влијание на континенталната и медитеранската клима.
Пониските рамнини од котлината имаат многу жешки и суви лета и умерено студени и
влажни зими со појава на екстремни температури и ниски вредности на годишни врнежи
(492 mm).
Котлината е многу сончева и вкупното траење на сончевата светлина е 2.136
часа/годишно.
Просечна годишна температура во Скопскиот регион изнесува 12°C, додека
просечната годишна максимална температура изнесува 18,2°C, а минималната 6°С.
Минималната забележана температура во текот на годините е -26°C. Максималната
забележана температура е +42°C. Во Скопскиот регион сончевата енергија интензивно
може да се користи од 15 февруари до 15 ноември, при што просечен број сончеви
часови во текот на годината изнесува 2.178. Просечна измерена средна дневна
вредност на енергија на сончевото зрачење на хоризонтална површина изнесува 4.000
Wh/m2.
Вкупните просечни годишни врнежи се движат околу 504mm со максимум во
ноември и мај. Сушниот период трае од јули до септември со честа појава на сушни
периоди подолги од 60 дена. Просечен број на ведри денови во текот на годината има
86, облачни денови 184, додека тмурни денови 95. Релативната влажност на воздухот
изнесува 70%. Сезонските варијации во климата и појавата на инверзија го засилуваат
загадувањето од индустриските емисии кои не секогаш се според стандардите, а за ова
во голема мера придонесува и сѐ поголемиот волумен на сообраќајот. Во Скопската
Магистерски труд

11

Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на
воздухот

Котлина најчести се струењата на ветерот од западниот и јужниот квадрант. Сепак,
орографските карактеристики имаат најголемо влијание на правецот на ветерот. Во
Табела 2 дадена е средномесечната и годишната брзина на ветерот.
Табела 2.Средномесечна и годишна брзина на ветерот

Мерна станица

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Годишно

Скопје-Петровец

1.2

1.6

1.8

1.8

1.6

1.6

1.7

1.5

1.4

1.2

1.1

1.1

1.5

Скопје-Зајчев
рид

2.2

2.7

2.9

2.9

2.7

2.7

2.7

2.7

2.6

2.3

2.4

2.3

2.6

Подрачјето на Општина Аеродром има модифицирана медитеранска и умереноконтинентална клима. Просечната годишна температура се движи околу 13°С, а
просечната сума на врнежи околу 490 mm/m2, просечната годишна влажност е 73% и
просечниот годишен степен на облачност е 57%. Средната температура на мерната
станица во Лисиче на Министерството за животна средина за месец ноември 2006
година изнесува 5,52°С, со влажност на воздухот 70,1%. Регионот на Општината има
карактеристични магливи денови во зимскиот период, особено во регионот на Ново
Лисиче. Воздушните струења се движат главно, во правец југ-југоисток познати под
името Повардарец. Ветровите летно време се суви и топли, а зимно време влажни и
ладни.
Брзината на ветерот изнесува просечно од 2 до 6 m/s, а никогаш не поминува 19
m/s. Во Скопската котлина најзачестени се насоките на ветровите од северен, ветровите
од северо-источен правец и ветровите од југо-источен правец. Орографските услови
имаат големо влијание на правците на ветровите. Во отворениот источен дел на
Скопската котлина, режимот на ветровите доста се разликува од градскиот дел на
котлината. Ветровите од северниот правец се најзастапени и истите се движат со
просечна брзина од 3,9 m/s. Најинтезивен е во месецот јули со просечна брзина од 4,6
m/s, а најслаб е во месец мај со просечна брзина од 1,8 m/s. Втор по зачестеност е
ветерот од северно - источниот правец со просечна брзина од 3,3 m/s. Застапен е во
сите месеци во годината, но најзачестен е во месецот март со средна месечна брзина
од 3,1 m/s. Најмалку го има во месеците октомври и ноември и доколку го има се движи
со средна брзина од 3,3 m/s. Трет по зачестеност во овој дел од котлината е југоисточниот ветер кој има средна годишна брзина од 3,3m/s до 3,5m/s. Само во месеците
јули, август и септември е со средна брзина од 2,2m/s. За режимот на ветровите во
Скопската Котлина од горе изнесеното може да се заклучи дека источниот дел од
котлината е доста ветровит и тоа повеќе од градскиот дел.
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Преовладуваат ветрови од северен и североисточен правец чија зачестеност е
поизразена во летниот период, донесувајќи топол и сув континентален воздух, кој го
зголемува испарувањето од почвата и од вегетацијата во котлината. Долг студен период
условува долга грејна сезона од шест месеци со што расте оптоварувањето со
атмосферски полутанти, а во периодот ноември-јануари има стагнација на воздушните
маси и температурни инверзии кои го зголемуваат атмосферското загадување.
Проветрувањето на котлината се врши под влијание на циклонски движења на
воздушните маси.
2.2.2 Земјоделство и загадувањето на воздухот
Земјоделството во Општина Аеродром е сѐ уште една од најзастапените
активности или како основна или како дополнителна активност на населението. Во
минатото, земјоделството било многу повеќе застапено, но со текот на времето,
населението постепено ја напушта оваа гранка и се концентрира кон останатите
економски гранки.
Населението во Долно и Горно Лисиче, во најголем број, смета дека
земјоделството е просперитетно и дека треба да се развива како основна и
дополнителна гранка во општината. Земјоделството, покрај тоа што е најзастапено,
претставува и предмет на најголем интерес и перспектива врз основа на мислењето на
населението.
И покрај структурната поддршка преку моменталната состојба и мислењето на
населението, земјоделството се соочува со неколку негативни фактори. Најизразени
негативни фактори се немањето современа земјоделска механизација, интерната
достапност - патна структура - во реоните со обработливо земјиште, слабата можност за
кредитирање и немањето посовремен систем за наводнување. Поради овие фактори,
производството на земјоделски производи е најмногу концентрирано кон намената за
домашни потреби со скоро незначителна продажба на локалните пазари во границите на
општината и непостоечки процес на продажба надвор од границите на општината. Во
овој момент, општината како целина, увезува прехранбени производи од другите
општини.
Моменталната состојба и условите во реонот на Долно и Горно Лисиче
овозможуваат развој на земјоделството во значителни граници доколку кон истото се
пристапи како стратешка цел во идните планови на општината.
2.2.3 Сообраќајна инфраструктура - планирана инфраструктура
Физичките комуникации на Општината поволно влијаат врз условите за живеење
на граѓаните. Вкупната должина на патиштата во Општина Аеродром изнесува 121,4km.
Магистерски труд
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Сообраќајната мрежа е покриена со улици од 68.844m должина (со опфат на 364.254,5
m2 површина), што припаѓаат на категоријата локални патишта во кој спаѓаат пристапни
улици и булевари. Од вкупната должина на патната мрежа, асфалтирани се улици во
должина од 56.466m, додека пак, земјени се 11.778m и улици со коцка во должина од
600m.
Меѓутоа, голем број од постојните улици се со оштетена асфалтна површина со
потреба од крпење. Околу 20% од улиците треба да се асфалтираат и да се обезбедат
со тротоар.
Покрај границата на Општина Аеродром со општините Кисела Вода и Центар се
протега железничка пруга кон северната и јужната граница. Јавната железница на ЈП
„Македонски железници“ има една централна и две патни станици во населбите Лисиче
и Јане Сандански. Една делница на железничката пруга за товарен сообраќај се протега
и по руралниот дел на Општината, пресекувајќи ја територијата на половина и спојувајќи
ја Општината со соседната Општина Гази Баба. Јавниот градски и приградски сообраќај
се извршува со автобуски превозен подсистем.
2.2.4 Велосипедски сообраќај
Во 2016 година на територијата на град Скопје отпочна Проектот „СКОПЈЕ
ВЕЛОГРАД 2017“ поделен на неколку рути. Рутата 2 од проектот „СКОПЈЕ ВЕЛОГРАД
2017“ е со вкупна должина од 11 km и ги поврзува Општина Аеродром, преку општините
Центар и Карпош, со Општина Ѓорче Петров и ги опфаќа булеварите „Февруарски
поход“, „Видое Смилевски-Бато“, „Јане Сандански“ и „Кузман Јосифовски- Питу“, Кеј 13
Ноември, плоштадот „Македонија“, булеварот „ВМРО“ и булеварот „Партизански одреди“
до Порта Влае.
На булеварите „Јане Сандански“ и „Кузман Јосифовски-Питу“ патеката не е
комплетно изведена и обележана во двата правци (обележани се велосипедските
патеки, премини, постојат семафори за велосипедисти, обиколници на автобуски
стојалишта и спуштени рабници). На булеварот „Видое Смилевски-Бато“ се изградени
две обиколници на автобуски стојалишта (не постои никакво обележување на патеките,
премини, семафори и сл.), додека на „Февруарски поход“ е обележана само делумно од
едната страна на булеварот.
Со овој проект се добиваат квалитетни велосипедски патеки, обележани со
стандардизирана јасна и видлива хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација
и ќе бидат изработени од асфалт. Спуштањата на раскрсниците се изведени од рампи,
додека по должината на патеките се поставени заштитни столпчиња, дислоцирани се
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сите пречки на велосипедските патеки како што се билборди, канделабри, контејнери,
сообраќајни знаци и слично.
2.2.5 Топлификација
Топлификациската мрежа е обезбедена од „Топлификација“ АД, чиишто услуги ги
користат поголемиот дел од жителите на Општина Аеродром, со исклучок на жителите
на Горно и Долно Лисиче. Вкупната должина на топлификациската мрежа е 46.575 km.
Топлификација има пункт за услужување на корисниците во Јане Сандански.
Затоплувањето на домаќинствата во мал дел од Мичурин, Лисиче, Горно Лисиче и
Долно Лисиче е индивидуално решено во зависност од потребите и можностите на
населението. Најчест вид греење е со користење огревно дрво и електрични печки.
2.2.6 Гасоводен систем
Природниот гас како енергетско гориво во Македонија почна да се употребува во
1997 година. Поголемите индустриски потрошувачи од источниот дел на градот Скопје
се поврзани на гасоводната мрежа и до денес се речиси единствените корисници на овој
енергенс во Скопскиот регион.
Од дефинираните проекции за Скопскиот регион многу малку е реализирано.
Изграден е само разводен магистрален крак до ТИРЗ Скопје со вкупна должина од 6,5
km. Останатите зафати во Скопскиот регион се многу мали по обем и се однесуваат
само на поединечни приклучоци на потрошувачи, на веќе изградените градски делници.
Во Просторниот план на Република Македонија изградбата на гасоводниот систем
во Скопскиот регион е приоритетна цел заради подобрување на структурата на
потрошувачка на енергенси и примена на еколошки почисто гориво кое помалку ја
загадува животната средина.
2.2.7 Топловоден систем
Развојот на топловодниот систем е дефиниран со планските решенија од ГУП на
Скопје 2012-2022 година. Изградена е термоелектрана топлана „Те-То“ со која
значително е подобрена стабилноста во снабдувањето со топлинска енергија на
урбаниот дел на градот Скопје и е зголемен вкупниот капацитет на погонските објекти за
околу 160 MW. АД ЕЛЕМ енергетика речиси во целост ги реализира предвидените
проширувања на мрежата во својот енергетски систем и АД Топлификација ја заврши
изградбата на водот кој ги поврзува енергетските системи на Топлана „Исток“ и Топлана
„11-ти Октомври“.
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Слика 3. Термоелектрана топлана ,,Те-То“

2.2.8 Урбан развој и урбанистичко планирање
Подрачјето на Општина Аеродром спаѓа во зона на домување. Населбите се 60%
од урбан карактер или 10,4 km2 и 40% рурален карактер или 9,6 km2. Вкупната површина
опфатена од ГУП изнесува 938 хектари. Урбанизираното подрачје се карактеризира со
добро развиена инфраструктура. Руралното подрачје е лоцирано во Долно и во Горно
Лисиче. Процесот на урбанизација на руралното подрачје е во тек.
Во зависност од намената секоја градба мора да ги исполни основните барања за
градба и другите услови пропишани со закон и решението за локациски услови.
Основните барања за градба се однесуваат на механичка отпорност, стабилност и
сеизмичка заштита, заштита од пожар, хигиена, здравје и заштита на работната и
животната средина, заштита од бучава, сигурност во употребувањето, ефикасно
користење на енергијата и топлинска заштита, непречен пристап и движење до и во
градбата и технички својства на градежните производи што се користат за изградба.
Основните барања за градежните производи, нивните технички својства и другите
технички барања мора да се во согласност со Законот и со другите прописи, со кои се
уредува квалитетот на градежните производи.
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Објектите на територија на Општина Аеродром, во најголем број се изградени по
земјотресот, согласно техничките нормативи за сеизмичка градба. Објектите се цврста
градба претежно со скелетен систем со армирано-бетонска конструкција, а на дел од
подрачјето на Општината (населбата Мичурин) објектите се изградени од цврста градба,
но сеизмичка која се третира како стара градба. Во населбата Лисиче објектите се од
монтажни елементи, но доградени од цврст материјал. Одредени делови од Општина
Аеродром стихијно се населени во периодот по земјотресот. Нивниот статус Општината
настојува да го реши во согласност со стандардите на урбаното живеење.
Околу 80,9% од вкупниот станбен фонд се станови во кои живее едно
домаќинство, 16,3% се станови без домаќинства, додека во 2,8% од вкупниот станбен
фонд живеат семејства со две и повеќе домаќинства. Од вкупниот број на станбени
згради, 73.665 (78%) се згради во градските населби и 20.667 (22%) згради во селските
населби.
Со Генералниот урбанистички план на градот Скопје од 2012 до 2022 година се
предвидува изградба на 25.253 нови станови кои заедно со постојните станови го даваат
вкупниот станбен фонд за 2020 година кој изнесува 140.154 станови. Со пописот од 2002
година во градското подрачје се евидентирани 163.561 станови, што претставува
значително надминување на предвидениот станбен фонд за 2020 година.
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2.3 Состојба со амбиентниот воздух во Општина Аеродром
Управувањето со квалитетот на амбиенталниот воздух се заснова на обемен
процес на собирање и анализа на релевантни податоци за воздух. Во рамките на
работата на секторот Македонски информативен центар за животна средина се врши
континуирано во текот на целата година прибирање и обработката на податоците за
емисии во воздухот. Добиените податоци се дополнуваат со податоците од проценките
на емисии на загадувачките супстанци во воздухот со користење на статистичките
податоци од секторите енергетика, индустрија и земјоделие, како и податоците од
Катастарот на загадувачи и загадувачки супстанци на Република Македонија.
Со цел воспоставување контрола на емисиите во воздухот, нивна редукција и
мониторинг, воспоставена е соодветна инвентаризација која во нашата земја се врши на
два начина - едниот е во согласност со методологијата CORINAIR Конвенцијата за
прекуграничен пренос на аерозагадувањето (CLRTAP), а другата е по Катастарот на
загадувачи и загадувачки супстанци во Република Македонија. Инвентаризација по
методологијата CORINAIR се врши по сектори и дејности, додека инвентаризацијата по
Катастарот се врши по поединечен деловен субјект. Првиот Катастар за воздух беше
воспоставен во 2005 година и содржи емисии на загадувачки супстанци во воздухот од
2004 година, ажуриран и надграден во 2009 година, а во тек е спроведување на
активности за ново ажурирање. Катастарот се однесува на 84 општини во Република
Македонија, организирани во осум статистички региони. Во Катастарот се опфатени
следниве мерени загадувачки супстанци, според карактеристиките на изворот: сулфур
диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), јаглерод моноксид (CO), испарливи органски
материи VOC и вкупна прашина TSP.
Со цел да се следи целосно состојбата на квалитетот на воздухот потребно е да
се врши мониторинг на загадувачките супстанци и истите да се идентификуваат
квалитативно и квантитативно. Мониторингот е од суштинско значење во управувањето
со животната средина. Тој претставува основа за преземање мерки за заштита на
воздухот од загадување како и подобрување на квалитетот на воздухот.
Мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух во Република Македонија го
вршат Министерството за животна средина и просторно планирање кое управува со
Државниот автоматски систем за квалитет на воздух, како и Институтот за јавно здравје
(ИЈЗ) кое управува со Центрите за јавно здравје од Скопје и Велес. Министерството за
животна средина и просторно планирање управува со Државниот автоматски
мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, кој пак се состои од седумнаесет
мониторинг станици од кои две мерни станици кои се поставени на аеродромот, пет во
Градот Скопје, по две во Битола, Велес и општина Илинден и по една во Куманово,
Кичево, Кочани, Тетово, Кавадарци и с. Лазарополе.
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Слика 4. Локации на мониторинг станици

Следењето на квалитетот на воздухот се врши преку комплетна споредба на
измерените концентрации на загадувачките супстанци во воздухот и граничните
вредности, праговите на алармирање, маргини на толеранција за гранична вредност,
целни вредности и долгорочни цели определени во законодавството за квалитет на
амбиентен воздух.
Автоматските мониторинг станици за квалитет на амбиентниот воздух вршат
мониторинг на следниве загадувачки супстанци и тоа на цврстите честички со големина
до 10 микрометри (PM10), сулфур диоксид, азот диоксид, озон, јаглерод моноксид,
суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (РМ2,5) и бензен, толуен, етилбензен, орто и пара ксилен (BTX).
2.3.1 Суспендирани честички со големина помала од 10 микрометри (PM10)

Малите вдишливи честички се едни од најштетните загадувачки супстанции во
амбиентниот воздухот. Суспендираните честички се со дијаметар помал од 10
микрометри (PM10) и можат да продрат длабоко во респираторниот систем на луѓето.
Штетните честички во атмосферата се емитуваат од голем број на извори, како на
пример индустриските објекти, греењето на домаќинствата, издувниот систем на
возилата, електраните, согорувањето на земјоделски отпад, согорувањето на отпад од
дивите депонии и дворовите како и од шумските пожари. Емитираните честички со
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помош на хоризонталните воздушни струења може да се пренесат стотици километри од
изворите на емисијата.
Концентрацијата на PM10 во урбаните средини во целата држава, особено во
зимскиот период ги надминуваат граничните вредности за заштита на човековото
здравје. Зголемувањето на концентрациите на честичките очигледно е предизвикано од
различни типови на извори на емисија заедно со неповолните метеоролошки услови.
Издувните гасови што согорувањата од домаќинствата и од сообраќајот електраните се
чини дека се меѓу најважните придонесувачи за зголемување на концентрацијата на
PM10 пред се поради тоа што висината на која се испуштаат е ниска и речиси во зона на
дишење на човекот.
Со измена на законските регулативи има промена во прагот на информирање кој е
со надминување на PM10 од 100µg/m3 на две мерни станици и надминување на прагот на
алармирање од 200 µg/m3 на две мерни станици два последователни дена.

График 1. Просечни месечни вредности на PM10
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График 2. Просечни годишни вредности на PM10

2.3.2 Сулфур диоксид (SO2)
Сулфур диоксидот при стандардни услови е безбоен, отровен гас со остар и
иритантен мирис, со изразени кисели својства.
Изворите на емисија на сулфур диоксид SO2 генерално може да се поделат на:
•

Природни извори и тоа непосредно вулканите, биолошки извори (биолошко
разложување) од океаните и на посреден начин копното и др.

•

Антропогени извори во кој спаѓаат согорувањето на фосилните горива и
биогорива кои содржат сулфур, топењето на сулфидни руди на Cu, Zn и Pb,
производство на H2SO4, производство на целулоза и хартија и др.

Испитувањата покажале дека токсичното влијание на SO2 врз човекот се јавува
при негова масена концентрација во воздухот од околу 6mg/m 3, при што доаѓа до
бронхијални проблеми, а при повисоки концентрации од наведената и до посериозни
здравствени проблеми. Ефектите на SO2 врз човековото здравје се манифестираат со
зголемен број заболени од астма, бронхитис, намалување на функцијата на белите
дробови, влошување на респираторниот тракт и до појава на канцер на белите дробови,
може да предизвика главоболки, општи непријатност и вознемиреност. Сулфур диоксид
не само што токсично делува на здравјето на човекот познат е и како силно токсичен за
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растителниот свет. Кај растенијата може да предизвика два вида оштетување и тоа
акутно и хронично. Сулфурната киселина од воздухот може со дождовите да се пренесе
во водните системи и да предизвика промена на киселоста на водите.
Сулфур диоксидот е еден од важните прекурсори за кисели дождови кои ја
забрзуваат корозијата на објектите и спомениците и на закиселувањето на почвата,
езерата и потоците, а може да доведе и до намалување на видливоста. Според
постојното законодавство, просечната часовна гранична вредност за SO 2 од 350 μg/m³
не смее да биде надмината повеќе од 24 пати годишно. Втората гранична вредност за
заштита на човековото здравје е дневната гранична вредност за SO2 која изнесува 125
μg/m³. Оваа вредност не смее да се надмине повеќе од три дена годишно.

График 3. Просечни годишни концентрации на SO2

2.3.3 Азотни оксиди (NOх)
Според постојното законодавство концентрациите на азот диоксид (NO2) се
регулирани со две гранични вредности за заштита на човековото здравје (40 μg/m 3) и
критични нивоа за заштита на вегетацијата (30 μg/m3). Што се однесува до токсичноста,
NO2 е четири пати потоксичен од NO, при што токсичноста е поизразена при повисоки
концентрации на азотните оксиди, но и на подолг временски период. Токсичноста се
зголемува и со покачувањето на температурата. Со вдишување загаден воздух, поради
ниската растворливост на азотните оксиди (NO и NO2) истите лесно навлегуваат во
белите дробови кај човекот. Изложеноста на NO2 е поврзано со зголемување на
кардиоваскуларни и респираторни болести кај човекот.
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Азотните оксиди штетно влијаат и на вегетацијата, при што може да биде
попречено растењето на младите листови. Исто така изложеноста на растенијата на
делувањето на NO2 доведува и до намалување на нивните приноси. Азотните оксиди
штетно влијаат и на материјалите, како што се текстилните материјали, металите, боите
и различните адитиви.

График 4. Просечни годишни вредности на NO2

2.3.4 Озон (О3 )
Озонот е гас кој е составен од три атоми на кислород - О3 и е со специфичен
мирис и со повисока реактивна способност. Тој е присутен во тропосферата и
стратосферата. Мал дел од количината на тропосферскиот озон настанува по природен
пат, а поголем дел од антропогените фактори. Озонот настанува по природен пат во
повисоките слоеви на атмосферата, каде што формира озонска обвивка која се наоѓа на
висина од 25-30 km и е со дебелина од 20 km. Во овој дел концентрацијата на озонот е
многу висока за разлика од пониските слоеви на атмосферата (тропосферата). Озонот го
апсорбира штетното UV зрачење од сонцето и на тој начин озонскиот слој го штити
животот на земјата, затоа е потребно одржување на соодветна концентрација на озонот
во озонскиот слој. Повисоките концентрации на приземниот озон O3, кој се формира со
фотохемиски реакции кои вклучуваат NOх, VOCs и други и прекурсори на озон во
присуство на сончева светлина може да предизвикаат штетни ефекти кај луѓето и
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животната средина. Овие фотохемиски реакции вообичаено се случуваат во текот на
топлите летни месеци, бидејќи ултравиолетовата радијација од сонцето иницира
последователни фотохемиски реакции. Озонот е клучен и во составниот дел на
урбаниот смог. Повисоки концентрации на O3 можат да се забележат во местата на
висока надморска височина. Имено во приземниот слој и во близина на извори на
емисија на NOx (како на пример сообраќајот во урбаните населени места),
концентрациите на O3 се пониски поради претворањето на NO во NO2. Поради тоа, за
разлика од другите загадувачки супстанци чии концентрации се повисоки во урбаните
подрачја, повисоки концентрации на O3 се забележуваат во руралните области.

График 5. Максимална дневна 8-часовна вредност на О3

2.3.5 Јаглерод моноксид (CO)
Главни антропогени извори на СО се моторните возила, согорувањето на
горивата во енергетските постројки и индустриските процеси. Јаглерод моноксидот (CO)
е еден од најраспространетите загадувачки супстанци во атмосферата. Тој се формира
при нецелосното согорување на горивата во моторите со внатрешно согорување и
енергетските постројки, како и при различни индустриски процеси. Најголемото
количество на CO од антропогените извори се добива поради непотполното согорување
на јаглеродот и неговите соединенија. Патниот транспорт порано беше значаен извор на
CO емисии, но со воведувањето на каталитичките конвертори дојде до значително
намалување на неговите емисии. Концентрациите на CO варираат во зависност од
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сообраќајот во текот на денот. Важни извори на јаглерод моноксид се и согорувањето на
горивата во јавните институции, домаќинствата и во енергетските постројки,.
Клучни извори во емисија на јаглерод моноксид е секторот затоплување на
домаќинствата и административните капацитети со 61%, по што следи секторот
сообраќај, кој учествува во вкупните емисиите со 27%. Сето ова најверојатно се должи
од нецелосното согорување на цврстите и течните горива кои се користат во овие два
сектора.

График 6. Максимална дневна 8-часовна вредност на СО

Граничните вредности се најстрогите правила во законодавството на ЕУ за
нивоата на загадување на воздухот. При надминување на граничните вредности,
властите се должни да дефинираат мерки за намалување на концентрациите на
загадувачката супстанција. Најважните гранични вредности за заштита на здравјето се
вредностите зададени за концентрациите на суспендираните честички и азот диоксидот.
Во Македонија граничните вредности за PM10 во голема мера се надминуваат.
Анализите на податоците од извештаите за работата на Автоматската Мониторинг
Станица Лисиче покажуваат надминувања на дозволените вредности. Податоците од
изминатите пет години покажуваат над 150 надминувања годишно на 24 часовните
гранични вредности (50 μg/m3), наспроти вкупно дозволениот број од 35 надминувања
годишно на дозволената гранична вредност за PM10.
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График 7. Број на дневни надминувања на граничните вредности во периодот од 2012 до 2016

2.4 Емисија од стационарни извори
Сите деловни субјекти со закон се обврзани да го вршат следењето на емисиите
кои ги испуштаат во воздухот, водата и почвата и извештаите од мониторингот да ги
доставуваат до Министерството за животна средина и просторно планирање, каде се
врши обработка на податоците и се планираат мерки за подобрувања на квалитетот на
воздухот во регионот.
Малата зона на претставништва на правни субјекти во кои спаѓаат автоперални,
автосервиси, погони и салони за коли, чија работа од аспект на животна средина се
регулира со елаборат за заштита на животна средина се лоцирани по јужната граница по
должината на булеварот „Трета Македонска Бригада“, што би можело да претставува
индустриска зона, доколку во планските документи се дефинира како таква, бидејќи нуди
основна инфраструктура. Во иднина, концентрирањето на бизнисот во оваа зона ќе го
намали бројот на производните капацитети сместени во урбаните зони, односно во
станбените објекти.
На територијата на Општина Аеродром нема А-ИСКЗ инсталации, а пет
инсталации имаат дозволи Б-ИСКЗ за усогласување со оперативен план. Тоа се „РАДЕ
КОНЧАР“-Сервис и поправка на електрични производи ДОО - (ПХБ), „ЖИТО ЛУКС“ АД Скопје - индустриски комплекс - Мелница со силос, „РАДЕ КОНЧАР“-Сервис и поправка
на електрични производи – Скопје, „РАДЕ КОНЧАР“-контактори и релеи – Скопје, ДППУ
„ВИВАКС“ Ристо и други ДОО увоз-извоз, Скопје. Овие инсталации се регулирани на
локално ниво од страна на Град Скопје. Рестораните како едни од помалите емитери,
при подготвувањето на храна најчесто користат гас, а во помала мера електрична
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енергија, па според тоа гасовите од согорување заедно со оние од подготовка на храна
(кои вклучуваат различни органски честички, маслени материи и сл.) вршат одреден
притисок на околината.
На слика 4 се прикажани поголемите индустриски објекти кои не припаѓаат на
територијата на Општина Аеродром, а сепак во зависност од периодот на годината и
ружата на ветрови, емисијата на загадувачи супстанци доспеваат во атарот на
општината и негативно влијаат врз квалитетот на животот на граѓаните. Во Општина
Аеродром не постои јасно издиференцирана индустриска зона, а големо влијание имаат
индустриските објекти од јужната и северната зона од соседните општини Гази Баба и
Општина Кисела Вода кои се лоцирани на самата нејзина граница.

Слика 5. Индустриски капацитети надвор од границите на Општина Аеродром кои имаат влијание на
квалитетот на воздухот во општината
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На табела 3 може да се забележи како е прикажана разместеноста на поголемите
индустриски капацитети во рамките на општините на Градот Скопје. Идентификацијата
на изворите на загадување на територијата на Градот Скопје е направена врз основа на
претходно дефинирани критериуми кои главно се разгледувани од аспект на медиумите
и областите кои се опфатени во Катастарот (воздух, вода и почва), локација на изворите
на загадување (во урбана, рурална и индустриска зона) и големина на изворите на
загадување (односно големина на емисионите количества генерирани во текот на
одвивање на деловната активност, на годишно ниво).

Бутел
Гази Баба

1

Вкупно

Сообраќајни
средства

Тутунска
индустрија

Машиноградба

Црна и обоена
металургија

Кожарска / гума

Текстилна

Дрвна

2

Хартија и
графичка
дејност

Металопрерабо
-тувачка дејност

2

Хемиска

Градежни
материјали

Аеродром

Прехранбена

Општина

Табела 3. Разместеност на индустриските капацитети во рамките на општините во град Скопје
Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје (јануари 2017)

4
1

1

11

1

2
2

2

1

2

4

3

27

Ѓорче Петров

1

6

6

Карпош

2

10

12

8

4

Кисела Вода

1

5

1

1

2

10

1

4

Сарај

5

3

Центар

4

18
2

42

1

1

2

Чаир

/

Шуто Оризари
Вкупно

1
6

3

37

1
21

11

7

12

3

2

4

1

3

110

При изработката на Катастарот биле испратени прашалници на 1.325 деловни
субјекти - стационарни извори на емисии во воздухот на територијата на Градот Скопје.
Одговор е добиен од 1.083 деловни субјекти, што преставува успешност од 81,73% на
вратени прашалници. Од вкупно добиените одговори, 99 деловни субјекти одговориле
дека повеќе не работат или го промениле седиштето на фирмата и не се наоѓаат на
територијата на Град Скопје. Бројот на деловни субјекти - стационарни извори на емисии
кои се опфатени во базата изнесува 984.
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Деловните субјекти на територијата на град Скопје кои се опфатени во катастарот
на загадувачи, според спроведената анкета, распределени се во урбана зона,
индустриска и рурална зона
Во Катастарот на загадувачи и загадувачки супстанции во воздухот за градот
Скопје како дел од интегрираниот Катастар за животната средина, мониторингот на
емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од поголемите стационарни извори на
загадување е вршен од страна на лабораторијата на „Технолаб“ - Скопје акредитирана
согласно MKS ISO 17025, какo и инспекциското тело на „Технолаб“ акредитирано
согласно МКС ИСО 17020.

График 8. Процентуална застапеност на деловните субјекти според локацијата

Мерењата се вршени согласно стандардни/референтни методи според
методологија дефинирана во „Правилник за методологија, начините, постапките,
методите и средствата за мерење на емисии од стационарни извори“ (Сл. весник на РМ
бр. 11/2012 год.) и препораките дадени во „Упатство за примена на Правилникот за
методологијата, начините, постапките, методите и средствата за мерење на емисиите од
стационарните извори“, се извршени мерења и анализи на следните загадувачки
супстанции: CO, CO2, SO2, NOx, прашина (ТСП) од испустите на повеќе големи
стационарни извори на емисии во воздухот.
Од вкупно 984 деловни субјекти - стационарни загадувачи во град Скопје, кај 207
се евидентирани 395 испусти во воздухот, од кои 257 се испусти од производни деловни
субјекти и 138 се испусти од непроизводни деловни субјекти.
Податоците за годишната емисија на загадувачки супстанции во воздухот од
деловните субјекти лоцирани во урбаната и индустриската зона (град) и руралната зона
(околина) на ниво на град Скопје се прикажани во следната табела.
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Табела 4. Годишна емисија на загадувачки супстанции во воздухот од деловните субјекти во град Скопје
Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје (јануари 2017)
SO2 [t/год]

CO [t/год]

CO2 [t/год]

NОx[t/год]

TSP [t/год]

NMVOC [t/год]

Урбана зона

482,33

679,96

409.402,68

1.212,25

119,55

125,91

Индустриска зона

1,77

4,27

3.214,87

19,18

1,22

1,89

Рурална зона

6,42

46,44

59.375,72

137,60

7,76

15,20

Вкупно

490,51

730,67

471.993,28

1.369,03

128,53

143,00

Со емисиите од резиденцијални извори се опфатени емисиите кои потекнуваат од
малите согорувачки процеси кои се користат за греење, обезбедување топла вода,
готвење и слично. Емисиите се јавуваат при работа на мали котли, согорување во печки,
камини и шпорети. При ваквите согорувачки процеси се користат повеќе типови горива
од кои најзначајни се огревното дрво, јагленот и екстра лесната нафта.
Домашните ложишта спаѓаат во групата на колективни стационарни извори на
загадување на воздухот од кои емисијата на загадувачките супстанции во воздухот е
како резултат на употребата на дрва и јаглен за загревање. Како продукт на согорување
на овие енергенси, во воздухот се емитираат SО2, NОx, CО и ТSP - цврсти честички
(прашина).
Вкупна емисија на загадувачки супстанции во воздух од домашни ложишта при
согорување на енергенси (јаглен, огревно дрво и нафта) за Општина Аеродром е
прикажана во табела 5.
Табела 5. Емисија на загадувачки супстанции во воздух од домашни ложишта при согорување енергенси
за Општина Аеродром
Извор: Интегриран катастар на загадувачи на животната средина на Град Скопје (јануари 2017)
Вкупна емисија загадувачки супстанции во воздух од домашни ложишта
при согорување енергенси [t/год]

Општина

Аеродром

SO2

CO

CO2

NOx

TSP

NMVOC

1,69

464,73

13.307,98

9,51

92,78

69,62

2.5 Тешки метали во PM10 и PM2,5 честички
Резултатите од извршените мерења на квалитетот на амбиентниот воздух во град
Скопје се обработени одделно за тешките метали за кои има гранични вредности и
направена е оценка за состојбата на мерните места. Оценката е направена врз основа
на граничните вредности дадени за секој параметар одделно во Уредба за гранични
вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и
прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини и
толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл. весник на
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РМ бр. 50/05) во понатамошниот текст само Уредба и измените на истата (Сл. весник на
РМ бр. 04/13).
Во следната табела се прикажани вредностите од извршените мерења на
концентрации за РМ10 и РМ2,5 честички во периодот од јуни 2013 година до јануари 2014
година од страна на Фармахем. Земањето примероци за анализа на мерните параметри
за одредување на квалитетот на амбиентен воздух било извршено со помош на
мобилната лабораторија за животна средина на Фармахем. Направени се мерења во
четири периоди и од секоја мерна кампања за секое мерно место поединечно била
извршена и квалитативна анализа на РМ10 и РМ2,5 честичките т.е. вкупно биле
анализирани 40 примероци за пет општини во градот Скопје кои биле подложени на
квантитативна анализа. За анализа биле избрани примероци на РМ10 и РМ2,5 честички со
највисоки концентрации на испитуваната локација од секоја мерна кампања.
Табела 6. Анализа на тешки метали во примероците од амбиентен воздух за РМ10 и РМ2,5
Извор: Оперативна програма за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух со РМ10
(Фармахем, Скопје, 2014)
Мерен
параметар

Олово
(Pb)
mg/m3

Целна
вредност

Бакар
(Cu)
µg/m3

Никел
(Ni)
mg/m3

Арсен
(As)
µg/m3

0,5

20

6

5

Горен праг
на
оценување

0,35

14

3,6

3

Долен праг
на
оценување

0,25

10

2,4

2

Аеродром

0,041

70,10

3,77

0,032

Цинк
(Zn)µg/
m3

1,255

Железо
(Fe)
µg/m3

0,795

Мангaн
(Mn)
µg/m3

39,5

Кобалт
(Co)
mg/m3

0,8725

Хром
(Cr)
µg/m3

0,03

Кадмиум
(Cd)
mg/m3

1,52

Од табелата може да се забележи дека целната вредност за концентрација на
никел е надмината на сите локации освен во руралното подрачје Зелениково, а покрај
никелот и горниот праг на концентрација на арсен е надмината во Општина Аеродром.
Инаку за манган и хром постојат препорачани гранични вредности од страна на Светска
здравствена организација и истите се задоволени за сите мерни локации, а за бакар,
цинк и кобалт не се поставени гранични вредности.
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Табела 7. Јаглеводороди кои потекуваат од согорување на различни горива во град Скопје по одредени локации
Извор: Оперативна програма за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух со РМ10 (Фармахем, Скопје, 2014)

Резултатите добиени од анализата на квалитетот на амбиентниот воздух на
локациите во Град Скопје за полицикличните ароматични јаглеводороди (РАН) за сите
локации се многу ниски и се под граница на детекција на методот по кој се определувани
(<0,5 mg/m3).
2.6 Емисија од мобилни извори
Нивото на емисиите во воздухот од мобилните извори не зависи само од степенот
на активност, туку постои и директна поврзаност со квалитетот на горивата што се
користат, како и старосната структура на возниот парк и квалитетот на техничкото
одржување.
Загадувањето на воздухот од сообраќајот е резултат на користењето на течни
енергенси при чие согорување се емитираат повеќе од 200 загадувачки супстанции.
Хемискиот состав на издувните гасови варира во зависност од видот на горивото, но
истиот вклучува токсични и нетоксични компоненти. Во групата на нетоксични
компоненти спаѓаат водород, азот, кислород, водена пара и јаглерод диоксид, а групата
на токсични компоненти ја сочинуваат јаглерод моноксид, азотни оксиди, несогорени
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јагленоводороди-CnHm, алдехиди-RCHO и цврсти честички. Емитираните загадувачки
супстанци од издувните гасови на моторните возила се подложени на фотохемиски
реакции во атмосферата, при што се создаваат секундарни загадувачки супстанци.
Посебна група сочинуваат 70 канцерогени полициклични ароматични јагленоводороди
од кои најактивен по своето канцерогено дејство е бензопиренот.
Табела 8 . Вид на гориво и број на регистрирани возила во Аеродром
Извор: Државен завод за статистика, транспорт и други услуги 2015
Видови патнички возила
Општина
Вкупно

Моторни
возила

Патнички
автомобили

Автобуси

Товарни
автомобили

Влечни
возила

Трактори

Работни
возила

Приклучни
возила

Бензин

15.308

657

14.410

3

223

11

4

/

/

Нафта

6.589

31

6.026

15

395

65

48

9

/

Мешавина

9

5

44

/

/

/

/

/

/

Бензин-гас

392

/

381

1

7

2

/

1

/

Електрична
енергија

5

/

/

/

/

/

/

/

/

Вкупно

22.303

693

20.826

19

625

78

52

10

108

Аеродром

Бројот на регистрирани возила во последните години континуирано расте, како во
целата држава, така и во Општина Аеродром. Во контекст на притисок, превозните
средства регистрирани на територијата на општината може да се сметаат само како дел
од мобилните извори, додека другиот дел од притисокот доаѓа од оние кои транзитираат
низ територијата на општината.
Голем удел во загадувањето на амбиентниот воздух има и староста на возниот
парк, поради нецелосното согорување на горивото, се јавува поголемо исфрлање на
канцерогени супстанции, штетни продукти, соединенија на сулфур, тврди честички и
голем процент на ароматски јаглеводороди. Околу 70% од возилата кои се користат во
Република Македонија се постари од десет години. Позитивно е што од 1 јуни 2016
година во Република Македонија се забрани внесување на возила со стандардот еуро 3,
а тоа значи дека веќе нема да можат од странство да се набавуваат коли постари од
2004 година. Постои недостиг на информации за староста на возилата одделно по
општини, па затоа на следната табела се претставени податоци на ниво на држава.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Табела 9. Старосна структура на возилата во Р. Македонија
Извор: Државен завод за статистика, транспорт и други услуги 2015

Вкупно
(илјади/000)

308

300

249

253

242

249

263

282

310

313

302

347

371

384

Од кои <2
години

8

7

11

14

17

20

25

22

13

10

7

6

5

6

Од кои <5
години

29

25

18

13

17

20

26

31

38

35

28

20

15

12

Од кои <10
години

64

65

58

55

45

42

36

36

37

42

46

60

62

61

Од кои >10
години

207

203

162

171

164

167

176

193

222

226

221

261

289

305

Патнички автомобили

Автобуси
Вкупно
(илјади/000)

2.5

4.0

2.2

2.2

2.2

2.3

2.3

2.4

2.7

2.6

2.7

3.1

3.2

3.2

Од кои <2
години

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.3

0.2

0.0

0.0

Од кои <5
години

0.2

0.2

0.2

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.3

0.2

0.2

0.2

Од кои <10
години

0.2

1.2

0.3

0.4

0.6

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.4

0.4

Од кои >10
години

2.0

2.6

1.7

1.7

1.6

1.8

1.8

1.9

2.3

1.9

2.0

2.5

2.6

2.6

Товарни автомобили
Вкупно
(илјади/000)

26.4

25.9

22.3

22.8

22.3

23.0

24.9

27.7

28.8

27.9

26.5

30.2

32.1

33.2

Од кои <2
години

0.8

0.6

1.1

1.0

1.2

2.0

2.6

2.5

1.4

1.0

1.1

1.2

1.5

1.6

Од кои <5
години

2.6

2.3

1.9

1.5

1.7

1.8

2.2

3.0

4.2

4.2

3.3

2.5

2.1

2.3

Од кои <10
години

4.8

5.5

5.2

5.8

7.5

4.6

4.2

4.8

5.1

5.4

5.7

7.2

7.7

8.3

Од кои >10
години

18.2

17.5

14.1

14.5

14.3

14.6

15.9

17.4

18.1

17.3

16.4

19.3

20.8

21.0
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Во периодот од јуни 2013 година до јануари 2014 година од анализите направени
од страна на Фармахем се добиени резултатите од анализата на квалитетот на
амбиентниот воздух на локациите во Град Скопје за полицикличните ароматични
јаглеводороди (PAH), кои се многу ниски и се под граница на детекција на методот по кој
се определувани (<0,5 mg/m3).
Табела 10. Анализа на квалитетот на амбиентниот воздух на локациите во Град Скопје за полицикличните
ароматични јаглеводороди (PAH)
Јаглеводороди од согорување

Цврсто
гориво

Нафтени деривати
(алифатична фракција)

Нафтени деривати (ароматична фракција)
BTEX
Бензен

Толуен

Етилбензен

Ксилен

Локација

Кампања

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

Ѓорче Петров

1

<0,5

<0,5

0,44

4,95

<0,5

4,33

2

<0,5

<0,5

4,26

3,12

<0,5

<0,8

3

<0,5

<0,5

3,15

3,85

<0,5

2,12

4

0,87

0,56

<0,5

<0,7

<0,5

<0,8

1

<0,5

<0,5

0,57

5,45

<0,5

<0,8

2

<0,5

<0,5

0,63

<0,7

<0,5

1,65

3

<0,5

<0,5

0,61

3,80

<0,5

0,25

4

2,2

0,53

1,50

<0,7

<0,5

<0,8

1

<0,5

<0,5

0,91

6,53

<0,5

1,56

2

<0,5

<0,5

4,65

3,86

<0,5

0,95

3

<0,5

<0,5

3,08

5,65

<0,5

0,92

4

0,55

0,71

<0,5

<0,7

<0,5

<0,8

1

<0,5

<0,5

0,72

7,03

2,05

1,40

2

<0,5

<0,5

1,77

4,53

<0,5

1,55

3

<0,5

<0,5

0,93

6,20

2,20

1,60

4

0,54

0,88

0,430

<0,7

<0,5

<0,8

1

<0,5

<0,5

1,23

5,58

10,74

2,66

2

<0,5

<0,5

0,71

6,68

16,17

3,24

3

<0,5

<0,5

1,18

5,70

15,12

3,18

4

0,84

0,5

<0,5

<0,7

<0,5

<0,8

Зелениково

Аеродром

Центар

Гази Баба
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Од добиените резултати може да се забележи дека во периодите пролет, лето и
есен концентрациите на јаглеводороди кои потекнуваат од согорување на цврсто гориво
и со нафтени деривати (алифатична фракција) се многу ниски, додека во периодот зима
се забележува присуство на истите во амбиентниот воздух. Присуството на овие
јаглеводороди во зимскиот период е очекувано поради потребата за топлинска енергија
која најчесто се добива од согорување на цврсто гориво или нафтени деривати.
Ароматичната фракција на јаглеводороди кои потекнуваат од согорување на
нафтени деривати во периодите пролет, лето и есен е забележана почесто во
амбиентниот воздух. Во зимскиот период нивното присуство е намалено поради ниските
температури. Годишна гранична вредност во македонската регулатива постои само за
бензин и изнесува 5 µg/m3. Од прикажаните резултати не може да се заклучи дали има
надминување на годишната гранична вредност, но сепак има резултати за дневни
концентрации кои се блиски до 5 µg/m3 (4,65 µg/m3 измерени во втората кампања во
Општина Аеродром). Самиот факт што претставниците на ароматичната фракција
бензен, етилбензен, толуен и ксилен се присутни во воздухот, укажува дека треба да се
иницираат мерки за следење на нивните концентрации во скопската агломерација.
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3. Решенија за загадениот воздух во различни светски градови
Загадениот воздух претставува сериозен глобален проблем. Светската
здравствена организација проценила дека загадувањето е одговорно за над 5,5 милиони
смртни случаеви на годишно ниво. Исто така се смета дека тоа претставува поголема
опасност и од ХИВ и маларија заедно. Новите истражувања покажуваат дека загадениот
воздух предизвикува не само кардиоваскуларни и респираторни тегоби, туку се
доведува во врска и со оштетувањата на мозокот, мала тежина на новороденчињата и
зголемен ризик за заболувањата од рак. Научниците и донесувачите на одлуки се мачат
во потрагата по начини за справување со овој проблем, а некои предлагаат и прилично
радикални решенија.
Британскиот Guardian направи преглед на состојбите во различни светски
градови.
Копенхаген, Данска
По нафтената криза во седумдесеттите години од минатиот век главниот град на
Данска е еден од првите градови кои започнале сериозно да се посветуваат на
заштитата на животната средина. Со сет урбанистички закони, редефиниран е градскиот
јавен простор и промовиран е велосипедизмот. На местата на некогашните
паркиралишта, никнале паркови и пешачки зони.
Главната мерка за демотивација на граѓаните за купување на автомобиле станува
вишокот данок, од дури 180% на било кој нов модел на автомобил. Тоа значи дека секој
кој сака да поседува автомобил кој чини 20000евра, треба да одвои 50000 евра. Низа
годините, Копенхаген постојано ја зацврстува својата позиција во борба за поквалитетен
воздух и ублажување на климатските промени, а Guardian забележува дека во 2016-та
година на улиците на овој град имало повеќе велосипеди отколку автомобили.
Лондон, Англија
Англиската влада била под голем притисок да стори нешто за подобрување на
квалитетот на воздухот, кога било утврдено дека нивоата на азотни оксиди во Лондон се
највисоки во Европа. Пред речиси десет години во Лондон е донесен закон кој во
одредени делови од градот забранува користење на возила кои се категоризирани како
тешки загадувачи, но овие мерки очигледно не се доволни. Секоја година 10000 жители
на Лондон умираат поради последиците од загадениот воздух. Во Лондон се воведени
голем број електрични и хибридни автобуси. Овие мерки направиле недоволен исчекор
во подобрувањето на квалитетот на воздухот, па јавноста бара многу повеќе.
Шангај и Пекинг, Кина
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Колку и да е сериозна ситуацијата во Лондон, сепак таа е „детска игра“ во однос
на многу други светски градови. Еден од поеклатантните примери е Пекинг. Генерално
Кина е рангирана како земја со голем број смртни случаеви предизвикани од загадениот
воздух. Одговорот на кинеската влада бил драстичен, односно вложување во обновливи
извори на енергија, како и редуцирање на работата на индустриските капацитети на
јаглен. Исто така, најавено е ограничување на порастот на популацијата во Пекинг и
Шангај. Во план е до 2020 година, популацијата во Пекинг да се движи на 23 милиони,
додека во Шангај би живееле не повеќе од 25 милиони до 2035 година. За волја на
вистината, ваквата стратегија е критикувана од страна на социолозите кои сметаат дека
најголеми последици ќе претрпат посиромашните слоеви, кои со текот на времето ќе
бидат приморани на иселување од овие градови.
Њу Делхи, Индија
Во 2016 година, научникот на Технолошкиот Институт Масачусетс (МИТ), Моше
Алмаро, предложил авионските мотори да се користат против загадувањето, така што
загадениот воздух едноставно би се издувал во погорните слоеви од атмосферата. Оваа
идеја останала само на хартија и никогаш не е реализирана. Во Њу Делхи, минатата
година, исто така е преставен сличен проект, кога градските власти тестираат топ против
смогот. Преку исфрлање на вода разбиена на ситни капки „се перат“ ситните честички од
воздухот. Некои други решенија вклучуваат автобуски станици опремени со филтри за
прочистување на воздухот, како и филтри вградени кај автомобилите. Општа критика за
ваквите решенија е дека не се занимаваат со причините за проблемот, туку само ги
ублажуваат последиците.
Мексико Сити, Мексико
Во текот на 1989 година, мексиканските власти вовеле рестрикции и возачите
биле спречени да сообраќаат во одредени денови во неделата. Шемата била базирана
на броевите на регистарските таблички, така што автомобил чија регистрација завршува
за пет или шест не ќе може да се користи во понеделник итн. Оваа програма постигнала
контра-ефекти. Граѓаните кои можеле да си дозволат купување на уште еден автомобил,
си овозможувале алтернатива за деновите кои инаку возењето им било забрането. На
тој начин флотата автомобили се зголемила. Притоа повеќето од овие автомобили биле
од постара генерација, па уште повеќе го загадувале воздухот. Извештајот од светската
банка потврдува дека забраната не придонела за ниту една од очекуваните користи, а
истражувачите од Универзитетот во Беркли, Калифорнија, откриле дека состојбата на
воздухот, по воведените мерки, всушност се влошила.
Хамбург, Германија

Магистерски труд

38

Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на
воздухот

Придонесот на Германија, татковина на автоиндустријата, во сузбивање на
загадувањето на воздухот од сообраќајот е огромен. Притоа, Хамбург планира до 2034
година да ги забрани сите автомобили и во урбаното јадро да креира „зелени мрежи“.
Освен тоа планирана е изградба на одржлива урбанистичка мрежа, со која ќе се поврзат
парковите, игралиштата и другите површини под зеленило. На овој начин уделот на
зелените површини во вкупната површина на градот ќе изнесува 40%.
Меделин и Богота, Колумбија
Меделин е вториот град по големина во Колумбија, развиен е во текот на
децениските немири резултат на трговијата со дрога, уште од деведесеттите години на
минатиот век настојувал да направи пресврт од автомобили кон организиран јавен
транспорт за 2,5 милиони жители. Дел од акциите кои се спроведени било и воведување
на ден без автомобили, кога под слоганот „исклучи го моторот, вклучи го срцето“,
граѓаните се охрабрувале да се движат пеш, со велосипед или со јавен превоз.
И престолнината на Колумбија, Богота, вовела слична пракса во 2000 година, а во
2014 година времетраењето се продолжило во „седмица без автомобили“. Сепак се
проценува дека и во овие денови на забрана низ градот сообраќаат дури 600000
автомобили.
Проблемите со загадувањето не можат да се решат преку ноќ, сепак е потребно,
покрај основните стратегии, да се употреби и иновативност.
Не толку контроверзен предлог, пристигна од италијанскиот архитект Стефано
Боери, кој планира со загадувањето да се бори на тој начин што ќе ги прикрие зградите
со „зелени“ фасади односно со билки. Тие би го апсорбирале јаглерод диоксид и
цврстите честички од воздухот така што би го подобриле неговиот квалитет. Во
моментов се работи на прототип на ваков облакодер во градот Нанџинг. Неодамна во
градот Кциан е изградена огромна кула за прочистување на воздухот, но сеуште нема
доволно податоци за начинот на неговото функционирање и ефектите по квалитетот на
воздухот, па многумина сеуште задржуваат одредена доза на скептицизам.

4. Методологија и техника на работа
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Испитувањата беа вршени во текот на 2017 и 2018 година во Општината
Аеродром составен дел на Градот Скопје.
Методолошки опитот беше поставен како двофакторијален со повеќе варијанти
врз основа на поставената методологија на работа. Мерењата беа вршени со
електронски инструменти за мерење на квалитет на амбиентен воздух односно со
контролна мониторинг станица поставена во близина на бензинската пумпа „Макоил“ на
бул. „Србија“ и автоматската мониторинг станица на Министерството за животна
средина и просторно планирање-Лисиче.
За реализација на поставената методологија беше ангажиран трактор со влечна
моќност од 55KW „Same“ 65 и приклучна машина - влечен турбо атомизер „Goldoni“- со
зафатнина на резервоарот од 1000l, кој има најмалку дваесет и два прскачи и командите
би се извршувале од кабината на тракторот. Значаен фактор при апликацијата односно
при дистрибуцијата на водата и нејзиното распрскување во ситни капки имаат
експлоатационите карактеристики на тракторот. Анализирајќи ги нив сите меѓусебно се
поврзани и имаат влијание на собирање на загадувачките честички и нивно симнување
од воздухот. Меѓутоа и зависно од видот на загадувачите се прават регулации на турбо
атомизерот по работна брзина, работен зафат, работен притисок, способност на
трактористот, големина на капки и јачина на воздушна струја и нејзино насочување.
Работната брзина на тракторот зависи од тоа дали се прскањето се врши по
булевари или по обични улици. Мораме да напоменеме дека се прават регулации по
брзина на движење и истите никогаш не се фиксни, а зависат од степенот на загаденост
на воздухот и видот на честиците. По булеварите имаме забележано константна
работна брзина, бидејќи немаше застој и пречки во сообраќајот. Тракторот имаше
константна туража, при што и карданското вратило имаше константен број на вртежи.
При константна брзина на движење се создаде правилна лепеза, лево, десно и нагоре.
Со 1000l резервоар може да се аплицираат околу 5km на работен зафат од околу 30m.
Тој е простор кој што во висина од 10m може целосно да се прочисти од сите видови на
загадувачи на воздухот.
Работниот зафат се движи во граница од дванаесет до четиринаесет метри лево и
десно, а до околу десет метри висински, што зависи од константната туража на
тракторот, односно дали се менува туражата или не. При промената на туражата
работниот зафат се намалува 10-15-20%, што претставува варијабилност, тоа значи
дали тракторот застанал, ја намалил брзината, а за повторно добивање на оптимален
притисок и оптимален работен зафат му се потребни десетина секунди. Работниот
притисок при нормална работа што подразбира нормална туража би бил константен и би
добиле правилна лепеза.
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Ракувањето на турбо атомизерот е едноставно, бидејќи неговото вклучување,
команди и регулации се врши од кабината. Но во овој дел мораме да ја напоменеме
способноста и искуството на трактористот кој со својата вештина и знаење претставува
главен фактор за правилно ракување и правилна апликација. Во случај на екстремно
загадување ќе може апликацијата да се врши и преку ден, бидејќи турбо атомизерот
брзо се сопира целосно, се исклучува левата или десната страна (доколку има потреба),
но и го зголемува или намалува работниот притисок. Работниот притисок при нормална
работа што подразбира нормална туража би се движел околу 30Bar, работната
производност се движи околу 2000l апликација или околу 9km изминато растојание за 1
работен час. При апликацијата во воздухот се аплицираат најмалку 100, а најмногу 500
капки/cm2.
При самата работа и реализација на опитот беа запазени сите критериуми за
согласно Законот за безбедност во јавниот сообраќај. Тракторот имаше доволно
осветлување, сигнално светло и во текот на апликацијата пред него и позади него се
движеше возило. Апликацијата се вршеше после 18 часот, во оној период кога има
сообраќај, а бројот на пешаци кои се движат по улиците е помал. Во тој период се
критичните часови на зголемена загаденост на амбиентниот воздух од различни
причинители, а најмногу од загревање на домаќинствата. Испитувањата беа вршени во
Општина Аеродром по главните сообраќајници (булевари) каде што фреквенцијата на
возила е голема. Мерењата беа направени со повеќе повторувања, а сите параметри
беа следени како што истакнавме погоре од две станици и тоа контролна мониторинг
станица и од автоматската мониторинг станица на Министерството за животна средина
и просторно планирање-Лисиче.
За реализација на поставената цел направивме метод на работа и техника на
реализација со кој што сите предвидени испитувања ќе се реализираат на терен во
практични услови со поголем број на повторувања. За таа цел имавме добри услови за
работа во општина Аеродром, но и опремата што ни беше на располагање беше добро
поставена, доста прецизна во работата и мерење што ни даде точни и сигурни
резултати.
Резултатите што ги добивме за процентот на загаденост на воздухот со сите
параметри беа отчитувани директно и индиректно односно следени преку интернет
конекција постојано 24h. При тоа увидот беше за степенот на загаденост и видот на
одредени вредности на одредени параметри загадувачи кои се јавуваат во деновите на
апликацијата. Таквите резултати ни даваат повод кога и како да се отпочне со
апликација, изворот на загадувачи, регулација на турбо атомизерот кој што се правеше
по работ на брзина на движење km/h, работен притисок во бари, менување на отворот
на дизните, како и менување на брзина на вртење на вентилаторот.
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Состојбата со квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Аеродром ја мери
станицата во Лисиче која е лоцирана во југо-западниот дел од Скопје во област која ги
претставува индустриските и станбените делови, со лонгитуда - 21˚ 28’ 12”, латитуда 41˚ 58’ 42” и надморска висина – 235 m. Станицата е поставена во близина на главна
крстосница: оддалеченоста од најблиската улица е 45 метри, а оддалеченоста од
крстосницата е 70 метри. Фабриката за цемент се наоѓа 1,2 километри југо-западно од
станицата, а каменоломот е оддалечен 1,8 километри. Се мерат загадувачките
супстанции: O3, NO2, SO2, CO и PM10.

Слика 6. Локација на автоматска мониторинг станица Лисиче
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4.1 Технички опис на мониторинг станицата
Модуларниот дизајн на аирпоинтерот се состои од базна единица, анализирајќи
модули и сензорски модули овозможува конфигурација според различни барања на
апликацијата. Нивниот компактен дизајн овозможува да се инсталира насекаде. Поради
оптималното термичко управување, аирпоинтерот троши помалку енергија во споредба
со конвенционалните мониторинг станици. Аирпонтерот нуди избор на анализа на
модули со користење одобрени референтни методи на следење на загадувачите на
воздухот (SO2, NO2/NOх, CO, O3 и PM) класифицирани како релевантни од ЕУ, СЗО,
САД-ЕПА и понатаму одговорни организации од целиот свет.
Брзиот оптички систем или одобрениот РМ анализатор се користи за следење на
РМ. Интегрираниот систем за управување со податоци ги евидентира податоците за
следење на сопствените модули за анализа на аирпоинтерот, како и разни сензори за
надворешни трети лица. Внатрешниот веб сервер овозможува пребарување на
податоци со користење на било која интернет конекција. Податоците се достапни во
целиот свет преку овластување за пристап и може да бидат претставени во јасно
поставени графики. Сите параметри можат да бидат прикажани и онлајн.
Аирпоинтерот е првиот интегриран, сертифициран и одобрен во согласност со
европските норми и регулативите на Агенцијата за заштита на животната средина на
САД, компактен систем за следење на квалитетот на воздухот. Производот со клуч-клуч
кој може брзо и лесно да се инсталира со 50% пониска вкупна цена на сопственост од
конвенционалните мерни станици. Поради мала големина и тежина, аирпоинтерот може
да се инсталира во широк спектар на внатрешни и надворешни апликации, вклучувајќи
ги и другите јавни места, индустриски локации, сообраќајни локалитети и метеорологија,
како и различни услови на животната средина.
Аирпоинтерот е компактен, целосно интегриран мулти-уред за мерење,
вклучувајќи систем за земање примероци, вградена единица за контрола на
температурата, нула воздушен систем и за стекнување на податоци. Металното куќиште
е изолирано и заштитено од времето.
Во зависност од количината на инсталирани модули, комората може да има
различни димензии:
• (H/W/D) во mm: 1120/782/400 овие димензии исклучуваат примерочна сонда и
надворешни уреди како метеоролошки сензори.
Аирпоинтерот содржи модули за следните параметри: CO, NO/NO2/NOх, SO2, O3,
PM10 и PM2.5. Единицата може да се надгради со секој модул. Вентилаторот има
вградена клима за работа во амбиентална температура од -20°C до + 40°C.
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Протокот на ладен воздух во рамките на системот се дефинира со механички
инсталации. Аналитичките модули за гасовите се монтирани на фиоки за лесно
одржување и поправка. Особено се стандард за одделни врати за посебен пристап за
одржување. Оваа врата се користи за да се овозможи размена на влезниот филтер,
работење преку директно поврзување со компјутер и калибрирање без отворање на
главниот оддел. Главната влезната врата е отворена нагоре. Тоа е лесно да се
демонтира за пристап до услуги.

Слика 7. Изглед на аирпоинтерот

Внатрешните модули користат референтна методологија за CO, NO х, O3 и SO2.
Делови на сензорот на јадрото се направени од страна на воспоставен производител за
да се обезбеди без проблеми работење. Грејните делови на модулите се изолирани за
мала потрошувачка на енергија. Нулево снабдување со воздух се контролира за секој
модул за анализа одделно. Постои простор на секој модул за опционален расположив
гас. Изборот на различни метеоролошки сензори може да се поврзе со базата.
Принцип на мерење на PM10/PM2,5: нефелометрија, мерење на греењето на
сондата и влажноста за да се избегнат артефакти поради влага, аеродинамична
сепарација на честички со селективна глава за земање мостри со големина за PM 10 или
PM2.5 мерења.
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Табела 11.ТехничкаСпецификација

Мерен опсег динамички
Долна детектибилна граница
Нула лебдат (24 часа)
Пролетен лебдат (24 часа)
Прецизност
Проток на проток

до 2500 μg /m3
<1 μg / m3
<1 μg / m3
+/- 1% од читањето
1 μg/m3
2 l / min

Систем за управување со податоци е системот за воздух кој содржи вграден
систем за обработка на податоци. Ова е базирано на LINUX за голема сигурност. Се
одликува со целосна интернет конекција преку воздух преку GPRS/UMTS/EDGE/WLAN.
Примателот на податоци има внатрешен капацитет за складирање за повеќе од пет
години непрекинато работење (три просеци, една минута да биде најкратка). Таа има
вградено сензори за температурата за да го заштити хард дискот од подигнување при
премногу ниски температури. Функционалноста на чуварот гарантира безбедна и сигурна
работа. Обезбедена е можност за поврзување на дополнителни надворешни гасни и
метеоролошки сензори. Податоците од овие сензори се интегрирани во внатрешната
база на податоци. За оваа цел се поддржани следните софтверски протоколи: АК, Баерн
/Хесен (Геситек), Термо Инструмент, Т-API, Звук на Гил ветрот, Миер, Vaisala), MODBUS
и многу други.
Софтверот за управување со податоци е системот кој се користи со користење на
стандарден веб прелистувач. Не е потребен посебен софтвер за работа. Не само
податоци за мерење, туку и оперативни податоци како што се температури на загреани
или ладни делови, притисокот и брзината на вентилаторот се чуваат во базата на
податоци за да се овозможи понатамошно оценување и превентивно одржување.
Податоците во реално време се прикажуваат преку посебен сервисен интерфејс. Се
имплементираат различни нивоа на пристап со различни дозволи (на пример, за
калибрирање). Овие кориснички права можат да се уредуваат само од овластениот
корисник. Пристапот до корисничкиот интерфејс на различните кориснички нивоа е
заштитен со корисничко име и лозинка. Системот обезбедува способност за далечинско
дијагностицирање и калибрација. Тој може да испрати електронски пораки со текстуални
и графички информации за сите расположливи податоци и во случај на неуспех,
пораката ќе биде испратена автоматски. Системот обезбедува интерфејс за податоци за
трети лица системи. Можност за автоматско преземање (http или ftp за CSV или XML
датотеки) за да може да пренесува податоци во централен систем за стекнување на
податоци.
Мерењето се вршеше со два инструменти и тоа едниот инструмент е автоматска
мониторинг станица на Министерството за животна средина и просторно планирање на
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оддалеченост од булеварот на околу четириесет метри, а другиот инструмент е
контролна мониторинг станица поставена на оддалеченост од булеварот околу десетина
метри. И двата инструменти беа од ист тип и модел и вршеа многу прецизно мерење на
сите параметри.
Првиот инструмент вршеше тековно мерење на загадувањето со постојани
податоци и рекапитуларни податоци на секој час, а вториот апарат поставен на
растојание од околу десетина метри од главниот булевар ги покажуваше резултатите
односно сите промени кои настануваа, но и рекапитуларно на секој изминат час.
Покажувањето на резултатите го правеа дигитално и дијаграмски.
Во текот на испитувањата работевме со две брзини на движење и тоа 6,5km/h и
7,6km/h, а мерењата беа опфатени на аеросолната метода по број и вид на капки на cm2
при различни регулации на брзина на движење и различна оддалеченост од нултата
точка на движење на турбо атомизерот. Бројот и големината на капките беше мерена со
поставување на мерни места на подлогата странично лево и десно на лакмусова хартија
која што имаше за цел да ги прифати сите паднати капки при што од мерењата
направени вршевме увид како по број на капки така и по големина на капки.
Сите настанати мерења и промени беа следени од базата, но имавме можност со
поврзување преку мобилни телефони ги добивавме и ние кои бевме на лице место.
Реализација на аеросолната метода. Користевме трактор со влечна моќ од 55
киловати со кабина, сигнално светло и влечен тракторски турбоатомизер со зафатнина
на резервоарот од 1000 литри. Атомизерот добиваше погон преку карданското вратило и
имаше полукружно поставени 22 прскачи кои што сите беа во активна работа за време
на мерењето.
Мерењата беа правени на оддалеченост на 5m, 10m и 15m лево и десно за да се
увиди разликата дали има разлика по бројот и големи на капки, странично дали е
неопходна дополнителна регулација и споредена со апаратот за мерење какви ефекти
ќе се добијат при прочистување на воздухот.
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Слика 8. Шематски приказ за начин на мерење (прифаќање) на капки

При сите варијанти по работен притисок и работна брзина големината и бројот на
капките ги меревме со предметните стакленца на површината од земјата при што
паднати на нив се лепеа, нив ги поставувавме на обичен картон на подлогата на
оддалеченост од тракторот. Во текот на работата работевме со четири варијанти две
варијанти по работна брзина и две варијанти по работен притисок, при што целта беше
која од тие варијанти ќе ни даде најдобри резултати по број и големина на капки што
директно влијае на прочистување на воздухот. Мерењата на бројот и големината на
капките следователно ги вршевме на микроскоп со одбележан сантиметар квадратен и
со зголемување од 33 пати. Сите добиени резултати се следователно варијабилно
статистички обработени со наведените формули.
Предвидено беше добиените резултати за да ја постигнат целта на испитување да
бидат варијабилно-статистички обработени и мерењата ги правевме со пет
повторувања. Целта беше да се добие точна средна вредност и точна сигнификантност
со што сите натамошни податоци беа обработувани по основниот модел на статистичка
обработка, а по следните формули:
1. Средна вредност
̅ = 𝑺𝒙
𝑿
𝒏
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2.Грешка на средната вредност
𝐒𝐱² − ̅𝐱 · 𝐒𝐱

̅=√
S𝒙
𝐧 ( 𝐧 − 𝟏)

3.Девијација
𝑺𝒙² − ̅𝒙 · 𝑺𝒙
𝒏−𝟏

𝜹 =√

4.Варијационен коефициент
VC=

𝜹 𝟏𝟎𝟎
̅
𝒙

5.Варијациона ширина
VS=Vmax - Vmin

4.2 Анализа на добиените резултати со дискусија
Како што веќе напоменавме и во самата методологија на работа сите добиени
резултати се направени во текот на работата практично на терен и обработени со цел
да се избегне грешка во мерењето односно добиените резултати да имаат поголема
синификантност. Во текот на работата со пет повторувања добивме резултати во
вариационен ред во кој што се доби средната вредност, а во вариациониот ред со
статистичка пресметка се најдоа останатите вредности.
При оросување не може да се создаде хомоген млаз на капки, но може во
приближни граници тој млаз да задоволува со бројот на големината на капките по
единица површина. За создавање на помали капки со поизедначен дијаметар големо
влијание имаат отворите на плочките од распрскувачите. Но за создавање на млаз со
поситни капки голема улога има и притисокот на работата.
Од табелите може да се види дека доколку притисокот е поголем на cm2 се
наоѓаат поголем број на капки и истите се со поизедначен дијаметар. При оросувањето
земена е втората брзина, брзина која е најприкладна со три различни притисоци и тоа
14, 21 и 28 бари. Од мерењето сме добиле 364 капки при притисок од 14 бари, 446 капки
при притисок од 21 бари и 474 капки при притисок од 28 бари. Ова очигледно покажува
дека при поголем притисок, а со иста брзина на движење бројот на капките по единица
површина е поголем.
Не само што бројот на капките при поголем притисок е поголем, туку и нивниот
сооднос е сосема задоволителен. При притисок од 28 бари во табела 12 може да се
види дека најголем дел од капките се наоѓа од 0-200 микрометри и тоа 448 од вкупните
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472 капки, а со големина од 300-500m се наоѓаат само 24 капки, кои што се настанати со
спојување на две или три помали капки, што и очигледно беше забележано и на
микроскоп при мерење на предметните стакленца.
Табела 12. Број и големина на капки при прскање со втора брза брзина 7,8-8km/h 28бар

големина
на капки
0-50 μm
50-100 μm
100-200 μm
200-300 μm
300-500 μm

𝐱̅

S𝐱̅

𝜹

VC

VS

204
172
72
18
6

7,77
6,21
5,67
1,81
1,10

25,80
20,62
18,80
6,03
3,66

12,64
11,98
26,12
33,51
61,01

79
42
53
10
10

Слика 9. Големина на капки при втора брза брзина и притисок од 28бар

При помал притисок од 21 бари соодносот на капките се менува, но и овде
најголем дел на капките отпаѓаат од 0-200 микрометри и од вкупните 446 на оваа
големина отпаѓаат 416 капки, а на големина од 300-500 микрометри има 30 капки
(прикажани во табела 13).
Табела 13. Број и големина на капки при прскање со втора брза брзина7,8-8km/h 21 бар

големина
на капки
0-50 μm
50-100 μm
100-200 μm
200-300 μm
300-500 μm

Магистерски труд

𝐱̅

S𝐱̅

𝜹

VC

VS

184
160
72
23
7

7,75
9,48
6,05
2,34
1,05

25,72
31,45
20,07
7,77
3,40

13,9
19,65
27,87
33,87
48,5

102
98
58
18
9
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Слика 10. Големина на капки при втора брза брзина и притисок од 21 бар

Ако ја анализираме табела 14 која ни ја прикажува структурата на капките на
втора брзина со притисок од 14 бари ќе видиме дека на големина која што е со
задоволително ниво на капки од вкупните 364 капки 318 се од 0-200 микрометри, а со
големина од 300-500микрометри има 46 капки.
Табела 14. Број и големина на капки при прскање со втора брза брзина 7,8-8km/h 14бар

големина
на капки
0-50 μm
50-100 μm
100-200 μm
200-300 μm
300-500 μm

𝐱̅

S𝐱̅

𝜹

VC

VS

131
122
65
36
10

8,24
6,87
4,59
2,82
0,97

27,35
22,79
15,24
9,37
3,22

20,88
18,68
23,45
26,02
32,24

76
68
31
21
9

Слика 11. Големина на капки при втора брза брзина и притисок од 14бар
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Од претходните излагања можеме да заклучиме доколку притисокот е поголем
млазот е со поситни и поуедначени капки односно е поквалитетен. Како притисокот се
намалува млазот од распрскувачите е похетероген со што се создаваат услови за
потечување. Кон ова се надоврзуваат и сликите 7, 8 и 9 при што при поголем притисок
капките се поситни и поправилно се распоредени на површината.
Снимање на бројот и големината на капки беше извршено и со брзина брза прва и
трета спора брзина кои и двете беа побавни брзини на движење од втора брза брзина.
На овие две брзини работевме со притисок од 21 бар и резултатите се прикажани во
табелите 15 и 16.
Табела 15. Број и големина на капки при прскање со трета спора брзина 5,1-5,3 km/h 21 бар

големина
на капки
0-50 μm
50-100 μm
100-200 μm
200-300 μm
300-500 μm

𝐱̅

S𝐱̅

𝜹

VC

VS

207
204
82
27
8

9,67
8,02
3,66
2,34
1,3

32,08
26,60
12,16
7,77
4,3

15,49
13,03
14,83
28,78
53,7

90
80
50
16
9

Слика 12. Големина на капки при трета спора брзина и притисок од 21 бар
Табела 16. Број и големина на капки при прскање со прва брза брзина 6,6-6,8km/h 21 бар

големина на
капки
0-50 μm
50-100 μm
100-200 μm
200-300 μm
300-500 μm
Магистерски труд

𝐱̅

S𝐱̅

𝜹

VC

VS

198
172
76
26
8

5,89
8,85
4,49
0,93
1,56

19,56
29,37
14,89
311
5,18

9,87
17,07
19,60
11,97
64

40
70
35
10
12
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Слика 13. Големина на капки при прва брза брзина и притисок од 21 бар

Од табела 16 која се однесува за прва брза брзина еден може да се види дека при
оваа брзина на cm2 се наоѓаат 480 капки од кои 446 се со задоволителна големина од 0200 микрометри. Значи имавме исти притисок, а различна брзина на движење.
Очигледно е дека првата брза брзина која е побавна од втората брзина брза има и
поголем број на капки на cm2, додека квалитетот на млазот од распрскувачите варира
многу за двете брзини. За оваа брзина структурата на капките може да се види на слика
11.
Трета спора брзина е најбавна и при брзина со притисок од 21 бар се измерени
528 капки од кои 493 се со големина од 0-200 микрометри, а 35 се со големина од 300500микрометри. Оваа брзина е најбавна од двете претходни па при исти притисок како
прва и втора брзина дава најголем број на капки по сm2.
Резултатите од вариациона статистичка анализа прикажани се во табелите
12,13,14,15,16 каде се констатира дека грешката на средната вредност во сите табели
варира во големи граници. Ова варирање следува од бројот и големината на капките. И
при самото поставување на опитот забележуваме дека има големи разлики во бројот и
големината на капките на предметното стакло.
Сите мерења се вршени по сосема тивко време без струење на воздух, но сепак
при некои мерења се јавуваше слаб ветер кој што во многу влијаеше врз прифаќањето
на капките, па од таму се јавува и разликата на мерењата од едно предметно стакло до
друго. Ваква грешка на средна вредност најмногу е изразена кај капките со сосема мал
дијаметар како на пример 0-50μm и 50-100μm, бидејќи овие капки многу лесно се
занесуваат со мало струење на воздухот заради малата маса. Ова се забележува кај
сите табели 12,13,14,15 и 16. Меѓутоа во претходното излагање видовме дека брзината
трета спора дава најголем број на капки по cm2 и тоа со најдобар сооднос табела 15 па
Магистерски труд

52

Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на
воздухот

овде и грешката на средната вредност е и најголема и се движи 9,67 за капки од 0-50μm
и 8,02 за капки од 50-100μm.
Како се зголемува дијаметарот на капките грешката на средната вредност се
смалува. При големината на капки од 300-500μm најголема грешка на средна вредност
среќаваме на табела 15 на трета брзина спора, а најмала на табела 14 со втора брзина
брза со притисок од 14 бари.
Девијацијата исто така многу варира и таа е најголема кај капки со многу мал
дијаметар и кај онаа брзина која е најбавна. Во сите табели 12,13,14,15 и 16
девијацијата е најголема на капките од 0-50 μm, а како се зголемува дијаметарот таа
опаѓа. Најголемата девијација има во табела број 15 и тоа 32,08, бидејќи оваа варијанта
дава и најголем број на капки по cm2 и кои се доста изедначени.
Кон овие отклонувања се надоврзуваат и варијационата ширина која е најмногу
изразена кај капките со помал дијаметар и тоа најголема варијационата ширина
среќаваме кај табела 13 која што изнесува 102 и табела 15 каде што варијационата
ширина е 90, а најмалата варијациона ширина е во табелата 16 и изнесува 40.
Варијационата ширина се смалува со зголемување на капки, бидејќи како што веќе
рековме на прифаќање на капките со голем дијаметар ветерот и надворешните други
фактори имаат помало влијание. Но ако земеме да го анализираме варијациониот
коефициент, кој ни го покажува варирањето во проценти, ќе видиме дека најголемо е
варирањето во проценти кај капките со најголем дијаметар зашто и нивниот број е
најмал на cm2.
Најголем процент на варирање има во табелата 16 која има 8 капки со средна
грешка 1,56. Навистина 1,56 е мала грешка, но тоа се однесува само за 8 капки и од
овде излегува висок процент на варирање дури 64%.
Во следниве слики е даден изгледот на турбо атомизерот, турбо атомизер што
прска во мирување, како и турбо атомизер при движење по сообраќајниците во општина
Аеродром.
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Слика 14. Изглед на турбо атомизер

Слика15. Изглед на турбо атомизер
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Слика16. Изглед на турбо атомизер при работа

Слика 17. Изглед на турбо атомизер при работа
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Во табела 19 дадени се податоците добиени од мерењата на дадената локација
пред и по третирањето со аеросолната метода. Во колона 1 е дадено времето т.е.
датата на мерењата и часот. Во колона 2 се прикажани мерењата по часови од
контролната мониторинг станица поставена кај бензинската пумпа Макоил, а во колона 3
се прикажани мерењата по часови од автоматската мониторинг станица на МЖСПП.
Табела 17. Податоци од мерењата на двете мерни станици

Време
Колона 1
12/6/2017 13:00
12/6/2017 14:00
12/6/2017 15:00
12/6/2017 16:00
12/6/2017 17:00
12/6/2017 18:00
12/6/2017 19:00
12/6/2017 20:00
12/6/2017 21:00
12/6/2017 22:00
12/6/2017 23:00
12/7/2017 0:00
12/7/2017 1:00
12/7/2017 2:00
12/7/2017 3:00
12/7/2017 4:00
12/7/2017 5:00
12/7/2017 6:00
12/7/2017 7:00
12/7/2017 8:00
12/7/2017 9:00
12/7/2017 10:00
12/7/2017 11:00

pm 10 airpointer
Колона 2
49.85
43.15
62.01
84.82
124.77
142.84
114.1
179.61
180.65
174.82
161.02
123.38
128.39
118.53
80.47
83.99
91.02
91.59
119.81
136.32
131.16
111.92
93.19

pm10 МЖСПП
Колона 3
52.96
28.69
21.88
52.65
108.88
114.5
122.7
220.29
305.01
370.56
391.52
368.74
304.52
309.17
188.17
176.73
166.13
138.18
139.13
142.63
188.63
188.37
192.83

Од графикон 9 дадени се прегледно добиените резултати со криви линии од
извршените мерења и на истиот убаво се гледа дека од 13 часот до 19 часот додека не
отпочна третирањето на делот на бул. „Србија“ нема голема разлика во мерењата на
двете места. По третманот е видлива разликата како во табелата така и на графикот
резултатите од мониторинг станицата на МЖСПП се во нагорна линија, за разлика од
резултатите на контролната станица се во континуирано намалување без тенденција за
наголемување.
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Од изнесените податоци кои се презентирани во табелата број 19, може да се
увиди какви биле движењата на коефициентот на загадувањето на аирпоинтерот
поставен на растојание од улицата на оддалеченост од околу десетина метри и
аирпоинтерот од Министерството за животна средина и просторно планирање кој е
фиксен на оддалеченост од улицата од околу четириесет метри. Добиените мерења се
земени на 6.12.2017 година почнувајќи од 13 часот па до 7.12.2017 година до 11 часот.
Мерењата направени за 22 часа даваат еден реален приказ на двата инструменти
со различен коефициент на загаденост и се снимани сите промени кои настанале на
теренот, што се однесува до коефициентот од различни загадувачи пред се различно
движење на возилата, интензитет на грејната сезона и други фактори. Добиените
податоци нас ни даваат еден реален приказ, бидејќи двата апарати се потполно исти
модел и мерењата ги вршат со иста прецизност. Забележливо е дека во колоната 2
доколку се анализираат сите броеви на презентираните податоци мерење на секој час
дека интензитетот на загаденоста се зголемува во периодот по 16 часот, каде што
интензитетот на сообраќајот е зголемен и во 16 часот бележи 84,82 µg/m3, а на фиксниот
аирпоинтер 52,65 µg/m3. Таквата разлика се јавува како резултат на близината на првиот
инструмент до самата улица и од движењето на возилата која што загадување е во
непосредна близина го регистрира инструментот. Кај вториот инструмент на
оддалеченост од околу четириесетина метри е сосема нормално дека бележи пониски
вредности односно 52,65µg/m3, што се должи пред се на оддалеченоста на булеварот
Србија.
Ист случај се забележува во табелата на мерењата направени на двата
инструменти во 17 часот. При што се забележани поголеми вредности и во колоната два
достигнал веќе 124,77 µg/m3, а на пооддалечениот инструмент 108,88 µg/m3.
Во 18 часот се забележува зголемување на загаденоста, при што коефициентот
во колоната 2 изнесува 142,84 µg/m3, а на поодалечениот 114,5 µg/m3. Веќе во 19 часот
на поблискиот инструмент забележуваме намалување на загаденоста и коефициентот
во 19 часот изнесува 114,1 µg/m3, а на оддалечениот 122,7 µg/m3.
Ваквото намалување на коефицинетот се должи како резултат на извршеното
третирање со аеросолната метода кое што беше во периодот 18.40 часот како прво
третирање и второто третирање кое беше извршено во 19.05 часот.
Во текот на испитувањата за нас беше доста интересен податокот да се увиди
што ќе се случува со испрсканата зона зафатена со аеросолната метода во следните
десет часа, дали коефициентот ќе бележи намалување или зголемување, затоа
поставивме таква методологија и затоа ги анализиравме податоците од двата
инструменти за да се увиди мерењата и од едниот и од другиот инструмент и нивно
споредување.
Добиените резултати во табела 19 доколку ги анализираме можеме да видиме
дека во колоната три мерните резултати добиени од инструментот број два оддалечен и
Магистерски труд

57

Резултати од испитувањата при примена на аеросолната метода за прочистување на
воздухот

надвор од зоната на апликација постојано бележи зголемени вредности и најголеми
вредности бележи во периодот во 23 и 00 часот за ден 6.12.2017 година.
Тоа се должи како резултат на движењето на возилата и интензитетот на грејната
сезона. Во колоната три е забележано дека во следниот период во утринските часови
коефициентот се намалува.
450
400
350
300
250
200
150
pm 10 airpointer

100

pm10 moepp

50

12/6/2017 13:00
12/6/2017 14:00
12/6/2017 15:00
12/6/2017 16:00
12/6/2017 17:00
12/6/2017 18:00
12/6/2017 19:00
12/6/2017 20:00
12/6/2017 21:00
12/6/2017 22:00
12/6/2017 23:00
12/7/2017 0:00
12/7/2017 1:00
12/7/2017 2:00
12/7/2017 3:00
12/7/2017 4:00
12/7/2017 5:00
12/7/2017 6:00
12/7/2017 7:00
12/7/2017 8:00
12/7/2017 9:00
12/7/2017 10:00
12/7/2017 11:00

Column1

0

График 9. Резултати измерени на мониторинг станицата на МЖСПП и на контролната мониторинг станица

Ваквите движења под влијание на загадувањето и со примена на аеросолната
метода многу добро се прикажани и во презентираниот графикон 9 на кој јасно се гледа
со плавата крива дека имаме намалени и константни вредности на загадувачките
честички.
Но за да се увиди добро споредбата, какво е влијанието на презентираните
податоци добиени со аирпоинтерот, зафатен со аеросолната метода забележливо е
дека следователно по апликацијата на даденото место кај аирпоинтерот што е блиску на
булеварот се забележува намалување на коефициентот на загадување и при тоа во 20
часот сме имале 179,61 µg/m3 во 22 часот 174,72 µg/m3 кој што коефициент држел
одредено ниво до 23 часот, а понатаму во полноќните и утринските часови во оваа зона
тој покажува намалени коефициенти во однос на мерењата прикажани во колона 3 се до
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утринските часови на 7.12. односно до периодот на мерење 11 часот претпладне се
забележуваат пониски резултати.
Прикажаните резултати од колона 2 и колона 3 укажуваат дека во целиот период
после апликацијата анализирано по часови и се вкупно анализирано на презентираните
податоци од моментот на апликацијата од 18.30 на 6.12. па до 11ч. на 7.12 можеме да
констатираме дека аеросолната метода го намалила коефициентот на загадување во
просек за 50% или ако анализираме по часови тој коефициент се движи од 40,7 %66,54%. (график 10).

Процент на намалување на загадување %
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График 10. Намалување на загадувањето со примена на аеросолната метода во проценти

Од сето изнесено до сега можеме да констатираме дека употребата на
аеросолната метода се покажала успешна и оправдана краткорочна мерка со која што
може да се намали загадувањето на амбиентниот воздух во општина Аеродром.
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5. Анализа на загадувачите и нивното учество и влијание по
месеци и години за општина Аеродром
Индексот на квалитет на амбиентниот воздух се користи за опис на квалитетот на
воздухот на многу едноставен начин преку лесно разбирлива колор шема. Колор шемата
дадена во табела 18 дава карактеризација на квалитетот на воздухот заснована на
средни часовни вредности на концентрациите на загадувачките материи.
Индексот на квалитет на воздухот ги зема во предвид концентрациите на сулфур
диоксид (SO2), азот диоксид(NO2) , суспендирани честички(PM10), фини честички (PM2.5),
озон (O3) и јаглерод моноксид(CO).
Табела18. Колор шемата соодветствува со нивоата на концентрација

SO2

NO2

PM10

PM2.5

O3

CO

Многу високо 500-

400-

180-

110-

240-

20-

Високо

350-500 200-400 90-180

55-110

180-240 10-20

Средно

100-350 100-200 50-90

30-55

120-180 7.5-10

Ниско

50-100

50-100

25-50

15-30

60-120

5-7.5

Многу ниско

0-50

0-50

0-25

0-15

0-60

0-5

Во понатамошниот дел на трудот ќе ги разгледаме преку табеларен пристап
среднодневните вредности на метеоролошките параметри и среднодневните
концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од
мониторинг станицата на Министерството за животна средина и просторно планирање Лисиче за месец јануари, февруари, март 2017 година како месеци кои се најкритични
за загадувањето. Потоа ќе ги разгледаме летните месеци јуни и јули 2017 година каква е
состојбата со квалитетот на воздухот во периодот кога немаме греење од
домаќинствата. Па зимските месеци октомври, ноември и декември во 2017 година кои
исто така се најкритични месеци и се разбира јануари и февруари во 2018 година.
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Табела 19. Приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од Станица Лисиче, за месец
јануари 2017 година

01/01/2017
02/01/2017
03/01/2017
04/01/2017
05/01/2017
06/01/2017
07/01/2017
08/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
13/01/2017
14/01/2017
15/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
18/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
21/01/2017
22/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
27/01/2017
28/01/2017
29/01/2017
30/01/2017
31/01/2017

Температура
[ °C]

Влажност
[ %]

Правец на
ветер[ deg]

Брзина на
ветер[ m/s]

-1.9
-2.2
0.4
2.1
0.2
-5.0
-9.8
-11.8
-8.7
-9.5
-11.3
-12.3
-8.2
2.8
1.9
-0.4
1.4
1.3
1.0
-0.9
-2.9
-2.3
-2.6
-0.8
-0.6
-0.3
-3.9
-6.9
-5.4
-1.2
2.4

64
69
69
79
93
73
51
51
54
71
72
76
75
83
80
90
94
93
91
82
89
84
90
88
68
65
68
76
76
80
82

261
261
261
261
261
261

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

261

0.2

261

0.2

261
261
261

0.2
0.2
0.2

261
261
261
261

0.2
0.2
0.2
0.2

261

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

261
261
261
261

Притисок
[ hPa]

Глобална радијација
[ W/m2]

32.0
28.9
25.4
29.3
7.0
16.7
31.9
37.3
24.4
25.2
26.2
25.1
20.5
25.5
29.0
12.6
7.8
10.9
14.2
28.9
18.4
22.2
15.0
24.0
37.0
25.8
42.5
40.0
31.0
30.7
17.5

Табела 20. Приказ на надминувањата во јануари 2017 година

PM10 / µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2017
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Табела 21. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец јануари 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01

08.01

242.8

110.5

335.2

261.9

215.6

187.5

25.1

31.9

09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01
76.6

67.0

169.0

17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01

24.01

263.6

223.9

48.8

384.5
134.4

494.3
277.0

180.8

16.01

178.2

52.0

199.6

192.0

144.8

25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01
95.8

93.3

151.1

312.1

431.6

431.9

181.1

Од посочената табела за месец јануари 2017 година можеме да видиме дека
највисоката среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10
микрометри (PM10) од мерната станица Лисиче е 494,3 µg/m3, а во текот на месецот 28
пати е надмината 24часовната гранична вредност. Температурата во месец јануари
претежно е под нулата, значи станува збор за ладен месец.
Потоа следат и табелите од месец февруари 2017 години каде температурата на
воздухот е над нулата во текот на месецот, но и во почетокот на овој месец имаме
загадување и тоа до 495,4 µg/m3. Во истиов месец се забележани повеќекратни
надминувања.
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Табела 22. Приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од Станица Лисиче, за месец
февруари 2017 година

01/02/2017
02/02/2017
03/02/2017
04/02/2017
05/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
11/02/2017
12/02/2017
13/02/2017
14/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
17/02/2017
18/02/2017
19/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
25/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
28/02/2017

Температура
[ °C]

Влажност
[ %]

Правец на
ветер[ deg]

Брзина на
ветер[ m/s]

2.5
0.4
1.8
1.8
3.6
7.1
6.8
6.5
6.1
6.5
6.4
5.2
5.1
3.5
5.0
5.6
4.8
6.8
5.8
5.2
4.7
10.3
10.0
9.3
8.4
8.8
11.8
12.8

83
92
92
94
93
85
89
75
72
71
63
64
60
53
51
51
68
71
83
70
66
52
58
61
70
71
71
61

261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

261
261
261
261
261

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

261

0.2

261
261

0.2
0.2

261

0.2

Притисок
[ hPa]

Глобална
радијација
[ W/m2]

25.0
18.4
20.0
19.0
26.5
32.1
28.0
29.7
21.3
15.1
32.0
16.6
23.8
51.2
52.1
52.2
38.7
44.3
12.7
56.3
57.1
54.5
56.9
41.2
11.6
41.1
50.5
52.4

Табела 23. Приказ на надминувањето во февруари 2017 година

PM10/ µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2017
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Табела 24. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец февруари 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02
268.0

211.9

271.2

453.4

495.3

316.8

87.6

08.02
60.2

09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02

16.02

131.6

110.3

161.1

17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02

24.02

180.7

155.1

56.6
168.7

69.5
76.3

45.5

53.6

78.4

127.5

64.6
156.9

221.2

25.02 26.02 27.02 28.02
80.2

66.8

98.1

75.4

Табела 25. Приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од Станица Лисиче, за месец
март 2017 година

01/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
10/03/2017
11/03/2017
12/03/2017
13/03/2017
14/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
18/03/2017
19/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
31/03/2017

Температура
[ °C]

Влажност
[ %]

Правец на
ветер[ deg]

Брзина на
ветер[ m/s]

10.5
11.1
9.8
11.3
11.4
12.4
12.4
11.3
12.5
11.2
8.0

67
36
47
50
55
55
52
83
65
57
59

261

0.2

261

0.2

261

0.2

8.1
8.6
9.5
9.9
13.3
13.3
14.8
15.6
15.7
15.8
16.3
11.0
8.7
9.4
12.5
15.9
16.6

47
49
41
46
46
53
47
45
47
48
46
62
46
48
40
36
36

Магистерски труд

261

0.2

261
261

0.2
0.2

Притисок
[ hPa]

Глобална
радијација
[ W/m2]

25.8
67.2
63.6
63.8
40.9
47.2
35.7
17.0
39.7
21.2
14.3

54.6
31.3
56.8
63.3
54.0
71.8
72.8
72.7
67.2
70.5
66.3
50.6
54.5
80.6
80.5
67.0
77.5
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Табела 26. Приказ на надминувањето во март 2017 година

PM10/ µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2017

Лисиче
50
16

71

Табела 27. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец март 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.03 02.03 03.03 04.03 05.03 06.03 07.03
57.3

52.9

85.6

55.2

56.9

46.8

30.9

09.03 10.03 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03
42.7

33.9

21.8

28.7

НП

52.1

61.9

17.03 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03
66.3

52.0

30.7

63.8

64.6

45.4

47.4

08.03
35.9

16.03
83.3

24.03
59.4

25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03
56.6

45.4

32.7

52.8

60.2

35.1

28.0

Во месец март 2017година следува период кога имаме веќе намалување на
загаденоста и истата се движи од 21,8 µg/m3 до 83,3 µg/m3. Во тековниов месец почнува
и стабилизирање на загадувањето при температура над десет степени.
Во наредните табели за месеците кои се летни јуни и јули 2017 година веќе со
температури над дваесет степени имаме едно надминување во месец јули и две
надминувања во месец јуни.
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Табела 28. Приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од Станица Лисиче, за месец
јуни 2017 година

01/06/2017
02/06/2017
03/06/2017
04/06/2017
05/06/2017
06/06/2017
07/06/2017
08/06/2017
09/06/2017
10/06/2017
11/06/2017
12/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
17/06/2017
18/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
21/06/2017
22/06/2017
23/06/2017
24/06/2017
25/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
28/06/2017
29/06/2017
30/06/2017

Температура
[ °C]

Влажност
[ %]

24.3
23.8
20.9
21.9
22.0
22.6
23.8
20.5
21.2
21.6
19.4
22.9
24.7
24.0
23.8
24.4
20.0
17.7
21.9
23.7
24.8
25.6
26.9
28.6
26.8
26.1
27.1
28.8
30.1
30.2

57
66
79
70
69
70
71
68
48
55
75
59
53
70
64
51
68
54
50
50
51
49
46
36
42
49
53
45
36
34

Правец на
ветер[ deg]

Брзина на
ветер[ m/s]

261

0.2

261
261
261

0.2
0.2
0.2

261

0.2

261
261

0.2
0.2

Притисок
[ hPa]

Глобална
радијација
[ W/m2]

102.6
98.0
82.4
110.7
91.9
93.2
84.6
64.9
112.8
108.0
46.1
113.9
115.4
97.8
104.9
110.7
34.8
38.8
93.9
107.9
112.4
101.1
112.3
102.6
113.4
96.0
109.8
104.0
108.9
108.1

Табела 29. Приказ на надминувањето на мерна станица Лисиче за месец јуни 2017 година

PM10/ µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2017
Магистерски труд

Лисиче
50
2

74
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Табела 30. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец јуни 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.06
41.9
09.06
22.3
17.06
52.2
25.06
41.3

02.06
30.7
10.06
28.6
18.06
23.2
26.06
32.0

03.06
21.1
11.06
19.3
19.06
31.0
27.06
40.7

04.06
26.0
12.06
37.0
20.06
42.0
28.06
39.1

05.06
35.4
13.06
34.0
21.06
36.8
29.03
43.7

06.06
33.3
14.06
57.8
22.06
44.6
30.06
42.1

07.06

08.06

41.6

18.9

15.06

16.06

31.7

36.0

23.06

24.06

43.4

41.8

Табела 31. Приказ на среднодневните вредности на метеоролошките параметри од Станица Лисиче, за месец
јули 2017 година

01/07/2017
02/07/2017
03/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
07/07/2017
08/07/2017
09/07/2017
10/07/2017
11/07/2017
12/07/2017
13/07/2017
14/07/2017
15/07/2017
16/07/2017
17/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
22/07/2017
23/07/2017
24/07/2017
25/07/2017
26/07/2017
27/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
30/07/2017
31/07/2017

Температура
[ °C]

Влажност
[ %]

30.9
27.9
22.2
24.3
24.3
25.9
27.9
28.5
29.2
30.1
30.8
29.8
28.8
26.6
25.8
18.5
20.0
24.2
24.6
24.6
26.5
28.6
29.9
30.4
28.4
24.6
24.0
25.3
27.0
28.7
29.7

34
42
50
37
37
39
38
38
40
41
38
33
37
32
32
69
63
47
48
46
44
38
38
39
38
49
44
35
38
38
35

Магистерски труд

Правец на
ветер[ deg]

Брзина на
ветер[ m/s]

261
261

0.2
0.2

261

0.2

261

0.2

261

0.2

261

0.2

261
261

0.2
0.2

261
261
261

0.2
0.2
0.2

Притисок
[ hPa]

Глобална
радијација
[ W/m2]

99.6
93.0
70.6
112.9
115.9
114.0
111.9
106.3
104.8
105.3
104.2
108.6
104.2
92.4
95.9
17.3
33.6
74.2
107.0
92.1
102.3
101.7
95.5
94.8
86.5
83.4
87.7
104.0
100.7
98.7
98.0
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Табела 32. Приказ на надминувањето за месец јули 2017 година

PM10/ µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2017

Лисиче
50
1

75

Табела 33. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец јули 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 07.07
61.3

41.9

36.6

26.6

26.7

31.1

30.0

09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07 15.07
39.0

36.2

38.2

41.5

36.0

24.9

31.4

17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07 23.07
30.2

28.5

31.3

31.5

31.9

41.0

46.7

08.07
29.9

16.07
22.5

24.07
44.5

25.07 26.07 27.07 28.07 29.07 30.07 31.07
31.4

19.0

17.2

14.7

21.7

28.5

23.8

Во извештајот од Министерството за животна средина и просторно планирање за
месец октомври 2017 година од мерната станица Лисиче немаме прикажани
среднодневните вредности на метеоролошките параметри.
Табела 34. Приказ на надминувањето во месец октомври 2017 година

PM10/ µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2017
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Лисиче
50
21

101
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Табела 35. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец октомври 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10
57.5

62.3

55.2

64.2

104.4

62.8

11.5

09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10
38.8

43.9

49.3

55.6

51.9

54.8

64.0

17.10 18.10 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10
69.4

78.5

69.3

77.8

73.2

80.3

64.2

08.10
25.4

16.10
62.7

24.10
40.9

25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 30.10 31.10
30.4

66.9

81.9

18.7

35.9

16.8

57.1

Во извештајот од Министерството за животна средина и просторно планирање за
месец ноември 2017 година од мерната станица Лисиче немаме прикажани
среднодневните вредности на метеоролошките параметри.
Табела 36. Приказ на надминувањето во месец ноември 2017 година

PM10/ µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2017

Лисиче
50
25

126

Табела 37. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец ноември 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11
82.2

121.8

158.2

79.5

130.4

135.6

80.7

09.11 10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11
84.7

117.9

141.3

102.7

77.4

57.8

26.0

17.11 18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.11
65.8

31.0

43.0

21.8

98.6

189.9

220.4

08.11
65.1

16.11
54.2

24.11
238.2

25.11 26.11 27.11 28.11 29.11 30.11
260.3

210.2

29.4

59.1

184.8

88.3

Во извештајот од Министерството за животна средина и просторно планирање за
месец декември 2017 година од мерната станица Лисиче немаме прикажани
среднодневните вредности на метеоролошките параметри.
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Табела 38. Приказ на надминувањето за месец декември 2017 година

PM10/ µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината
24hгранична вредност во 2017

Лисиче
50
25

151

Табела 39. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец декември 2017 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12
43.0

295.0

09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12

16.12

80.9

124.4
289.5

58.7
326.2

46.3
331.8

107.7

08.12

237.3

155.3

29.4

311.5

248.6

17.12 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12
26.2

33.5

53.6

80.3

69.7

123.5

36.0

52.3

24.12
80.4

25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
232.8

310.1

212.6

58.7

54.5

54.7

157.2

Од посочените табели можеме да констатираме дека од октомври месец 2017
година почнува зголемување на загадувањето и тоа е видливо на резултатите на
мерната станица Лисиче.
Од табелите и податоците што ги имаме од месечните извештаи за амбиентен
воздух објавени од Министерството за животна средина и просторно планирање можеме
да заклучиме дека среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина
до 10 микрометри (PM10) од мерната станица Лисиче имаат надминување на прагот на
алармирање особено во зимскиот период. Во текот на зимскиот период регистрирани се
многу високи концентрации на загадувачки супстанции во воздухот особено во месец
јануари каде што имаме и температури под нулата. Високите концентрации се јавуваат
при стабилни атмосферски состојби, при што емитираните супстанции се акумулираат
во котлината. Во ваквите периоди постои намалена циркулација во атмосферата поради
подолгиот период со слаб ветер, многу мали врнежи и појава на температурна
инверзија. Во летниот период не е забележано надминување на прагот на алармирање
за PM10.
Додека пак нема надминување на прагот на алармирање во тековните месец на
среднодневните концентрации на сулфур диоксид (SO2) која изнесува 500µg/m3,
концентрацијата на PM2,5 не се мери на мерната станица Лисиче, врз основа на
максималните дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (О 3)
нема надминување на прагот на алармирање која изнесува 240 µg/m3, а исто така нема
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надминување на праг на алармирање за надминување на средночасовните
концентрации на азотен двооксид чиј праг на информирање е 400 µg/m3 .
Табела 40. Приказ на надминувањето за месец јануари 2018 година

PM10 / µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2018

Лисиче
50
27

27

Табела 41. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец јануари 2018

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01
374.8

300.5

319.2

09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01

16.01

248.9

235.8
141.6

81.2
122.0

101.8
84.3

223.3
66.9

302.2

08.01

29.8

32.2

17.01 18.01 19.01 20.01 21.01 22.01 23.01
43.4

64.5

165.6

145.1

66.4

31.0

84.3

69.4

24.01
73.3

25.01 26.01 27.01 28.01 29.01 30.01 31.01
146.5

223.4

227.5

276.5

295.2

214.3

179.6

Во извештајот од Министерството за животна средина и просторно планирање за
месец јануари 2018 година од мерната станица Лисиче немаме прикажани
среднодневните вредности на метеоролошките параметри.
Во текот на месец јануари најниската среднодневните концентрации на
суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од мерната станица
Лисиче е 29,8 µg/m3, а највисоката е 374,8µg/m3 .
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Табела 42. Приказ на надминувањето за месец февруари 2018 година

PM10 / µg/m3
Гранична 24h вредност за
заштита на човековото здравје
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во
тековниот месец
Колку денови е надмината 24h
гранична вредност во 2018

Лисиче
50
18

45

Табела 43. Приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри
(PM10) од мерна станица Лисиче за месец февруари 2018 година

дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3
дата
PM10/ µg/m3

01.02 02.02 03.02 04.02 05.02 06.02 07.02

08.02

163.0

117.0

92.1

67.0

36.1

92.7

142.8

62.7

09.02 10.02 11.02 12.02 13.02 14.02 15.02
122.3

93.4

18.6

91.0

85.6

44.5

41.6

17.02 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02
157.9

106.4

38.1

61.6

27.3

73.7

48.0

16.02
118.0

24.02
29.6

25.02 26.02 27.02 28.02
30.2

42.0

60.7

56.3

Во извештајот од Министерството за животна средина и просторно планирање за
месец февруари 2018 година од мерна станица Лисиче немаме прикажани
среднодневните вредности на метеоролошките параметри.
Во текот на месец февруари најниската среднодневните концентрации на
суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10) од мерна станица Лисиче е
28,6 µg/m3 а највисоката е 163,0 µg/m3.
Можеме да заклучиме дека поради стабилните временски услови како и појавата
на ветер во текот на месец февруари 2018 година веднаш се забележува намалување
на загадувањето на амбиентниот воздух и се разбира и намалувања на надминувањата
на 24 часовна гранична вредност во тековниот месец.
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6.ВЛИЈАНИЈА НА ЗАГАДУВАЧКИТЕ СУПСТАНЦИИ ВО ВОЗДУХОТ ВРЗ
ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО
Како резултат на истражувачките студии и се поголемиот интерес и свесноста за
здравствениот аспект на загадувачките материи во воздухот информираноста за
ефектите врз здравјето предизвикани од изложување на различни загадувачки
супстанции постојано се зголемува. Следнава табела ги прикажува главните
здравствени ефекти од различните загадувачки супстанции.
Табела 44. Главни здравствени ефекти од различните загадувачки супстанции во воздухот

Загадувачка супстанца

Суспендирани честички (PM)

Озон (O3)
Азот диоксид (NO2)

Здравствени ефекти.
Може да предизвика влошување на кардиоваскуларни и белодробни заболувања,
срцеви удари и аритмија, како и да предизвика рак, да доведе до артериосклероза,
негативни исходи кај новороденчиња и респираторни заболувања кај деца, а исходот
може да биде предвремена смрт.
Може да предизвика намалување на белодробната функција, да предизвика
влошување на астма и белодробни заболувања и може да доведе до предвремена
смрт.
Зголемена смртност предизвикана од кардиоваскуларни и респираторни болести и
морбидитет на респираторни заболувања.

Сулфур диоксид (SO2)

Ја влошува состојбата со астмата и може да ја намали белодробната функција и да
предизвика воспаление на респираторниот тракт. Може да предизвика главоболки,
генерална неудобност и вознемиреност.

PAHs, особено
бензо(a)пирен

Канцероген.

Јаглерод моноксид (CO)

Може да предизвика срцеви болести и оштетувања на нервниот систем и може да
предизвика главоболки и замор.

Арсен (As)

Канцероген и може да предизвика рак на белите дробови.

Кадмиум (Cd)

Канцероген.

Олово (Pb)
Жива (Hg)

Може да има влијание врз речиси сите органи и системи, особено врз нервниот и
кардиоваскуларниот систем. Може да има негативни когнитивни ефекти кај децата и
може да доведе до зголемен крвен притисок кај возрасните.
Може да има влијание врз црниот дроб, бубрезите, дигестивниот систем и
респираторниот систем и може да влијае и врз централниот нервен систем.

Никел (Ni)

Канцероген.

Бензен (C6H6)

Канцероген.

Дури и релевантно ниските концентрации на загадувачки супстанции може да
предизвикаат одредени здравствени ефекти кај ранливите категории на граѓани. Според
тоа, подобрениот квалитет на воздухот може да ја намали изложеноста на загадувачките
супстанции во воздухот, а од тоа и негативните здравствени ефекти предизвикани од
загадувачките супстанции.
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Од загадувачките супстанции во воздухот суспендираните честички претставуваат
најголемиот ризик по здравјето. Не постои идентификуван праг за концентрациите на
суспендирани честички под кој не е забележана опасност по здравјето. Ефектите на PM
врз здравјето се појавуваат при изложување на концентрации на кои во моментов е
изложено населението во повеќето урбани и рурални области во развиените земји и во
земјите во развој.
Краткотрајното и долготрајното изложување на суспендирани честички може да
влијаат врз здравјето. Здравствените ефекти од PM се јавуваат по вдишување на
честичките. Зависно од нивната големина, суспендираните честички може да навлезат
во белите дробови и крвотокот и да предизвикаат негативни ефекти врз респираторниот,
кардиоваскуларниот, имунолошкиот и нервниот систем. Колку се поситни честичките,
толку подлабоко навлегуваат во белите дробови.
Морталитетот предизвикан од ефектите на суспендираните честички јасно се
поврзува со фракцијата на PM2.5, која претставува 40-80% од концентрациите на PM10 во
Европа. Забележана е зголемена стапка на смртност за 15 до 20% во градовите со
високо ниво на загадување споредено со релативно почистите градови. Дури и во ЕУ,
просечниот животен век е 8,6 месеци понизок како резултат на изложеноста на
PM2.5 честичките причинети од активностите на човекот.
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7.Мерки, препораки и акциони програми за подобрување на
квалитетот на воздухот во општина Аеродром
Анализирајќи ги сите презентирани резултати можеме да констатираме дека
загадувањето како појава во општината Аеродром забележува се повисоки вредности од
година во година и претставува сериозен проблем како за животната средина така и за
здравјето на граѓаните во општината. За решавање на овој проблем Градот Скопје има
изработено План за подобрување на квалитетот на воздухот во агломерација Скопски
Регион и Краткорочен акционен план за заштита на амбиентниот воздух во Град Скопје и
Општините во Град Скопје изгласани на Совет на град Скопје во јануари 2017 година.
Како што наведовме и претходно во поглавјето цел на испитување и методологија
на работа се токму испитувањата кои беа насочени да се увиди реалната состојба во
општината, процентот на загадување, изворите на загадување, но и примена на
аеросолната метода како мерка која што ќе го намали загадувањето и ќе покажеме какви
ефекти дава во нејзината примена. Сумирајќи ги сите резултати од работата на овој
труд си поставивме и цел со задача да презентираме какви мерки ќе се преземаат во
облик краткорочни, среднорочни и долгорочни.
Голем број на фактори учествуваат воздухот да биде загаден од различни извори
во општината Аеродром. Нормално е да се проучуваат загадувачите, на нив
превентивно да се делува, но и да се преземат мерки за намалување на загадувачите со
различни програми, методи, начини и други активности.
За да се направи успешна Акциска програма за подобрување на квалитетот на
воздухот во општина Аеродром и за успешно да се реализираат предвидените
програмски активности, програмата треба да биде поделена на:
•
•
•
•

Мониторинг на загадувачи
Краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки за намалување на загадувањето
Мониторинг на резултатите што ќе се добијат од активностите и мерките за
намалување на загадувањето
Финансиски средства за одредени активности.

Мониторинг на загадувачи е првата фаза со цел да се констатира кои загадувачи
имаат значајно место во загадувањето со цел да се направи листа - регистар за да се
утврди од каде произлегува загадувањето.
Во општина Аеродром ќе ги наброиме некои од поважните причини за
загадувањето, но не значи дека нема и други. Тоа се: греењето во домаќинствата,
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индустријата, булеварите, патничките возила, градежништвото, отпадот и неуреден
простор.
Несомнено домаќинствата се најголеми загадувачи кое го покажува и анализата
следена од месеците ноември до крајот на март. Загадувањето бележи брз раст во
периодот на греење попладне и навечер до 24часот, но многу е важно дали во сите
делови од општината коефициентот е ист или во поедини делови е намален. Тоа треба
да се утврди со мерење преку мобилна мерна станица за да се увиди во кој дел тој
коефициент се зголемува и дали резултатот се должи на квалитетна или неквалитетна
огревна суровина. Претпоставка е дека дел од домаќинствата согоруваат отпадно дрво,
преработки од дрво, сечени гуми, пластични шишиња, облека и друго.

Слика 18. Загадување од домаќинствата

Индустријата се јавува секаде како еден од поголемите загадувачите. Иако во
општина Аеродром нема поголеми индустриски објекти, загадувањето од индустриските
објекти кои се наоѓаат во граничните општини Гази Баба и Кисела Вода е неминовно.
Полесно е нивното дефинирање и преземените мерки, бидејќи се лоцирани со постојана
дејност и се правни субјекти. Мониторинг се врши со увид на лице место и со мерење на
параметрите-вредностите во фабриките во околината и пожелно е истото да се прави
постојано и сукцесивно 24часа доколку постои сомнеж.
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Слика 19. Загадување од индустријата

„Булеварите“ се јавуваат како загадувач поради 24часовно постојано движење на
лесни моторни возила и тешки товарни возила по нив.

Слика 20. Загадување во ноќните часови на булеварите

Патничките возила се секојдневно по улиците на општината. Во последниве
години нивниот број постојано се зголемува и со согорување на нафтените деривати се
ослободува СО2, но се зголемува и оловото и сулфурот во воздухот и околу 50-други
штетни материи за човековиот организам. Сето тоа е во границите на нормалата ако се
движат оптимален број на возила по улиците со мотори еуро 4 стандард. Забележливо
е, но и мерењата утврдиле дека околу 10-пати поголем број на патнички возила по некои
сообраќајници во скоро секој дел од денот. Проблемот е уште посложен што скоро
повеќе од половината од нив не ги задоволуваат условите на европските стандарди
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предвидени во регулативите по еуро 4, еуро 3, ЕЕЦ итн. Но не се само возилата во
општината има и возила од околните општини , приградски населби кои за секојдневните
работни обврски ги користат улиците и булеварите од општината. Нивната техничка
исправност за степенот и квалитетот на согорливост на нафтените деривати воглавно и
не се контролираат. Постои и недоследност на законот за моторни возила, но исто така
при регистрација не се пропишани еко стандардите што треба да ги поседува едно
возило.
Градежната оператива без разлика на обемот на градба се јавува како голем
загадувач. Во општина Аеродром градежништвото е во експанзија, во последниве
години интензивно се градат станбени објекти најмногу во Стар Аеродром, покрај
булеварот „Трета Македонска бригада“, во Реонски центар и на последна автобуска
станица во Ново Лисиче на булевар „Февруарски Поход“. Излез, влез, огради итн. се
основните преземени мерки за намалување на преносот на загадувачите во околината,
но и улицата. Неопходно е инсталирање на ВАП перачи при излез од градежната зона и
други заштитни мерки предвидени со законот на градење.

Слика 21. Градилиште

Неуреден простор нема на многу места во општината и таму каде што постои
таков се прават напори од страна на општината истиот да се уреди. Свесноста на
граѓаните за заштита на животната средина во општина Аеродром е на најниско ниво.
Краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки за намалување на загадувањето и
постепено решавање на проблемите е втората фаза која општината Аеродром би
требало да ја преземе.
Многу е важно како што посочивме погоре при ваквите состојби постојано да има
акциони програми и планови, кои мерки и како да се реализираат за решавање на
проблемите, односно како да се намали загадувањето. Често пати во општината па и во
другите општини и градови се јавуваат состојби со критики и напаѓања што доведуваат
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до една негативна појава во нашиот менталитет и тоа е најлесно, но таква состојба не
носи резултати.
Генерално би било погодно и економски исплатливо доколку мерките за
подобрување на квалитетот на воздухот во општина Аеродром се колку што е можно
повеќе поврзани со другите политики кои ги промовира локалната администрација.
Најважните политиките кои посебно имаат тесна поврзаност со квалитетот на
воздухот и емисиите во воздухот се енергетиката, климата, сообраќајот и јавниот
превоз. Дополнително, урбанистичкото планирање има важна улога на долг рок и отвора
можности за намалување на емисиите.
Со цел да се заштити здравјето на граѓаните во општина Аеродром потребно е
подобрување на квалитетот на воздухот, особено намалување на концентрациите на
PM10 и PM2.5. Сепак, јасно е дека не е возможно ситуацијата да се подобри многу брзо,
во наредните неколку години, без притоа да се направат систематски промени во
функционирањето на клучните сектори на загадување, за што се потребни значителни
финансиски средства. Затоа и мерките што ќе ги предвидиме ќе ги поделиме на
краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки за намалување на загадувањето во
општината Аеродром. Мерките треба да бидат драстични и систематски за
концентрациите да бидат намалени под граничните вредности. Мораме и да бидеме
припремени дека некои од мерките може да бидат скапи.
Од аспект на високите концентрации на O3, не е возможно да се намалат
концентрациите само со локални, па дури и национални мерки, поради природата на
потеклото на оваа загадувачка супстанца. Промените на нивоата на O3 во иднина многу
зависат од регионалните и меѓународните мерки. Веројатноста целните вредности на
O3да се надминат во иднина е многу голема, дури и со намалување на локалните
емисии.
Како дополнување на мерките кои се строго поврзани со секторите на емисии
споменати погоре, постојат мерки кои се однесуваат на информирање на јавноста и
административни политики.
Главните сектори кон кои се насочени мерките се греење во домаќинствата,
сообраќај, индустрија, управување со отпад, производство и користење на енергија.
Мерки за греење во домаќинствата
Греењето во домаќинствата во општина Аеродром во моментов најмногу влијае
врз квалитетот на воздухот на локално ниво. Горењето дрва и отпадни материјали се
извори за голем дел од емисиите на PM. На долг рок замената на употребата на дрва со
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централно парно греење, гас или друг вид на гориво, би имало големо влијание врз
емисиите на PM. На краток рок возможно е да се намалат емисиите на PM предизвикани
од греењето во домаќинствата преку правилно користење на печките и горивата,
чистење на оџаците и зголемена проверка на системите за греење на цврсти горива.
Мерки за производство и користење на енергија
Неопходно е зголемување на енергетската ефикасност во целина во сите сектори,
а особено во јавните објекти и приватните домови во општина Аеродром. Ова може да
опфати промени во осветлувањето, топлотна изолација и системи за греење, како и
прописи поврзани со енергетската ефикасност. Зголемувањето на енергетската
ефикасност која е од витално значење за постоечките објекти (реновирање), како и при
изградбата на нови објекти.
Голема улога во намалување на емисиите на загадувачки материи во општина
Аеродром имаат и промените во производството на енергија и во начинот на греење во
домовите. Проширување на системот за централно парно греење во општината би ги
намалило емисиите и би го направило греењето поефикасно. Истиот ефект може да се
постигне и со воведување на примарна и секундарна мрежа за испорака на гас за
домаќинствата и комерцијалниот сектор. Усвојувањето и промоцијата на нови форми на
енергија како соларна, геотермална, ветерна и хидроенергија се погодни на среден и
долг рок. Зголемување на употребата на обновливи биогорива за греење е прифатливо
само со поголеми единици за затоплување кои имаат напредна контрола на емисиите.
Усовршувањето на стандардите за квалитетот на горивата ги намалува емисиите, но во
основа ова може да се примени само на национално ниво.
Мерки за сообраќај
Емисиите од патниот сообраќај имаат локално влијание особено во делот на
булеварот „Србија“ во општина Аеродром. Постојат бројни можности за намалување на
емисиите од сообраќајот, но за повеќето од нив би биле потребни големи инвестиции во
патната мрежа, или инфраструктурата (пренасочување на сообраќај, нови патни врски,
наплатни рампи на улиците) или мерките се ефикасни само на среден и долг рок. Но
постојат мерки кои може да се усвојат релативно брзо, но нивниот ефект врз емисиите
од сообраќајот може да не биде многу голем, како на пример намалување на
ограничувањата на брзината на сообраќај. Создавањето зони со ниски емисии (LEZ –
Law Emission Zone) или зони со забрана на сообраќај за тешки товарни возила има
голем успех во многу европски градови. Намалувањето на метежот во сообраќајот во
основа оди во прилог на намалувањето на емисиите. На локално ниво, постојат
можности за унапредување на употреба на возила со мали емисии или такви со нула
емисии.
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Товарниот транспорт со стари и тешки товарни возила во општината Аеродром
исто така може да има значајна улога во вкупните емисии предизвикани од сообраќајот.
Постои можност за организиран транспорт со цел намалување на емисиите и тоа
временски распоред за достава на стока, ефективно означување и обезбедување мапи
за одредените рути за сите компании во градот, дистрибутивни центри итн.
Во одредена мера може да се намалат емисиите од сообраќајот со локалната
политиката на паркирање. Политиката на паркирање и тарифите за паркирање во
голема мера се користат во европските градови за регулирање на сообраќајот во
градските централни подрачја.
За намалување на обемот на сообраќај во општината Аеродром се користи
промовирање на јавниот транспорт и промовирање на еколошкиот јавен транспорт.
Важно за модерниот квалитетен јавен превоз е времето на патување, тарифните
политики, мрежата, комбинирањето на линии за превоз од една до друга точка,
информативниот систем, како и имплементацијата на е-билети и паметни карти. Иако
воведувањето на градски шински сообраќај е доста скапо на локално ниво, постои
можност да се воведат минимални стандардни на емисии за автобусите и такси
возилата на локално ниво. И се разбира потоа да се заменат старите возила со нови
модерни возила или да се вградат филтри во автобусите за јавен превоз.
Заедно со промовирањето на јавниот сообраќај, честопати се промовира и
пешачењето и возењето велосипед во градските средини. Ова подразбира
проширување на пешачката и велосипедската инфраструктурна мрежа, отстранување на
урбаните бариери, воспоставување безбеден систем за паркирање велосипеди, како и
воведување нови пешачки зони каде што доставата на стоки ќе се врши со возила со
ниски емисии/електрични возила (рути со намален интензитет на сообраќај). Во општина
Аеородром постојано се промовира возењето на велосипеди и можеме да истакнеме
дека е единствена општина во Град Скопје која скоро целосно е покриена со
велосипедски патеки и од левата и од десната страна на булеварите „Кузман
Јосифовски-Питу“, „Јане Сандански“ и „Видое Смилевски-Бато“. Но сепак можеме да
кажеме дека културата на однесување на граѓаните е на многу ниско ниво.
Мерки за индустрија и управување со отпад
Емисиите од индустријата и постројките за производство на енергија главно се
регулирани со националното законодавство и еколошките дозволи за претпријатијата и
истите се контролирани во работата од државните инспектори за животна средина. На
локално ниво возможно е да се промовираат нови техники за спречување на емисии
(НДТ) со давање субвенции и договори на доброволна основа (пр. еко-етикети, ISO 14
001, EMAS, концепт за почисто производство).
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Подобро управување со отпадот може да ги намали емисиите во воздухот
предизвикани од депониите и да се спречи неовластено горење отпадни материјали.
Користењето на енергијата ослободена при спалување (инценерација) на комунален
отпад и добивање биогас од органската фракција на комуналниот отпад се методи кои
спречуваат емисии на загадувачки супстанци во воздухот.
Мерки за урбанистичко планирање
Во основа, урбанистичкото планирање на општината Аеродром, вклучително и
планирањето на сообраќајот на долг рок се важни за спречување на загадувањето на
воздухот заедно со другите штетни влијанија врз животната средина, како што е
бучавата.
Во иднина оценката на квалитетот на воздухот треба да биде дел од процесот на
урбанистичко планирање на општината Аеродром како општина во град Скопје.
Мерки за дифузни емисии
Спречување на дифузните емисии на PM е возможно со примена на подобри и
поинтензивни техники за чистење на улиците од страна на ЈП „Комунална хигиена“, со
зачестено чистење на улиците и со преадаптација на возилата за зимско одржување на
улиците на технологија со солена вода (wet salt technology). Контролата на прашината на
градилишта и локации каде што се врши рушење може да се регулира со услови
дефинирани на локално ниво и со позачестена контрола на комуналните инспектори од
општината Аеродром.
Мерки за зголемување на јавната свест
Овие мерки се лесни и брзи за спроведување како и различните типови
информативни мерки кои имаат за цел подигање на јавната свест и промена на
однесувањето на јавноста кон својата околина. Кампањите за информирање може да
опфатат прашања како енергетска ефикасност, согорување на отпад, возење велосипед,
пешачење, денови без автомобили и многу други активности кои во општина Аеродром
континуирано се спроведуваат. Од голема важност е да се обезбедува подобри
информации за квалитетот на воздухот до јавноста во реално време и да се подобри
информирањето за здравствените ефекти што може да ги предизвика лошиот
квалитетот на воздухот.
Важно е локалната администрација да го разбира квалитетот на воздухот на
локално ниво, како и причините за лошиот квалитет на воздухот. Треба да се направи
оценка на квалитетот на воздухот (пр. дисперзивно моделирање) во сите главни процеси
на планирање, што значително може да влијаат врз квалитетот на воздухот. Иако
мониторингот на квалитетот на воздухот го прави Министерството животна средина и
просторно планирање, може да се организираат и кампањи со мерења на локално ниво.
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Сепак, при изведувањето мерења на локално ниво, треба да се обезбедат доволни
ресурси и знаење со цел да се гарантира дека мерењата ги исполнуваат условите за
обезбедување на квалитетот/контрола на квалитетот (QA/QC).
Во претходниот дел ги опишавме мерките за намалување на загадувањето на
воздухот во Општина Аеродром по сектори и дадовме определени карактеристики за
истите поединечно. Во понатамошниот дел на трудот ќе ги разгледаме поединечно како
предлог мерки што ќе допринесат за намалување на загадувањето во краток рок од
нивната примена, потоа во мерки кои ќе го намалат загадувањето во општина Аеродром
на среднорочен рок и се разбира долгорочните мерки за подобрување на квалитетот на
воздухот.
Краткорочни мерки и препораки
концентрации на загадувачки материи
•
•
•

•

•
•
•

во

случај

на

појава

на

високи

Примена на аеросолната метода со која што резултатите околу намалувањето на
загадувањето би биле видливи веднаш.
Обезбедување на посебен режим на сообраќај за тешки товарни возила чија
крајна дестинација не е општината Аеродром.
Ограничување на движењето на возилата на дотур на роба по 18часот, односно
по намалување на фреквенцијата на редовниот сообраќај. Воведување на
посебен режим на сообраќај во општина Аеродром со исклучок на возилата за
специјална намена. Сите возила кои се движат по улиците имаат сообраќајни
правила и еднаквост по законот за јавен сообраќај. Неопходно е режимот на
сообраќај да се редуцира во критичните денови, по различни модели како на
пример пар-непар, ограничено движење, еднонасочно движење, употреба на
градски превоз, скап паркинг во критичните денови и слично. Многу добра мерка
за мерење на издувните гасови и бучавата при сообраќајната контрола, но и
поставување на налепници од страна на овластените службени лица. Со тие
налепници е овозможено возилата што ги исполнуваат основните критериуми по
однос на издувни гасови да се движат во урбана средина односно по градските
улици, во спротивно да бидат исклучувани или соодветно санкционирани.
Зголемен инспекциските надзор на овластените инспектори за животна средина
во општината Аеродром, како и на комуналните инспектори на сите правни
субјекти кои се задолжени со елаборат за заштита на животна средина.
Поттикнување на граѓаните да го користат јавниот градски превоз.
Зголемена фреквенција на автобусите на ЈСП на сите дестинации.
Задолжително секојдневно чистење и миење на улиците, особено околу
градилиштата.
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Строги мерки и почитување на стандардите за заштита околу градилиштата како
еден од условите за отпочнување на активностите. Контролата на градежните
активности е под надлежност на градежната и комуналната инспекција во
општината Аеродром. Секако дека таа контрола е лесно изводлива, посебно ако
градбата се врши преку градежно лиценцирана фирма. Најважно е земјишните
ископи и градежниот материјал да не се растура и да не се шири во околината.
Пред излезот од градежната зона неопходно е перење на гумите, покривање на
товарот со церади, поставување висока ограда на градежната парцела како и
други мерки.
Најважно е контрола на системите за затоплување на административните и
јавните установи во општина Аеродром.
Поставување на зелени билборди кои се и пречистувачи на воздухот на видливи
места во општина Аеродром пред се за подигање на јавната свест кај граѓаните
од општината во заштитата на животната средина.
Пилот проект за делови од населени места со нула-емисии, кој би послужил за
подигање на јавната свест на населението околу намалување на загадувањето
преку промена на системот за греење, зголемување на енергетската ефикасност
во домовите, уредување на дворните места и сл.

Препораки. Многу е важно во деновите кога пиковите се доста високи, а воздухот
е загаден да се вклучат и граѓаните не само со критики на социјалните мрежи, туку
активно и индивидуално да делуваат за подобрување на квалитетот на воздухот и тоа:
•
•
•
•

Да се апелира до сите граѓани да не ги користат своите возила без поголема
потреба, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време.
Да го користат јавниот превоз.
Посебно за индивидуалните домаќинства да користат чисто гориво за
затоплување.
Да не се користи за затоплување на индивидуалните домаќинства прегорено
отпадно масло (моторно, хидраулично и прегорено масло од домаќинствата),
лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа,
парчиња гума и било каков синтетички материјал. Посебна препорака за ова е
освен локалните инспектори во контрола да се вклучат и државните и градските
инспектори.
Среднорочни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот
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Гасификација на општина Аеродром, на град Скопје и пошироко гасификација на
ниво на Република Македонија.
Гасификација на сите топлани.
Изработка на Оперативна програма за намалување на загадувањето на општина
Аеродром, како и на сите општини во Град Скопје. Во склоп на таа програма да се
направат индикативни мерења на одредени локации во општината, подложни на
загадувањето, да се испита хемискиот состав на загадувачките честички, што ќе
овозможи утврдување на причинителите на загадувањето, врз основа на што ќе се
утврдат мерките кои понатаму ќе се преземат за намалување на загадувањето во
општина Аеродром.
Користење на автомобили на биогас, на електрична енергија и воведување на
бенефиции за сопствениците на таквите возила.
Воспоставување на континуиран систем за редовно одржување на димоводните
канали и горилници. Контролата на согорување се однесува на согорување во
приватните куќи. Односно загревање на домовите во зимскиот период кога
загаденоста бележи екстремно високи вредности. Заради социјално-економските
вредности се повеќе се користи неадекватен согорлив материјал како што е
пластика, гума, преработено дрво, отпадно дрво и друго. Со една автомобилска
гума согорена во печка може да се дуплира загаденоста во населбата, но и
изворот на загадувачи. Таквите резултати даваат можност да се интервенира со
опомени или казни, но и да се интервенира со аеросолната метода за да не се
шири загадувањето и во околните делови од градот.
Контрола и анализа на уредите за согорување-котли, истите да работат со
оптимален режим на согорување пропишан во стандарди.
Планско обновување на постоечките и создавање на нови зелени површини, со
соодветна вегетација погодна за Скопското подрачје и која ги апсорбира
загадувачките материи. Општина Аеродром направи проект - план за пролетно и
есенско садење на дрвја во блоковското зеленило, и тоа преку дополнување на
постоечки дрвореди, издигнување на нови дрвореди како и формирање на
групации во ширините на парковите. Садење на нови садници е процес кој мора
континуирано да се извршува и истиот е од многукратно значење. При изборот на
растителни видови предност треба да им се даде на листопадните дрвја, бидејќи
имаат лисна површина и наталожената прашина од дождовите многу подобро
можат да ја измијат со што функцијата за врзување на прашината се регенерира.
При изборот на растителни видови мора да се земе во предвид и отпорноста на
одделните видови кон загадувањето, како и нивната ефикасност во
прочистувањето на воздухот. Најсоодветни се даб, бука, липа, јавор, јасен и
топола. Застапеноста на иглолисните растенија би требало да се избегнува
бидејќи се доста чувствителни кон гасните загадувачи особено кон сулфур
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•
•

диоксидот. Потребна е постојана активност како од општината Аеродром, така и
од ЈП „Паркови и зеленило“ не само при подигањето, туку и при одржувањето на
младите садници. Многу е значајно да се направат планови за маркирање на
локациите, избор на садници, нивна нега и одржување во текот на годината.
Потребно е секој простор адекватно да се испланира и да се засади со адекватни
видови на садници. Голема улога имаат урбанистите, зелените здруженија и други
граѓански асоцијации, но не треба да се занемари улогата на месните заедници
како и заедниците на станари и други активисти.
Ревидирање на ДУП-овите во однос на планираните објекти.
Континуирана обука и кампања во јавноста (особено за затоплувањето на
домовите) за користење на биогорива и гасно гориво.

Долгорочни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот во
општина Аеродром
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проширување на Државниот автоматски мониторинг систем со барем уште две
мониторинг станици на територијата на општината Аеродром.
Акредитација на калибрационата лабораторија со цел инструментите што мерат
да покажуваат валидни резултати.
Употреба на дисперзивни модели за симулација и предвидување на квалитетот на
воздухот од стационарни извори во општината Аеродром.
Активности за воведување на енергетска ефикасност.
Активности за подобрување и модернизација на процесите за производство на
енергија.
Воведување на обновливи извори на енергија, воведување на соларна енергија за
производство на енергија.
Распределба на сообраќајот со тешки товарни возила кои не се во близина на
населените места.
Мерки за земјоделскиот сектор - одржливо одгледување на добиток и земјоделски
култури на територија на општина Аеродром.
Правилното управување со отпадот во општината Аеродром ќе го ставиме во
долгорочна мерка, затоа што истото треба веднаш да почне да се применува од
граѓаните во општината Аеродром и континуирано да се прави во текот на
годините. Тука се наметнува прашањето зошто сето тоа да се прави? Затоа што
со рециклирање на отпадот ги зачувуваме природните ресурси, заштедуваме
енергија и ги намалуваме депониите и сметилиштата. Акциите на општина
Аеродром со ЈП „Комунална Хигиена“ за собирање на кабаст отпад треба да
продолжат континуирано да се прават и во иднина, да се расчистуваат
постојаните депонии и новоформираните од страна на граѓаните (сето тоа да се
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контролира од општинските комунални инспектори, па да се преземаат и казнени
мерки за граѓаните кои тоа го прават). Стаклото кое може да се рециклира до
бесконечност да се става во специјалните контејнери за стакло кои се поставени
во општината Аеродром. Електронскиот и електричниот отпад континуирано и со
одредени акции да се собира од граѓаните на општината. Да се подига јавната
свест на граѓаните во општината околу селекцијата на хартија, картон, пластика,
органски отпад и слично.
Како трета фаза во Акцискиот план за општина Аеродром е мониторинг на
спроведување на поставените задачи во акционите планови и програми, мерења,
активности, но вклучување на стручни лица и соработници кои ќе ги следат и ќе ги
контролираат спроведувањето на мерките за намалување на загадувањето. Тоа се ќе се
прави преку извештаи кои ќе се доставуваат навремено до градоначалникот и до
советот. Сосема е нормално редовно да се доставуваат информациите и одредени
аномалии и проблеми тековно да се решаваат, но и секако потребни и се одредени
парични средства за целосна реализација на сите програмски активности да се
предвидат и одобрат во целост или делумно.
Во четвртата фаза потребно е да се предвидат финансиски средства за успешно
спроведување на акцискиот план и навремено преземање на соодветни мерки во
периодите на зголемено загадување на воздухот во општината Аеродром. Финансиските
средства можат да бидат планирани во буџетот на општината Аеродром, може да се
добијат со аплицирање на разни проекти за заштита на животната средина, како и од
донации и спонзорства.
Со законската измена за надминување на прагот на алармирање кој досега беше
со надминување над 100 µg/m3 на мерна станица по десет последователни дена, сега со
измената прагот на алармирање( од оваа зима) е по надминување над 200 µg/m3 на две
мерни станици по два последователни дена веднаш стапуваат во сила мерките и
препораките од Краткорочниот акционен план за заштита на амбиентниот воздух во
Град Скопје и Општините во Град Скопје.
Според Краткорочниот акционен план за заштита на амбиентниот воздух во Град
Скопје и Општините во Град Скопје, предвидени се следните препораки во ситуација на
епизоди со високи концентрации на загадувачки супстанции кои ќе ги даде Градот Скопје
и Градоначалникот на Град Скопје по воведување на алармантна состојба:
1. Препораки до институции и правни субјекти
- доставата на стоки со возила да се извршува пред 07:30 или по 18:00 часот,
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- обуките на Авто-школите да се реализираат во период од 09:30 до 14:30 и по
18:00 часот,
- да се зголемат инспекциските контроли на инсталациите во надлежност на
МЖСПП и општините во градот Скопје,
- да се зголемат инспекциските контроли на субјектите кои управуваат со отпадни
гуми и отпадни масла од страна на општинските инспекциски служби,
- да се спроведува зачестено чистење на улиците и пешачките површини во
надлежност на општините во градот Скопје,
- да се ограничат градежните активности на објектите на територијата на
општините од страна на општинската градежна инспекција,
- да се зголемат и спроведат вонредни инспекциски контроли на градилиштата во
надлежност на општините,
-да се ограничат емисиите од стационарни извори на инсталациите под
надлежност на општините,
- да се зајакнат вонредните контроли на МВР во однос на техничката исправност
на возилата за кои се сомневаат дека имаат зголемени емисии на штетни гасови,
- да се зголемат инспекциските контроли на оџаците во домаќинствата, објектите
и индустриските и занаетчиските постројки од страна на државните инспектори за
заштита и спасување,
- да се откажат/одложат големи јавни собири, спортски настани и култури настани
на отворено.
2.Препораки до граѓаните
- возилата да не се користат без потреба,
- повеќе лица да се возат во едно возило,
- да се користи јавниот превоз,
- за затоплување на домовите да не се користат отпадни материјали, прегорено
машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, ПЕТ амбалажа, гуми и
каков било синтетички материјал,
- да се користи суво и чисто дрво без примеси од земја и од отпадоци,
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- печките на дрво да се користат и одржуваат според упатствата на
производителот,
- редовно да се чистат оџаците.

Слика 21. Општина Аеродром сликана од дрон
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8. Иновативни решенија за намалување на загадувањето
Важна е и проценката дека во 2050 година, околу 70% од светската популација ќе
живеат во градовите. Ако во наредните 35 години, милиони жители мигрираат во
урбаните средини тогаш треба да се размислува на кој начин би се справиле со
загадувањето. Голем интерес побудува концептот на „Паметен“ град.
Во Македонија концептот за паметно живеење почна да се работи неодамна, но
сепак терминот „паметен град“ нема широка примена. Досега направени се неколку
студии за имплементација на овој концепт во градот и спроведени се неколку проекти за
стимулирање на „паметни решенија“ (УНДП и Град Скопје, со поддршка на фонд на
иновации). Градот Скопје од неодамна е партнер во проект за неколку Европски градови
преку и кои има можност за градење на капацитетите и размена на искуства. Изработена
е визија за Скопје - паметен град во кој акцент се дава на паметно живеење, паметна
животна средина, паметна иновација и паметно управување. Примери во светот каде
што сето ова се применува и функционира е Сеул, Амстердам и Сан Диего.
Можеме накратко да кажеме дека „паметен град“ е област која користи иновативни
системи за интегрирано управување, често вклучувајќи собирање и анализа на
електронски податоци со цел да се обезбедат информации кои се користат за ефикасно
користење на средства и ресурси. „Паметниот“ градски концепт ги интегрира
информатичката и комуникационата технологија и мрежно поврзаните физички уреди за
да се оптимизира ефикасноста на градските функции и услуги, кои притоа ќе се поврзат
со граѓаните. „Паметната“ граѓанска технологија им овозможува на градските власти да
комуницираат директно со инфраструктурата на заедницата и градот и да го следат она
што се вклучува во градот и неговиот развој.
Најголема примена „паметниот“ пристап има во урбаниот транспорт и тоа:
•

•
•
•
•
•

Возила за самоуправување - овој пристап наоѓа примена во јавниот превоз и се
работи за вграден систем во самото возило кое дозволува самоуправување кое
може да се вклучи по желба или потреба.
Електрични возила кои користат електрична енергија и не емитираат штетни
материи.
„Car sharing“ или изнајмување на автомобил за краток период.
Соларни чамци кои добиваат енергија од сонцето.
Прилагодлив „смарт“ семафор кој служи за соодветно оптимизирање на
сообраќајниот тек.
Аларми за состојбата на патот и сензорите на коловозот кои можат да ги
контролираат пешачките патеки и сообраќајот и ги информира возачите за
промена на патот, сообраќајни несреќи и слични.
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•

Помош при паркирање преку база на податоци во системот која се наоѓа слободно
место за паркирање на дадената локација.

Во втор дел што е многу битен е примената во урбаното живеење и тоа:
•
•

•
•
•
•

Паметни струјомери кои се поврзани преку системот со дистрибутерот и преку
еден уред во домот граѓаните секогаш имаат директен увид на потрошувачката.
Станици за полнење на електрични возила кои користат мобилна апликација која
овозможува увид на слободните станици за полнење на електричното возило на
најблиска локација.
Сензори за звук кои имаа функција да го мерат звукот во градот.
Интелигентен лифт.
Достава со дрон која се врши преку автоматизиран и автономен дрон.
Видоизменета реалност која наоѓа примена во урбанистичкото планирање,
транспортот, рекламирањето, информирањето и друг вид на секојдневни потреби.
Урбаниот отпад

•

•

•

Паметно собирање на отпад преку вградување на сензори на кантите за отпадоци,
преку кој комуналните работници ќе бидат навремени информирани дали
контејнерот е полн и на тој начин поефикасно со заштеда на време и ресурси ја
извршуваат својата работа.
Компресирачка канта на соларна енергија врши компресирање на отпадот и
овозможува почисти и похигиенски јавни површини како и намалување на
емисиите на стакленички гасови.
Роботско сортирање на отпад каде работите точно ги одвојуваат избраните
фракции на отпадот.
Енергија

•
•

Соларни велосипедски патеки претставуваат соларни панели кои можат да ја
„враќаат“ енергијата назад кон мрежата.
Одржливи згради што претставува интегриран систем на алтернативни извори на
енергија.
Безбедност

•

Аларм за несреќи на пат се вклучува во случај на сообраќајна несреќа.
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•

Иновативен видео надзор кој им овозможува на корисниците да ги следат
повеќекратните видео содржини од случувањето на градските улици.
Виртуелен дизајн и инфраструктура

•
•
•

Просторно мапирање кое дава детална слика на површините на реалниот свет.
Дронови кои ги испитуваат градилиштата за брзо собирање на податоци.
Електронски мониторинг на инсталациите за гас, канализација и вода кое
претставува превентивна мерка која има дава можност на работниците веднаш да
добијат информации за дефектите на овие мрежи со цел навремено санирање и
елиминирање на хаварии.
Здравство

•
•
•
•

Телемедицина која претставува далечинско доставување на здравствените
услуги.
Онлајн електронски услуги овозможува издавање на разни документи , на пример
извод на родени преку мобилен телефон.
Онлајн закажување на термини на матичен доктор или специјалист.
ЕСG-alert е систем на следење на работата на срцето со кој докторот директно
онлајн добива информации за состојбата на пациентот.
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ЗАКЛУЧОК
Загадувањето на амбиентниот воздухот воглавно е резултат на активностите на
луѓето. Главните загадувачки супстанции на амбиентниот воздух се сулфур диоксид,
јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, азотни оксиди, бензен и други цврсти честички.
Штетните ефекти од загадувачките супстанции врз човековото здравје се многубројни.
Квалитетот на амбиентниот воздух е заедничко добро за секој поединец и затоа треба
секој да допринесе за одржување на што е можно почист воздух.
Квалитетот на воздухот во земјава не ги исполнува барањата од законодавството
пред се поради тоа што количеството на емисии е многу поголемо во споредба со
капацитетот на дисперзија во атмосферата. Постојаното прогресивно намалување на
емисиите може да има значително влијание врз концентрациите на загадувачките
супстанци на воздухот. Повремените вонредни мерки кои се преземаат можат да бидат
корисни само за краткотрајно ублажување на концентрациите на штетни супстанци при
сериозни епизоди на загадување. Трајното прифаќање и одржливо однесување може да
доведе до значително намалување на концентрациите на загадувачки супстанци во
амбиентниот воздухот.
Улогата на самите граѓаните во општината Аеродром е многу голема и значајна
во усвојувањето на еколошки прифатливи практики, и истата е од суштинско значење
особено во секторот греење во домаќинствата и секторот сообраќај. Понатаму, потребно
е да се направат напори од страна на централните и локалните власти, како и од и
бизнис секторот за подобрување на квалитетот на воздухот на подолг рок.
Во зимскиот период, циркулацијата во атмосферата главно е ограничена, па затоа
капацитетот на дисперзија во атмосферата е помал во споредба со летниот период.
Поради сето тоа, одреден број емисии се дисперзираат поефективно за време на
летниот период отколку во зимскиот период. За време на зимскиот период значаен
придонес во загадувањето има секторот греење, кој не е активен во летната сезона.
Концентрациите на загадувачките супстанци можат да достигнат многу критични
нивоа, доколку застојот во атмосферата продолжи во подолг временски период.
Врнежите и ветровите како временски услови се многу важни, затоа што тие ја
поттикнуваат циркулацијата на воздухот, ги чистат загадувачките супстанци, односно ја
намалуваат нивната концентрација во атмосферата.
За да се намали загадувањето треба да се преземат долгорочни непопуларни и
строги мерки, да се има интегриран пристап со акција во сите сектори, но првенствено
преку замена на греењето во домовите и подобри еколошки карактеристики на возилата.
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Во врска со проблемот на загадувањето на амбиентниот воздух во општината
Аеродром како што истакнавме постојат голем број на причини кои допринесуваат до
загадување на истиот. Може да се потенцира и лошата местоположба на општината,
посебно на Лисиче, кое се наоѓа на најниска точка во градот Скопје и таму пиковите на
загадување особено во зимскиот период се најголеми. Во тој дел од општината сите
индивидуални домаќинства не се приклучени на централното греење, бидејќи сеуште
нема воспоставено инсталација од страна на БЕГ. Домаќинствата за греење на
домовите користат огревно дрво, но и голем број други отпадоци од дрвна маса,
пластика, гуми, облека и слично. Освен индивидуалните куќи, големите индустриски
објекти кои се наоѓаат во соседните општини, како и малите индустриски погони како во
општината Аеродром така и во нејзината околина допринесуваат до зголемување на
загадувањето. Нерешеното прашање со отпадот како на ниво на општина Аеродром,
така и пошироко низ целата држава е една од поважните причини за зголемување на
загадувањето на централно ниво. Масовната урбанизација на општината доведува до
уништување на голем број на зелени површини на кои никнуваат големи станбени
објекти. Од масовната урбанизација произлегува и миграцијата од помалите градови во
Република Македонија во градот Скопје, посебно во општина Аеродром, со што и бројот
на жители во општината се зголемил, а можеби и ја надминал бројката од 100000
жители.
Од сите овие причини кои доведуваат до зголемување на загадување можеме да
истакнеме дека се соочуваме со многу многу голем проблем како на локално, така и на
ниво на цела држава.
Во врска со овој голем проблем не можеме да кажеме дека истиот ќе се реши
преку ноќ. За решавање на истиот потребно е да се делува заеднички на ниво на
институции и тоа помеѓу општина Аеродром и останатите општини во градот, градот
Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање. Потребно е
вклучување и поврзување на институциите со невладиниот и граѓанскиот сектор и со
заеднички сили да се утврди што се до сега е направено, што треба да се прави и како
понатаму заеднички да се делува во решавање на загадувањето на амбиентниот воздух.
Многу е лесно да се зборува и критикува, вака треба, онака треба, треба вистински да се
погледне во проблемот и истиот да се решава со заеднички сили и проекти.
Врз основа на измерените и пресметани вредности од испитувањата правени во
општина Аеродром каде што е применета аеросолната метода, можеме да се заклучиме
дека примената на АЕРОСОЛНАТА МЕТОДА во прочистување на амбиентниот воздух
во општината Аеродром е УСПЕШНА.
Оправданоста на методата како една од краткорочните мерки за намалување на
загадувањето е потполно валидирана.
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Резултатите од аеросолната метода и испитувањата направени во општината
Аеродром покажаа дека оваа метода е добра, економски исплатлива и успешна
краткорочна мерка за намалување на загадувањето. Примената на аеросолната метода
доведе до прочистување на амбиентниот воздух на местата кои беа третирани. Истата е
едноставна и може да се користи веднаш во моментот кога ќе се зголеми загадувањето.
Општината Аеродром може да ги третира улиците кои се под нејзина надлежност, тоа се
малите улици низ општината токму помеѓу куќите каде што пиковите на загадување
особено во зимскиот период се најголеми. Потребна е координација со другите девет
општини во градот, како и со градот Скопје, сето ова да се примени на ниво на Град
Скопје за да се делува истовремено на повеќе места со што би се зголемил и ефектот
од истото.
За подобро утре на сите, за здрава животна средина, за подобро здравје не
смееме да чекаме, мораме од денес па натаму еколошки да размислуваме, да се
грижиме и да го чуваме сето она што ни е уште малку останато.
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