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Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши 

мерења 
 
 
Назив ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

„БЕОГРАД“ ДОО 

  

Седиште Београд 

  

Адреса Дескашева 7, 11000 Београд 

  

Телефон 011 241 8155 

  

Факс 011 241 8992 

  

Лице за контакт Маријана Степић, дипл.инж.техн. 

  

E-mail m.stepic@zastitabeograd.com 

 

Општи подаци о оператеру и постројењу у коме се врше мерења 
 
 
Назив Предузеће за производњу MG Serbien D.O.O. 

  

Седиште Рашка, Баљевац, Бела Стена 29 

  

Адреса Ул. Белостенски пут бб 

  

Матични број 17570811 

  

Датум регистрације 08.03.2005. 

  

Телефон +381 36 791 224 

  

Факс +381 36 791 030 

  

Лице за контакт Радојко Гордић 

  

E-mail radojko.gordic@mg-serbien.com       
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Опис макролокације и микролокације стационарног извора 

загађивања 

Приказ макролокације стационарног извора загађивања 
 

Предузеће MG Serbiеn D.O.O. у даљем тексту предузеће, је лоцирано у рударском насељу Баљевац, 

у улици Белостенски пут бб, у близини магистралног пута М22 који повезује Краљево и Косовску 

Митровицу, на 15 километара северно од Рашке. Oд центра Баљевца предузеће је удаљено 1,5 

километара, а у близини комплекса предузећа се налази и река Ибар. 

 

 

 
 

Слика 1. Приказ макролокације стационарног извора загађивања 
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Приказ микролокације стационарног извора загађивања 
 

Предузеће се налази на комплексу некадашњег рудника магнезита и погона за прераду и 

производњу магнезијума. У непосредној околини предузећа налазе се стамбени објекти у виду 

породичних кућа, као и зелене површине. У кругу предузећа налазе се управна зграда са 

паркингом, производни погон, магацин, трафо станица и тако даље. 

 

 

 
 

Слика 2. Приказ микролокације постројења 

 

 

 

Напомена: Сви подаци у извештају, обележени са *** су добијени од стране корисника. 
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Опис стационарног извора загађивања у којем се врши мерење 

Опис индустријског комплекса 
У оквиру комплекса предузећа налазе се следеће целине и погони: 

 

• Погон калцинације, 

• Погон редукције са халом чишћења, 

• Погон ливнице, 

• Трафо станица, 

• Хемијска лабораторија, 

• Електромашинско одржавање, 

• Возни парк, 

• Систем за водоснадбевање ливнице, 

• Управна зграда. 

 

 

Погон ливнице обухвата: 

 

• Четири лончасте електроотпорне ливачке пећи са пратећом опремом, од којих су две у 

функцији, 

• Трафо боксове са трансформаторима за ливачке пећи, 

• Четири конзолне дизалице 20 kN x 4 m – Metalna Maribor, 

• Мостну дизалицу 300/150 kN x 23 m, 

• Машину за ливење ингота магнезијума, 

• Место за прање лонаца, 

• Цевовод: Ar, O2, SO2, компримованог ваздуха и водене паре, 

• Магацин магнезијума и готових производа, 

• Магацин соли, ливене челичне лонце за топљење магнезијума. 

 

 

 

Слика 3. Приказ постројењa 
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Подаци о стационарном извору загађивања 
 

Мерењe је извршено на емитеру постројења са ливарским пећима за топљење магнезијума, 

постројење има четири пећи, за време мерења три су биле у функцији (у две се врши топљење, у 

трећој ливење), а технички подаци о постројењу су приказани у следећој табели: 

 

Подаци о пећи за ливење магнезијума 

Уређај Лончаста електроотпорна ливачка пећ 

Радна температура 750 °С 

Енергент Електрична енергија 

Потрошња 960 kW по пећи 

Реални капацитет 10 t/циклусу 

Трајање циклуса 10 до 15 сати 

Уређај за смањење емисије Водени скрубер 

 

 

 
Слика 4. Пећ са постављеном хаубом 

Опис технолошког процеса стационарног извора загађивања у којем се врши мерење 
 

У постројењу ливнице, као сировине се користе: комади магнезијума у облику отпада 

аутомобилске индустрије, делови уливног система, ливачки шкарт, топитељи, итд. Улазни 

секундарни материјал на бази магнезијума се шаржира директно у ливачку пећ која је загрејана на 

температуру од 750 °С и врши се растапање шарже. У току процеса топљења магнезијума и 

његових легура користи се аргон гас за формирање заштитне атмосфере. Затим се врши додавање 

соли за рафинацију (пречишћавање) магнезијума. 

 

При самом процесу рафинације магнезијума, који траје 1,5-2 сата, долази до процеса ослобађања 

отпадних гасова који се уз помоћ хаубе и вентилатора воденог скрубера одводе из пећи и преко 

емитера емитују у ваздух. Даље се врши процес ливења у кокиле где се додаје сумпор диоксид као 

заштита производа од оксидације. Ливење се врши тако што се метал преко цеви уз помоћ пумпе 

одводи у преливну посуду одакле се искретањем посуде врши уливање метала у кокиле. Кокиле 

пре уливања морају бити загрејане на температуру од 100 °С – 150 °С и премазане мешавином 

талка и боракса у воденом раствору. Добијени производ се даље одводи покретном траком и 

складишти. 
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При радовима у ливарској пећи, отпадни гас се одводи хаубом и даље делом хоризонтално 

постављеног цевовода ректангуларног облика до воденог скрубера и након филтрирања гаса која 

се ту обавља, делом емитера који је вертикално постављен се емитује у ваздух. Хауба која се 

поставља на ливарску пећ покрива процес рафинације, тј. процес додавања индустријске соли, где 

се такође додаје и гас аргон. Систем не покрива процес ливења у калупе. Након изливања метала, 

преостала шљака из ливачког лонца се пресипа у наменски метални контејнер где се хлади, а затим 

товари у теретно возило и даље одвози. 

 

Подаци о уређајима за смањење емисија 
 

Ливница поседује емитер који је опремљен воденим скрубером сопствене производње који врши 

функцију извлачења и филтрирања отпадног гаса из постројењa уз помоћ центрифугалног 

вентилатора капацитета снаге 90kW и бројем обртаја 3000 min -1. 

Време рада стационарног извора загађивања 

 

 

Година почетка рада 

стационарног извора 

загађивања 

2005. 

Дневно, месечно, годишње 

радно време 
0-24h седам дана седмично 

Интервал / датум последњег 

сервиса уређаја за смањење 

емисије 

Сваких 7 дана се ради провера рада 

скрубера и система везаног за скрубер 
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Подаци о емитерима и мерним местима 
 

 

Мерно место се налази са спољне стране производне хале, на делу емитера након воденог 

скрубера, поседује два мерна отвора и усклађено је са стандардима SRPE EN 15259 и ISO 9096 за 

мерење емисије загађујућих материја у ваздух. 

 

Ознака стационарног 

извора загађивања:  
MG.SERBIEN 

 
 

Слика 5. Емитер 

Облик:  Ректангуларни 

Димензије: 0,75 m x 0,5 m 

Висина емитера: 21,5 m 

Висина мерног места: 10 m 

Координате: 
N 43°23'2.39" 

E 20°36'59.59"  

Број линија за узорковање 2 

Број тачака узорковања по 

равни за гасове 
4 

Број тачака узорковања по 

равни за прашкасте 

материје 

4 

Положај мерног места је 

усклађен са стандардом: 
SRPS EN 15259 и ISO 9096 

Прикључци за узорковање: Мерни отвори  

Радна платформа: Покретна корпа дизалице  

Приступ мерном месту: Степеницама 

Ограничења за особље 

и/или мерну опрему: 
Временски услови  
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План, место и време мерења 
 

Правни основ за мерење емисије 
 

Основ за мерење емисије је захтев корисника, Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у 

ваздух из стационарних извора загађивања (Службени гласник РС 5/2016); Уредба о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим 

постројења за сагоревање (Службени гласник РС 111/2015), Прилог 1, Део II, ОБОЈЕНА 

МЕТАЛУРГИЈА, тачка 6 (Постројења за ливење алуминијума и магнезијума) која се односи на 

граничне вредности емисије за постојеће ливнице легура и Прилог 2, интегрисана дозвола прилог 

1.3 план вршења мониторинга. 

 

Врста периодичног мерења је повремено мерење. 

Стационарни извор загађивања је извор са претежно непроменљивим условима рада. 

 

Датум извршеног мерења/узорковања: 18.04.2022. 

Време извршеног мерења/узорковања: 12:00 - 14:55 

Место извршеног мерења/узорковања: MG Serbien д.о.о. – Белостенски пут бб, 36344 Баљевци 

Датум пријема узорка: 18.04.2022. 

Датум испитивања узорка: 18.04.2022. 

Број узорака за све загађујуће материје: по три узорка за сваку загађујућу материју, а за пршкасте 

материје, гасовита неорганска једињења хлора изражена као хлороводонична киселина ,гасовита 

неорганска једињења флуора изражена као флуороводонична киселина  и слепа проба      
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Опис услова у току мерења 
 

Опис услова рада стационарног извора загађивања у току мерења 
 

Врсте и утрошене количине сировина и помоћног материјала 

 

У постројењу ливнице, као сировине се користе:  

 

• отпадни материјал на бази магнезијума класе I, 

• секундар класе I, 

• сировине из фолксвагена класе I, 

• индустријска со 300 – 500 kg по лонцу (10 t).  

 

Током мерења топиле су се сировине из фолксвагена класе I у две пећи, а у трећој пећи је вршено 

ливење за фолксваген. 

 

Основни квантитативни садржај за вишекомпонентне сировине 

 

Сировина из фолксвагена класе I: Mg >92%, Al (4,2-5,4%), Mn (0,3-0,5%), Zn <0,2%, Ni max 0,01%. 

Флукс: MgCl2, KCl, NaCl, MgO и CaF2. 

 

Врсте горива и њихова утрошена количина 

 

Као енергент у ливници се користи електрична енергија. 

 

Технички параметри о раду стационарног извора загађивања 

 

У пећи је топљена шаржа 10 t, при чему циклус траје око 12h, а процес рафинације 2,5h. Један 

циклус који обухвата топљење и ливење траје укупно 24h. 

Капацитет ливнице је око 5260 t годишње. 

 

Параметри рада уређаја за смањење емисије који су битни за његову ефикасност 

 

Скрубер је био у функцији, а проток воде око 5-6 l/s.  

Одступања од стандарда мерења и плана мерења 

 

Нема одступања од стандарда и плана мерења. 
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Подаци о примењеним стандардима за мерења, мерним 

поступцима и врстама мерних уређаја 
 

 

Испитивани параметар 
Пропис или 

стандард 
Опрема и инструменти 

Серијски број 

инструмента 

Температура отпадних 

гасова 
Упутство 5 

Изокинетички узоркивач TCR 

TECORA Isostack Basic 
527331T 

Брзина струјања отпадног 

гаса 

SRPS ISO 

10780:2010 

Изокинетички узоркивач TCR 

TECORA Isostack Basic 
527331T 

Запремински проток 
SRPS ISO 

10780:2010 

Изокинетички узоркивач TCR 

TECORA Isostack Basic 
527331T 

Кисеоник 
SRPS EN 

14789:2009 

Гасни анализатор HORIBA PG-

350E 
CNAWU7JM 

Оксиди азота изражени као 

азот диоксид 

SRPS EN 

14792:2009 

Гасни анализатор HORIBA PG-

350E 
CNAWU7JM 

Гасовита неорганска 

једињења флуора изражена 

као флуороводонична 

киселина 

SRPS ISO 

15713:2014 (1) 

Изокинетички узоркивач TCR 

TECORA; 

Мултипараметријски инструмент 

са јон-селективном електродом 

WTW Multi 3320 

527331T; 

16111292 

Гасовита неорганска 

једињења хлора изражена 

као хлороводонична 

киселина 

SRPS EN 

1911:2012 

Изокинетички узоркивач TCR 

TECORA Isostack Basic; Јонски 

хроматоргаф Dionex ICS 1100 

527331T; 

10040022  

Органске материје изражене 

као укупни угљеник 

SRPS EN 

12619:2013 

ТОС анализатор 

ENVIRONNEMENT Graphite 

52M 

927 

Прашкасте материје 
SRPS EN 

13284-1:2003 
(1) 

Изокинетички узоркивач TCR 

TECORA Isostack Basic;   

Аналитичка вага Kern ABJ 100-

5M 

527331T;   

WB1560061 

Одређивање водене паре у 

каналима 

SRPS EN 

14790:2009 

Изокинетички узоркивач TCR 

TECORA Isostack Basic; 

Техничка вага Shimadzu 

527331T; 

D449000827 

Упутство 5 -  Упутство произвођача за гасни анализатор Изокинетички узоркивач TCR TECORA Isostack Basic 

(1) - Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675 и (узорковање)  
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Опис начина одређивања испитиваних параметара 
 

Водена пара 

 

Узорак гаса се узима континуално у одређеном временском периоду. Водена пара се издваја у 

редно везане испиралице напуњене до 2/3 запремине са раствором и/или једном посудом са 

обојеним силика гелом (адсорпциона метода). Садржај водене паре одређује се гравиметријском 

методом, тј. одређивањем разлике маса испиралица и посуде са силика гелом пре и после 

узорковања. За случај да је отпадни гас засићен водом (појава капљица), за одређивање садржаја 

водене паре се користи температурна метода. 

 

 

Прашкасте материје – SRPS ISO 9096 

 

Узима се узорак из тока гаса на одређеним тачкама узорковања у одређеном временском периоду, 

користећи изокинетички контролисану брзину струјања гаса. Мери се запремина узоркованог гаса, 

а претходно измерени филтер, на коме се задржавају прашкасте материје, се поново суши и мери. 

На основу измерене масе прикупљених прашкастих материја и запремине узоркованог ваздуха 

израчунава се концентрација прашкастих материја у отпадном гасу. 

 

 

Oксиди азота 

 

Репрезентативна запремина отпадног гаса узоркује се при константном протоку. Филтер уклања 

прашкасте материје из узоркованог гаса пре уласка у анализатор. Конфигурација система за 

узорковање и кондиционирање гаса подразумева и систем са уклањањем водене паре 

кондензовањем користећи расхладни систем. У хемилуминесцентном анализатору гас се узоркује 

кроз линију за узорковање у реакциону комору анализатора, где се меша са вишком озона ради 

одређивања концентрације азотових оксида. Емитовано зрачење (хемилуминесценција) је 

пропорционална концентрацији NO присутног у узоркованом гасу. Емитовано зрачење се 

филтрира помоћу оптичког филтера и конвертује се у електрични сигнал помоћу 

фотомултипликатора. За одређивање концентрације азот диоксида, узорковани гас улази кроз 

конвертер где се азот диоксид редукује до азот моноксида и анализира на претходно описани 

начин. 

 

 

Kисеоник 

 

Позната запремина ваздуха је узоркована из емитера у унапред одређеном временском периоду и 

при контролисаном протоку. Филтер одваја честице прашине пре него што се отпадни гас не 

кондиционира и дође до анализатора. Да би се из гаса који долази до анализатора уклонила 

евентуална кондензација, гас мора проћи кроз кондиционер који хлађењем гаса уклања евентуалну 

кондензацију. Парамагнетска метода је базирана на томе да магнетско поље јако привлачи 

молекуле кисеоника. Парамагнетски анализатори су укомбиновани са екстрактивним системом за 

узорковање и кондиционером. Репрезентативни узорак гаса узоркован је уз помоћ сонде из 

емитера и спроведен је до анализатора пролазећи кроз целу линију узорковања и кондиционер. 

Добијене вредности су забележене и меморисане од стране система за електронску обраду 

података. 
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Органске материје изражене као укупни угљеник 

 

Принцип функционисања започиње тако што узорковани гас помешан са горивим гасом улази у 

комору за сагоревање где се та смеша даље меша са гасом за сагоревање и спаљује. Током процеса 

сагоревања сви угљоводоници бивају разбијени. То резултира добијању CH фрагмената који даље 

бивају оксидовани до форме CHO+ јона. Ови јони ће бити измерени детектором који садржи две 

електроде у електростатичком пољу. Једна електрода је негативно наелектрисана, а друга 

представља такозвани колектор. Када се гас пропусти кроз горионик он се јонизује у пламену и 

електростатичком пољу, те проузрокује миграцију јона до електрода. Та миграција проузрокује 

слабу струју између електрода која се мери појачалом и директно је пропорцијална 

концентрацијом угљеника у узорку. 

 

 

Флуор и његова једињења изражена као флуороводоник HF 

 

Узорак отпадног гаса из емитера се узима континуално у одређеном временском периоду помоћу 

пумпе са контролом протока на коју је прикачена сонда за узорковање. Ако су присутне капљице 

воде, потребно је извршити изокинетичко узорковање. За одређивање гасовитог флуорида у 

отпадном гасу, представник одмереног узорка је гас који се увлачи у загрејану сонду и филтер. Све 

капљице воде које могу да садрже растворна флуоридна једињења испаравају у загрејаној сонди. 

Везане честице флуорида које могу бити присутне као чврст материјал бивају уклоњене 

филтрацијом на контролисаној температури. Гасовита флуоридна једињања или прецизније, у води 

растворна флуоридна једињеања пролазе кроз филтер апсорбујући се коришћењем серије 

испиралица са раствором натријум хидроксида. Конценрације растворених флуоридних јона у 

прикупљеним растворима мере се јон - селективном електродом. 

 
 

Гасовита неорганска једињења хлора изражена као хлороводоник 

 

Узорак отпадног гаса из емитера се узима континуално у одређеном временском периоду помоћу 

пумпе са контролом протока на коју је прикачена сонда за узорковање и испиралице за адсорпцију. 

По завршеном узорковању садржај испиралица се пренесе у одговарајуће боце које се затворе 

одговарајућим затварачима. Потом се у лабораторији врши анализа на јонском хроматографу. 
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М Е Р Н И   У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач Horiba 

Назив PG – 350E 

Серијски број CNAWU7JM 

Техничке карактеристике 

 

Мерне компоненте: NOx/SO2/CO/CO2/O2; 

Аналитички принципи:  

• NOx: Хемилуминисценција, 

• SO2, CO: NDIR, 

• CO2: NDIR, 

• O2: Парамагнетизам; 

Референтне методе: DIN EN 15267 - 3, DIN EN 14181, DIN EN 15058 

(CO) DIN EN 14789 (O ), DIN EN 14792 (NOx); 

Опсези: 

• NOx : 0-25/50/100/250/500/1000/2500 ppm 

• SO2 : 0-50 /100/200/ 500 ppm 

• CO : 0-60 /100/200/500/ 1000 ppm 

• CO2 : 0-10/20/30 vol% 

• O2 : 0-5/10/25 vol%; 

Поновљивост: 

• ±0.5% пуне скале (NOx : ≥100 ppm опсег / CO : ≥1000 ppm 

опсег), 

• ±1.0% пуне скале (Осим наведеног); 

Линеарност: ±2.0% пуне скале; 

Дрифт: ±1.0% пуне скале / дневно (SO2: ±2.0% пуне скале / дневно; 

Време одзива (Т90): 

• 10 – 30 sec., 

• SO2: 180 sec. или мање; 

Проток узоркованог гаса: око 0.5 L/min.; 

Амбијентална температура: 5-40°C; 

Амбијентална релативна влажност ваздуха: Max. 80%, за температуре 

до 31°C; 

Ел. енергија: AC 100 V - 240 V 50 Hz/6 0 Hz; 

Потрошња ел. енергије: 160 VA at regular time, maximum 220 VA; 

Димензије: 300 (W) x 520 (D) x 2 65 (H) mm; 

Тежина: 16 kg; 

Специфични услови узоркованог гаса: Температура: < 40°, Влага: 

испод амбијенталне термалне сатурације, Прашина: 0.1 g/m3 или 

мање, Притисак: . 0 98 kPa, без присуства корозивних гасова. 

Подаци о калибрационим гасовима (±2%): 

• NO : 75,5 ppm, 

• CO : 154,8 ppm, 

• CO2 : 8,9 vol%, 

• O2 : 8,95 vol%, 

• Нула: чист азот. 

Подаци о подешеном мерном опсегу: 

• NOx : 200 ppm, 

• CO : 200 ppm, 

• CO2 : 10 vol%, 

• O2 : 10 vol%. 
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М Е Р Н И  У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач MRU GmbH 

Назив MRU Vario Plus Industrial 

Серијски број 060 428 

Техничке карактеристике 

 

Стандардна опрема: 

Сонда дужине 300 mm, пречника 10 mm, преносива сонда са 

унутрашњом цеви и купом, 3,5 m црева за узорковање 

гасова, линија температурне компензације (NiCrNi), 

ваздушна сонда са кратким сагоревањем, замка за кондензат 

са филтером, струјни кабл, термопринтер  

80 mm, заштитна кутија. 

Напајање: преко оловне батерије: 12 V; 2,2 Ah и мрежног 

кабла: 220 V / 50 Hz. 

Мерни опсег: температура гаса (0 – 650 oC); диференцијални 

притисак (-100 – 100 hPa); ефикасност сагоревања (0 – 

120%). 

Прецизност: температура гаса (± 1%); диференцијални 

притисак (± 0,02 hPa или 3%). 

Сензори: NiCrNi термопар, електрохемијски сензор, IR 

сензор. 

Пратећа опрема  

MRU Hand soot pump 

 
 

М Е Р Н И   У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач Kern& Sohn GmbH 

Назив ABJ 100-5M 

Серијски број WB1560061 

Техничке карактеристике 

 

 

Максимална мерена маса: 101 g 

Очитавање масе: 0,00001 g 

Репродуктивност: 0,05 g 

Линеарност: ± 0,15 mg 

Време стабилизације: 10 s 

 

Класа верификације: I 

Верификациона вредност: 1 mg 

 

Радни услови: 10 – 30 oC, до 80% влажности ваздуха 
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М Е Р Н И   У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач Shimadzu 

Назив BL – 3200 H 

Серијски број D449000827 

Техничке карактеристике 

 

Максимална мерена маса: 3200 g 

Очитавање масе: 0.01 g 

Поновљивост: σ ≤ 0.01 g 

Линеарност: ± 0.03 g 

Време стабилизације: 1.0 − 1.2 sec 

Радни услови: 5 – 40 °C 

 
 У Р Е Ђ А Ј   З А   У З И М А Њ Е   У З О Р А К А  

 

Произвођач DadoLab 

Назив Isostack basic DadoLab ST5 EVO 

Серијски број ST5 3A 22017 0213 

Техничке карактеристике 

 

 

 

Диференцијални притисак Питоове цеви: опсег     

(-100 – 1000 Pa); прецизност (боље од 1% (± 2Pa); 

резолуција (0,05 Pa). 

Апсолутни притисак (амбијента и димњака): опсег  

(10 – 105,0 kPa); прецизност (± 1%); резолуција 

(0,01 kPa). 

Температурни конектор, термопар тип К: опсег  

(0 – 1200 oC); прецизност (boqe od 1 %); резолуција 

(0,01 oC). 

Проток узорковања: 

Уређај: вентуријев мерач протока 

Опсег: 5 – 60 l/min 

Резолуција: 0,01 l/min 

Прецизност: ± 1% 

Термопар тип К: стандард (IEC 584-2, 1982); опсег  

(-20 – 1200 oC); прецизност (1,5 oC (-20 – 375oC), 

0,004·t (> 375 oC)). 

Pt 100 терморезистор: стандард (DIN IEC 751 класа 

Б, 1983); опсег (-30 – 500 oC); прецизност (0,5 oC  

(-30 – 50 oC), 0,8 oC (50 – 100 oC), 1,2 oC (> 100 oC)). 

- Тип сонде: „out-stack“, 

- Пречник усисне дизне: 9 mm,  

- Опис коришћених филтера: „Munktell“ кварцни 

филтер димензија: φ = 47 mm, 

- Температура сушења филтера/раствора пре 

узорковања: 180 oC, 

- Температура сушења филтера/раствора након 

узорковања: 160 oC. 
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М Е Р Н И   У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач Environnement S.A. 

Назив GRAPHITE 52M 

Серијски број 927 

Техничке карактеристике 

 

Мерни опсег (ppm)  0-10; 0-100; 0-

1.000; 0-10.000  

Девијација  < 0,5% од 

максималне скале 

Доња граница детекције  < 0,05 ppm на опсег 

10  

Време одзива (0-90 %)  < 3 секунде  

„Zero drift“  < 1% зa 24 сати  

„Span drift“  < 1% зa 24 сати  

Линеарност  < 1% за опсег 15 -

100 %  

Поновљивост  1 %  

Утицај притиска  Нема  

Проток узоркованог 

гаса  

120 l/h  

He/H2 притисак - проток  700 hPa – 5 l/sat  

FID ваздух притисак - 

проток  

400 hPa – 30 l/sat  

Температура FID-a  191 :C  

Температура 

конвертера за нулти гас  

400 – 450 :C  

Радна температура 

околине  

Od + 5 :C do + 45 

:C  

Екран  LCD  

Контролна тастатура  6 тастера  

Излази  RS232  

Напајање  230V 50Hz + 

уземљење  

Потрошња  500 VA код 

покретања  

Меморија  Задњих 5700 

просека  
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У Р Е Ђ А Ј   З А   А Н А Л И З У   У З О Р А К А  

 

Произвођач Dionex 

Назив ICS 1100 

Серијски број 10040022 

Техничке карактеристике 

 

Аналитичка пумпа поседује серијске, двоструке клипове, 

контролисане микропроцесором. Конструисана је од 

хемијски инертног PEEK и компатибилна је са 

елуентима pH 0 – 14. Радни притисак пумпе износи: 0 – 

35Mpa(0 – 5000 psi). Брзина протока елуента износи: 0,00 

– 5,00 mL/min. Прецизност протока износи < 0,1%, а 

тачност < 0,1%. 

Сиситем поседује и аутоматски дегазер. Инјекциони 

вентил има 6 портова, 2 позиције, електрично 

активирани. Систем такође поседује електролитички 

супресор и дигитални детектор проводљивости елуента. 

 
 
У Р Е Ђ А Ј   З А   У З И М А Њ Е   У З О Р А К А  

 

Произвођач DadoLab 

Назив QB1 

Серијски број QB12A0220170413 

Техничке карактеристике  

 
 

Опсег брзине протока ваздуха: 0,2 – 30 l/min 

Радна температура: -10 – 40°C, 95% rH 

Резолуција: 0,1 l 

Суви гасни сат: од 0,016 m3/h до 2,5 m3/h 

Резолуција температуре сувог гасног сата: 0,1 °C 

Максимална температура узоркованог ваздуха: 45 °C 

Прецизност: ± 5% 
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Резултати мерења 
Стационарни извор загађивања: MG.SERBIEN 

Лабораторијски број: 2204182019 

Испитивани параметар 
Мерна 

јединица 

Измерена вредност 

ГВЕ Слепа 

проба 
I II III 

Брзина струјања отпадног 

гаса 
m/s - 13,2 ± 0,13 13,8 ± 0,14 13,4 ± 0,13 - 

Запремински проток Nm3/h - 13654,4 ± 136,5 14188,3 ± 141,9 13881,8 ± 138,8 - 

Температура отпадног гаса oC - 17,9 ± 0,2 18,2 ± 0,2 18,1 ± 0,2 - 

Кисеоник % - 20,7 ± 0,2 20,7 ± 0,2 20,7 ± 0,2 - 

Гасовита неорганска 

једињења флуора изражена 

као флуороводонична 

киселина 

mg/Nm3 < 0,2 < 0,2  < 0,2  < 0,2  5 

Масени проток гасовитих 

неорганских једињења 

флуора изражених као 

флуороводонична киселина 

g/h - < 2,7 < 2,7 < 2,7 - 

Гасовита неорганска 

једињења хлора изражена 

као хлороводонична 

киселина 

mg/Nm3 < 1 < 1 < 1 < 1 30* 

Масени проток гасовитих 

неорганских једињења 

хлора изражених као 

хлороводонична киселина 

g/h - < 13,7 < 13,7 < 13,7 ≥150 

Оксиди азота изражени као 

азот диоксид 
mg/Nm3 - 19,59 ± 0,8 19,14  ± 0,7 18,95  ± 0,7 500 

Масени проток оксида азота 

изражених као азот диоксид 
g/h - 267,5 271,6 263,1 - 

Органске материје изражене 

као укупни угљеник 
mg/Nm3 - 18,12 ± 0,7 18,28 ± 0,69 18,39 ± 0,70 50 

Масени проток органских 

материја изражених као 

укупни угљеник 

g/h - 247,4 259,4 255,3 - 

Маса прикупљених 

прашкастих материја на 

филтеру 

mg 0,08 4,32 4,13 4,18  

Маса прикупљених 

прашкастих материја у 

раствору 

mg 0,01 0,24 0,18 0,19 - 

Укупна маса прикупљених 

прашкастих материја 
mg 0,09 4,56 4,31 4,37 - 

Прашкасте материје mg/Nm3 <0,21ГД 13,2 ± 0,79 12,5 ± 0,75 12,3 ± 0,74 150* 

Масени проток прашкастих 

материја 
g/h - 180,5 177,5 171,4 < 200 

ISO девијација1 % - - 0,62 - 0,51 -0,78 - 

Приказане масене концентрације и масени проток загађујућих материја сведене су на нормалне услове (температура 

273,15 К, притисак 101,325 kPa), сув отпадни гас и референтни кисеоник. 
1 - дозвољени опсег према стандарду од – 5 до 15 

* - гранична вредност емисије за загађујуће материје за наведене протоке ГВЕ је 150 mg/Nm3 за масене протоке мање 

од 200 g/h  
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Провера заптивања 

(Leak Test) 

Horiba 

PG - 350E 

Tecora 

Isostack Basic 

Environnement 

S.A Graphite 

52M 

Пре мерења 0,08 75,00 0,7 

Након прве серије мерења 0,09 150,00 0,7 

Након друге серије мерења 0,09 125,00 0,8 

Након треће серије мерења 0,09 100,00 0,8 

Максимално дозвољена 

вредност 
0,4 % 500 cc/min 2 % 
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Закључак 
 

 

Стационарни извор загађивања:  MG.SERBIEN   

 

 

Концентрација прашкастих материја не прекорачује вредност прописану Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим 

постројења за сагоревање (Службени гласник РС 111/2015), Прилог 1, Део II, тачка 6, табела 24.  

 

Концентрација оксида азота, не прекорачује вредност прописану Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим 

постројења за сагоревање (Службени гласник РС 111/2015), Прилог 1, Део II, тачка 6, табела 24.  

 

Концентрација органских материја изражених као укупни угљеник не прекорачује вредност 

прописану Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Службени гласник РС 111/2015), 

Прилог 1, Део II, тачка 6, табела 24.   

 

Концентрација флуора и његових једињења изражених као HF, не прекорачује вредност 

прописану Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Службени гласник РС 111/2015), 

Прилог 1, Део II, тачка 6, табела 24.  

 

Концентрација гасовитих неорганских једињења хлора изражених као хлороводонична киселина 

не прекорачује концентрацију прописану Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих 

материја у ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Службени 

гласник РС 111/2015), Прилог 2.  

 

На основу резултата мерења стационарни извор загађивања MG.SERBIEN је усклађен са 

захтевима прописаним Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Службени гласник РС 

111/2015). 

Приликом давања изјаве о усаглашености користи се бинарно правило једноставног прихватања. 

 

Прилози 
 

Уз овај извештај достављени су следећи прилози: 

 

- План мерења 

- Дозвола Министарства заштите животне средине којим је Заштита на раду и заштита 

животне средине „Београд“ д.о.о. овлашћена за мерење емисије из стационарних извора 

загађивања. 
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У изради извештаја учествовали: 

 

 

1. Игор Танчић, дипл. инж. заш. жив. сред. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Заменик технички одговорног лица 

 

___________________________________  

        Маријана Степић, дипл.инж.техн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Резултати се односе само на испитиване узорке у тренутку мерења/узорковања 

 

 

Крај извештаја 

 


