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МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРОЦЕНА НА ФУГИТИВНИ ЕМИСИИ ОД ЛИНИСКИ И 
ПОВРШИНСКИ ИЗВОРИ 

Краток извадок 
 

Основата на овој магистерски труд се заснова врз проучување на 

постојните методологии за процена на фугитивните емисии на прашина од 

линиски и површински извори во рударската индустрија и дефинирање на 

најприфатлива методологија за процена на фугитивни емисии од линиски и 

површински извори во РЕК Битола, којашто всушност е основа за развој на 

соодветни методологии на мерење на фугитивните емисии од главните извори на 

прашина. 

Целта е да се анализираат специфичностите на сите извори на фугитивна 

емисија предизвикани од рударските активности и да се утврди методологија со 

која ќе може да се врши процена на фугитивната емисија од Депонијата за јаглен, 

пепел и транспортот на јагленот до формирањето на Депонија, од што би 

произлегле важни заклучоци и препораки за подобрување на работната и 

животната средина  не само на вработените, туку и на целокупното население во 

Пелагонискиот регион. 

При изработката на магистерскиот труд се користени три методи за 

процена: со помош на фактори за емисија од (NPI) на австралиското 

Министерство за животна средина се вршени директни реални мерења на терен 

со инструментот MICRO Dust pro и по пат на математичка анализа со користење 

на софтверот Disper 5.2 се изработени модели на дисперзија на прашина со 

валидација на емисионите фактори со реалните мерења. 

Имајќи ја предвид комплексноста на дисперзијата како физички феномен 

што бара сериозен пристап се дојде до заклучок  дека пресметката на емисионите 

фактори треба да се извршува многу внимателно, земајќи ги предвид 

специфичноста на амбиенталните карактеристики и големото влијание на 

атмосферските услови. Притоа е утврдено дека во разгледуваните случаи 

релативно пореални вредности даваат емисионите фактори за површински 

извори, отколку факторите за точкaсти и линиски извори на прашина. 

Клучни зборови: фугитивни емисии, методи за процена, дисперзија на 

фугитивна емисија на прашина,  Депонија за јаглен, Одлагалиште за пепел 



ADVANCED MEASURES IN DUST CONTROL FROM SURFACE SOURCES IN MINES 
 
 

Abstract 
 

The base of this master work is analyzing the existing methodologies for fugitive 

dust emission estimation fro mine and surface sources in mine industries and defining 

the most appropriate methodology for fugitive dust emission estimation from line and 

surface sources in Rek-Bitola, which in fact is a base for developing an appropriate 

methodologies for fugitive dust emission measuring fro the main dust sources. 

The purpose is to analyze the specifics for all fugitive emission sources arise 

from the mining activities and to determine methodology which will contribute a fugitive 

dust emission estimation on coal storage area, ash dumping area the transport of coal 

and forming the coal storage area, which will contribute in important conclusions and 

recommendations for improving of working and living environment not only for the 

employees but also to the entire population in Pelagonia region. 

In conducting the master work there has been used three evaluation methods: 

using the emission factors from (NPI) from the Australian Ministry of environment, 

conducting real, direct measurements at site using MICRO Dust pro instrument and 

through mathematic analyses by using software DISPER 5.2 dust dispersion models 

are conducted and validation is made to the emission factors with the real 

measurements.  

Taking under consideration the complexity of the dispersion as a physical 

phenomena that needs a serious approach a conclusion was made that the calculation 

of the emission factors should be done very carefully taking under consideration the 

specifics of the ambient characteristics and the huge impact of the atmospheric 

conditions and it has been determined that in our cases the emission factors give us 

relatively more realistic values for surface sources than the emission factors for line and 

point dust sources. 

 

Kew words:Fugitive emission, estimation methods, dispersion of fugitive dust 

emission, coal storage area, ash dumping area 
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