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И З В Е Ш Т А Ј 
 

   
Од извршената Ревизија на Студијата за последиците од поплавен бран за 

степенот на изграденост на круната на браната "Тополница" за кота 630.оо 

м.н.в. изработена од ГЕИНГ- Друштво за градежништво, промет и услуги 

Кребс унд Кифер Интернишел и др. Д.О.О од страна на: 

 

Одговорен проектант: ФРОСИНА ИЛИЕВСКА, дипл.град. инж. 

Внатрешна контрола: СНЕЖАНА МЕНКОВСКА, дипл.град. инж. 

Соработници: Асистент ВИОЛЕТА ГЕШОВСКА, дипл.град. инж. 

           ВЕСНА ПРИДАЕНКОСКА, дипл.град. инж. 

Консултанти: 

 

1.) Проф. Д-р ЦВЕТАНКА ПОПОВСКА, дипл.град. инж. 

2.) Проф. Д-р ЉУПЧО ДИМИТРИЕВСКИ, дипл.град. инж. 

 

 Доставената изготвена Студија содржи: 

 

I ДЕЛ – Трансформација на бранот на големи води низ акумулацијата 

II ДЕЛ – Хидраулички последици од поплавен браннастанат со евентуално 

рушење на браната 

III ДЕЛ – ПРИЛОЗИ 

 

 Основната цел при изработката на оваа СТУДИЈА е да се направи 

анализа на последиците од појавата на поплавниот бран со извршеното 

надвишување на хидројаловиштето од кота 610,оо м.н.в. до 630,оо м.н.в., при 

што е потребно да бидат извршени следните согледувања 

 Третирање на големите води 

 Зафатнина на акумулацискиот простор 

 Трансформација на поплавниот бран 

 Низводната косина при преливање преку браната 

 Преливен орган 

 Одбележување на низводниот дел при преливање преку брана 

 Мерки за заштита 

 

 1.) ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈАТА 

 

 Студијата треба да биде изработена во согласност со побарувањата кои 

се дадени во член 109 од ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ (Службен весник на РМ 4/98), а 

во врска со извршувањето на наложените работи за анализа и оценка на 

последиците од ненадејно рушење или преливање на браната. 

 

  

 

 



2.) ОБЕМ НА ИЗРАБОТКА НА СТУДИЈАТА 

 

 Обемот на изработката на Студијата требаше подателно да ги опфати и 

обработи следните аспекти: 

 Одредување на големите води со зададена обезбеденост и примена на 

синтетички хидрограм 

 Дефинирање на потребен зафатнински простор за прифаќање на 

поплавен бран 

 Трансформација на бранот на голема вода низ акумулацијата за 

различни почетни нивоа во акумулацијата и за различна оперативност 

на објектите 

 Анализа на низводното подрачје при појава на поплавен бран 

 Анализа и дефинирање на местоположба на новопроектираниот 

преливен орган 

 Означување на линиите на допир на поплавниот бран и поставување на 

соодветни уреди за известување и сигнализација 

 Дефинирање на коти на нивоата на водата во акумулацијата при кои, 

во случај на евентуално рушење на браната, нема да дојде до штетни 

последици во низводното подрашје (безбедни коти на акумулацијата) 

 Мерки за безбедно користење на објектите во услови на евакуација на 

големите води 

 

 3.) ПОДЛОГИ 

 

 Студијата одделно ги содржи и обработува следните аспекти: 

 

А. ТЕХНИЧКИ ПОДЛОГИ – ПРИЛОЗИ 

 

 Оскултациски мерења (Извештаји и Записници) за 2003 година 

 Извештаји за периодично-месечни анализи на испуштените води од 

хидројаловиштето за 2003 година (постојани дренажни води или други 

периодично испуштени води 

 Извештај за извршена санација, односно затварање на делот од 

сигурносниот поранешен преливен колектор и дренажен колектор на 

хидројаловиштето 

 Извештај за нови технички активности на хидројаловиштето 

 Хидрпметеорлошки податоци за врнежи и проток на реката Тополница. 

 

Б. ГРАФИЧКИ ПОДЛОГИ-ПРИЛОЗИ 

 

 Ситуација на новата состојба на браната на хидројаловиштето на 

кота 630,оо м 

 Карактеристични профили на браната до кота 630,оо м 

 Ситуација на новата состојба на водата во таложното езеро на 

браната до кота 630,оо м 

 Ситуација на делот од извршената санација, затворениот поранешен 

преливен колектор и сегашен дренажен колектор на браната до кота 

630,оо м 



 Ситуација на низводното подрашје за означување ла лининиите на 

допир на поплавниот бран и поставување на соодветни уреди за 

известување и сигнализација 

 

ОСВРТ КОН I ДЕЛ – Трансформација на бранот на големи води низ 

акумулацијата 

  

 Osnovniot koncept za hidrojalovi{teto - branata Topolnica e 
formirawe na istata vo tri podfazi od kota 582,0 m, preku kota 610,0 m 
do krajna kota od 630,0 m.  
 Vo procesot na podgotovka na mineralnata surovina vo Flotacija 
po izdvojuvaweto na korisniot koncentrat na bakar (halkopiriten 
koncentrat), se dobiva otpaden materijal - jalovina koj po svojot sostav 
pretstavuva sitno - pesokliva i finopra{kasta masa so relativna masa - 
masen udel od okolu 99% od vkupno proizvedenata ruda. Ovaa otpadna 
jalovina koja e vo forma na suspenzija - pulpa se doveduva do branata - 
akumulacijata Topolnica po pat na otvoren kanalski sistem. Ovde preku 
sistem na ciklonirawe se razdeluva na masa so pokrupni zrna (frakcija 
na pesok) i na masa so fini zrna kako mil (frakcija na preliv). Pri toa, 
masata na peso~nata frakcija slu`i za nadvi{uvawe na branata, a milta 
se pu{ta vo akumulacijata i vo nea se talo`i. Izbistrenata voda preku 
povraten cevkovod se ispumpuva i se vra}a vo procesot na flotacija. 
 

Procesni tokovi 
 

 Ostvarenoto prose~no proizvodstvo vo poslednite trinaeset 
godini (1982 - 1994 god.) od 3 486 036 t/god gi dalo slednite tehnolo{ki 
pokazateli: 

Indeks E l e m e n t i Prose~no ostvareno 
Qgod. proizvedena ruda, t/god 3.486.036 

H2O vlaga vo rudata, % 2 

Qgod. prerabotena suva ruda, t/god 3.416.315 

Cu sodr`ina na bakar, % 0.27 

K/Cu koli~ina na K/Cu, t/god 43.878 

 Cu kvalitet na K/Cu, % 18.20 

I Cu iskoristuvawe na bakar vo K/Cu, % 88 

J Cu istek na bakar vo jalovina, % 0.03 

J jalovina, t/god 3.372.438 

Tp raspolo`ivo rabotno vreme, h/god 8.760 

Tef efektivno rabotno vreme, h/god 7.271 

Tb efektiven vremenski fond, % 83 

Qden dneven kapacitet na prerabotka  

na ruda - I sekcija, t/den 
 

5.638 

                 I i II sekcija, t/den  11.276 

Qh ~asoven kapacitet na prerabotka 

na ruda - I sekcija, t/h 
 

235 

                 I i II sekcija, t/h 470 

  



 Vo procesot na podgotovka na mineralni surovini neophodna e 
dovolna koli~ina na tehnolo{ka i tehni~ka voda. Soglasno na bazniot 

proekt za prose~no godi{no proizvodstvo od Q = 3.580.000 t/god potrebata 
od tehnolo{-ka voda iznesuva: 10.847.973 m

3
/god ili 415 lit/sec dodeka 

potrebata za tehni~ka voda iznesuva 778.865 m
3
/god ili okolu 29,8 lit/sec. 

Celokupnata tehnolo{ka voda (35.805,3 m
3
/den) se koristi kako osnovna 

tehnolo{ka voda (71,8 % za melewe; 2,5 % za flotirawe; 17,4 % za 
podgotovka na reagensi) i kako dopolnitelna tehnolo{ka voda (4,6% za 

razbla`uvawe na pulpata; 2,7 % za otpra{uvawe; 1,0 % za perewe). 
Celokupnata tehni~ka voda (2.570,4 m

3
/den) se koristi za ladewe na 

ma{inite i uredite (37,24%) i za zaptivawe na pumpite (62,76 %). 

 Od vkupnata koli~ina na tehnolo{ka voda (35.805,3 m
3
/den), 

nepovratno se gubat 4.020 m
3
/den (pogonski gubitoci 1650 m

3
/den, 

odr`uvawe na pati{ta, voda vo koncentrat i voda za prskawe i polivawe, 

so flotaciska jalovina 1700 m
3
/den i so isparuvawe 670 m

3
/den). Zatoa se 

javuva potreba od obnovuvawe na ovaa koli~ina na voda 4.020 m
3
/den ili 

1.242.800 m
3
/god (dotur vo branata Topolnica na voda od istoimenata reka 

Topolnica). 
 Hidrolo{ki podatoci za reka Topolnica 

 

 Rekata Topolnica e vodotek so promenliv protok - so izrazit 
poroen karakter. Pred 1975 god. ne se pribirani hidrolo{ki podatoci. 
Vo juni 1975 god. e formirana vodomerna stanica - vgradena vodomerna 
letva. Slivnata povr{ina na reka Topolnica do prelivot na branata 

iznesuva 20,1 km
2
, a vododelnicata e dolga 19,5 km, so najvisoka to~ka na 

izvorniot del od 950 m i dolna kota na rekata na profilot od branata 520 

m. Taka rekata Topolnica so visinska razlika od 430 m formira korito 

so dol`ina od 6 km. 

 Pri uslovi na nepostoewe na merni podatoci za r. Topolnica 
re`imskite karakteristiki se opredeleni preku postojnite hidrolo{ki 
merni podatoci za slivot na Radovi{ka reka i do`domernite podatoci od 
do`domernata stanica. 
 Godi{nata koli~ina na voda od reka Topolnica vo period (1979 - 
1994 god.) iznesuva: 
 

Godina 
 

Koli~ina m
3
 

1979 843.239 

1980 1.383.766 

1981 938.991 

1982 636.290 

1983 815.439 

1984 546.715 

1985 543.626 

1986 720.716 

1987 736.676 

1988 712.892 

1989 833.973 

1990 1.037.832 

1991 1.336.963 



1992 1.012.504 

1993 1.057.292 

1994 1.021.662 

Vkupno: 14.178.586 

 

 Osobenosti na akumulacijata 
 

 Bazniot proekt procenuva potreba za zafatnina na akumulacijata 

od V=1.1  10
6
 m

3
. Poradi zafa}awe na vodata od po~isti sloevi 

zafatninata se zgolemuva za 0.25  10
6
 m

3
, so {to korisnata zafatnina e 

predvidena na 1,35  10
6
 m

3
. 

 Rekata Topolnica kako poroen vodotok nosi nanos za koj e 
potrebno da se obezbedi prostor  - potrebna zafatnina za nanos (mrtov 

prostor) proceneta na o,5 10
6
 m

3
. Formiraweto na akumulacijata 

Topolnica ovozmo`ilo sozdavawe na ve{ta~ko ezero so povr{ina na 

vodno ogledalo pri normalen uspor od 23 ha, pri koi uslovi se 

predviduvalo isparuvawe od okolu 0,17  10
6 

 m
3
/god. - godi{ni vrne`i od 

650 mm. Me|utoa poradi izlo`enosta na akumulacijata kon jugo - zapad i 
uslovi na nepo{umen teren se zemalo dvojno pogolemo isparuvawe 

ednakvo na godi{ni vrne`i od 1300 mm.  

 Vkupnata zafatnina (brana i talo`no ezero) za sekoj metar po 

viso~ina pome|u kotite 597 - 630 m e dadeno vo narednata tabelata: 
 
 

Kota 
 

m 

Povr{ina 
 

m
2
 

Sredna 
povr{ina 

m
2
 

Rastojanie 
 

m 

Zafatnina 
 

m
3
 

Vkupna 
zafatnina 

m
3
 

597 925.650     

598 939.000 932.325 1 932.325 932.325 

599 948.100 948.550 1 948.550 1.880.875 

600 974.200 966.150 1 966.150 2.847.025 

601 988.300 981.250 1 981.250 3.828.275 

602 990.600 989.450 1 989.450 4.817.725 

603 1.000.300 995.450 1 995.450 5.813.175 

604 1.114.500 1.057.400 1 1.057.400 6.870.575 

605 1.123.100 1.118.800 1 1.118.800 7.989.375 

606 1.142.200 1.132.650 1 1.132.650 9.122.025 

607 1.160.100 1.151.150 1 1.151.150 10.273.175 

608 1.174.400 1.167.250 1 1.167.250 11.440.425 

609 1.188.600 1.181.500 1 1.181.500 12.621.925 

610 1.202.800 1.195.700 1 1.195.700 13.817.625 

611 1.217.000 1.209.900 1 1.209.900 15.027.525 

612 1.231.200 1.224.100 1 1.224.100 16.251.625 

613 1.245.500 1.238.350 1 1.238.350 17.489.975 

614 1.259.700 1.252.600 1 1.252.600 18.742.575 

615 1.273.900 1.266.800 1 1.266.800 20.009.375 

616 1.288.100 1.281.000 1 1.281.000 21.290.375 

617 1.302.300 1.295.200 1 1.295.200 22.585.575 

618 1.316.600 1.309.450 1 1.309.450 23.895.025 



619 1.330.780 1.323.690 1 1.323.690 25.218.715 

620 1.345.000 1.337.890 1 1.337.890 26.556.605 

621 1.361.000 1.353.000 1 1.353.000 27.909.605 

622 1.378.200 1.369.600 1 1.369.600 29.279.205 

623 1.394.800 1.386.500 1 1.386.500 30.665.705 

624 1.411.400 1.403.100 1 1.403.100 32.068.805 

625 1.428.000 1.419.700 1 1.419.700 33.488.505 

626 1.444.600 1.436.300 1 1.436.300 34.924.805 

627 1.461.200 1.452.900 1 1.452.900 36.377.705 

628 1.469.500 1.465.350 1 1.465.350 37.125.932 

629 486 11.126 1 11.126 37.137.058 

630 420 10.726 1 10.726 37.147.784 

  VKUPNO:  37.147.784  

 

 So pomo{ na {ematskiot prikaz na hidrojalovi{teto, kako i 
{ematskiot prikaz na kolektorskiot sistem, prikazot na koli~inite na 

drena`nite vodi mo`e da se registrira protok na voda od Q=29,6 lit/sec. 

 

 Bilansi na vodata vo akumulacijata 
 

 Poradi potrebnoto redovno snabduvawe so tehnolo{ka voda vo 
postrojkite za podgotovka na mineralnata surovina vo Flotacija, 
koli~inata na prisutnata voda vo akumulacionoto ezero e mnogu va`na 
zaedno so vodata od akumulacijata Mantovo. Od poseben interes e i 
poradi potencijalnoto nesakano prekinuvawe na vrskata pome|u dvata 
prirodni kraka vo slu~aj na namalen - nizok nivo na prisutnata voda.  
 Materijalniot bilans na vodite vo akumulacionoto ezero mo`e da 
se prika`e: 
 
 Qvl  = Qizl 

 Qvl  = Qtp + QTr + Qiz + Qvr 

 Qizl  = Qpv + Qdr + Qgub 

 Qgub = Qisp + Qpon + Qpg + Qz  

 

kade e: 
 Qvl   - voda koja vleguva vo akumulacijata 

 Qizl  - voda koja izleguva od akumulacijata 

 Qtp   - voda koja vleguva vo pulpata 

 QTr   - voda koja ja vnesuva Topolni~ka reka 

 Qiz   - voda koja ja vnesuvaat okolnite izvori 

 Qpv  - povratna voda 

 Qz    - voda zadr`ana so talogot vo ezeroto 

 Qdr   - drena`na voda 

 Qgub - gubitoci na voda 

 Qisp  - voda koja se gubi preku isparuvawe 

 Qpon - voda koja se gubi preku ponirawe 

 Qpg  - voda koja se gubi vo pogonot i transportot   

 Qvr  - voda od vrne`i 

 

  



 
 
Op{tiot bilans na vleznite vodi vo ezeroto e daden vo narednata tabela: 
 

Godina Voda so 
pulpata 

 

Voda so 
Topolnica 

Voda so 
vrne`i 

Vkupno 
vlez 

1979 888.087 843.239 101.010 1.832.336 

1980 4.351.214 1.383.776 203.840 5.938.830 

1981 3.940.735 938.991 161.120 5.040.846 

1982 5.616.870 636.290 125.660 6.378.820 

1983 6.292.876 815.439 183.480 7.291.795 

1984 5.224.375 546.715 138.060 5.909.150 

1985 4.665.005 543.626 149.600 5.358.231 

1986 5.815.411 720.716 161.875 6.698.002 

1987 5.934.815 736.676 242.078 6.913.569 

1988 5.131.110 712.892 251.572 6.095.574 

1989 6.250.152 833.973 318.600 7.402.725 

1990 6.039.228 1.037.832 421.680 7.498.740 

1991 5.863.257 1.336.963 553.080 7.753.300 

1992 5.922.463 1.012.504 462.198 7.397.165 

1993 6.150.816 1.057.292 513.450 7.721.558 

1994 5.756.112 1.021.662 442.400 7.220.174 
VKUPNO 83.842.526 14.178.586 4.429.703 102.450.815 

 81.8% 13.8% 4.4% 100% 

 

 Op{tiot bilans na izleznite vodi od ezeroto e daden vo narednata 
tabela: 

Godina 
 

Povratna 
voda 

 

Isparena 
voda 

Drena`ni  
vodi 

Zarobena 
voda 

Vkupno 
izlez 

1979 1.217.928 229.058 1.075.378 203.555 2.725.919 

1980 4.638.940 251.963 1.075.378 997.320 6.963.601 

1981 4.233.453 297.775 1.075.378 903.237 6.509.843 

1982 4.469.124 335.951 1.075.378 1.287.415 7.167.868 

1983 5.420.289 386.458 1.075.378 1.442.362 8.324.487 

1984 3.220.772 390.508 1.075.378 1.197.453 5.884.111 

1985 132.755 446.662 1.075.378 1.069.242 2.724.037 

1986 2.486.191 484.628 1.075.378 1.332.923 5.379.120 

1987 2.266.203 528.550 1.075.378 1.360.288 5.230.419 

1988 688.036 582.447 1.075.378 1.176.079 3.521.940 

1989 3.004.050 622.239 1.075.378 1.432.566 6.134.233 

1990 3.341.345 651.598 1.075.378 1.384.223 6.452.544 

1991 4.601.925 680.363 1.075.378 1.343.889 7.701.555 

1992 4.050.620 702.309 1.075.378 1.364.886 7.192.193 

1993 4.397.936 741.306 1.075.378 1.402.371 7.606.991 

1994 3.563.702 780.074 1.075.378 1.265.403 6.684.557 
VKUPNO 51.733.269 8.111.889 17.206.048 19.163.212 96.214.418 

         53.8%    8.4%      17.9%         19.9%          100% 
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 Grafi~ki prikaz na vleznite i izleznite vodi od akumulacijata 

  

 Bilans na materijalot istalo`en vo ezeroto 
 

 Otpadnata suspenzija - pulpa koja po gravitaciski pat se upatuva vo 
ezeroto, po pat na hidrociklonirawe se klasira na proizvod pesok i 
proizvod preliv. Pri ostvareno prose~no proizvodstvo vo poslednite 

trinaeset godini (1982-1994 god) od 3.486.036 t/god pri efikasnost na 
klasirawe E74 = 58,2%, relativnata masa na preliv iznesuva 55%, a 
relativnata masa na pesok iznesuva 45%. 
 Pesokot voglavno se koristi za nadvi{uvawe na branata, a 
prelivot se ispu{ta direktno vo ezeroto postepeno ispolnuvaj}i go so 
postojano pomestuvawe na frontot na istalo`en materijal vozvodno od 
branata. Me|utoa, povremeno pulpata namesto vo hidrociklonite celosno 
se ispu{ta vo ezeroto. 
  Qr = 3.486.036 t/god 

preliv: 
  Qpr = 6.963.832 t/god 

    = 1,203 t/m
3
 

  Qpr = 5.788.722 m
3
/god 

  Qmpr
1866307. . t/god 

  QH Opr2
5097525 . . t/god 

pesok: 
  Qp = 2.141.751 t/god 

     = 1,788 t/m
3
 

  Qp = 1.197.847 m
3
/god 

  Qmp
1506131. .  t/god 

  QH Op2
635620 .  t/god 

 

  Q Q QH O H O H Opr p2 2 2
5733145   . .  t/god 

 

  H2Opreliv = 88.9% 

  H2Opesok   = 11.1% 

 



 Materijal ispu{ten vo ezeroto (sporedba) 
 

Godina Materijal 
po bilans 
 
 

 

 

m
3
 

Vkupna 
zafatnina 

1,73 g/sm 

Poroznost 
0.57 

0.43 

m
3
 

Vkupna 
zafatnina 

1,95 g/sm 

Poroznost 
0.45 
0.55 
m

3
 

Vkupna 
zafatnina 

1,82 g/sm 

Poroznost 
0.51 
0.49 
m

3
 

1979 107.074    

1980 631.684    

1981 1.106.805    

1982 1.784.011    

1983 2.542.721    

1984 3.172.605    

1984.71  3.908.053 4.998.673 4.453.363 

1985 3.735.048    

1985.07  4.141.701 5.297.524 4.719.612 

1985.46  4.355.314 5.570.750 4.963.032 

1986 

1986.73 

4.436.191  

5.148.977 

 

6.585.900 

 

5.867.438 

1987 

1987.07 

1987.48 

1987.75 

5.151.730  

5.455.296 

5.705.912 

5.965.584 

 

6.977.705 

7.298.260 

7.630.398 

 

6.216.501 

6.502.085 

6.797.991 

1988 

1988.19 

1988.52 

1988.95 

5.770.370  

6.300.015 

6.563.611 

6.876.985 

 

8.058.158 

8.395.317 

8.796.144 

 

7.179.087 

7.479.464 

7.836.565 

1989 

1989.315 

1989.62 

6.523.929 

 

 

7.153.957 

7.397.785 

 

9.150.411 

9.462.283 

 

8.152.184 

8.430.034 

1990 

1990.37 

1990.79 

7.252.969 

 

 

 

8.034.002 

8.401.835 

 

10.276.049 

10.746.533 

 

9.155.026 

9.574.184 

1991 

1991.35 

1991.83 

1992 

1993 

1993.21 

7.958.969 

 

 

8.673.019 

9.414.601 

 

 

8.833.791 

9.245.935 

 

 

10.044.533 

 

11.299.035 

11.826.196 

 

 

12.847.658 

 

10.066.413 

10.536.066 

 

 

11.446.095 

1993.62  10.362.705 13.254.623 11.808.664 

1994 10.108.595    

 

 Materijalot koj se ispu{ta vo akumulacijata frontalno napreduva 
pri {to e vidlivo deka postepeno se pribli`uva do mestoto kade 
akumulacijata se deli na dva kraka, a kon krajot na 1993 god. sosema se 
dobli`i do rabot na razdelba na dvata kraka. 
 Масата на песокот кој се предвидуваше да се користи за надвишување на 

браната до 630,оо м после хидроциклонирање се вградува во песочната брана, 



но со изменета концепција на надвишување и премин од возводна брана во 

низводна брана, поради блиската локација и местоположба на с Тополница. 

Надвишената брана над 610,оо м лежи врз депонираната јаловина во делот на 

тн. Плажа која се состои од претходно испуштената маса на прелив од 

хидроциклоните. На тој начин досега постоеше модифицирано изливање на 

јаловинската пулпа со регулирана класификација преку хидроциклонирање во 

прелив и песок кој се користи за надвишување, навлегувајќи возводно во 

таложното езеро наседнувајќи ја иницијалната брана преку исталожената 

преливна мил до кота 597,оо м- плато за предвиденото и извршено ламеларно 

надвишување. 

 Концепциското решение за премин од низводна брана во возводна брана 

оневозможува проектирање и конструкција на хидројаловишта со прифатливи 

инженерски стандарди. Истовремено, треба да се напомне дека главната 

предност на возводната брана е ниска цена на чинење и брзина со која браната 

се подига, но главниот недостаток е тоа што се гради на врвот од претходно 

депонираната неконсолидирана мил, како и тоа што постои граница или 

лимитирачка висина до која овој тип на брани може да се гради. Особено во 

случај кога имаме во предвид комбинирана метода за надвишување до кота 

630,оо м, низводна па возводна метода. 

 Секако стои констатацијата дека овој начин овозможи побрза динамика 

на заполнување со јаловинска маса, па се поместувал и контактот на возводната 

ножица на браната и водата во таложното езеро со што евентуално се намалиле 

количините на процедните води кон дренажниот систем. 

 Треба да се напомне фактот дека еден дел од флотациските реагенти, кои 

доаѓаат со флотациската пулпа се наоѓат растворени во езерската вода и тоа 

соединенија од органски и неорганско потекло, соединенија на база на феноли 

или крезоли, поедини отровни или токсични соединенија (ксантати, бакар 

сулфат и други). 

 Динамиката за надвишување до кота 630,оо м, почнувајќи ламеларно 

подигање од 597 м, 605 м, 608 м, 613 м, 818 м, 623 м, 628 и 630 м со помош на 

помпа траела околу 36,6 месеци или околу 3 години или нешто повеќе поради 

помалите годишни производства. 

 

 Kompresibilnost i permeabilitet na cvrstata faza 
 

 Propustlivosta na istalo`eniot cvrst materijal e mnogu va`no 
svojstvo na deponiraniot materijal od koe zavisi i odnesuvaweto na 
materijalnite tokovi vo akumulacionoto ezero op{to vo site nasoki. 
 Od ispituvawata izvr{eni na probi zemeni od vlez i od izlez na 
hidrociklonite napraveni se slednite konstatacii: 
 1. So mali isklu~oci permeabilitetot na slojot od talogot ima red 

na veli~ina od 10
-4

 sm
3
/sm

2
 s; 

 2. Visinata na vodeniot stolb na talogot vlijae vrz propustlivosta 
na slojot; 
 3. Odredeni promeni na vrednosta na propustlivosta so tek na 
vremeto postojat, naj~esto ne taka golemi; 
 4. So vospostavuvawe na razni re`imi na protek, kako na primer 
ednovremen protek niz site otvori (na dnoto i trite strani~ni) ili 
dnoto so po samo eden od strani~nite otvori ili samo strani~nite 



otvori poedine~no ili site zaedno ne se postignuva eden ist protek niz 
kolonata, tuku toj vo razli~ni kombinacii e razli~en; 
 5. Mo`e da se uka`e i na podatokot deka propustlivosta izrazena 
vo odnos na strani~nite otvori projavuva interesen fenomen. Naime 
najgolema e propustlivosta na najdolnite sloevi a najmala na srednite 
sloevi na talogot; 
 6. Vrz propustlivosta pogolemo vlijanie ima visinata na vodeniot 
stolb nad talogot otkolku visinata na slojot od talogot; 
 7. Talogot e do odreden stepen kompresibilen; 
 8. Ako talogot vo period od samo 12 ~asa se ostavi bez dotur so 
voda, t.e. se dopu{ti vodata da se iscedi doa|a do brzo napuknuvawe na 
gorniot sloj od talogot voglavno sostaven od najsitnata frakcija kako 
rezultat na {to posle toa vrednosta na propustlivosta pove}ekratno se 
zgolemuva. 

 
 Dinamika na zapolnuvawe na akumulacijata 

 

 Opredeluvaweto na dinamikata na napreduvawe na frontot na 
jalovin-skiot materijal vo akumulacijata e edna od osnovnite zada~i na 
proektot. Za registrirawe na polo`bata na frontot na jalovinata 
istra`uva~kiot tim se odlu~i za sledewe na vremenskata promena na 
dlabinata na akumulacijata vo odnapred zadadena mre`a i fiksni to~ki. 
Na toj na~in se izmereni zapolnuvawata na akumulacijata vo nadol`niot 
i napre~en presek na kracite (na kracite, a ne pome|u r'tot {to go 
formiraat kracite i frontot jalovina bidej}i pri zapo~nuvaweto na 
mereweto maj 1994 godina, kracite ve}e bile razdvoeni so nanos na 
jalovina {irok 150 - 200 m.  
 Od definiraweto na mre`ata i fiksiraweto na mernite to~ki, 
preku mereweto na dlabinata na akumulacionoto ezero i analizata na 
rezultatite na napre~nite profili e konstatirano: 
 - Vo periodot na ispituvaweto nastanalo kontinuirano 
namaluvawe na akumulacijata vo posmatranite profili, koe e 
predizvikano od: 
 a) postojan dotek na jalovina vo akumulacijata od PRE Flotacija; 
 b) preraspredelba na prethodno akumuliraniot materijal. 
 - Razli~nata dinamika na zapolnuvawe na ispituvaniot presek na 
kracite e predizvikana od: 
 a) oscilacii na intenzitetot na crpewe voda od akumulacijata, 
odnosno povrat na suspenzija sostavena od povratna voda, sve`a voda od 
sistemot Mantovo i jalovinski materijal od pogonot Flotacija; 
 b) promena na mestoto na izlevawe na pulpata; 
 v) eventualna turbulencija na vodata vo akumulacijata (kracite) 
predizvikana od vremenski promeni, branovi i sli~no. 
 - Za vreme od 100 dena vo krakot A e izmereno zapolnuvawe na 

profilot prose~no 100 sm (min 75 sm, max 160 sm). 

 So analiza na rezultatite na nadol`nite profili e konstatirano: 
 - Zapolnuvaweto se odviva mnogu poramnomerno otkolku kaj 
napre~nite profili, {to sekako e povrzano so pomalata dol`ina na 
ispituvanite nadol`ni profili; 



 - Izmerenata dinamika na zapolnuvawe iznesuva vo krakot A 

sredno 250 sm/100 dena i vo krakot B sredno 160 sm/100 dena ili dinamika 
krak A > krak B za 56,25 %. 

 Прикажаните предуслови и состојби до 1994 година не се многу 
изменети поради познати причини и намалено производство или застоји, 
трансформации и обиди за продажба на рудникот, така да состојбите во 2004 
година за горните податоци се скоро во исти или малку изменети рамки. 
 Изготвивачот на Студијата  бранот на големи води (одреден со Главниот 

проект за браната и хидројаловиштето, за повратен период од 1000 години), 

применува параметарска метода на синтетишки хидрограм во форма на 

триаголник при максимални протоци (58 m³/s), време на подигање и опаѓање, 

или временска база на хидрограм од 28 часа 

 При тоа трансформацијата на бранот на големи води низ акумулацијата 

на браната од хидројаловиштето Тополница ја спроведува за различни почетни 

услови (во пет варијанти) со помош на компјутерска програма AKTRAN. 

Резултатите се прикашани во табели (1-5) и слики (1-5) 

 Ако на рушењето на браната му претходат почетните услови на 

Варијанта 4 (рушењето е на ниво на таложно езеро од 627,5о  м, последиците по 

населението и материјалните добра би биле најголеми. Меѓутоа, бидејќи 

браната на хидројаловиштето Тополница е песочна брана, нејзиното 

моментално и целосно рушење е скоро невозможно. 

 

ОСВРТ КОН II  ДЕЛ – Хидраулички последици од поплавниот бран настанат 

со евентуалното рушење на браната на хидројаловиштето Тополница 

 

 При постојна состојба на надвишеност на браната на хидројаловиштето 

Тополница од 630,оом наложува потреба за определување на последици од 

поплавен бран, бидејќи поголемата висина (112 м), а воедно поголемата 

зафатнина и волумен на водата што го формира поплавниот бран, последиците 

при евентуални хаварии или рушење во низводната долина би биле значително 

поголеми. 

 Во Студијата приодот за решавање на хидрауличките последици е преку 

математичко моделирање со математички опис на нестационарно течење во 

отворени непризматични корита (Saint Venant равенки), односно преку примена 

на компјутерска програма SLAPRE. 

 Анализата на пресметаните максимални нивоа во низводната долина од 

браната на хидсројаловиштето Тополница се спроведува за три различни 

почетни услови (три варијанти) при различни висини на нивото на акумулација 

(557,50м, 605,оо, и 627,5о м). Резултатите од симулациите се прикажани во 

табела 1. и сликите кои следуваат.  

 Последиците по населението и материјалните добра во с. Тополница, кое 

е лоцирано низводно од браната и долж брегот на р. Тополница ќе бидат 

катастрофални при сите варијанти на испитување. Истите можат да се намалат 

само преку навремено известување, тревожење и евакуирање надвор од 

пропишана зона на плавење. 

 Поплавниот бран при евентуално рушење на браната би поседувал 

голема разурнувачка сила. Секако дека директно на удар е с. Тополница, при 

што висината наистиот би била 45, 0 м, а ќе настане за само 2,1 минута после 

рушење. На профилот на патот Штип-Стриумица најголемиот поплавен бран би 



имал максимална висина од 18,45 м, за време од 100 минути по рушењето на 

браната. Патот ќе биде заплавен околу 4,о км. 

 Одредени нивограми и хидрограми добиени преку симулација на 

компјутерската програма и користењето на математичките модели, преку 

добиените вредности покажуваат на гореспомнатите појави и последици. 

 Спомнатите навремени известувања, тревожења или одбележувања 

можат само да ги намалат ризиците на населението, но не и да ги спречат 

последиците кои би настанале, еколошка катастрофа, уништување на 

биодиверзитет во низводната долина, деградирање и опустошување на 

земјиштето, како и целокупното нарушување на квалитетот на животот на 

населението во поголем дел од регионот и пошироко. Секако дека мора да се 

имат сигурни и постојани мерки на оскултација или набљудување на браната 

или таложното езеро, а сепак најсигурен начин на обезбедување од поплавни 

планови е евакуирање на постојните води во таложното езеро или евакуирање 

преку соодветни помпи, создавање на оперативни планови за намалување на 

нивото во акумулацијата. 

 Идното надвишување, ако се мисли на такво нешто, би било многу 

ризично и симптоматично, впрочем според кажаното и досегашното 

надвишување до кота 630,оо м е веќе ризично. Можни проекции на нови 

преливни органи, набавка на посоодветни или пософистицирани пумпи за 

евакуација на водите од акумулацијата би дале придонес кон посигурно, 

адекватно или реално решение, кое не би ја сопрела евентуалната експлоатација 

или ново рестартирање, нови развојни решенија или слично.  

 

ОСВРТ КОН III  ДЕЛ – ПРИЛОЗИ 

 

 Студијата одделно ги содржи и обработува следните аспекти: 

 

А. ТЕХНИЧКИ ПОДЛОГИ – ПРИЛОЗИ 

 

 Оскултациски мерења (Извештаји и Записници) за 2003 година 

 Извештаји за периодично-месечни анализи на испуштените води од 

хидројаловиштето за 2003 година (постојани дренажни води или други 

периодично испуштени води 

 Извештај за извршена санација, односно затварање на делот од 

сигурносниот поранешен преливен колектор и дренажен колектор на 

хидројаловиштето 

 Извештај за нови технички активности на хидројаловиштето 

 Хидрпметеорлошки податоци за врнежи и проток на реката Тополница. 

 

Б. ГРАФИЧКИ ПОДЛОГИ-ПРИЛОЗИ 

 

 Ситуација на новата состојба на браната на хидројаловиштето на 

кота 630,оо м 

 Карактеристични профили на браната до кота 630,оо м 

 Ситуација на новата состојба на водата во таложното езеро на 

браната до кота 630,оо м 

 Ситуација на делот од извршената санација, затворениот поранешен 

преливен колектор и сегашен дренажен колектор на браната до кота 

630,оо м 



 Ситуација на низводното подрашје за означување ла лининиите на 

допир на поплавниот бран и поставување на соодветни уреди за 

известување и сигнализација 

  

Заклучоци и сугестии од изготвувачите на Ревизијата 

 
 Документацијата во Студијата ги содржи сите потребни 

документи (регистрација на фирмата, овластување на проектантите и 

извршители на контролата, консултантите), за изработка на ваков вид на 

технички документации. 

 Користени се сите постојни документации кои се однесуваат на 

проблемите на Надвишување на песочни брани на хидројаловишта во 

Република Македонија, документација проектна или ревизиска содржана во 

архивите на постојните рудници и слично. 

 Прикажани се сите мерки, модерни принципи на математичко 

моделирање и примена на компјутерски програми за симулација на оваа 

тема, која евидентно со новите законски регулативи ја потенцираат 

потребата за нејзино истражување, давање на нови предлози, видувања, 

сугестии околу решавање на проблемите. 

 Идното надвишување, ако се мисли на такво нешто, би било многу 

ризично и симптоматично, впрочем според кажаното и досегашното 

надвишување до кота 630,оо м е веќе ризично. Можни проекции на нови 

преливни органи, набавка на посоодветни или пософистицирани пумпи за 

евакуација на водите од акумулацијата би дале придонес кон посигурно, 

адекватно или реално решение, кое не би ја сопрела евентуалната 

експлоатација или ново рестартирање, нови развојни решенија или слично. 

 Спомнатите навремени известувања, тревожења или одбележувања 

(брзина на пораст или опаѓање на нивото на акумулацијата, мрежа на 

сигнализација, мерење и регистрирање на нивото на акумулација, мерење на 

брзината на промена на нивото,релејна комбинација на браната, релејна 

комбинација на контролните пунктови, телекоманден уредили уред за 

електрично напојување, преносни патишта, диспозиции на опрема, видови 

или карактеристики на сирени, врски за вклучување на сирените итн) 

можат само да ги намалат ризиците на населението, но не и да ги спречат 

последиците кои би настанале, еколошка катастрофа, уништување на 

биодиверзитет во низводната долина, деградирање и опустошување на 

земјиштето, како и целокупното нарушување на квалитетот на животот 

на населението во поголем дел од регионот и пошироко. Секако дека мора да 

се имат сигурни и постојани мерки на оскултација или набљудување на 

браната или таложното езеро, а сепак најсигурен начин на обезбедување од 

поплавни планови е евакуирање на постојните води во таложното езеро 

или евакуирање преку соодветни помпи, создавање на оперативни планови за 

намалување на нивото во акумулацијата. 

 Изготвувачите на Студијата на современ начин се обиделе да дадат 

одговор на еден голем проблем кој се јавува на витални објекти кои се во 

склоп на рудниците, објекти кои имаат посебна улога во економијата и 

екологијата или животната средина наоколината. 

 Секако дека идните инвестотори или концесионери треба сериозно 

да ги земат во предвид поплавните бранови кои се појавуваат при 

несоодветно димензионирање или експлоатирање на овие објекти, па затоа 



непобитен е фактот дека тие мора да бида стручно набљудувани, 

одржувани со стручни екипи без обзир дали постојните рудници се активни 

или не, со еден збор мониторингот да биде единствена алтернатива. 

  

 

 

 


