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ШТО CO БРАНИТЕ И АКУМУЛАЦИИТЕ
- ДА СЕ ГРАДАТ ИЛИ ДА СЕ РУШАТ - ?

ABSTRACT

The paper deals with the problem arrising from the action taken by the World Commission of
Dams (WCD) to abandon any activity of planning, desuigning, building and maintening large
dams stipulating some problems from totally negativistic point of view. Under the umbrela of
"Cost of Dams" they are pointing out the following problems:

<• Millions of people have been displaced from their homes each year from large dams. Many
were not resettled and those that were rarely had their livelihoods restored. Compensationhas in
many cases been either non-existent or inadequate.

•J* Impact on communities downstream was often significant and was not addressed ade-
quately in planning and design of large dams.

* Large dams have had extensive impacts on rivers, wetrsheds and aquatic ecosystems and
efforts to mitigate these have met with limited success.

•!• While there was variability from one project to next, a considerable portion of large dams
have fallen short of physical and economic targets with a high tendency to cost overruns.

From the other side, to the above provocative questions the International Commission of
Large Dams (ICOLD) did not stayed indifferent but took an active action stipuleting all the
benefits, as well as the concerns obout dams from a general point of view. These steps of [COLD
and the views of the writer of this paper are discussed in the following text.

ВОВЕД

Составувачот на ова писание долго време се колебаше што заглавје да му даде.
Можеби чудно изгледа да се јави дилемата дали да се градат нови брани (нови) или
да се рушат постоечките. Звучи апсурдно, нели? Меѓутоа, факт е дека таквата
тенденција мошне нападно се шири во светот. Затоа, во продолжение ќе се обидеме
да фрлиме појасна светлина на овој проблем, бидејќи тој станува мошне акутен,
особено последниве неколку години.

Одамна е познато дека откога постои цивилизирано човечко општество постојат
и брани со своите водни акумулации.Тоа е правено со цел водата да се акумулира во
периодот когаја има повеќе отколку што е потребна и да стои на располагање во
моментите кога на човекот му е најнеопходна. Тоа е, впрочем, сосема нормална
појава. Меѓутоа, сега, кога се појавува организиран отпор против изградбата на
ваквите објекти, па дури и тенденција на рушење и отстранување на веќе постоеч-
ките, сметаме дека е целисходно да го изнесеме нашиот став и да го запознаеме
нашето инженерско членство, па и пошироко, со главните аспекти на еден вид објекти
и да ја објективизираме нивната ролја што ја одигрувале и се уште ја играат во
текот на нивното повеќемилениумско постоење.

Можеби изгледа апсурдно и чудно што еден претседател на национален комитет
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за големи брани настојува да го брани ставот и да дава образложение за тоа дали се
потребни брани или не. Меѓутоа, отпорот кон овие објекти оди мошне организирано
и зема непотребно голем замав. Тој (отпор) се координира преку постоечката Светска
комисија за брани (World Commission on Dams) што егзистира под капата на
Меѓународната банка за обнова и развој и којашто располага со огромни финансиски
средства за нејзината пропагандна кампања. Во своето мото под наслов "Про-
чистувајќи (дестилирајќи) го светот од знаењето за браните" (Disti l l ing a World of
Knowlwdge on Dams), оваа Комисија нашироко ја агитира својата пропаганда против
големите брани и акумулации, поткрепувајќи го сето тоа само со нивните
недостатоци, целосно игнорирајќи ја ползата од нив, дури и не спомнувајќи ја.
Индикативен е фактот што движењето против големите брани потекнува токму од
развиените земји, меѓутоа сеуште не постои ниту еден податок дека е демолирана
која било постоечка брана кај нив.

Во врска со тоа, должни сме уште еднаш да потенцираме дека во акцијата штоја
спроведува погоре споменатата агенција се оди до таа крајност што се покренува
силна агитација не само веќе да не се градат големи брани во светот, туку се
спроведува силна пропаганда да се рушат постоечките. Накратко, тие ова го прават
со потенцирање на следните прашања-проблеми, ставајќи под лупата на критиката
колку едно општество го чини изградбата на една голема брана и акумулација и тоа
не само од аспект на финансиските вложувања, туку и пошироко.Токму поради овој
факт треба да се свртиме кон овој вид на капитални инженерски објекти генерално
и на објективен начин да ги образложиме нивните ролји, било да се позитивни било
негативни. Тоа ќе го направиме анализирајќи ги на начин прикажан подолу. Веќе
претходно споменатата Светска комисија за брани (WCD) се обраќа кон ICOLD на
непосреден и кон инженерското општество на посреден начин, со следните
аргументи:

* ЧИНЕЊЕ НА БРАНИТЕ
*/ Секоја година милиони луѓе се принудени на иселување од своите домови

поради изградба на големи брани. Многу од нив не се згрижени воопшто, а оние
ретките што се згрижени, тешко се прилагоду ваат на новите услови на живеење. Во
многу случаи или не постои компензација на загубите или таа е неадекватна.

Ѕ Судирот на.браните со низводното население честопати е мошне силен и не е
адекватно објаснет во фазата на планирањето и проектирањето на големите брани.

Ѕ Големите брани предизвикуваат силен ефект врз реките, сливовите и водните
екосистеми, а напорите за нивно ублажување постигнуваат мал или ограничен успех.

•Ѕ Таму каде што постои варијација од еден проект до друг, значителен дел од
големите брани постигнуваат кратки физички и економични цели со енормна
тенденција нивното чинење да се зголемува.

На еден ваков провокативен предизвик Меѓународната комисија за големи брани
(ICOLD) не можеше да остане индиферентна, туку мораше да реагира на соодветен
начин и со контра-аргументи.Така, во своето истапување преку написот "Браните
и околината" ("Dams and the Enviroment"), оваа Комисија ја брани својата позиција,
одговарајќи на предизвикот на начин што ги разгледува сите аспекти и донесува
соодветни одлуки што стануваат еден вид на правила за нејзините членови. Ова
накусо може да се резимира на начин како што следува:
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* КРАТКАИСТОРИЈАНА БРАНИТЕ: За период од над 5000 години браните
служат да го акумулираат и обезбедат потребното количество вода во времето
кога има вишок од неа и да овозможи нејзино користење во периодите кога нема
доволно вода во протечна состојба низ водотеците. Така, браните стануваат
интегрален дел од нашата техничка инфраструктура и во целиот свет тие го креваат
на повисоко рамниште нашиот животен стандард, на тој начин овозможувајќи ни
голем број на неопходни корисни работи.

* БРАНИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДИНА: Судирот на браните и акумулациите
со околната средина е неизбежен и непобитен. Земјиштето се поплавува, луѓето се
иселуваат, континуитетот на адекватен живот долж реките се прекинува и нивниот тек
се модифицира. Честопати водата се редуцира преку изградба на деривациони објекти.

Значи, инженерската бранша што се занимава со планирање, проектирање, градење
и одржување на браните секогаш ги има предвид како позитивните, така и нивните
негативни страни. На тој начин, секогаш се анализираат овие особини и се прави
баланс за избор на оптимално решение од технички, сигурносен и економски аспект.

* ОПРАВДАНРАЗВОЈ
1. Зголемената загриженост за природниот амбиент и опасноста по него се јавува

како еден од најнеопходните развојни програми во дваесеттиот век.Тоа е регулирано
и во следните мошне важни документи:

Ѕ Универзалната декларација за човековите права (1948);
Ѕ Декларацијата на ООН за правата на развој (1986);
Ѕ Декларацијата од Рио за околината и развојот (1992)

* ПОЛЗА ОДБРАНИТЕ
1. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:
Наводнување:
Ѕ Браните во светот го даваат својот придонес во производството на храна во

висина од 18% до 20% од вкупното произведено количество.
•Ѕ Половината од светските брани се изградени за потребите на наводнувањето.
Производство на хидроенергија:
Ѕ Браните овозможуваат производство на 18% од вкупното производство на

светската енергија.
2. БЛАГОСОСТОЈБА НАЛУЃЕТО
Водоснабдување:
•Ѕ Глобално гледано, 12% од вкупниот број големи брани во светот се наменети

исклучиво за потребите на снабдувањето на населението со питка и хигиенска вода.
Контрола и заштита од поплави:
•Ѕ Од сите големи брани во светот, 13% се наменети за заштита од поплави, како

и за нивна сигурна контрола (на поплавите).

* ПРОЦЕСЗА ДОНЕСУВАЊЕ НАОДЛУКИ
Ѕ Грижата за околната средина, вклучувајќи ги природните услови и социјалните

аспекти, треба да биде манифестирана уште од првите чекори при планирањето и
да продолжи низ сите фази на планирање и имплементација, како и за време на
целиот животен век на проектот.
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* БАЗАНАПОДАТОЦИ
Ѕ Исцрпната оценка за судирот со околината треба да стане стандардна процедура

насекаде и да се спроведува значително порано од изготвувањето на главниот проект
и почетокот на градењето.

*ЕКОНОМСКААНАЛИЗА
Ѕ Донесување на одлука: Еден проект за брана треба да се базира врз единствена

реална економска анализа. Каква било тенденција за увеличување на корисноста и
I за намалување на чинењето треба стриктно да се избегнува. Исто така, ова бара да

се зема предвид судирот со природната и социјалната средина.

* ПРИФАЌАЊЕ НА ОПЦИИТЕ
Ѕ Во фазата на планирањето на некој проект за брана, проблемот треба да се

студира од аспект дали ностојат алтернативни решенија коишто би можеле да ги
исполнат различните намери на проектот за браната со најнизок стенен на чинење
за општеството и околината.

* РАСЕЛУВАЊЕТО ВО ФУНКЦША HA PA3BOJ
Ѕ Раселувањето на населението од терените под идните акумулации мора да

резултира во чисто подобрување на неговиот животен стандард. Луѓето што се
директно погодени од проектот, секогаш први треба да ги почувствуваат благоде-
тите од проектот, отколку да бидат заборавени и погодени заради благодетите на
другите. Тука особено треба да се покаже специјална грижа за населението, особено
ако станува збор, честопати, за ранливите етнички групи.

* ЈАВНО ПРИФАЌАЊЕ НА ПРОЕКТОТ
•Ѕ Судирот на проектот за развој на водните ресурси со локалното население

може да стане значаен како во периодот на изградбата, така и во периодот на одржу-
вањето на објектот. Сите проекти треба да бидат испланирани, имплементирани и
управувани со јасна и целосна согласност на загрижената јавност.

* НАБЉУДУВАЊЕ И ПРИЛАГОДЛИВО УПРАВУВАЊЕ CO БРАНИТЕ
•Ѕ Од аспект на согледување и совладување на поголемите судири со околината,

мора да се спроведе комплетна постградежна ревизија на делиот проект, или барем
анализа на неговите перформанси. Штом проектот стане оперативен, неговиот судир
со околината треба да биде проценуван во стриктно определени интервали.

* 1СО1ЈОТРЕБАДАПРОДОЛЖИ CO ОДРЖУВАЊЕ НАИНИЦШАТИВАТА
ВО СМИСЛА НА:

•Ѕ Националните групидаја проширатиницијативата со вклучување на цивилното
општество, научниците-екологисти и погодените групи од населението;

Ѕ Да се воспостават работни програми на национално и регионално ниво со цел
да се користи и ревидира искуството од минатото;

•/ Да се прошири Регистарот на брани на ICOLD со вклучување на социјални и
еколошки параметри.

Дрскиот и неоснован напад на Светската комисија за 6paHii(WCD) врз постоечките
и идните големи брани и акумулации т нуди никакви алтернативни решенија туку
се сведува само на општ критицизам и ништо повеќе. На оваа акција Меѓународната
комисија за големи брани (ICOLD) одговара на крајно смирен и учтив начин,

54



вклучувајки ги во својата политика сите критички осврти во вид на непишани, но
општо прифатени правила што треба да се почитуваат при користењето на
постоечките и идните големи брани. Од сето погоре искажано, тезите на WCD за
штетите од браните главно се сведуваат на проблемот на иселување на населението
и на потопување на обработливите површини со изградените акумулации. Ползата
што општеството ја стекнува со овие хидротехнички објекти едноставно се
пренебрегнува, па дури и не се спомнува. Затоа, сметаме за потребно да се осврнеме
на оваа полза со наше сопствено гледиште.

Светските статистички анализи укажуваат на фактот дека по 50-тина години од
денес, односно околу 2050 година, населението на планетата Земја ќе се зголеми за
50% и ќе ја достигне фамозната бројка од 9 милијарди жители. Од таа бројка, околу
7,5 милијарди луѓе ќе живеат во земјите во развој, или појасно кажано, во
неразвиените земји. На оваа огромна популација, водата ќе и биде повеќе од
насушна потреба со цел да ги задоволи биолошките потреби од вода за пиење и
производство на храна. Од друга страна, познато е дека околу 75% од протечната
вода низ реките не се наоѓаат на вистинско место и во вистинско време. Браните,
пак, со своите акумулации, го израмнуваат овој недостаток. Во моментов, според
критериумите на ICOLD, во светот егзистираат околу 45000 големи брани, а за
задоволување на потребите што се спомнати погоре, потребно е да се изградат, ни
помалку ни повеќе, туку уште околу 30000 нови. Новиот претседател на ICOLD, г.
C.V.J. Varma, во својот инаугурационен говор ги презентира податоците дека само во
неговата родна земја, Индија, е потребно да се изградат околу 8000-10000 нови
големи брани со цел да се зголеми капацитетот на акумулирана вода од сегашните
174 милијарди т3 на 650 милијарди т3 за потребите од вода за пиење, производство
на храна и енергија итн. [4]. Истакнувањето на добрите страни на изградбата на
големите брани ќе се обидеме да го илустрираме преку импозантниот проект "Трите
клисури" ("Three Gorges Project") на реката Yangtze во HP Кина што во себе опфаќа
импозантен број на објекти.

Сега да го насочиме нашето внимание кон овој проект, и тоа не толку кон неговата
техничка.туку социолошко-економска страна. Соовој проектсерешаваатмногуважни
проблеми од економско-социјален аспект, но исто така се создаваат и повеќе непријатни
моменти кон кои ќе се осврнеме малку подоцна. Сега ќе ги наброиме техничките
карактеристики на објектот.

<• Главните објекти на системот се: браната со нејзините придружни објекти,
хидроелектраната, објектите за пловидба

•/ Големина на преградното место: 15.28 km2

• Тип на браната: бетонска - гравитациона, долга 2309 т, висока 185 т
Ѕ Производни единици - 26, инсталирана моќност - I8200MW
^Зафатнина на акумулацијата: 39.3 милијардит3

Ѕ Годишно производство на електрична енергија: 84.7 TWH
Ѕ Проценето чинење: околу 25 милијардиТЈЅВ
• Траење на изградбата: 17 години
Ѕ Преливи: должина - 483 т; преливен капацитет - 102500 mVsec
•Ѕ Пловен објект со две паралелни превозници што овозможуваат премин на

пловни објекти со најголеми димензии
Ѕ Краен рок за комплетирање на целиот комплекс на објекти - 2009 година
Покрај горенаведените карактеристики на овој проект, треба да се нагласи и

фактот дека со неговата изградба се подобрува и патната инфраструктура на овој
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регион со изградба на повеќе километри патишта и железници, мостови, тунели итн.
Во рамките на овој проект се создава и еден нов културен, образовен и туристички
комплекс, бидејќи и за овие потреби се изградени или се градат соодветни
инфраструктурни објекти.

Полезните особини на овој комплекс на објекти се:
(0 Контрола од поплави;
(ii) Редуцирање на наносот, познат како сериозен проблем во кинеските реки;
(iii) Производство на хидроенергија;
(iv) Производство на храна на низводните плодни површини;
(v) Развој на сообраќајната инфраструктура во регионот;
(vi) Развој на туризмот, културните и рекреационите дејности.
Од друга страна, како најсериозен негативен ефект се смета фактот дека

изградбата на овој комплекс ја наложува потребата да се исели и да се обезбеди
сместување и економски просперитет на близу еден милион и двесте илјади луѓе.
Сите тие аспекти се разгледани во рамките на проектот и мошне успешно се решени
и се решаваат во текот на реализацијата на проектот.

Сега да го насочиме нашето внимание кон условите во кои се наоѓа нашата држава,
Република Македонија. Според густината на изградените големи брани во однос

на вкупното население, Македонија спаѓа во редот на најразвиените земји. Меѓутоа,
сепак сме далеку од тоа проблемот со потребата за вода да биде надминат. Што се
однесува до водните ресурси што ни стојат на располагање, не можеме да се
пофалиме, бидејќи тие се недоволни и лошо распределени по време и простор. Значи,
не ни останува ништо друго освен да продолжиме со активноста на понатамошно
развивање на нашето водно стопанство. Во текот на досегашното планирање,
проектирање и изградба на големите брани и ние се судрувавме со проблемите што
се наведени погоре. Свеж е примерот на хидросистемот "Козјак" и проблемите на
инвеститорот, ЈП "Електростопанство на Македонија" во настојувањата
најбезболно да го реши проблемот со раселувањето на локалното население
зафатено со акумулацијата, иако тоа, поради економските прилики, е доста
редуцирано од порано. Co исти проблеми се соочуваа и инвеститорите на системите
"Маврово", "Шпилје", "Глобочица", "Тиквеш", "Стрежево", "Калиманци", "Турија"
итн. коишто се решавани на не толку безболен начин, но сепак се успешно решени.

Дека ползата од изградба на големи брани во Македонија е неспорна, најдобро
може да се илустрира со неколку факти. Од вкупно расположливите аграрни
површини во нашата држава што изнесуваат околу 667000 хектари, практично
можат да се наводнуваат околу 400000 хектари. Досега изградените иригациони
системи во Републиката овозможуваат наводнување на околу 164000 хектари [5],
Приносите од земјиштето под вода се повеќекратно поголеми во споредба со оние
од каде што нема вода. Во оваа смисла, најспектакуларно е производството на грозје
во Тиквешијата и на ориз во полето околу Кочани.

Од друга страна пак, производството на електрична енергија од хидро-
електраните претставува 30% од вкупното производство на електроенергија кај
нас, а искористеноста на расположливиотхидроелектричен потенција изнесува околу
24%. Во обезбедувањето на здрава вода за пиење и хигиенски потреби на населението,
хидрисистемите "Липково" и "Глажња" се исклучиви снабдувачи на Куманово и
околните населби, додека пак "Турија" и "Стрежево", како повеќенаменски објекти,
ги надополнуваат потребите на Струмица и Битола. Сведоци сме на фактот дека
гордоста на македонското градежно инженерство, хидросистемот "Маврово", иако
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претежно е наменет за производство на хидроенерп-ija, одиграл и се уште игра една
од водечките ролји во развојот на туризмот и рекреацијата кај нас, a co тоа и на
вкупниот развој на стопанството во тој пасивен крај од нашата држава.

Според тоа, свесни сме дека изградбата на овие објекти, од една страна има
нанесено извесни штети на локалното население, во смисла на одземање на
определено земјиште и на принудно неминовно напуштање на родните огништа , но
од друга страна ползата од овие објекти, гледана пошироко, е повеќекратно поголема
од штетите. Дека е тоа така ќе го поткрепиме и со фактот дека доцнењето на
изградбата на хидросистемите "Лисиче" во Велес и "Злетовица" во источниот дел
на Македонија го доведе 200000-то локално население секое лето да мечтае за
чаша чиста вода за пиење. Притоа не ги споменуваме останатите корисни намени
на овие два системи. Недостигот од вода за пиење особено драстично ќе се
почувствува во текот на оваа година, со оглед на лошите хидролошки прилики во
нашата држава.

На крајот, пак да се навратиме кон дилемата што е изнесена горе, во заглавјето
на овој кустекст. Притоа сакаме да го нагласиме фактот дека кај нас во Македонија
не постои никаква дилема. Нашиот став е кристално јасен. Тоа не е став само на
нашето инженерско братство, туку тој зазема облик на манифест на целото наше
•општество, дека:

"He само што не стоимезад ставот на Светската комисија за 6panu(WCD) da
не се градат нови големи брани или дасе елимипираат постоечките, туку напротив,
оваа дејност да се развива со забрзувачка тенденција за подобрување па
благодетите на сителуѓе во светот, a co тоа и на сите кај нас".

Ние, инженерите од Македонија, знаеме како да планираме, проектираме, градиме
и одржуваме големи брани и акумулации на вода, притоа обезбедувајќи целосна
сигурност на низводното население, без оглед на какви екстремни влијанија можат
да бидат изложени овие објекти.
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МЕТОДИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИСПАРУВАЊЕ
ОД СЛОБОДНА ВОДЕНА ПОВРШИНА

ABSTRACT

The whole world water supply on the Earth is in close dependence on hydrological cycle
connected with water circulation at Earth-Atmosphere route through evaporation, precipitation
and water runoff.

Evaporation exists worldwide where the atmosphere is unsatiated of water steam (when
there is humidity in short supply) and it depends on climatic conditions in some regions.

The purpose of this paper is to determine a method for estimation of evaporation of natural
water surface in our areas, that means its determination as exact as possible.

ВОВЕД

Целата светска залиха на водана Земјата е во тесна зависност од хидромете-
оролошките процеси во природата.

Вотиепроцеси спаѓаатциркулацијата на водатана релација Земја-атмосфера-
Земја, испарувањето, врнежите и воденото истекување.

Пресметувањето на испарувањето од водена површина, покрај другите хидро-
метеоролошки процеси е од голема важност во хидролошките студии за одредување
на расположливиот воден биланс на земјата, што пак е мошне важно при неговото
планирање.

На пример, пресметувањето на испарувањето (евапорацијата) може да послужи за:
- критично одредување на издашноста на одреден воден резервоар,
- дефинирање на оптимални оперативни процеси за градење, одржување, експло-

атација на систем-резервоарите и др.
При планирањето на целокупниот живот на Земјата, при проектирање,

експлоатација и одржување на хидротехнички објекти, испарувањето е важен
фактор кој бара детално проучување.

ФАКТОРИКОИВЛИЈААТ НАИСПАРУВАЉЕТО

Испарувањето се врши насекаде на земјината топка каде што атмосферата
е незаситена со водена пареа (кога има дефицитнавлажност)изависи од климат-
ските услови во одделни подрачја.

Од аспект на водните ресурсина копното,зачовекот, од најголем интерес се
слатководните залихи на вода во реките, езерата и во подземните слоеви.
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Мошне е важно при испарувањето на водата од морските и слатководните (коп-
нени) водени површини да се има предвид дека испарувањето се намалува со
зголемувањето на содржината на разни соли во водата.

Затоа, испарувањето на морската вода е помало за 2-3%од слатката вода
при исти климатски услови.

На испарувањето влијаат следните фактори :

•Ѕ температурата на воздухот,
Ѕ температурата на водата,
^дефицитот на влажност на воздухот,
Ѕ правецот и брзината на ветерот,
^инсолацијата,
Ѕ атмосферскиот притисок,
Ѕ особините на водата.

Според кинетичката теорија на гасовите и течностите, испарувањето се
зголемува со покачувањето на температурата на водата, а способноста на
воздухот за прием на водена пареа се зголемува со покачувањето на темпера-
турата на воздухот. На тој начин се зголемува и дефицитот на влажност на
воздухот, a co порастот на дефицитот се зголемува и испарувањето.

Далтон прв воведува директен однос меѓу дефицитот на влажноста и ислару-
вањето и тој однос го изразува преку равенката:

Е - испарување во мм
ев - притисок на водена пареа по температура на водата
еа - притисок на водена пареа по температура на воздухот
С - константа која зависи од воздушниот притисок и брзината на ветерот.

МЕТОДИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ИСПАРУВАЊЕТО
ОД ПРИРОДНА ВОДЕНА ПОВРШИНА

Во светот постојат повеќе методи за пресметување и одредување на
испарувањето од природна водена површина.Тоа се следните методи:

^метод на воден биланс,
/метод на топлотен биланс,
*/ метод на турбулентна дифузија,
•Ѕ метод на директно мерење со инструменти,
^метод на емпириски пресметки.

Методот на воден биланс е најдиректен за одредување на големината на испару-
вањето, но тешко е спроведлив, бидејќи мал е бројот на водени површини на кои
постојат објективни услови за определување на сите параметри на овој биланс,
притоа земајќи го предвид и подземниот прилив и одлив .

E=I + P-Vss-O+-dS
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Методот на топлотен биланс се состои во одредување на вкупната топлина што
ја прима водата преку сончевата радијација и потрошената топлотна енергија на
испарувањето на водата. Овој топлотен биланс се претставува со следната формула:

E = U-J-A-G

Методотна турбулентна дифузијасебазира на определување на вертикалната
промена на водената пареа во приземниот слој на атмосферата преку промена на
градиентите на метеоролошките елементи во слојот.

Методотна инструментални мерења на испарувањето се базираврз примената
на разни типови инструменти - испарители. Појдовна поставка е испарувањето
од големите водени површини да биде пропорционално на испарувањето од
мерните инструменти.

Меѓутоа, испарувањето од природните водени површини е значително помало
одошто од инструментите испарители.

Затоа, користењето на инструментите базен-испарители бара два вида на корекции:

•Ѕ корекцијамеѓу испарителите и природните водени површини,
^корекцијана самите испарители од разни типови и големини.

Co зголемување на површината на испарителите, испарувањето е поблиску
до испарувањето од природните водени површини.

Во Македонија се користат следните инструменти од типот базен-испарители:
-GGI-3000,
- Испарител класа "А",
- Базен-испарител 20m2

Bo поранешниот СССР (како земја која користела најслични инструменти за ме-
рење на метеоролошките елементи како нашите) за мерење на испарувањето се
користеле повеќе видови базен-испарители. Меѓутоа најблиско испарување, како
од природна водена површина, дава базен- испарителот со површина од 20м2 , преч-
ник 5 метри и длабочина 2 метри. Тој за првпат е користен во СССР и е земен за
еталон испарител (испарител кој дава вредност на испарувањето слично како во
природни услови) и за него не е потребна дополнителна корекција на резултатите.

Ваков базен-испарител во времето и на територијата на бивша Југославија, а и
сега, имало и се уште има само еден и тоа во Македонија, на метеоролошката
станица Скопје, на Зајчев Рид.

Мерењето на испарувањето од слободна водена површина со овој базен-испари-
тел дава податоци најблиски до веродостојните.

Одредувањето на испарувањето од природна водена површина, имгшицирано во
наредниот текст, е со помош на метод на директно мерење со инструмент базен-
испарител, 20м2и со помош на неколку методи за емпириско пресметување.

Методот за емпириско пресметување се базира на емпириски формули за
определување на испарувањето во функција од метеоролошките големини.

Најпроста равенка за определување на испарувањето од природна водена
површина во функција од метеоролошките големини е равенката:

E=(a + b*W)*d
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E - испарување во мм/ден
W - брзина на ветерот м/сек.
d-дефицит на влага д= (еп-еа)
а и b константи кои се определуваат

Предноста на емпириското пресметување е во тоа што испарувањето се пре-
сметува за сите 12 месеци во годината, додека со испарителите се мерисамо за
периодот со позитивни температури на воздухот. Исто така, предност е и тоа што
преку формулите може да се пресметува испарувањето на голем број локалитети
каде што се мерат основните метеоролошки елементи, додека инструменталното
мерењесо испарителитеезастапено на мал број мерни пунктови.

Емпириското пресметување на испарувањето од природна водена површина во
наредниот текст е изработено според методот на Ангеле Лазаревски (со пресметани
коефициенти за нашето поднебје), според методот на Мајер и според методот на
Пенман.

Пресметувањето на испарувањето според методот на Ангеле Лазаревски е со
следната формула:

E=0.22*(ev-ea)(l+0.45*W) (mm/den) (1)

Пресметувањето на испарувањето според методот на Маер е со следната фор-
мула:

Е= 15ev(l-U)( 1+0,225W) (mm/den) (2)

Методот на Пенман спаѓа во групата на комбинирани методи и е комбинација
од методите на топлотниот биланс и турбулентна дифузија.

Пенмановата формула ги користи најважните метеоролошки елементи и
параметри кои влијаат на испарувањето од слободна водена површина, а тоа се:
температурата на воздухот и водата, зрачењето, брзината на ветерот и дефицитот
на заситеност со влажност.

Формула на Пенман:

Е= Д*Н/Л + у*Ео/Д+у (mm/den) (3)

Е- вкупно испарување во мм/ден
Д - градиент на максималниот напон на водена пареа при температура на

воздухот t
Н - биланс на топлотна размена меѓу глобалното зрачење и долгобрановото

израчување на земјата
Л - латентна топлина на испарување
у - психрометриска константа
Еа- енергија потрошена за испарување

Испарувањето од природна водена површина, според овие методи, се пресме-
туванајчесто за месечни вредности, пазатоа се користат средномесечни вредности
за сите метеоролошки параметри кои се застапени во овие формули, бидејќи
глобалното сончево зрачењенесе мери во голем број мерни пунктовии постојат
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методи за негово пресметување преку податоците за траењето на сончевиот
сјај што се мери на голем број метеоролошки пунктови.

МЕРЕЊЕНАИСПАРУВАЊЕТО CO БАЗЕН-ИСГГАРИТЕЛ20т2

Овој базен-испаригел е со површина 20м2, длабочина 2м и пречник 5 м. Големината на
испарувањето добиена со овој инструмент е приближно иста како во природни услови.

Набљудувањето и мерењето на испарувањето со овој инструмент се врши од април
до октомври, т.е. кога водата во садот не мрзне. Набљудувањето и мерењето на другите
метеоролошки елементи се изведува непрекинато што ќе послужи како основа за
пресметување во оние месеци кога не било мерено испарувањето од водена површина.

Елементи за набљудување и мерење за одредување на испарувањето се:

1. Промената на нивото на водата во испарителот;
2. Температурата на водата во испарителот;
3. Температурата на воздухот;
4.Врнежите;
5. Ветерот.

Набљудувањата и мерењата на дел од претходните елементи се вршени во 07 и
19 часот.

Температурата на водата во базен-испарителот се мери во истиоттермин како и
испарувањето - 19,07 и 19 часот.

Обработката на другите метеоролошки елементи е извршена врз основа на
терминските мерења во 07 , 14 и 21 часот, па добиени се средните вредности на
температурата на воздухот на сувиот и на мокриоттермометар и средната брзина
на ветерот.

Емпириски се пресметани притисокот на водената пареа (е) и максималниот напон
на водена пареа (Е) кои се изразени во mb, релативната влажност во % и дефицитот
на влажност во mb.

АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД МЕРЕЊЕТО И ПРЕСМЕТУВАЊЕТО

Врз основа на податоците за месеците април-септември 1999 и октомврн ,1998,
изработени се табели за месечните вредности на измерено испарување од природна
водена површина.средните температури на воздухот, дефицитот на влажноста и
релативната влажност.

Воедно се изработени икриви од кои се забележува корелацијата на испарувањето
и другите метеоролошки елементи.

Месечните вредности за испарувањето, средномесечната температура на воз-
духот, дефицитотна влажноста и релативната влажност, се прикажани наТабела!
и График1.
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Табела I-Месечни измерени испарувања, дефициш на влажносша.шемиерашура
на воздухот ирелативна влажност.Скопје - Зајчев Рид

СќопјеЗајчевРед. 1999 1999 • .1999 1999 .1999 1999 1998 . , ,
Месеци IV VI vn

Измерено . . . ;

испарување(тт)' 63 100
Дефицит на
влажност(тд). 5,4 7.0
Т>С: ' • > '
Релативна
влажност(%

•142 158--" - 175

IX

-90

X Средна
вредност

54- 112

10,1 11,7 13,9 7,6 8,6 9,2
••/12,8 17,8 21,9. 23,8 24,8 - 20,0' 14,2 19,3

63 65 61 59 53 66 72 63

График-1 Временскарасиределба (ио месеци) на измереношо исиарување,
дефицитот на влажност, температурата на воздухот и
релативната влажност

200 -1

150 -

100 -

50 -

0

Измерено
испарување(мм)
ТС

—А— Релативна влажиост

• •''• Дефицитна
влажиост(мб)

1 1 1 i 1

IV V VI VII VIII IX

Од Графикот 1 се забележува дека испарувањето е правопропорционално со
средномесечната температура на воздухот и обратнопропорционално со рела-
тивната влажност .Во недостиг на измерени податоци за испарувањето за месеците
(1,11,111 и XI и XII) кога немало мерење, тие се добиени со емпириско пресметување со
помош на формулата на Лазаревски (модифицираната Далтонова формула),
формулата на Маер и формулата на Пенман, која се покажа како релативно нај-
добра за спомнатите податоци. Во Табела 2 се прикажани пресметаните и измере-
ните месечни и годишни суми на испарување за 1998/99.

Најголемото испарувањево хидролошката 1998/99 е во месец август, а најмалото,
во месецјануари.

ОдТабела 2 се гледа дека измерените, со помош на базен-испарителот, и пресме-
таните податоци за испарувањето со формулата на Лазаревски (модифицирана Дал-
тонова формула), формулата на Маер и формулата на Пенман, ја имаат следната
забелешка:
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Пресметаните податоци се совпаѓаатсоизмеренитево ситемесецивотрендот
(со исклучок на Маер), но во однос на вредностите, со релативно најмало отстапување
од вистинските се податоците пресметани со Пенмановата формула, нагласувајќи
дека и формулата на Лазаревски не дава лоши резултати.

Меѓутоа, за пресметување на испарувањето од природна водена површина, на
пунктот Скопје-Зајчев Рид, е применета и формулата (т.н.Нова) која дава најблиски
резултати со реалните (измерените) што се гледа од графикот.

Формулат.н. Нова Е- (0.4+0.07*W200)(ec-eB) (mm/den) (4)

Табела 2 - Месечни испарувања во мм пресметани и измерени 1998/99

X* XI XII II III IV VI VII IX
74 109 149 164 181 126
63 99,. 141 158 175 90
81 105 153 192 198 99
74 99 140 '169 194 102
93 i'23 172 194 193 134

График 2- Временскарасиределба, ио месеци, на исиарувањешо во мм, ио иовеќе
методи
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ЗАКЛУЧОЦИ

Од претходно изнесената стручна материја, имајќи ја предвид важноста на
испарувањето како природен процес и потребата од негово подетално изучување,
заклучуваме дека:

- Потребно е изучување на испарувањето за подолга низа на години и различни
надморски височини,

- Потребно е одржување и усовршување на хидрометеоролошките мерења и
мрежата на станици,

- Најважно е добро и навремено координирање на релацијата наука - пракса.
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РЕЗИМЕ

Целата светска залиха на вода на Земјата е во тесна зависност од хид-
ролошкиот циклус поврзан со циркулацијата на водата на релација Земја- атмосфера-
Земја преку испарувањето, врнежите и воденото истекување.

Испарувањето се врши насекаде на земјината топка каде што атмосферата
е незаситена со водена пареа (кога има дефицит на влажност) и зависи од климат-
ските услови во одделни подрачја.

Целта на овој труд е да се одредиметодзапресметувањена испарувањето од
слободна воденаповршина(односно евапорација), нанашите простори,т.е. негово
што е можно поточно определување.
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УПРАВУВАЊЕ CO ВОДИТЕ - УПРАВУВАЧКИ АКЦИИ
CO ВОДОСТОПАНСКИТЕ СИСТЕМИ

MK0300080

In this paper are presented a general description of water resource systems, a systematisa-
tion of the management tasks and the approaches for solution, including a review of methods
used for solution of water management tasks and the fundamental postulates in the manage-
ment. The management of water resoures is a synonym for the management actions applied to
water resource systems. It is a general term that unites planning and exploitation of the systems.
The modern planning assumes separating the water reesurce part from the hydrotechnical part,
of the project. The water resource study is concerned with the solution for the resource problem.
This means the parameters of the system are determioned in parallel with the definition of the
water utilisation regime. The hydro-technical part of the project is the design of structures
necessary for the water resource solution.

Key words: water resources management, simulation model, optimization model

РЕЗИМЕ

Bo рефератов се прикажани: општите поими за водостопанските системи, систе-
матизацијата на управувачките задачи и пристапите во нивното решавање, како и
прегледот на методите кои се применуваат за решавање на водостопанските упра-
вувачки задачи и основните постулати во управувањето. Управувањето со водните
ресурси е синоним за управувачките акции со водостопанските системи. Управува-
њето со водостопанските системи е генерален поим кој ги обединува термините пла-
нирање и искористување на системите. Современото планирање на хидросистемите
подразбира раздвојување на водостопанскиот од хидротехничкиот дел на проектот.
Во водостопанскиот елаборат се избира решението за водостопанскиот проблем,
односно се определуваат параметрите на системот - паралелно со утврдувањето на
режимот на користење на водите. Во хидротехничкиот дел од проектот се ди-
мензионираат објектите со чија изградба би се исполнило водостопанското решение.

Клучни зборови: управување со водните ресурси, симулационен модел,
оптимизационен модел

1. ВОВЕД- ОСНОВНИ ПОИМИ ЗАВОДОСТОПАНСКИТЕ СИСТЕМИ

Најсеопфатното толкување на поимот - управување со водните ресурси - е дека
управувањето со водите е збир од управувачки акции со кои се унапредува органи-
зираноста на водостопанските системи, се подобрува ефективноста и се намалува
ентропијата. Неопходната база на знаења за управувањето со водите треба да биде
изградена врз основа на познавањето и разбирањето на основните поими во водо-

103



стопанството. Под водостопанство се подразбира секоја организирана човечка деј-
ност на водите која има стопанско значење, било да се работи за производство на
нови добра, било за заштита на произведените или природните добра. Современото
водостопанство почнува да се развива од почетокот наХХ век и во своите почетоци,
изборот на водостопанските решенија претставувал чиста емпирија и се идентифи-
кувал со хидротехниката. Водостопанскиот систем (ВСС) го сочинуваат природниот
воден систем и сите хидротехнички објекти наменети за реализирање на водосто-
панските дејности во трите сфери на стопанисувањето со водите: (1) искористување
на водите, (2) одбрана од водите и (3) заштита на водите.

Процесот на општествен, економски, технолошки, демографски и урбан развој
условува извесна законита еволуција во развојот на водостопанските системи(Вог-
deviae B., 1990). Паралелно со порастот на потрошувачката на вода и намалувањето
на квалитетните расположливи водни ресурси, ВСС се развиваат од еднонаменски и
изолирани хидросистеми во првата фаза на водно изобилство, преку повеќенаменски
системи во втората фаза, до комплексни повеќедимензионални системи во третата
фаза, наменети за целосно искористување на водните ресурси. He e тешко да се
предвиди дека поради ограничувањето на просторот и расположливите ресурси, во
иднина ВСС Ќе бидат третирани како интегрални и одржливи системи. Интегрално
е она комплексно решение кое во тек на планирањето е оптимизирано преку усогла-
сување на интересите на водостопанството со другите корисници на просторот, a
одржливо решение е изборот на соодветен начин на користење на обновливите ре-
сурси, со што нема да се загрози нивното користење за идните генерации.

Водостопанството и хидроградежништвото, како стопански гранки, секако дека
треба да се издвојат од научните дисциплини и применетите техники: наука за водо-
стопански системи или ВСС и наука за хидротехничките објекти или ХТО. Во про-
должение ќе се задржиме на базичните поими во хидротехниката, со цел да се по-
тенцира дистинкцијата помеѓу дисциплините ВСС и ХТО.

2. ВОДОСТОПАНСКИ СИСТЕМИ И ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ

Co интензивниот развој на ВСС, за решавање на се посложените управувачки
задачи на водостопанството (планирање и користење на системите), се надминаа
можностите на традиционалните методи и почнаа да се развиваат нови методи. На
тој начин, во седумдесеттите години од XX век, на спојот меѓу хидротехниката и
информатиката настанува нова научна техничка дисциплина "Водостопански систе-
ми". ВСС е наука која се занимава со следниве задачи: оперативно управување (во
реално време), користење во експлоатационен период (анализа), определување на
параметри (синтеза) и избор на водостопански развој (конфигурација) на хидросистемите.
Науката за хидротехничките објекти (или најчесто користениот термин - хидротехника)
кој а до првите децении од XX век била збир од инженерски вештини базирани на искуство
и традиција, претставува применета научна дисциплина што се занимава со: општа
теорија, проектирање, градба и експлоатација на хидротехнички објекти.

Современиот пристап во планирањето на хидросистемите подразбира поделба на
водостопански и хидротехнички дел. Co водостопанскиот проект се избира решение на
водостопанскиот проблем, предизвиканод сепоголемиот притисок врз водните ресурси
- како резултат од зголемената потрошувачка, намалувањето на расположливите води
и порастот на бараната ефективност на системите. Во водостопанското решение се
усвојуваат: параметрите и конфигурацијата на хидросистемот (број на акумулации,
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големина на корисен простор - кота на нормално ниво, инсталираност на ХЕЦ, големина
на површина за наводнување и слично), со истовремено утврдување на режимот на
корисгење на водите во идниот експлоатационен период. Во следната фаза се изработува
хидротехничкиот проект во кој се димензионираат објектите со чија реализација би се
исполнило водостопанското решение. Во хидротехничкиот проект се определуваат и
избираат: кота на круна на брана, тип на брана, начин на фундирање, вид на прелевање,
димензии на хидроенергетски и хидромелиоративни објекти и сл. Co ваквото
раздвојување, со ВСС се потврдува функционалната (задоволување на поставените
цели) и економската сигурност на системот, а со ХТО се потврдува конструктивната
(статичка и динамичка) и хидрауличката сигурност на објектите од системот.

Границите помеѓу нау чните дисциплини ВСС и ХТО се јасни само во доменот на
теоријата.Теориските основи наВСС се: теорија на информации, теорија на системи,
веројатност, операциони истражувања (математичко програмирање); додека осно-
вите на ХТО се: хидраулика, геотехника, хидрологија, теорија на конструкции. Кога
ќе се премине на проблеми од практиката, границите меѓу ВСС и ХТО стануваат
неодредени, па голем дел од хидротехничките анализи се неопходни уште во првата
фаза - водостопанскиот елаборат.

Co изработката на водостопанската студија се внесува најкрупната стратешка
определба во планирањето на хидросистемот. Зат;оа, евентуалните грешки во до-
менот на водостопанскиот дел од проектот имаат катастрофални последици за си-
стемот и не можат да бидат отстранети, независно од количината на енергија што
се вложува во хидротехничкиот дел од проектот. Според хидротехничката практика
во нашата средина, загрижувачки малку е присутна современата водостопанска
анализа во проектите за хидросистемите. Затоа, денес сме сведоци на квалитетно
проектирање во доменот на хидротехничкиот дел (со задоволување на високите
критериуми за конструктивна и хидрауличка сигурност на објектите), но потфрлу-
вање во обезбедувањето на функционалната и економската сигурност на системот.
Оваа констатација, во експлоатација се манифестира со погрешно оперативно упра-
вување и лошо одржување на бројни скапи хидросистеми и има за последица забрзано
и неминовно руинирање на тие објекти. Непознавањето на современите нумерички
методи за водостопанска анализа можеби објаснува зошто овој толку важен сег-
мент од хидротехничкото планирање не е вклучен во комплетниот проект, но секако
не го оправдува проектантот, а уште помалку го ослободува од одговорноста за
лошиот квалитет на планирањето на хидросистемот.

3. ЗАДАЧИ НАУПРАВУВАЊЕ CO ВОДОСТОПАНСКИТЕ СИСТЕМИ

Управувањето со водостопанските системи е генерален поим кој ги обединува
термините планирање и искористување на системите. Првиот чекор во водостопан-
ската анализа за избор на водостопанско решение е одредувањето на видот на упра-
вувачката задача, соодветна на идентификуваниот водостопански проблем. При
управувањето со ВСС се среќаваат повеќе видови на задачи кои се групираат според
усвоениот критериум за поделба (Dordeviae B., 1990):

а) особина на управувачката задача,
б) временски период опфатен со управувањето и
в) број на управувачки координати.
Според особината на управувачката задача се разликуваат задачи на: (1) стаби-

лизација, (2) извршување на зададена програма, (3) следење, (4) екстремно управу-
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вање, (5) оптимално управување и (6) терминално управување.
Според временскиот период опфатен со управувањето, постојат следните под-

групи на управувачки задачи: (1) оперативно - управување во реално време адапти-
рано на новодобиените информации; (2) тактичко - управување во периодот на екс-
плоатација или управување во фазата на планирање за конкретен водостопански
проект, со временски чекор (час, ден, недела, месец) прилагоден на капацитетот за
временска прераспределба на протекувањата и карактерот на хидросистемот и (3)
стратегиско - планирање на долгорочен развој на водните ресурси на ниво на водо-
стопански основи. Според бројот на управувачките координати, се разликува задача
на: (1) анализа, (2) синтеза и (3) степен на водостопански развој.

Во натамошниот текст подетално ќе биде анализирана систематизацијата на
управувачките задачи според бројот на управувачките координати која има најго-
лемо значење при планирањето на ВСС. Управувачките координати во задачите на
ВСС со акумулациите (единствените објекти кои ВСС суштински ги прават контро-
лирачки) се: (1) режим на користење (во зависност од можностите на системот за
дневно, неделно и месечно регулирање на протекувањата); (2) физички параметри
(корисен волумен, инсталираност на хидроцентрала, површина за наводнување, ко-
рисници или индустриски капацитет за водоснабдување) и (3) конфигурација (број
на акумулации и сериски и/или паралелни интеракции меѓу потсистемите).

Во задачата на користење (анализа на системот), за одредена конфигурација и
параметри на ВСС, се утврдува единствената управувачка координата - режимот
на користење на ВСС кој ја екстремизира целната функција на задачата на анализа.
Во задачата на планирање (синтеза на системот) е зголемен бројот на управувачките
координати - се определуваат параметрите на системот кои при најповолно корис-
тење, за секоја варијанта на системот добиена со промена на физичките параметри,
го екстремизираат критериумот на синтеза. Во задачата на оптимален степен на
водостопански развој - за избор на најповолна конфигурација на комплексниот ВСС,
неопходно е решавање на задачите на синтеза за секоја алтернативна конфигура-
ција. Задачата на анализа, поради спрегнатиот карактер на наведените три класи
на задачи е секогаш инкорпорирана во управувачките проблеми во водостопанската
практика, независно дали се работи за планирање на иден ВСС или за подобрување
на работните перформанси на изграден хидросистем. Од пресметковен карактер,
не според обемноста, туку поради сложеноста на алгоритамот, неспоредливо нај-
тешка е задачата на анализа. Задачата на синтеза или определувањето на физичките
параметри на системот се решава со едноставен метод на пребарување, а за избор
на најповолна конфигурација на системот се користи повеќекритериумски концепт,
односно векторска оптимизација. Поради сложеноста ла пристапите и методите
кои се користат во решавањето на задачата на анализа на ВСС, натамошниот текст
од рефератов е посветен токму на оваа проблематика.

4. ПРИСТАПИ ВО РЕШАВАЊЕТО НА УПРАВУВАЧКИТЕ ЗАДАЧИ

За решавање на бројните управавувачки задачи со водостопанските системи се
користат следниве два пристапи: (1) управување со експеримент на реалниот систем
и (2) управување со математички модел (MM). Првиот вид на управување, за жал, е
најчесто присутен во водостопанската практика во нашата средина. Co експери-
ментирањето со реалниот систем не може да се искористат сите перформанси на
ВСС и голем е ризикот со погрешни одлуки да се направат големи штети. Всушност,
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со овој пристап не може да се потврди функционалната сигурност на системот, па
затоа е и создадена науката за ВСС - со првенствена цел да се прекине оваа неефи-
касна практика на управување со системите.

Преминот кон управување со MM, за сложените системи, каде што осознавањето
на процесот е во класата на тешко структурирани проблеми, доведува до промена
на гносеолошки план, бидејќи наместо ЗАКОН - кој според традиционалното воспи-
тување го бараме во појавите, се воведува суштински нов поим, МОДЕЛ. Основни
карактеристики на моделот се: (а) моделот е само една од можните апроксимации
на реалниот систем и нема карактер на апсолутна категорија - точен или неточен;
(б) различните модели за еден ист систем не се во опоненција и (в) моделот му помага
на планерот, но не го ослободува од одговорноста при интерпретацијата на резулта-
тите и донесувањето на одлука. Co MM може да се провери секоја управувачка
одлука пред да се примени на реалниот систем. Управувањето со ВСС може да биде:
(1) симулационо, (2) оптимизационо и (3) комбинирано. Во симулациониот модел не
постои механизам за да се определи оптималното управување и екстремот на кри-
териумскиот функционал на задачата на анализа на ВСС, па затоа до најповолно
управување се доаЃа преку итеративен циклус од нумерички експерименти со раз-
лична оперативна политика при користењето на водите. Co оптимизациониот модел
точно се определува екстремот на целната функција на задачата на анализа и опти-
малното управување, но за примена е неопходно познавање на комплетната инфор-
мација на влезните големини во периодот на анализата, што е нереално, па затоа
резултатите од оптималното управување се идеализирани. Co комбинираниот модел
(развиен со цел да се ублажат недостатоците на симулационото и оптимизационото
управување), резултатите од оптималното управување со историските - хронолошки
низи на влезни податоци, се инкорпорираат во оперативната политика на симулаци-
онен (секвенционален или чекор по чекор) управувачки модел (Karamouz M., Houck
М., 1982) и се генерираат реални и најповолни излезни резултати од управувањето со
ВСС. Овде битребало да се потенцира дека без разлика колку поимот "оптимизација
на водостопанските системи" длабоко се вкоренил во водостопанската терминоло-
гија, од математички аспект станува збор за "субоптимизација". Единствено со суб-
оптимизацијата може да се опфати решавањето на управувачките задачи со ВСС
кои спаѓаат во класата на тешко структурирани проблеми, поради: (1) неможност за
потполна аналитичка формализација на физичките процеси, (2) непостоење на ед-
нозначна целна функција и (3) стохастички (случаен) карактер на појавите.

5. МЕТОДИ ЗА РЕШАВАЊЕ НАУПРАВУВАЧКИТЕ ЗАДАЧИ

При решавањето на управувачките задачи, првиот проблем претставува
креирање на математичкиот модел на системот, независно од подоцнежниот избор
на управувачката процедура (симулациона или оптимизациона) за решавање на упра-
вувачката задача. Во математичкиот модел на системот со акумулација треба да
бидат содржани следните елементи: (1) аналитичка формализација на сите врски
меѓу потсистемите и интеракции со опкружувањето кои имаат релевантно влијание
во управувачката задача; (2) усвојување на ограничувањата на состојбите и упра-
вувањата кои мора да се почитуваат при реализацијата на процесот; (3) осмислување
на целна функција и определување на математичка форма на егзактен критериумски
функционал за вреднување на управувањето; (4) избор на чекор на временската ди-
скретизација, прилагоден на капацитетот за регулирање на протекувањата и целна-
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та функција и (5) хидрауличко-хидролошко истражување на појави сигнификантни за
управувачките координати на водостопанскиот систем (USAGE ED, 1987., 1994., 1997).

По креирањето на математичкиот модел и комплетното осознавање на водосто-
панскиот систем, се врши избор на процедура за решавање на идентификуваната
управувачка задача. Во водостопанската литература се наведени бројни методи
кои се применуваат за решавање на одредени водостопански проблеми. Постојат
повеќе критериуми и можности за систематизација на методите за решавање на
управувачките водостопански задачи.

Според алгоритамот на пресметувањето (USAGE ED, 1985), се разликува: (1) кон-
венционален метод - со примена на линии на траење (или кондензирана форма на
хидролошките влезни податоци) и (2) современ нумерички метод - со примена на
векторски низи на влезни податоци и поддршка на секвенционално управување во
текот на временските етапи. Несомнено дека нумеричките методи, за чија примена
бил неопходен соодветен развој на software и hardware, ce супериорни според квали-
тетот на управувањето, споредени со традиционалните методи применувани во ра-
ната фаза на создавањето на науката за водостопанските системи.

Според можноста за примена за различни конфигурации наВСС (Wurbs R.A., 1994),
методите се делат на: (1) општи - применливи за каква било конфигурација и димен-
зионалност (според бројот на резервоарите) на сисгемот и (2) специфични - креирани
за одредена конфигурација на ВСС, со ограничена можност за примена. Во групата
на општи (или генерални) методи, секако треба да се истакне примената на симула-
циониот модел MITSIM за избор на водостопански решенија во долината на реката
Вардар уште пред две децении (Слика 1).

Според постоењето на нормативен метод за екстремизација на критериумскиот
функционал на управувачката задача, методот може да биде: (1) симулационен - за
определување на вредноста на целната функција при зададена оперативна политика
и (2) оптимизационен - за утврдување на оперативна политика што ја екстремизира
целната функција.

Основен недостаток на симулациониот метод е интуитивноста, бидејќи не содржи
алгоритам за оптимизација и доколку податоците од управувањето при планирањето
се користат за избор на најповолни физички параметри на ВСС, секогаш постои
опасност од донесување на погрешна одлука (Hydrologic Engineering Center, 1998). Овој
недостаток што произлегува од субјективноста на планерот во моделирањето на
правилата на оперативната политика, е исклучен кај оптимизациониот модел, каде
што со примена на методите на операционите истражувања, директно се добива
оптималното управување со системот (Yakowitz S., 1982). Предностите на симулаци-
ониот метод спореден со оптимизациониот, што го прават овој метод попопуларен
во водостопанската практика, се: (1) оптимизациониот метод е применлив само до-
колку се изработи уникатна програма (креирање и тестирање) за одредена специ-
фична конфигурација, односно има повеќе теоретско и развојно значење во универ-
зитетските центри, додека сите досегашни комерцијални општи програми (ди ректно
применувани во водостопанската практика за конкретни водостопански системи со
различна конфигурација) се базирани на симулациониот метод; (2) оптимизациониот
метод подразбира комплетна информација на влезната стохастичка големина (до-
текување во акумулација) во периодот на анализата што е далеку од реалноста,
додека со оперативната политика во симулациониот модел се поддржува реалното
сукцесивно донесување одлуки и (3) доколку нестационарните хидраулички појави
во системот се со времетраење поголемо од временската рамка на управувачката
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задача, на пример кај ВСС наменет за одбрана од поплави или ХЕЦ со часовно
регулирање на протекувањата, тогаш единствено кај симулациониот модел може
да биде вклучено хидрауличкото влијание во управувачката задача што најчесто се
спроведува со хидролошки модели (BOSS, 1999., Hydrologic Engineering Center, 1998).

Според пресметковниот аспект кој произлегува од карактерот на водркорисни-
ците инкорпорирани во повеќенаменскиот ВСС (USAGE ED, 1997), методите за реша-
вање на управувачките задачи се групираат во: (А) методи за квантитативно упра-
вување со водите: (1) метод за одбрана од поплави (Petkovski L., 2000); (2) метод за
временска и количинска обезбеденост на приоритетните корисници (еколошки га-
рантирано протекување, водоснабдување на населението и индустријата, наводну-
вање на земјоделски површини, рекреација) и (3) метод за утврдување на гаранти-
раната снага во критичен период и производство на електрична енергија; и (Б) мето-
ди за квалитативно управување со водните ресурси (Petkovski L., Dodeva S., 1999).

Bo последната декада на XX век, методите за решавање на управувачките задачи
во водостопанството, својот развој го достигн5'ваат во областите на приближно
размислување и усовршување преку учење, односно во области каде што досега
човекот беше супериорен во однос на пресметувачките машини. Способноста за
апроксимативно размислување и внесување на човековата интуиција во софтверот
за решавање на управувачки задачи во услови на 'неодреденост е овозможена со
"Теоријата на фази множества" (Bordeviae B., 1994). Способноста за учење и усовршу-
вање во водостопанскиот софтвер е можна со развојот на "Вештачки невронски
мрежи" (Zdravkova K., Petkovski L., 1999). Овие најнови алатки во развојот на инфор-
мационите системи за управување со ВСС се особено корисни во кодирањето на
оптималните правила во симулационо-оптимизациониот модел за управување со
системот (Petkovski L., 1998), (Petkovski L., Taneev L., 1998).

6. ЗАКЛУЧОЦИ - ОСНОВНИ ПОСТУЛАТИВО УПР АВУ ВАЧКИТЕ
3АДАЧИ CO ВОДОСТОПАНСКИТЕ СИСТЕМИ

Современиот приод во хидротехничкото проектирање подразбира расчленување
на водостопански и хидротехнички дел на проектот. Прво, со водостопанската сту-
дија се избира водостопанско решение за идентификуваните водостопански про-
блеми (конфигурација, параметри и режим на користење на водните ресурси во
експлоатација), а потоа, во натамошната хидротехничка проектна документација
се димензионираат објектите со чија изградба би се исполнило водостопанското
решение. Овој логичен редослед во комплетирањето на хидротехничката докумен-
тација, во инженерската практика во нашето поднебје, честопати е напуштен, па,
на пример, се бара утврдување на режимот на користење на водите при изработката
на главен - изведбен проект или после изготвувањето на главниот проект. Апсурд-
носта на ова барање е во непознавањето на целите зошто се изработува водосто-
панската студија, каде што параметрите на системот (за кои се прави главниот
хидротехнички проект) се усвојуваат за определен режим на користење на водите во
експлоатација, односно за некој друг режим би се промениле и вредностите на фи-
зичките параметри - висина на брана или инсталирано протекување низ ХЕЦ. Во хид-
ротехничката практика карактеристична за нашата средина, се уште има бројни при-
мери со елементарно непочитување на спрегнатоста на задачите на синтеза и ана-
лиза на водрстопанските системи (кои треба да бидат решени на ниво на водосто-
панска студија), па во проектните програми за изработка на главни проекти (секако со
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усвоени параметри на системот) се бара анализа на режимот на користење на системот.
Водостопанскиот елаборат за избор на водостопанско решение содржи три су-

штински елементи. Првиот чекор во водостопанската студија е одредувањето на
видот на управувачката задача, соодветна на идентификуваниот водостопански
проблем. За жал, во нашата хидротехничка практика, се уште има поединци кои
иако не разликуваат управувачки задачи од оперативно користење во реално време
со управување во идниот експлоатационен период при планирање на хидросистемите,
се впуштаат во сложени водостопански планирања и го нарушуваат квалитетот на
проектите. Следната содржина е креирање на математички модел, со аналитичка
формализација на: (1) интеракциите кои се релевантни во решавањето на управу-
вачката задача, (2) ограничувањата на состојбите и управувањата, (3) критериумски
функционал за вреднување на управувањето и (4) модули за ефективност на водо-
корисниците во одредена временска етапа од анализата (на пример - максимална
можна испорачана снага или производство на енергија во ХЕЦ). Основен постулат
во сукцесивниот метод за анализа на управувањето во идниот експлоатационен
период во фаза на планирање, е дека сите координати на управувањата и состојбите
на системот претставуваат средни големини во временските рамки на задачата на
анализа. Неразбирањето на ова основно начело во нумеричките експерименти за
решавање на управувачките водостопански задачи е главната причина за одредени
недоразбирања меѓу планерите на водостопанските системи. Во крајната фаза се
избира и применува управувачка процедура (симулациона или оптимизациона), од-
носно метод за решавање на управувачката задача кој најдобро се прилагодува и на
управувачката задача и на математичкиот модел.

ЛИТЕРАТУРА

1. BOSS, 1999. "ARSP, Acres Reservoir Simulation Program", User's Manual
2. BOSS, 1999. "DAMBRK, Hydrodynamic Flood Routing", User's Manual, Version 3.0
3. Dordevias B., 1990. "Vodoprivrednisistemi",Beograd
4. Dordeviae B., 1994. "Primena teorije rasplinutih skupova zaresavanje zadataka upravljanja

i odlueivanja u vodoprivredi", Vodoprivreda 150-152, Beograd, p.95-105
5. Hydrologic Engineering Center, 1998. "HEC-5, Simulation of Flood Control and

Conservation Systems", User's Manual, Version 8.0, US Army Corps of Engineers
6. Hydrologic Engineering Center, 1998. "HEC-HMS, Hydrologic Modeling System", User's

Manual, Version 1.0, US Army Corps of Engineers
7. Hydrologic Engineering Center, 1998. "HEC-RAS, River Anlysis System", User's Manual,

Version 2.2, US Army Corps of Engineers
8. Karamouz M., Houck M., 1982. "Annual and Monthly Reservoir Operating Rules

Generated by Deterministic Optimization", Water Resources Research (AGU), Vol. 18(5)
October, p. 1337-1344.

9. PetkovskiL., 1998. "Fazi model za simulaciono upravljanje visenamenskom akumulacijom",
statija, Vodoprivreda 171-172, Beograd, p. 93-102

10. Petkovski L., 2000. "Development of an Information System for Flood Defences using a
Simulation Model for Operational Management", paper, International Conference on River
Flood Defence, September 20-23, Kassel, Germany, Proceedings Vol.1, D65-D73;

11. Petkovski L., DodevaS., 1999. "Influence of the effect of self-purification of the water in
reservoirs on the management of water resource systems", paper, International Conference
on Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, June 23-26, Prague, Czech Republic,
Proceedings Vol.2,513-520;

110



12. Petkovski L., Taneev L., 1998. "Comparison between conventional and fuzzy controllers for
real management of a water resources system", VI International Symposium on water
management and hydraulic engineering, Dubrovnik, Croatia, Proceedings Vol.1, p.73-80

13. USACE ED, 1985. "Hydropower, Apendix C - Computer models for power studies",
EM-1110-2-1701, Washington, DC

14. USACE ED, 1987. "Management of Water Control Systems", EM-1110-2-3600,
Washington, DC

15. USACE ED, 1994. "Flood-Runoff Analysis", EM-1110-2-1417, Washington, DC
16. USACE ED, 1997. "Hydrologic Engineering Requirements for reservoirs", EM-1110-2-1420,

Washington, DC
17. Wurbs R.A., 1994. "Computer Models for Water Resources Planning and Management",

USACE, IWR 94-NDS-7, Virginia
18. Yakowitz S., 1982. "Dynamic Programming Apiications in Water Resources",

Water Resources Research (AGU), Vol. 18(4) August, p.673-696
19. Yang X., Parent E., Michel E., Roche P.A., 1995. "Comparison of Real-Time Reservoir

-Operation Techniques", Water Resources Planning and Management (ASCE),
Vol 121. No.5 Sep/Oct, p.345-351

20. Zdravkova K., Petkovski L., 1999. "Application of neural networks in simulation of
hydrological sets", paper, 21st International Conference on Information Technology
Interfaces, June 15-18, Pula, Croatia, Proceedings, 439-444;

111



Славко Милевски, дипл.град.инж.
ЈП ЕСМ, ХЕЦ "Глобочица", Струга
e-mail: slavkom@esmak.com.mk
НесторАнгеловски,дипл.град.инж.
ЈП ЕСМ, ХЕЦ "Глобочица", Струга
e-mail: nestora@esmak.com.mK МКПЧППП81

БИЛАНСИРАЊЕ НА ВОДИТЕ И СЛЕДЕЊЕ
НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХЕЦ ВО

ЈП "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"

ABSTRACT

This paper describes an application which enables fast processing and presenting
characteristical data for water balance and energy production of the HPP in the "Electric power
company", and also enables more rational using and management of the water, which are becom-
ing more and more deficit, in Macedonia and worlwide.

ВОВЕД

Bo рамките на постројките за производство на хидро и термоелектрична енергија
во ЈП ЕСМ, изградени се хидроелектраните "Матка", "Маврово", "Глобочица",
"Тиквеш", "Шпилје", "Суводол", а хидроелектраната "Козјак" се наоѓа во фаза на
изградба.

Поради значењето на овие системи за Република Македонија, а во функција на
рационализирање и унапредување на работите од доменот на техничкото
набљудување на објектите, а во тие рамки и за следење на хидрометеоролошките и
хидролошките големини во сливното подрачје на изградените акумулации, со посебна
одлука на ЈП ЕСМ е формирана Служба за техничко набљудување и одржување на
брани и други градежни објекти во ЈП ЕСМ, при ХЕЦ "Глобочица" Струга.

Службата во ХЕЦ "Глобочица", работејќи на реализација на задачите и функциите
утврдени со одлуката на ЈП ЕСМ, формира база на податоци во којашто, покрај
другото, се внесени и сите измерени хидролошки и хидрометеоролошки големини, од
формирањето на акумулациите до денес.

Како дел од формираната база на податоци, а во функција на билансирање на
водите и следење на производството, изработена е апликација којашто овозможува
складирање на сите податоци коишто се однесуваат на билансот (проток, истек,
производство), брз пристап до саканите податоци и нивно графичко и табеларно
прикажување, како и користење на податоците за разни потреби.

1. ФОРМИРАЊЕ Н А Б АЗА НА ПОДАТОЦИ

Co користење на програмата MS АССЕЅ формирана е база на податоци за
акумулациите "Матка", "Маврово", "Глобочица", "Тиквеш", "Шпилје", "Суводол" и
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акумулацијата "Козјак". Bo базата на податоци се внесени сите измерени големини
од доменот на техничкото набљудување на браните и од доменот на хидролошките
и хидрометеоролошките прилики во сливното подрачје на овие акумулации. Базата
обезбедува:

- директно преземање и печатење на податоците во стандардни формати;
- графичко претставување на податоците во функција од времето;
- можности за корелација помеѓу различни групи на податоци;
- анализирање на податоците со користење на разни комерцијални програми и со

посебно изработена програма во Visual Basic.
Анализата на податоците за хидролошките големини и параметри од про-

изводството е многу важен фактор за следење и билансирање на работата на ХЕЦ.
Во досегашниот период, анализата на овие податоци се вршеше рачно, со користење
на влезни податоци и подлоги за карактеристиките на објектите на ХЕЦ
(комсумпциони криви, топографски дијаграми, криви на зафатнини и друго).

Co цел да се унапреди начинот на обработка и прикажување на податоците
неопходни за следење и билансирање на производсгвото на ХЕЦ, изготвена е посебна
апликација којашто овозможува автоматско пресметување и прикажување на овие
параметри.

Co користење на комерцијалната програма за бази на податоци, ACCESS, изготвена
е апликација за автоматско пресметување на параметрите од работата на
постројката, неопходни за билансирање на водите и следење на производството.

Како илустрација на можностите на изработената агашкација, во наредниоттекст
е даден приказ на апликацијата за следење на билансот на водите и производството
на ХЕЦ "Глобочица".

2. МЕТОДОЛОГИЈАНАИЗРАБОТКАТА

Изработката на апликацијата се одвиваше по следниот редослед:
<• Избор на меродавни влезни параметри и подлоги
* Дефинирање на математичките функции и зависности кои влијаат во

постапката на пресметувањето
•> Тестирање на програмата
Како влезни параметри и подлоги се користени следните:

- крива на корисната зафатнина на Охридското Езеро;
- крива на истекот на Црн Дрим од Охридското Езеро;
- крива на истекот на реката Мал Дрим;
- крива на истекот на Црн Дрим низ постојаниот регулационен објект;
- крива на корисната зафатнина на акумулацијата "Глобочица";
- крива на прелевањето преку преливната шахта;
- крива на истекот низ турбините.
Дефинирањето на математичките функции и зависностите за претходно

наведените влезни подлоги е извршено со полиномни функции од прв и втор ред со
една независна променлива, освен зависноста на истекот низ турбините која е
дефинирана како полиномна функција од трет степен со 10 членови и 2 независни
променливи. Зависноста на истекот низ турбините е анализирана за два режима на
работа на постројката и тоа работа со 1 турбина и заедничка работа на 2 турбини.

За изведување на математичката зависност на истекот низ турбините е користена
програмата DataFit кој има можност за изведување на математичка функција со 20
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независни променливи. Оваа програма исто така дава можност да се изврши
оптимализација на типот на математичката функција која најдобро одговара на
дадените парови на точки, односно со најмала средна квадратна грешка.

Тестирањето на апликацијата е извршено со споредување на резултатите од
пресметувањето со користење на оваа апликација и податоците кои досега рачно
беа пресметувани за еден одреден период. Врз основа на извршеното споредување
констатирано е дека апликацијата дава резултати со задоволувачка точност.

3. МОЖНОСТИ НА АПЛИКАЦИЈАТА

Апликацијата ги има следните можности:
•> Внесување на податоците:
Ѕ Внесување на податоците за производсгвото по часови, котите на нивото на

акумулацијата "Глобочица", нивото на Охридското Езеро, истекот од Охридското
Езеро, преливот преку преливната шахта;

•" Хидраулички дигитрон којшто служи за евентуални брзи пресметки на
зависностите во системот.

*> Печатење на извештаите:
Ѕ Дневни извештаи
Ѕ Месечни извештаи:

- хидроенергетски биланс на ХЕЦ "Глобочица";
- хидроенергетски показатели на ХЕЦ "Глобочица";
- манипулација со постојаниот регулационен затворач;
- манипулација со привремениот регулационен објект.

Ѕ Годишни извештаи:
- ниво на Охридското Езеро;
- истек од Охридското Езеро;
- ниво на акумулацијата "Глобочица";
- истек низ турбините на ХЕЦ "Глобочица";
- вкупен доток во акумулацијата "Глобочица";
- доток од локалниот слив во акумулацијата "Глобочица".

•t* Печатење на графиците:
Ѕ Дневни графици
Ѕ Месечни графици:

- ниво на Охридското Езеро;
- ниво на акумулацијата "Глобочица";
- истек од Охридското Езеро;
- произведена електрична енергија на ХЕЦ "Глобочица";
-истек преку турбините;
- доток на вода во акумулацијата "Глобочица";
- доток на вода од локалниот слив во акумулацијата "Глобочица";
- прелив преку преливната шахта.

Ѕ Годишни графици:
- ниво на Охридското Езеро;
- ниво на акумулацијата "Глобочица";
- истек од Охридското Езеро;
- произведена електрична енергија на ХЕЦ "Глобочица";
-истек прекутурбините;
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- доток на вода во акумулацијата "Глобочица";
- доток на вода од локалниот слив во акумулацијата "Глобочица".

На сликите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 дадени се изгледот на екранот за избор на опциите,
карактеристична табела и графици коишто можат да се добијат со користење на
апликацијата.

4. ЗАКЛУЧОК

Изработената апликација обезбедува брза обработка и прегледно презентирање
на карактеристичните податоци за билансот на водите и производството на ХЕЦ и
воедно овозможува порационално користење и управување со водите коишто се
повеќе стануваат дефицитарни, кај нас и во светот.

РЕЗИМЕ

Во трудот е прикажана апликација којашто овозможува брза обработка и пре-
гледно презентирање на карактеристичните податоци за билансот на водите и про-
изводството на ХЕЦ во Ш ЕСМ и воедно овозможува порационално користење и
управување со водите коишто сеповеќе стануваат дефицитарни, кај нас и во светот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Документација од проектирањето, изградбата и екшлоатацијата на објектите
приХЕЦвоШЕСМ

2. Извештаи за техничкото набљудување на браните "Матка", "Маврово",
"Глобочица", "Тиквеш", "Шпилје", "Суводол" и браната "Козјак" (во градба).
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ЈП ЕСМ, РЕК „ БИТОЛА" - Битола
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ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОДЕНИТЕ РЕСУРСИ
ОД ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН

ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕК "БИТОЛА"

1.ВОВЕД

Во процесот на производство на електрична енергија во термоелектраните, освен
јагленот како погонско гориво, неопходна е вода која се користи за ладење и
додавање во технолошкиот процес. Освен водата која се користи во процесот на
производството, неопходна е и противпожарна вода и вода за санитарни потреби.

Бидејќи потребите од вода во РЕК се повеќенаменски, секоја намена за себе
бара одредена количина и квалитет. Оттаму се наметнува прашањето за комплексно
водоснабдување во РЕК-Битола, а притоа да се добие и материјална заштеда, како
и заштеда на водните ресурси, односно нивно оптимално искористување.

2. ПОТРЕБИ ОД ВОДА

2.1. Потреби од сурова вода на ниво на РЕК-Битола

Потребите од сурова вода на термоелектраните се дефинирани со процесот на
производство на електрична енергија која се користи за ладење и додавање во
технолошкиот процес.

Вршени се мерења на потрошената вода во термоелектраните од системот
„Стрежево" од 1994 до 1998 година, а резултатите од мерењата се следните:

Година, Ј Работниденови; Потрошена вода Просеченироток
; V''"' -"• ' - 'г̂/Г';,̂  . v nr • . -. mVs
1994 921 ' 8910395 0.3292

1995 919, 9055260 0.3347

1996 972 , 9186860 0.3281

1997 935 9718250 0.3608

1998 985 10093790 0.3558

1999 974 9716460 0.3469
2000 941 9530740 0.3469

Просек 949.6 , 9458814 0.3438

Потребите од противпожарна вода и вода за друга намена на РЕК, како и

потребите за санитарна вода ќе ги прикажеме на ниво на Комбинатот.
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Потрошена вода за ПГТЗ и друга намена за период од 4 години, од акумулаци-
јата Суводол

Година Потрошена вода Просечеипроток
пѓ mVs

1992 1.126.515 0.036
1993 1.242.536 0.040
1994 1.121.946 0.036
1995 876.437 0.028

Просек 1.091.858,5 0.035

Максималните дневни количини достигну ваат и до 0.100 м3/с во летните месеци.

2.2. Потреби од санитарна вода на ниво на РЕК

Во следната табела е прикажана годишната потрошувачка на санитарна вода за
периодот од 1991 до 1998 година.

Година 4 Потрошена вода ,' о Просеченпроток
> ' --' *•* -nf' ",' „', •' ' . , ' , m.3/s

1991 349830 0.0110
1992 374494 0.0118
1993 418468 0.0133
1994 534279 0.0170
1995 384427 0.0110
1996 406963 0.0129
1997 411996 0.0131
1998 387348 0.0123
1999 360439 0.0114
2000 296123 0.0093

Просек 356761 0.0112

Максимална часовна потрошувачка од 0.023 mVs e измерена во критичните часови
во летните месеци.

З.ИЗВОРИНАВОДА

Главен извор за водоснабдување на термоелектраните со сурова вода е системот
„Стрежево". Од овој извор со сурова вода се снабдуваат само термоелектраните и
хемиската подготовка на вода.

Втор извор за снабдување со сурова вода е акумулацијата „Суводол", со
максимален капацитет на акумулирана вода од околу 5200000 м3.

Трет извор за снабдување со сурова вода е р.Црна на која има изградено мала
брана и пумпна станица. Во пумпната сганица се инсталирани два типа на пумпи и
тоа:

а. Пумпи со цевовод, пумпна станица-термоелектрани
б. Пумпи со цевовод, пумпна станица- акумул. „Суводол"-термоелектрани
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Главен извор за снабдување со вода на РЕК за потребите на противпожарна
заштита и други потреби е акумулацијата „Суводол", а во даден момент можат да
се користат и останатите два извори на сурова вода.

Главен извор за снабдување на РЕК со санитарна вода е водоводот Битола.
Втор извор се два бунари, лоцирани во близината на с. Агларци, со вкупна издашност

од 0.009-0.012 т3вода.

4. ДОВОД НА ВОДА И ВОДОВОДНА МРЕЖА

Доводот и водоводната мрежа се прикажани на приложената шема за
водоснабдување на РЕК Битола, на крајот на елаборатот.

За снабдување на Комбинатот со сурова вода се изградени два главни цевоводи и тоа:
а. Главен цевовод, зафат на р. Драгор-пумпна станица на р.Црна-термоелектрани
б. Главен цевовод, пумпна станица на р.Црна-акумулација Суводол - термо-

електрани.

Двата цевоводи се меѓусебно поврзани и можат да функционираат во спрега и
секој засебно, што е многу важно за сигурно водоснабдување на разладните кули.

Водоснабдувањето на РЕК со противпожарна вода и вода за други потреби е
решено алтернативно и тоа:

Изградена е посебна водоводна мрежа во термоелектраните со придружните
објекти и посебна водоводна мрежа во објектите на рудникот, напојувањето се
врши од акумулацијата, а алтернативно и од стрежевскиот цевовод.

Водоснабдувањето на РЕК со санитарна вода е решено алтернативно и тоа од
Водоводот -Битола и од два бунари. Изградена е посебна водоводна мрежа во рудникот
и посебна водоводна мрежа во термоелектраните и другите придружни објекти кои
меѓусебно не се поврзани, односно напојувањето на двете водоводни мрежи се врши од
истизвор, едновремено.

5. РАСПРЕДЕЛБА НА ВОДИТЕ

Распределбата на водните ресурси е тесно поврзана со потребите на те-
хнолошките целини со давање на одредени приоритети при недостиг на вода од кој
било извор.

Суровата вода од Стрежево првенствено е наменета за разладните кули и
хемиската подготовка на вода за трите блока. При недоволна количина на вода од
овој извор, се врши прераспределба и тоа:

- првиот и вториот блок добиваат вода од Стрежево, а третиот блок од
акумулацијата Суводол, со што се задоволуваат сите потреби од вода за нормално
работење на термоелектраните;

- противпожарна вода и друга сурова вода за потребите на РЕК се користи
исклучиво од акумулацијата Суводол. Во случај на дефект на овој цевовод, се врши
приклучување на цевоводот од Стрежево или во зависност од дефектот на цевоводот,
на пумпната станица на р.Црна.

Распределбата на санитарната вода се врши од заедничкиот цевовод преку
посебен крак за рудникот и посебен крак за термоелектраните и другите придружни
објекти од кој било од двата извори.
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6. РАЦИОНАЛИЗ АЦИЈА И ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ

Co извршената надградба на водоводните системи и водоводната мрежа во РЕК
добиена е рационализација на потрошувачката на вода, зголемена сигурност и
функционалност во водоснабдувањето, а воедно добиени се и економски ефекти.

Во што се состои надградбата:
1. Кружно поврзување на водоводната мрежа;
2. Поврзување на главните цевоводи;
3. Посебна водоводна мрежа за технолошкиот процес;
4. Посебна хидрантска мрежа до сите објекти, приклучена на сурова вода;
5. Посебна водоводна мрежа за други потреби со посебни приклучоци;
6. Посебна водоводна мрежа за санитарна вода со вградени водомери;
7. Останува да се изврши бајпасирање на главните цевоводи на водата за пиење

кон рудникот и термоелектраните со што би се добила поголема количина на
вода за пиење во критичните периоди од годината со што во целост би се
задоволиле потребите на Комбинатот за вода за пиење, во секое време.

Изградените водоводни системи со направената надградба значително ги
намалуваат потребите од санитарна вода која е најскапа, a co користење на водата
од акумулацијата Суводол, исто така се намалуваат трошоците за вода од системот
Стрежево и надополнува недостигот на вода од системот Стрежево.

Во што се состои заштедата:
Ќе го разгледаме случајот на потрошена вода за ППЗ и други потреби за 1994 и

1995 г. во РЕК, според цените на санитарната вода од водоводот на Битола и
случајот за истите години, според цените на суровата вода од системот Стрежево.

Потрошена вода Цена во Вкупно Вкупно во
Година пт' денари денари DM(ldm=

32ден)
1994 1.121.946 27,3 30.629.125 957.160

1995 876.437 27,3 23.826.730 747.710

За истиот период, според цените на суровата вода од Стрежево, економскиот
ефект е следниот:

Потрошена вода Ценаво Вкупно Вкупново
Година пѓ денари денари DM(ldm=

• ' V " ' 32ден)
1994 • -' 1121946 ' ' - 5.21 , • ;'5 845 338 182667
1995 876 437 , 5.21 ' ~ 4 566 237 142 695

Од предходно изнесеното може да се заклучи следното: многу поекономично и
порационално е да се изгради посебна водоводна мрежа за вода за пиење и посебна
водоводна мрежа за сурова вода за други потреби, како во индустриските објекти, така
и во населените места. Најекономична варијанта е да се обезбеди спакувана вода за
пиење, т.е. (флаширана) за населението, односно вработените, а за останатите потреби,
вода со понизок квалитет и поевтина цена, но оваа варијанта не е тема на овој реферат.
Воедно, битна е и заштедата на водните ресурси и тоа гледано од два аспекта.
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Првиот е недостигот на вода во сушниот период, дотолку повеќе што ра-
сположливите водни ресурси од Пелагонискиот реон се потребни и за наводнување
на Пелагонија, па затоа, се трудиме, искористувањето на водата за наши потреби
да биде максимално рационално, со одржување на целокупната инсталација во ис-
правна состојба, со што немаме непотребни загуби на вода и планираните ремонти
на термоелектраните се предвидуваат и извршуваат во летниот период (јуни, јули,
август) со што ја намалуваме потребата од технолошка вода кога водата е
најпотребна за наводнување на Пелагонија.

Вториот аспект е што водите кои ги користиме, по нивната употреба, еден дел од
вкупната количина се загадени со разни хемикалии, па пред да се испуштат во
реципиентот, се врши нивна неутрализација, додека, пак, фекалните води поминуваат
низ пречистителна станица. Тука останува како нерешен проблемот со пречис-
тувањето на атмосферските води кои во себе ги собираат и водите од технолошкото
перење, па се загадени со јагленова прашина, згура и пепел, a ce исфрлаат директно
во реципиентот. Тој проблем треба да биде решен во иднина.

8. ВГРАДЕНИ ВОДОВОДНИ ЦЕВКИ ВО СИСТЕМИТЕ
ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

Главните цевоводи за довод на сурова вода се изградени од челични цевки како и
разводната мрежа во термоелектраните, а разводната мрежа во рудникот е одРУС
цевки.

Комплетната водоводна мрежа за водата за пиење е изградена одРУС цевки.Врз
основа на извршените мерења на протокот на цевоводите на сурова вода,
констатиран е намален проток до 30% од проектираниот проток за работа на
цевоводите од над 10 години.

Претходно изнесеното укажува на фактот дека при проектирање на цевоводи,
во иднина, при изборот на материјалот на цевките, потребно е да се води голема
сметка за тоа од каков материјал ќе бидат вградуваните цевки, а најдобро е од
материјали (PVC, полиетиленски и сл.) кои не го намалуваат протокот при долготрајна
употреба.

РЕЗИМЕ

Во овој реферат е прикажано комплексното искористување на водните ресурси
за водоснабдување на еден од најголемите индустриски објекти во Република
Македонија, каде што водата, покрај јагленот, претставува основна суровина во
технолошкиот процес за производство на електрична енергија во термоцентралите
на РЕК Битола.

Изградени се три системи за водоснабдување со сурова вода кои се вклопени во
една целина и е создадена можност тие да се дополнуваат.

Прикажан е начинот на користење и распределба на водите од системите според
потребите на Комбинатот, со водење сметка за рационално и економично
искористување на водата.

Извршена е надградба на системите со што е зголемена сигурноста во
водоснабдувањето, подобрена е функционалкоста на сисгемите, а сотоа е постигната
рационализација и економски ефекти.
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RESUME

In this report a complex use of the water resources is shownfor water supplying of one the
biggest industrial objects in Republic of Macedonia, where water, beside the coal represends a
basic raw material in the technological process for production of electrisity in the thermal power
plants at REK-Bitola.

Three systems are built for water supplying with raw water, that are composed in one part
and there iis a possibility for them to be enlarged.

The way of use and distribution of waters is shown from the systems in accordance with the
needs of the company, taking care for rational and economical use of the water. An enlargement
is performed on the systems with what safety in water supply is greater the functionality of the
systems is better, and with that a rationality and economical effects are obtained.
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АНТРОПОГЕНИОТ ФАКТОР И КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА
ВО РЕКИТЕ НА ПРЕСПАНСКОТО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ

SUMMARY

From the Rivers, which are subject of our investigation, only River Brajcinska and River
Kranska are mountain rivers, while River Golema is lowland river. This has influence on water
quality, which is evidently from the dates we found for the investigated parameters. Water
quality moves from distinctly clear oligotrophic water (winter period), to strongly eytraphic
polluted water (summer, autumn).

Great organic loading of River Golema in the summer period is evidental. Although, there are
small possibilites of many investigations on this part, our obligation is to find possibilities, even
to reduce some of sampling points of this project, to define the real state in long time period, so
we could find appropriate conclusions and suggestions to eliminate that situation.

Fields watching of the river beds and results from the laboratory investigations, shows how
big is mans negligence for this natural resources. Practically, this rivers are recipients of all
wastes that man made, like solid waste, communal waste water, waste water from pig farms, etc.

International character of Lake Prespa enforces need of much completely and sensible en-
gagement for reclaiming the state of the rivers inflow, in aim to protect the Lake.

1.ВОВЕД

Второ езеро no големина во Република Македонија е Преспанското Езеро. Од
неговата вкупна површина од 313,6 km2, 190 km-припаѓаат на Македонија, 84,8 knr
припаѓаат на Грција и 38,8 km2 на Албанија [1].

Преспанското Езеро се простира на надморска височина од 850,28 m. Co средна
длабочина од 14,93 т, ова Езеро е околу 10 пати поплитко од Охридското Езеро.

Преспанското и Охридското Езеро немаат површинска врска, но водата од првото
истекува во второто преку подземен ток. Заради тоа, се наметнува двојна цел за
заштита на Езерото, како воден еко-систем и како извор на вода која дотекува во
Охридското Езеро.

Во Преспанското Езеро не се регистрирани подводни извори, а и доколку ги има,
нивното влијание е безначајно. Од површинските дотеци најзначаен е приливот на вода
на источната страна на сливот, преку планинските рекиБрајчинска и Кранска и преку
една долинска река, Голема Река, која доаѓа од север. Меѓутоа и овие реки преку лето
се користат за наводнување, така што во тој период нема никаков прилив на вода.

Co цел да се утврди антрополошкото влијание на реките врз езерската вода, во
Институтот се работи на еден подолгорочен проект, од кој произлегоа почетните ре-
зултати за состојбата со квалитетот на речната вода кои се презентирани во овој труд.

Теренските мерења и почетните резултати од истражувањата укажуваат на
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високо оптоварени речни води. Мерењата се извршени на мерни места на вливот на
реките во Езерото.

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕНДЕЛ

Состој бата со квалитетот на водата од предметните реки е испитувана со динамика
диктирана од протокот на водата во реките, т.е во оние месеци кога е евидентирано
гтрисуство на вода во нив. Периодот на истражување е јуни - декември, 2000 година.

Q -Ј 4

0 1 2 -

0 1 -

IS 0.08 -

1 0.06 -

0 02

п -

Проток

""-"-"-'' ' - ' П 1
, -

п п
- Л-Ј

"*f I
1 1 Ј
^вш

Л^ш
F Ш9

:,:-,-, ,. ' ..^ -. •

">-,

;'
Ti '
*"•

V I V I I

ЕЗБрајчинска Река б

- V ' ' -,— - . '
.

i , "• " ~ * I 1 ' " ~ ,

* _ ~ • ~ '
f

rs\, ' ^ ~ ^ -̂  г
- - * , - ' • ' . " '

?гп
ul 1
-Г 1•ш

"1
•L
-ј-

•^ е^

^

"«^Ш^̂ ѕ
* mm

i

VIII IX X XII

месец
Кранска Река ПГолема Река

Сл. 1 Прошок нарекише во сливношо иодрачје на Пресианскошо Езеро
во истражуваниот период

Во функција на истражувањето се вршени мерења на протокот, киселоста на
средината (рН), показателите на кислородниот режим (растворен кислород,
биохемиска потрошувачка на кислород и органско оптоварување пресметано како
перманганатна потрошувачка), фосфорно и азотно оптоварување.

Протокот на реките е мерен со водометриско крило, типЅЕВ A F1.
Хемиските параметри се истражувани со стандардни лимнолошки методи.
Категоризацијата е извршена cnopeflOECD- норми [9] и позитивните законски

прописи на Република Македонија [12],

Киселост на средината

XI XII

гтеѕес
НБрајчинска Река НКранска Река ПГолема Река

Сл. 2 Киселосш на срединаша во мернише месша за исшржуваниош иериод
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3. РЕЗУЈГГАТИ И ДИСКУСИЈА

Реките кои се предмет на истражување, во летниот период, со целата количина
вода се користат за наводнување на јаболковите плантажи и другите земјоделски
насади во регионот.

На сл.1 е даден приказ на протокот во периодот на истражување. Во месеците

Концснтрација на растворсн кислород

VII X XI XII

мссец

ВБрајчинска Рска Ш Кранска Рска П Голсма река

Сл. 3 Конценшрација нарасшворен кислород во мерншие месша
за истражуваниот период

кога е евидентиран проток, тој се движи од 0,07 mVs (Брајчинска Река), 0.02 т3/ѕ
(Кранска Река) и 0,04 т3/ѕ (Голема Река), во месец јули, до 0,116 mVs (Брајчинска
Река), 0,05 т3/ѕ (Кранска Река) и 0,13 т3/ѕ (Голема Река) во месец декември.

Вредностите за киселоста на средината, изразена преку рН, се движат од 6,8
(Брајчинска Река, октомври) до 9,27 (Голема Река, јуни)(сл. 2).

Високата алкалност на испитуваните примероци вода од Голема Река (до пХ 9,27)
потекнува од испуштените отпадни води од фармите и комуналните води возводио.

Најниска концентрација на растворен кислород во предметните реки е евиден-

Биохемиска потрошувачка за пет дена

V I I XI XII

месен
ВБрај<пшска Река ШЈКранска Река ПГолсма Рска

Сл.4 Биохемиска иошрошувачка на кислород за иеш дена
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Органско оптерстувањс изразсно чрску
псрманганатна потрошувачка

VII XI XII

мсссц

ШЗ Брајчннска Рска НКранска Рска ОГолсма Рска

Сл.5 Органско ошиоварување изразено иреку иерманганашна иошрошувачка
во истражуваните мерни места

тирана во Голема Река, во месец октомври (2,07 mg/1), додека највисока вредност е
добиена во месец декември, во Брајчинка Река (12,23 т<>/1)(сл.З).

Резултатите прикажани на сл. 4 и 5 ја отсликуваат состојбата со биохемиската
потрошувачка на кислород за пет дена, односно хемиската потрошувачка на кислород
за разградба на органските супстанции, пресметано преку перманганатна потро-
шувачка.

Најоптоварена со органски материи е Голема Река, кај која при максимално
регистрираните вредносги за потрошувачка на кислород (октомври), водата, според
своите карактеристики може да се распредели воIV класа [12].

В к у п е н фосфор во и е т р а ж у в а н и т е р е к и

16 п

14
12
10

\\
V I V I I X

месец

XI XII

Ш Б р и ј ч и н с к а Р е к а Ш К р а к с к а Р с к а П Г о л е м н Река

Сл. 6 Вкуиен фосфор во исшражуванише реки

Нешто поповолна е ситуацијата со другите две реки што се должи на нивниот
планински карактер.

Потврда за високата оптовареност на реките во преспанското сливно подрачје
се и резултатите добиени од истражувањата на фосфор и азот.
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Вредностите за вкупен фосфор (сл. 6) се движат од 0,97 цлпо!, регистрирани во
месец ноември во Кранска Река, до 14,67 цто! во Голема Река во месец октомври.

Вкупниот азот како збир на редукциониот и оксидациониот облик, е прикажан на
сл.7. Најниска вредностод 1 l,17|J,mol e регистрирана во месецдекември, во Кранска
Река, додека највисока вредност од 217,49p,mol e регистрирана во месец октомври.

Во зависност од годишниот период, водата во реките може да се класифицира од
класа л, според Уредбата за класификација на водите на Република Македонија [12],
или од олиготрофен карактер, според OECD- прописите [9], до силно еутрофичпа
состојба (класа IV).

Нерешените проблеми со комуналните отпадни води, отпадните води од фармите
кои директно се слеваат во реките, како и цврстиот отпад (претежно од органско
потекло, но не треба да се занемари и анорганскиот отпад), се основни извори на
органското оптоварување на реките.

Преспанското Езеро е езеро на три земји - Македонија, Грција и Албанија. Од тој
аспект, во голема мерка се важни зафатите што треба да се предвидат и ургентно
да се преземат за санирање на состојбата со квалитетот на речните водотеци како
природни ресурси и во функција на заштита на Езерото.

РЕЗИМЕ

Од реките кои беа предмет на истражување, Брајчинска и Кранска Река се пла-
нински реки, додека Голема Река е низинска река.Тоа се одразува и на квалитетот
на самата вода што е евидентно од добиените вредности за истражуваните пара-
метри. Квалитетот на водата се движи од изразито чиста олиготрофна вода (зимски
период), до силно еутрофична, загадена вода (лето, есен).

Евидентна е големата органска оптовареност на Голема Река во летниот пери-
од. И покрај малите можности за зголемен број истражувања на овој сегмент, како
обврска останува да се изнајдат можности, макар и на сметка на редуцирање на
некои мерни места по предметниот проект, за дефинирање на точната состојба во
подолг временски период, како би се донеле соодветни заклучоци и ггредлог-мерки
за елиминирање на таквата состојба.

Теренските посматрања на речните корита и добиените резултати од лаборато-
риските истражувања ја отсликуваат негрижата на човекот за овие природни ре-
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сурси. Практично, предметните реки се реципиенти за целиот отпад што може да го
создаде човекот, како што е цврстиот отпад, комуналните отпадни води, отпадните
води од свињарските фарми итн.

Меѓунарониот карактер на Преспанското Езеро ја наметнува потребата од
поцелисходни и обмислени зафати околу санирање на состојбата со речните водотеци
во крајна функција на заштита на самото Езеро.
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ВЛИЈАНИЕ НА ДЕПОНШАТА ОД

ХЕК ЈУГОХРОМ - ЈЕГУНОВЦЕ

ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ПОВРШИНСКИТЕ

И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

ABSTRACT

According to Water Law , Republic of Macedonia, proposed of the Parliament of Republic
of Macedonia, RHI made a Program for realization of the activities for following the quantitative
and qualitative characteristics of water, supporting the Zeden Accumulation and spring Rasce.

According the Program for following the condition of polluting the surface and underground
water, area of Hek-Jugohrom, waste disposal and Rasce spring, we formed three surveillance
profiles and separated sampling points. In each of these surveillance profiles, there are determi-
nate number of control points for following the quality of surface and underground water.

Methodology of measurement according theProgram is implemented in control points of all
three surveillance profiles and to separated measurement points.

Samples for analysis and hydrological measurements are done monthly, simultaneous of all
control points in a short time of 2 to 3 days. In this paper we present the obtained results of
impact of waste disposal to qual i ty on surface and underground water.

ВОВЕД

Bo периодот 1955/56 год. во Комбинатот "Југохром" - Јегуновце е
изграден погонот за производство на бихромат, според технологијата
на фирмата ЗАХН - од Берлин - прв и единствен од ваков вид во
земјата. Но, за жал, уште на самиот почеток на работата, не беше
посветено доволно внимание на заштитата на животната средина,
во случајов загадување на површинските и подземните води во
реонот. По периодот на застој во 1963-1965 год. во однос на
реконструкцијата на погоноти воведувањето доломитнатехнолошја
без технолошка отпадна вода и со отпадна хроматна кал и по
неговото пуштање во работа во 1966 год., отпадната хроматна кал
почна да се депонира на новата индустриска депонија, каде што се
депонираше и отпадната згура од производството на феролегури.

Новата (сегашна) индустриска депонија е лоцирана на просторот близу желез-
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ничката станица Јегуновце и ограничена со железничката пруга, р. Вардар и р. Га-
бровница. Таа се простира на површина од 6ha и лежи на почвен материјал од флу-
виоглацијално потекло, а до самиот лев брег на р. Вардар, на 50-60 т, на материјал од
алувијално потекло со висок коефициент на филтрација.

1. КОНТРОЛНАТОЧКA HA ПОТОКОТ МУЗГА, ПРЕД ДЕПОНИЈАТА

Co цел да се види како депонијата влијае па загадувањето па потокот Музга со
хром кој помипува под самата депопија низ цевовод со 01000 mm, лоцирано е кон-
тролно место на потокот непосредно пред тој да навлезе во цевоводот.
При земањето проби, мерена е количипата и температурата на водата. Овие
проби се земапи симултано со пробите на потокот Музга кај контролпото место
Т-11 по напуштањето на депопијата, а пред пеговото влевање вор.Вардар.

Концентрациите на Crvk најчесто се под 5.0 jo,g/l, co исклучок на испитувањата на
30.10.1997 год. (12.0ц£/1)ина23.12.1997год. (16.0|Ug/]). Регистрираните концентрации се
далеку под МДК за Crvk која изнесува 50 mg/l, за водотеци распределени во I - II класа.

Зголемените концентрации најверојатно се должат на тоа што контролната точка
од каде што се земаат пробите и се мерат протоците, се наоѓа на неколку метри пред
влезот на цевоводот 0 1000 mm низ кој потокот Музга поминува под депонијата.

Заради ваквата состојба, теренотсе измива, а на него, поради откриени
косини на депонијата, поинтензивните дождови измиваат материјал и хром на
подножјето на телото на депонијата, па преку инфилтрирање во почвата се
дренираат во каналот, при мали протоци во каналот.

Б. 1.2. КОНТРО Л Н А ТОЧК А Н А ПОТОКОТ МУ ЗГА (Т-11),
ПОДДЕПОНИЈАТА

Преку оваа контролна точка на потокот Музга се контролираат промените на
концентрациите на вкупен хром што ги врши депонијата на потокот по напуштање
на телото на депонијата, а пред тој да се влее во р.Вардар.

Се гледа дека концентрацијата на вкупен хром како средна вредност од 24
испитувања за контролната точка на потокот Музга под депонијата Т-11, изнесува
1.462 ng/1, додека истиот просек за контролната точка на потокот Музга над
депонијата, изнесува 0.0027 p,g/l. Co минувањето на потокот Музга низ депонијата,
тој се збогатува со хром за повеќе од 500 пати. Тоа значи дека цевоводот преку кој
се спроведува потокот Музга низ депонијата, дренира води од телото на депонијата или
подземни води кои се многу оптоварени со хром. Концентрацијата на хромот во по-
токот расте со опаѓањето на протоците и обратно со порастот на протокот таа опаѓа.

За измерените протоци во р.Бистрица од 2.36 т3/ѕ, 1.85 т3/ѕ, 0.962 mVs и 0.83 mYs
соодветно се измерени протоци кај потокот Музга од 0.156mVs, 0.128 mVs, 0.133 mVs и
0.091 rrvVs. Co оглед дека ова се случува при пролетните високи води, најверојатно,
потокот Музга возводно од депонијата и насипот на железничката линија Тетово-
Скопје се разлива или пак се зафаќа за наводнување.

Ако како средногодишен проток за потокот Музга за 1997/98 год. се усвои Q=0.085
mVs и за 1998/99 год. Q=0.098 m3/s, a за кои во зависност од концентрацијата во потокот
од протокот,

Сг , = 949.63х Q -1-4747

vk >£-
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соодветните концентрации ќе изнесуваат Crvk=1.351 )ug/l и Crvk=1.147 jig/1. За
горенаведените протоци и концентрации, годишната емисија на Crvk во р.Вардар,
преку овој поток, изнесува 3621 kg и 3548 kg и во однос на емисијата во хидролошката
1996/97 од 3534 kg нема некоја значајна разлика.

Највисока концентрација од 4.742 jag/I e регистрирана во испитувањето од
29.09.1999 год. На графикот подолу хронолошки се прикажани вредностите за Crvk,
проток, од почетокот на испитувањата од мај 1995 год,

Б.1.3. КОНТРОЛНО МЕСТО НА Р.ВАРДАР ПОД ДЕПОНИЈАТАТ-12В

Ова контролно место на р.Вардар е лоцирано низводно од депонијата, на околу
1.5 - 2.0 km. Преку ова контролно место се контролира содржината на Crvk што доаѓа
од комплексот на ХЕК Југохром и депонијата, било преку површинските води
(р.Бистрица и потокот Музга) било преку подземните води кои се влеваат во р.Вардар.
Честотата на земањето проби е еднаш месечно, симултано со другите контролни
места во овој регион. При земањето проби, мерен е протокот во р.Вардар и
температурата на водата.

Вредностите на протокот Q (mVs) како и содржината на Crvk (jig/l), графички се
изразени подолу.

Од Сл. 1 и Сл.2 се гледа дека концентрациите HaCrvk во водата од р.Вардар опаѓаат
со порастот на протокот во р.Вардар и обратно, со намалување на протокот растат
концентрациите.Така на пример, наТочката 1 од хидрограмот (проток), одговара 1'
од кривата што ги изразува концентрациите, односно на точката 2 одговара Т, на
3 - 3' и на4 - 4'.

КористејќијаравенкатаСгл = 56.61 Q-06(M [^/]]какоиподатоцитеза протоците,
пресметана е вкупната годишна количина на хром што минала низ ова контролно
место(Т-12В).

1997/98 1998/99
р.Бистрица 1196 kg 2134 kg
п.Музѓа 3628 kg 3548 kg
р.Ва.рдар(Т-12В) 5528kg 6665kg

Ce забележува дека проносот на вкупен хром низТ-12В е поголем од збирот на
проносите на хром во р.Бистрица и п.Музга што укажува дека има подземно дотеку-
вање на хром.

Б.2.1. КОНТРОЛНА ТОЧКА П-2/l

Контрола на содржината на хром во подземната вода под депонијата се вршеше
со земање проба од пиезометарот П-2/l. Овој пиезометар, со оглед на правецот на
движење на подземните води, е лоциран помеѓу депонијата и р.Вардар.

Осцилациите на нивото на подземната вода во разгледуваниот период се под 1 т,
поточно0.99т.

Годишната амплитуда за периодот 1997/98 изнесува 0.53 m, a за 1998/99 изнесува
0.79 т. Котата на теренот кај овој пиезометар изнесува 380.21 м.н.м. Највисоко
ниво на подземна вода обично се јавува во аролетните месеци, така што, на пример,
при мерењето од 24.04.1999 год. нивото на подземната вода во пиезометарот беше
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380.32 над котата на теренот, па во овој период, во околниот терен се забележуваа
"барички" на подземна вода со жолтеникава боја.

На графикот најгоре, Сл.1, дадени се средномесечните протоци за р.Бистрица,
кај водомерната станицаТеарце, над комплексот ХЕК Југохром и депонијата. Ако
се погледнат Сл.1 и Сл.2, ќе се дојде до заклучок дека промените на нивото на
подземната вода кај П-2/l зависат од врнежите што паѓаат во овој регион и од
протокот во површинските води (шарски притоки). Така, на пример, зголемените
количиниврнеживо!Х,ХиХ1месец 1998год.,предизвикаа покачување на нивото
кај П-2/l во XI и XII месец (Сл.2). За разлика од ова, причина за покачување на
нивото во мај 1999 год. (Сл.2), е надоаѓањето на шарските токови (Сл. 1 р.Бистрица)
како резултат на топењето на снежната покривка на Шар Планина. Месечната сума
на врнежи за мај 1999 год. е многу мала што е уште една потврда за тоа.

Од Сл.2 и Сл.З се гледа дека на секое покачување на нивото на подземната вода
опаѓа концентрацијата на хром со извесно задоцнување и обратно, при ниски нивоа
на подземната вода растат концентрациите затоа што нема доток на свежа вода
која врши разредување на концентрациите на хромот.

Така, ако се изберат некои карактеристични точки од графикот на Сл.2 (коти на
нивото на подземната вода во моментот на земање на пробата) 1,2,3,4,5 ќе одгова-
раат на соодветните карактеристични точки од графикот на Сл.З (концентрации) 1',
2', 3',4',5' итн. соизвеснозадоцнување.

Карактеристично за испитувањата и во овој испитувачки период е тоа што се
регистрирани високи вредности за Crvk, a исто така и за Crt6

Б.2.2. КОНТРОЛНАТОЧКАП-20

Оваа контролна точка е лоцирана во непосредна близина на П-2/l под депонијата,
но малку десно од неа, гледајќи низводно кон р.Вардар. Како кај контролната точка
П-2/l и тука, со опаѓање на нивото на подземната вода растат концентрациите на
хром. Карактеристично за оваа контролна точка е тоа што просечните годишни
вредЕгости за Crvk (12 испитувања годишно) се во постојан пораст, така што за 1996/
97, 1997/98 и 1998/99 тие изнесуваат 0.166, 0.382 и 1.337 /j.g/1. Максималната регис-
трирана вредност заCrvk изнесува 6.905 mg/1 во испитувањето од 4.12.1998 год. Сепак,
овде треба да се напомене дека концентрациите наСгл кај оваа контролна точка се
пониски во однос на П-2/l, што, пред се, се должи на локацијата на П-20.

Б.2.3.КОНТРОЛНАТОЧКАП-1

Оваа контролна точка е лоцирана на десниот брег на р.Вардар, наспроти
депонијата, односно П-1/2 и П-20 кои се наоѓаат на левиот брег на реката. Оддале-
ченоста од реката е околу 30 m, a ce наоѓа во подрачјето на Жеденскиот масив.

На Сл.1 се претставени котите на нивото на подземната вода и на Сл.2,
концентрациите на Crvk. Од сликите се гледа дека концентрациите на хром се
однесуваат обратно пропорционално, т.е. со порастот на нивото на подземната вода
опаѓа концентрацијата на хром и обратно. Карактеристичен е примерот на
резултатите од март 1999 год. кога, како реакција на снижувањето на нивото на
подземната вода (Сл.1), забележано е нагло растење на концентрацијата од 0.42 mg/
1 кон крајот на февруари 1999 год., на 8.1 ц§/1 коп крајот на март 1999 год.
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Б.2.4.КОНТРОЛНАТОЧКАНАПИЕЗОМЕТАРРВ-1/1(100М)

Bo периодот јули-август 1999 год. данската фирма KRUGER како изготвувач на
Phare проектот (A3) - Подобрување на квалитетот на водите во Република
Македонија (Water Quality Improvement), восоработка со македонската фирмаКгипа
Dril, формира два нови длабоки пиезометри PD-1/1 (100 т) и PD-1/2 (60 т). Новите
пиезометри се лоцирани на десниот брег на р.Вардар, наспроти депонијата и
напоредно до стариот пиезометар Р-1.

Веднаш по изградбата (оформувањето) на пиезометаротРВ-Ш, Републичкиот
хидрометеоролошки завод - Скопје, на барање на фирмата KRUGER (преку Кшпа
Dril) зеде прва проба на 16.08.1999 год. за да се изврши комплетна анализа на
подземната вода, со посебен осврт на присуството на хром. Во периодот 16.08-
15.10.1999 год. од овој пиезометар четири пати се земени проби.

Дата на Crvk

испитување p.g/1

16.08.1999 5.25
21.09.1999 0.73
29.09.1999 21.2
14.10.1999 32.7

Од изнесените податоци за содржината на вкупен хром се забележува пораст на
концентрациите во последните испитувања.Тоа најверојатно се должи на миграци-
јата на хром со црпење од погорните слоеви (60 т), бидејќи кај новиот пиезометар
PD-1/2 (60m) ce регистрирани високи концентрации (600-1250jug/1). Регистрираните
вредности за Crvk ce пониски од дозволените МДК = 50 p.g/1.

Б.2.5.КОНТРОЛНАТОЧКАНОВПИЕЗОМЕТАР PD-1/2 (60 М)

Овој пиезометаревонепосредна близина(15т) одРВ-1/1 и 8-10тоддесниотбрег
на р.Вардар. Пробите и од овој пиезометар се земани симултаносоРВ-Ш иР-1. Од
оформувањето до средината на октомври се извршени 4 испитувања.

Дата на испитување Crvk

(Hg/0
16.08.1999 625
21.09.1999 931
29.09.1999 1200
15.10.1999 933

Концентрациите на вкупен хром регистрирани во подземната вода кај овој
пиезометарРО-1/2, се неспоредливо поголеми одошто кај PD-1/1. Земената проба на
вода од овој пиезометар потекнува од длабочина на филтерскиот слој (перфориран
дел на цевката) кој се протега од 48 до 52ОТ метар (6 т). Концентрациите на вкупен
хром кај овој пиезометар, во сите испитувања, се над МДК за I и II класа МДКСп;1; = 50
ц§/1. Високите концентрации, слични по големина на концентрациите регистрирани
кај Р-2/1 кој е лоциран под депонијата на левиот брег на р.Вардар, укажуваат на
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влијанието на депонијата врз загадувањето на подземните води во подлабоките
хоризонти се до Жеденскиот масив. На земените примероци, покрај одредувањето
на содржината на вкупен хром, одредувана е и содржината наСг+6.

Датана Crvk

испитување (jj.g/1) (p.g/1) (Crvk)
16.08.1999 625 620 99*.2
21.09.1999 931 900 96.7
29.09.1999 1150-1250(1200) 960 80.0
15.10.1999 933 800 85.7

Како што се гледа од резултатите изнесени во табелата погоре, доминира учес-
твото на шестовалентниот хром повеќе од 80% што и треба да се очекува со оглед
на неговата голема растворливост во водата, a co тоа и дифузно ширење од изворот
(депонијата) во подземните води. За жал, во вкупниот хром, повеќе е застапен
потоксичниот облик на хром, а тоа е Сг4*. Покрај ова, загрижува и сознанието дека под-
земната вода е загадена во зона каде што подземните води од овој дел на Полошката
котлина (контакт со Жеденскиот карст) се прелеваат во Жеденската акумулација.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ:

1. Во овој извештаен период, октомври 1997 - септември 1999 год., како и во
претходниот период, почнувајќи од 05. 1995 год., содржината на вкупен хром во
двете каптажи беше во дозволените граници за I-II класа, односно под МДК=50

2. Содржината на вкупен хром на пиезометрите лоцирани на десниот брег на
р.Вардар, во подножјето на Жеденскиот масив (Р- 1 , Р-3, Р-44/1 и бунар с.Радуша),
е во дозволените граници, односно под МДК=50 jxg/l.

3. Загрижува појавата на високи концентрации на вкупен хром и шестовалентен
хром во новоформираниот длабок пиезометар PD- 1/2 (60 т), лоциран на десниот
брег на р.Вардар, наспроти индустриската депонија. Концентрациите на вкупен
хром, во одделните испитувања, февруари и март 2000 год., се над 1000 p.g/1, за
разлика од првичните испитувања извршени во август и септември 1999 год.
кога изнесуваа 625 и 93 1 p.g/1.

4. Зголемена концентрација на вкупен хром се чувствува и кај новиот длабок
пиезометар PD-1/1 (100 т), но се уште во дозволените граници за I-II класа.
Порастот се движи од 5.25 fig/1 и 0.73 p.g/1 во испитувањата од август и септември
1999 год., до 21.5 и 29.00 p,g/lBO испитувањата од февруари и март 2000 год.

5. Депонијата претставува потенцијална опасност и таа ги загадува подземните
води (Р-2/1 и Р-20) и површинските води (п.Музга и р.Вардар).

6. Содржината на вкупен хром во р.Вардар возводно од ХЕК - Југохром, возводно
од вливот на р.Бистрица, е со вредности за I-II класа. За разлика од ова, на
делницата од р.Вардар, низводно од ХЕК - Југохром и депонијата, концен-
трацијата се зголемува во просек за 8 пати, но сепак е во дозволените граници
за I-II класа кои изнесуваат 50 p,g/l.

7. Просечната концентрација на вкупен хром во каптажата К-1 изнесува 2.09 мг/
л, а во истовреме, во К-2 таа изнесува 3.41 p.g/1. Секогаш кај К-2се регистрирани
пониски вредности на содржината на вкупен хром што укажува на различни
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патишта и потекло на водата. Во прилог на ова оди и фактот дека и други
параметри од хемиските анализи, како на пример тврдоста на водата е секогаш
повисока за 1-2 германски степени во водата од К-2.

8. Co оглед дека индустриската депонија претставува потенцијална опасност за
загадување на површинските и подземните води во регионот и изворот Рашче,
итно треба да се преземат мерки за санација и елиминирање на оваа опасност.
Во завршниот нацрт-извештај што данската фкрма KRUGER го изработи во
рамките на Phare проектот A3 (Water Quality Improvement, ноември 1999 год.),
дадени се повеќе предлози за технички решенија за отстранување на опасноста
од загадување од депонијата со финансиски показатели за нивно остварување
и експлоатација.
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РЕГУЛАТИВИ ЗА ВОДИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ЗАКОНОТ КАЈ
РАЗЛИЧНИ РЕСОРНИ ОРГАНИ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА

SUMMARY

This paper put a stress on particular important acts and documents related to water ut i l i za-
tion and protection in the included into in the frameworks of the existing in-force regulations of
the distinguish sector bodies in the Republic of Serbia.

Occurences of possible overlaping of the responsibilities are specified, i.e. their comple-
mentary is epmhasized with some comments on.

The basic purpose of this paper is to point out the multy-disciplinary care for water, as well
as the necessity of uniquie set-up of the relations in the field of water utilization, and the
protection of water and from water impacts, or in other wards, a necessity for integral, rational
and a complex uti l izat ion and management with the water regime.

Key wards: Water Utilization, water protection, water management, communal activities,
legislation.

РЕЗИМЕ

Bo овој труд се потенцираат одредени битни одредби во врска со користењето и
заштитата на водата во рамките на постоечката важечка законска регулатива на
различните ресорни органи во Република Србија.

Специфицирани се можните преклопувања на надлежностите, односно
потенцирана е нивната комплементарност, со одредени коментари.

Основна цел на овој труде да ја истакне мултидисциплинарната грижа за водата,
како и неопходноста за единствено уредување на односите во областа на
користењето на водите, заштитата на и од водите, со други зборови интегрално,
рационално и комплексно стопанисување и управување со водниот режим.

Клучни зборови: Користење на водата, заштита на водата, управување со водите,
комунална дејност, законодавство

1.ВОВЕД

Во последно време, во Србија се зачестени коментарите во врска со уредувањето
на водите во рамките на законските регулативи во повеќе министерства (Министер-
ство за земјоделство,шумарство и водостопанство, Министерство за здравство, Ми-
нистерство за заштита на животната средина, Министерство за градежништво и
Министерство за рударство и енергетика). Во врска со ова, се истакнува прашањето
за надлежноста при решавањето на одделш проблеми или при преземањето на од-
редени мерки и активности.
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Bo трудот се истакнати поважните постулати за користењето и заштитата на
водата во рамките на законот на различните ресорни органи. Неопходно е да се
оотсетиме дека водата е исто така и компонента на сите живи клетки и храната, и
средство, и енергент, и суровина, и опкружување, и уште многу друго, па затоа е
сосема разбирливо што грижата за користењето, а особено за заштитата и подобру-
вањето на квалитетот на водата, се јавува во законските регулативи на повеќе
ресорни министерства.

Меѓутоа, во Србија , генералните и стратешки одредби во врска со користењето
на водите, заштитата на и од водите, најцелосно се дадени во Законот за водите.

2. ПОСТУЛАТИ ЗА ВОДАТА ВО РАМКИТЕ НА ОДДЕЛНИТЕ 3 АКОНИ

Co првиот член од Законот за водите кој е оо надлежност на МЗШВ
("Сл.весник на PC", бр.46/91), пропишано е со Законот да се уредува заштитата

на водите, заштитата од штетното дејство на водите, користењето и управувањето
со водите како добра од општ интерес, условите и начинот на вршење на водосто-
панските дејности, организирање и финансирање на водостопанската дејност и над-
зор над спроведувањето на тој Закон. Co истиот член е пропишано одредбите од
овој Закон да се однесуваат на сите површински и подземни води, вклучувајќи ја
водата за пиење, термалната и минералната вода.

Co првиот член на Законот за заштита на животната средина, во надлежност на
Министерството за здравство и заштита на животната средина ("Сл.весник РС",бр.66/
91), пропишано е со тој Закон да се уредува системот на заштита на животната
средина, се одредуваат мерките за заштита, постапката за ставање под заштита и
управувањето со природните добра. Co вториот став од истиот член е пропишано
мерките и условите за заштита на природните и со работа создадените вредности
на животната средина, да се спроведуваат восогласност со тој Закон, ако за одделни
области на заштитата, со друг закон не се пропишани посебни мерки за заштита.

Во дефиницијата за значењето на одделни изрази во овој Закон, се вели дека под жи-
вотна средина се подразбираат природште и создадените вредности и севкупниот простор
во кој живее човекот и во кој се сместени населби, добра од општ интерес, индустриски и
други објекти, а дека природни вредности на животната средина се: природните богатства,
почвата, водата, шумите, воздухот, растителниот и животинскиот свет.

Имајќи предвид дека во Законот едно поглавје е посветено на заштитата на
квалитетот на водата, чиишто постулати се само интерпретирани во Законот за
заштита на животната средина, практично нема никаква колизија во ставовите, a
во интерес на заштитата на водите, не пречи поголемата грижа за зачувување на
нејзиниот квалитет.

Во членот 3 од Законот за рударството, во надлежност на Министерството за
рударство и енергетика ("Сл.весник на PC" бр 44/95), пропишано е одредбите од тој
Закон да се применуваат при експлоатацијата на минералните суровини во чии рамки
спаѓаат и подземните води, но само оние "од кои се добиваат корисни минерални
суровини и геотермална енергија, како и подземните води во врска со рударската
технологија и гасовите кои притоа се јавуваат".

Исто така, во вториот став од првиот член на овој Закон, јасно е истакнато дека
"одредбите на овој Закон не се однесуваат на експлоатацијата на песок, чакал и
камен од коритата на водотеците, напуштените корита, гребените и од бреговите
на природните водотеци, природните и вештачките акумулации и од реони загрозени
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од ерозија кои не содржатпримеси на други корисни минерални суровини.". Овој вид
на експлоатација е предмет на Законот за води.

Co чл. 61 и 62 од Законот за рударство, исто така е предвидено и преземање на
соодветни мерки за заштита на водата и животната средина во текот на изведува-
њето на рударските работи.

Во Законот за геолошки испитувања, "подземните води и изворите на геотермална
енергија", претставуваат минерални суровини.Тој термин, во контекст на истражу-
вањата на нивното создавање и резервите, не пречи, бидејќи нема влијание на упра-
вувањето со водите што е предмет на Законот за води.

Во чл. 4 од Законот за комунални дејности кој е во надлежност на Министерството
за градежништво ("Сл.весник на СР" бр. 16/97), под вршење на комунална дејност,
меѓу другото, се смета и: "пречистување и дистрибуција на водата" како и "пречис-
тување и одведување на атмосферските и отпадните води". Притоа, под пречисту-
вање и дистрибуција на водата се подразбира: "собирање, преработка, односно, нре-
чистување на водата и испорака на водата до корисниците, со водоводна мрежа до
мерниот инструмент на потрошувачот", а под пречистување и одведување на атмо-
сферските и отпадните води се подразбира:"собирање и отстранување на отпадните,
атмосферските и површинските води од јавните површини со канализација, одводни
канали, дренажи или на некој друг начин, нивно пречистување и испуштање од мре-
жата, одржување на канализационата мрежа, каналите, сливниците и др. објекти за
отстранување на водите, чистење на септичките јами, како и собирање на искорис-
тените води од приклучоците на потрошувачите на уличната мрежа и одведување
со канализациона мрежа, пречистување и испуштање од мрежата".

Во врска со претходно наведените ставови, во членот 4 од Законот за водите е
пропишано дека под водостопански објекти се сметаат и "објектите за користење
на водите: акумулации, зафати, пумпни станици, резервоари, магистрални канали
или канали со објекти, постројки за подготовка на вода за пиење и др", како и "објекти
за заштита на водата:главни колектори за довод на отпадните води до постројките
за нивно пречистување, постројки за пречистување на отпадните води и објекти за
одведување на отпадните води".

Без оглед на тоа што одредени ставови во Законот за комунални дејности и
Законот за водите се однесуваат на слична или иста проблематика, во поглед на
надлежностите тие не се во колизија, туку се комплементарни. Всушност, грижата
на секое комунално претпријатие е да обезбеди вода за пиење и санитарна вода,
како и прифаќање и евакуација на употребените и атмосферските води, за корисни-
ците на одредено урбано подрачје. Притоа, комуналните претпријатија не се обвр-
зани ниту пак можат да водат грижа за пошироката стратегија во врска со водо-
снабдувањето и канализирањето на отпадните води на поголеми подрачје или за
републиката како целина.Таа обврска, стратегиско-билансна, во врска со потребите
и заштитата на водата за пошироко подрачје или за целата Република, е во надле-
жностна Министерството за водостопанство.

Врз основа на сето ова, на ниво на Републиката, се врши и финансирање на при-
марните објекти за водоснабдување (зафати, пумпни станици, постројки за подго-
товка на водата, главни доводи и примарни резервоари) и објектите за канализирање
(главни колектори до уредите за пречистување на отпадните води, самите објекти и
колектори од објектите до рецшшентот).

Финансиската поддршка од републичкиот буџет за наведените објекти изнесува
30%, а за брани со акумулации во функција на повеќенаменско користење на водата
и до 70% од пресметаната вредност.
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Одредени колизии или судири на интереси се јавуваат во случај на преклопување
на надлежностите на ист простор. Така,"водното земјиште" и однесувањето на него
е пропишано со Законот за води и е во надлежност на водостопанството, а исто така
и според Законот за шуми ("Сл.весник на PC" бр. 46/91), користењето на земјиштето
под шуми е во надлежност на шумарството.

Проблемот околу користењето и однесувањето на таков простор уште повеќе се
усложнува со различните имотни односи. Всушност, тие земјишта можат да бидат
државна, општествена или приватна сопственост, така што усогласувањето на
интересите понекогаш претставува сериозен проблем.

Министерството за здравство досега нема донесено ниту еден акт во врска со
користењето и заштитата на водите.

Одредени правилници кои се однесуваат на стандардите за квалитетот на водата
и заштитата на изворите на вода, се донесени (врз база на Законот за води) од
страна на Секретаријатот за здравство и социјална политика, со согласност со Се-
кретаријатот за водостопанство, шумарство и земјоделство, односно правилници
донесени од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопан-
ство и Министерството за здравство и заштита на животната средина. Тука се иста-
кнуваат следните битни правилници:

- Правилник за хигиенската исправност на водата за пиење ("Сл.весник на PC"
бр. 42/98)

- Правилник за начинот на одредување и одржување на зоните и појасите на
санитарна заштита на објектите за снабдување со вода за пиење ("Сл.весник на
РС",бр.ЗЗ/78)

- Правилник за опасни материи во водата ("Сл.весник на СРС", бр.31/82)
- Правилник за условите кои мораат да ги исполнат претпријатијата и другите

правни лица кои вршат одредено испитување на површинските и подземните
води, како и испитување на квалитетот на отпадните води ("Сл.весник на PC",
бр.4/94)

3. ПОВАЖНИ ПРОПИСИ ДОНЕСЕНИ ВРЗ БАЗ A HA 3 АКОНОТ
3 А ВОДИ И ДРУГИ СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ

Во продолжение се наведуваат поважните прописи (освен претходно посочените),
донесени врз основа на Законот за води кои, пред се, се однесуваат на проблемите
на користењето и заштитата на водите:

- Уредба за класификација на водите и Уредба за класификација на водотеците
("Сл.весник на СРС", бр.5/68)

- Правилник за начинот на испитување и минималниот број на испитувања на
квалитетот на отпадните води ("Сл.весник на СРС", бр.47/83)

- План за заштита на водата од загадување ("Сл.весник на PC", бр.6/9Ј)

Освен овие прописи, треба да се наведат и следните стратешки документи:
- Водостопанска основа на Република Србија
- Правилници и методологија за изработка и водење на катастар за високите

брани, поројните токови, концентрираните загадувачи на водата, како и катастар
на објектите за заштита од поплави;

- Правилници и методологија за изработка и водење на водостопанскиот биланс
и одредување на гарантираниот минимален проток на вода;
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- План за управување со водниот режим;
- Правилник за одредување на МДК ефлуентот;
- Правилник за начинот на испитување на квалитетот на водата и др.

Тоа значи дека користењето и заштитата на водата не можат да се разгледуваат
без претходно да се дефинираат расположливите водни ресурси по количество и
квалитет, без определени корисници, нивната потреба и структура на потрошувачка,
просторната распространетост, карактеристиките и начинот на евакуација на от-
падните води, како и техно-економските услови за обезбедување на потребите за
вода, пречистување на отпадните води и општата санитација на околината.

4. ЗАКЛУЧОЦИ

- Водата е една од основните компоненти на животот, па затоа е разбирлива
огромната грижа за неа.

- Користењето на водите, заштитата на квалитетот на водата и заштитата од
штетното дејство од водите се многу зависни области и категории, така што е
невозможно, целосно точно, поединечно да се разгледуваат.

- Co водите, како со единствен ресурс, мора да се управува рационално,интегрално
и комплексно, со цел за нивно зачувување и унапредување како и за оптимален
севкупен општествен развој.

- Co Законот за водите, изработен од Министерството за земјоделство,шумарство
и водостопанство, а донесен во согласност со Уставот на Република Србија,
опфатени се сите активности, мерки и односи во областа на користењето на
водите, заштитата на водите и од водите, начинот на вршење на водостопанските
дејности, нивното организирање и финансирање.

- Некои прописи кои се однесуваат на водите, дадени во законите на другите
министерства, треба да се сметаат за комплементарни или како дополнителен
придонес во уредувањето на односите на планот на користењето и заштитата
на водите.

- Без соодветни стратешки определби и верификувани решенија, како и без аде-
кватна регулатива, не е можно рационално да се уредат односите во областа на
користењето и заштитата на водата.

- Co соодветни измени и дополнувања треба да се отстранат одредени неусогла-
сувања или нејаснотии што постојат во постоечките законски прописи за водата.

- Неопходно е да се иновираат одредени прописи кои се на сила, a ce со постар
датум .

- Во постоечките закони јасно се одредени целите и одговорностите, па затоа
може да се каже дека законската регулатива е адекватна.

- Воочените помали недостатоци, поради недоволната меѓуресорска соработка,
повеќе се плод на субјективност и немаат влијание на генералното спроведување
на законската регулатива.

- Во новонастанатите општествено-економски услови, се очекува водата, како
единствен ресурс, да добие поголемо значење преку новата законска регулати-
ва, а во согласност со препораката на ОН : "Водостопанството треба да се тре-
тира како клучна инфраструктура низ чиј развој се реализираат сите стратешки
планови за развојот на земјата".
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SELECTED ASPECTS OF ENVIRONMENTAL
PROTECTION IN POLAND

1. INTRODUCTION MK0300086

Environmental deterioration in Poland particularly in 1970's, was a result of an incorrect
investment policy and indifferent attitude to the principles of the preservation of nature.

Water resources, as part of the environment were affected accordingly. Shortage in water
recources is caused by deterioration activity of the industrial, the progressing urban develop-
ment, overcousumption caused by low prices of water and low status the legislation connected
with the natural environment.

The European integration processes going on make it necessary to adapt the Polish stand-
ards and technological sollutions in the sphere of the environmental protection to the standards
required by the European Union. The destroyed natural environment cannot secure l iving at a
relatively high standard. Hence the concept of ecological safety based on the conviction that
„there is no high quality of life without a high quality of the surrounding environment" has more
followers.

The main purpose of this paper is to describe the nature and scope of water pollution in
Poland with an emphasis on current threats to water quality, with achievements in last decade
and background of other European countries.

2. DOMESTIC AND INDUSTRIAL WASTEWATER

About 87% of water returns to the surface reservoirs. In Poland the surface waters are fed
with 9.8 km3 of sewage. 83% of this volume is industrial sewerage and the remaing proportion is
delivered by households. A majority of this quantity of industrial sewage belongs to „conven-
tionally pure" cooling waters. The amount of cooling water is equal to some 7.0 km3 which makes
up approximately 71.5% of total sewage.

In spite of relative purity of cooling waters they pose a real danger for surface waters.
After discharging cooling waters raising of water temperature in the receiving water body is

observed. It is the main reason of for deterioration of the oxygen conditions and speeds up the
eutrophication processes. Remaining amount of sewage (2.4 kmVyear) requires treatment. This
especially concerns municipal sewage (1.7 km3). Most of the sewage (90%) is treated insuffi-
ciently including 37.9% treated mechanically. Limits of nutrients discharged into sensitive re-
ceiving water bodies decreted by Ministry of Environmental Natural Protection Resources and
Forestry from 5 November 1991 is the main reason for growing amount of sewage treated bio-
logically especially with improved removal of biogenic elements (Fig.l), from 0.04 km3 in 1995
year to 0.35 km3 in 1998.
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Table 1
Amount of industrial and domestic sewage discharged to surface waters in Poland in 1998

(Protection of Environmental, GUS 1999)

Designation : • ,;•• •'" ''". Amount(km3) , ' , ;

; Total 9.8

cooling waters (conventionally pure) 7.0

discharged from industry ' :' ', : . '
- requiring treatment 2.8'

- industry 1.1
- domestic 1.7
Treated sewage „ 2.4
-mechanically 0.9

--chemically '• ' ' ' 0.15' , > •
-biologically - .1.6 ,• 0
-with improved nutrients removal 0.35

Untreated sewage . . . . . . 0.4 ,, ,

3 -

2 - I I I I I
— -

^ •̂ - - p - - -

1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

years

ntreated sewage mecanically

П treated sewage biological

sewage untreated

03 treated sewage chemically

Dtreated sewage with imroved nutrients removal

Fig. 1. Treated sewage in period from 1970 to 1998 in Poland

In Poland outlet criteria for small wastewater treatment plants are reati vely high comparing to
other countries. The water consumption rate is generally low in small communities. The sewage
is therefore relatively concentrated, and thus require very effective technology to reduce sus-

pended solids (SS), BOD as well as nutrients. The volume of domestic and industrial sewage has
been falling over the last six years (by about 7%). The reasons include recession as well as more
rational water consumption by the industry and by household, which has been enforced by
legal and economic factors. Amount of untreated sewage is decreased too. In 1985 year was 1.3
km3 wheras in 1998 was 0.4 km3.

Currently there are around 5,000 wastewater treatment plants in Poland of which approximately

35% deal with industrial sewage and 29% with sewage producted by households. Some 5% serve
small enterprises. About 300newWWTPs were opened each year in period 1990-1997 (Fig.2).

Most of industr ia l eff luent requiring treatment is produced by fuel industry (about 0.6 km3/
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year) including some 20% of untreated sewage.
Discharged mine waters carry about 104 tons of salts/day to surface waters. The average

concentration of salts in mine waters is approximately 10,000 g/m3.

500 -,

400 •

300 -

200 -

100 -

435

392

1980 1985 1990 1992 1994 1996 1997

(•total П inclusive of biological treatment plants |

Fig. 2. Number of sewage treatment plants handed over for use per year

In 1998 out of 3028 large working factories 1212 posesed sufficient WWTPs and 1669
discharged untreated sewage. From this group 376 of factories discharged sewage to surface
waters.

One of the must serious issues is the st i l l untreatated sewage which is produced by large
contributors. Only 43% of sewage produced by 42 largest Polish cities is treated by biological
methods.

Out of among 833 towns and cities possessing sewerage systems, 10.5% (88) lack wastewater
treatment plants (WWTPs). Of the reamaining towns 10% either have inadequate treatment
facilities due to the hydraulic overload or provide only mechanical treatment. Only 20.2% of
people in this cities is serviced by treatment plants equiped with the improved nutrients e l i m i n a -
tion systems.

The agricultural regions of Poland is inhabited by approximately 30% of the country's popu-
lation and these areas also contribute significantly to water pollution problems. It is estimated
that about 1 km3 of wastewater in these regions is discharged to surface and groundwaters, only
7% is treated (Protection of Environmental, GUS 1999).

However, instalation of water supply system in the countryside, to eliminate water use from
dug wells, has increased wastewater production. During the last twenty years the number of
rural households provided with such systems has increased four times. About 80.4% of v i l lages
population use water supply systems including 45.8% from communal water supply systems
34.6% frome individual water supply systems.

However the removal of produced sewage from this households by sewerage systems
ecompasses only about 8.5% of population of villages only 1.5% of them is treated b io log ica l ly
and 0.3% is treated only mechanically. WWTP with high removal of biogenic substances
ecompasses only 1.2% of population of villages. Despite this the length of sewerage system in
rural areas has grown 3.6 times in last eight years (Fig.3).

Due to the scattered housholds in the countryside, instalation of a central sewarage system
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can be hardly regarded as the optimal solution of the problem (Szpindor et al, 1999). Instead
individual severage systems wil l be constructed.

Another difficulty characteristic of rural areas is uneven hydraulic flow of sewage. Therefore
treatment facilities characterized by ceratain inertness are preferable.

Average annual of fertilizer used in the agriculture in Poland is equal to 138 kg/ha. It is less
than the European average of 192 kg/ha. Nevertheless, Poland remains the main polluter of the
Baltic, with respect to the total nutrient load, with approximately two-thirds orginating from
farming. Also groundwater pollution occures locally because of animal waste overuse or due to
unadequate management of sewage in individual farm.
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Fig. 3. Total length of sewerage system in rural area in Polnad

3. WATER CONTAMINATION IN POLAND

Poland has a water qual i ty monitoring programme, designed to assess current water qua l i ty
and trends in 30,000 km of rivers and over 300 lakes (Koblak-Kalinska 1992). The qua l i ty classi-
fication of water in Poland is based on Regulation of the Ministry of Environmental Protection,
Natural Resources and Forestry (1991), which define water purity according to specific physical
- chemical and biological criteria.

Class I waters are good for human consumption and food processing uses. Class II waters
are applicable for animal consumption and human recreation (water sport practising-and public
bathing), and class III waters are used only for irrigation and general industrial purposes.

Based on combined criteria in 1998 year no monitored rivers ful f i l led class I standarts, 0.3%
met class 11,21.3% met class III whi le 78.4% (did not even met class III). Changes of river quality
in the years 1964 - 1998 based on the physical - chemical criteria are presented in Fig.4.

Trends show a tenfold drop in the proportion of stream and river of class I and decreasing
length of rivers which don't ful f i led criteria of any classes.

Among all rivers in Poland, the two largest, the Vistula and the Oder, are of special interest as
they discharge almost 90% of Poland's pollutant load to Baltic Sea.

In the Vistula, changes in water qua l i ty have been investigated carefully for over 40 years.
Analys i s of physical-chemical data shows increasing degradation of the river u n t i l the 1990's,
when a sl ight improvement was observed (M'kinia et al, 1996). The degradation was especially
evident in the late 1970's and the early 1980's when all monitored waters were classified at level
III or below. Since the mid - 1980's the length of both class III and „out of class" waters increased.
In 1991, 77.6% of Poland's rivers failed to meet even class III criteria, but dissolved substances
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characterizing salinity, such as chlorides and sulphates, have a crucial impact on this classifica-
tion.

In Poland there are over nine thousand lakes with areas of 1 ha or more. Most lakes are
threatened by eutrophication, and approximately 300 serve as receiving bodies for municipal
and industrial wastewaters.

Among 115 lakes monitored in 1997 only 6 (9.2% of the monitored lakes volume) met drinking
water standarts (class I), 34 (49%) were suitable for receational use (class II), and 27 (23.5%) were
below the etablished standarts.
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Fig. 4. Changes of river quality in the year 1996-1998 on the
physical-chemical criteria

4. POLAND ON THE BACKGROUND OF OTHER EUROPEAN COUNTRIES

The level of contamination of the major Polish rivers is s imilar to that recorded in European
countries. This is despite the lower rate of industrial waste processing. It is equal to 56% in
Poland as compare to 80% in Europe. Also too little is recycled and just a fraction is neutralised.

However the issue which needs urgent attention is the sewage treatment. Despite 300 new
WWTPs being opened each year the problem remains open.

Issue concerning environmental protection has been considered as a problem area in Po-
land's negotiation with European Commission. Special attention is paid to implementation of
regulations concerning drinking water, municipal WWTPs and surface water contamination.
The goals are to reduce water intake by the industry, to bui ld new sewage treatment plants and
sewerage systems. The new legislation would speed up changes in the country since the Euro-
pean laws are more strict than the Polish legislation. One of the requirements posed by theEUis
the setting up of biological treatment plants in addition to mechanical and chemical plants in all
settlements with over 2,000 residents.

Poland is to apply for a 10-year delay period in accepting the European Union standarts
applicable to the purity of industrial and m u n i c i p a l waste once the country joins the Union (the
expected date is January 1st, 2003).

In order not to pay high penalties for water contamination new owners of formerly state-run
companies use preferential loans to finance new filters. Subsidies and penalties which are also
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available to local authorities resulted in halving the volume of untreated sewage in the last 10
years (Placzynski, 1999).

Poland spends about 2.1 mid euro per year on environmental projects. This represent ap-
proximately 3% of the GDP and is one of the highest ratios in Europe. Expenditure for environ-
mental protection represents over 6% of the investment outlay in the national economy.

However, the state contribution does not exceed 6% and equals the amount of EU s support
funds. Environmental project are mainly financed by environmental protection funds, compa-
nies and local authorities.

REFERENCES

1. Koblak-KalinskaE( 1992): Problems of water protection against pollution. Gospodarka Wodna
10:267-274 (in Polish).

2 M'kinia J, Dunnette D, Kowalik P (1996): Water pollution in Poland. European Water
Pollution Control 6 (2): 26-33.

3. Placzynski A (1999): A report on environmental protection in Poland. The Times,
no5 (71) May 1999:12-13.

4. Protection of Environmental GUS (1999), (in Polish).
5. Regulation of the Ministry of Environmental Protection, Natural Resources, and Forestry,

5 November 1991, concerning waters classification and conditions required for wastewater
discharged to water and ground. Dziennik Ustaw, 116/1991 poz.503 (in Polish).

6. Szpindor A, Wierzbicki K, Obarska-Pempkowiak H (Eds.),(1999): Constructed wetlands
systems. IBMER, Warszawa, pp.94 (in Polish).

278


