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ВОВЕД
Според законските прописи за прекатегоризација на рудните резерви член 51
став 4 од Законот за Минерални суровини од една страна, како и промената
на геолошкиот состав и количините на опалската бреча од наоѓалиштето
„Спанчево - 2” од Чешиново - Кочанско од друга страна, се пристапило кон
изработка на Елаборат за прекатегоризација на рудните резерви имајќи ја во
предвид и најновата геодетска снимена состојба на површинскиот коп од 06.
12. 2013 год .
Друштвото за неметали „Опалит” од Чешиново - Кочани има Договор за
концесија за експлоатација на минералната суровина - опалска бреча од
наоѓалиштето кај с. Спанчево издадено од страна на Владата на Република
Македонија - Министерството за економија бр. 0308 - 96 од 08.11.2007 год. за
период од 30 год.
Како изведувач на истражните работи и како изготвувач на елаборатот за
прекатегоризација
на
рудните
резерви,
е
ангажирана
фирмата
“ГЕОИНЖЕНЕРИНГ - М” ДООЕЛ Скопје. Ангажманот е извршен од страна на
фирмата имател на концесија за експлоатација на минерална суровина
опалска бреча „Опалит” од Чешиново - Кочани.
Врз основа на добиените резултати од сите досегашни извршени
истражувања и испитувања е пристапено кон изработка на Елаборат за
прекатегоризација на рудните резерви. Цел на изготвувањето на Елаборатот
е да се даде приказ на добиените резултати од изведените детални геолошки
истражувања, обработка на добиените податоци и пресметка на резервите на
опалска бреча во рамките на доделeниот концесиски простор од страна на
Министерството за економија на Република Македонија.
Површината на истражно-експлоатацискиот простор даден во договорот за
концесија изнесува околу 0,4185 km2 и е со неправилен облик.
По извршените детални геолошки истражувања, се пристапува кон изработка
на Главен рударски проект за експлоатација на минерална суровина опалска
бреча од наоѓалиштето кај село Спанчево, општина Облешево. Треба да се
изработи Главен рударски проект за експлоатација на опалска бреча со
годишен капацитет од 120000 t. Предвидено е да има 265 работни денови во
годината, а работата да се одвива во 1 смена.
Проектот е изработен на основа на Договор помеѓу Друштвото за
проектирање и инженеринг “Рудплан” - Струмица како изготвувач, и фирмата
„Опалит” од Чешиново - Кочани како нарачател на работите.
Главниот рударски проект ќе се изработи во согласност со важечките Закони,
прописи и стандарди со примена на дисконтинуирана технологија односно
подготовка на минерална суровина (минирање), товарање и транспорт на
минералната суровина до постројката за дробење и сепарирање.
Минералната суровина опалска бреча во потполност ги исполнува условите
за примена во индустријата за цемент, како додаток во клинкерот, за
подобрување на силикатниот модул.
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Теренот опфатен со концесијата за експлоатација има неправилна форма а
неговата површина изнесува 0, 4185 km2 и е ограничено со следните точки и
координати:
Табела бр.1 – Контурни точки на концесискиот простор „Спанчево“
Координати
Контурна
точка
x
y
Т1
4642112
7608362
Т2
4642300
7608203
Т3
4642430
7608390
Т4
4642556
7608470
Т5
4642444
7608372
Т6
4642840
7608561
Т7
4642644
7607740
Т8
4641896
7607894
Површина на концесискиот простор Р = 0,4185 [Km2]
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ОПШТ ДЕЛ
1.0

ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА И КОМУНИКАЦИИ

Наоѓалиштето на опалска бреча „ Спанчево - 2” се наоѓа 15 км југозападно од
Кочани, во непосредна близина на с. Спанчево. Ги зафаќаат крајните делови
на Осоговските планини и почетокот на Кочанската котлина.
Морфологијата на теренот е одраз на геолошкиот состав на градбата кои го
чинат, како и тектонските карактеристики кои делувале.
Теренот благо прераснува од Кочанската котлина во ридест дел веднаш над
с. Спанчево и достигнува надморска висина од 471 м кај локалноста Црн Врв ,
потоа кај Граматски Рид 517 м и Средо Брдица 467 м .
Поволните климатски услови кои се одликуваат со благи зими и долги и суви
периоди во лето, есен и пролет, како и поволните конфигурациски услови,
овозможуваат континуирана експлоатација на опалската бреча од
наоѓалиштето.
Саобраќајните врски со наоѓалиштето и преработувачките капацитети се
доста поволни и овозможуваат комуникација со сите центри во Република
Македонија.
1.1 Морфолошки и хидролошки карактеристики на наоѓалиштето
Теренот кој е предмет на интерес, преставен е со разлика на висина од 85,00
м, каде најниската кота е на надморска висина од 450,00 м а највисоката на
кота од 570,00 м. Експлоатацијата на опалската бреча се одвива од кота 460
до кота 550 м.
Хидрографијата на овој терен е слабо изразена. На јужниот дел од
експлоатациониот простор, поточно североисточно од истражна дупнатина Б 15 се јавува издан со количина на вода од 0,5 - 1,0 лит / сек и е непресушен
през целата година. На истиот издан има изработена каптажа за снабдување
на рудникот со вода. Источно од Спанчевачки рид на околу 1,0 км се јавува
потокот Волтиње кои во летниот период има незнатна количина на вода.
На 8,0 км од с.Спанчево поминува реката Брегалница која е едина во овој
регион од поголеми водени артерии.
1.2

Климатски прилики

Климатските прилики на наоѓалиштето каде се врши експлоатација се
такви што условуваат топли и долги лета, а кратки и благи зими. Врнежи од
снег не се јавува од долготраен карактер и во големи талози. Просечната
о
температура во зимскиот период се движи околу 5 под нулата, а во летниот
о
период максималната температура достигнува до 40 . На овој начин постојат
реални услови да се врши експлоатација на рудникот низ целата година .
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1.3 Сообраќајни врски
СообраЌајните врски за наоѓалиштето се поволни, од причина што постои
асфалтиран пат од с. Чешиново до наоѓалиштето „Спанчево - 2“ преку с.
Спанчево во должина од 5,0 км. Има одредена делница од 1.0 км која е во
лоша состојба каде патот е оштетен, и ќе треба негово санирање. Од с.
Чешиново во должина од 1,5 км има асфалтиран пат кој се поврзува со
регионалниот пат Кочани - Штип. На овој начин комуникациските прилики се
доста поволни, бидејќи минералната суровина - опалска бреча се утовара и
транспортира во камиони директно до крајните потрошувачи .
Со постоењето на железничка станица Соколарци која се наоѓа на
железничкиот крак Кочани - Штип - Велес, во голем дел се олеснува
транспортирањето на минералната суровина до крајниот потрошувач.
1.4 Населеност на експлоатациониот простор
Поблиската околина околу наоѓалиштето „ Спанчево - 2” се карактеризира со
густа населеност. Постојат повеќе селски населби како што се: с. Спанчево, с.
Соколарци, с. Бања, с. Облешево, с. Уларци и др. Како поголема градска
населба на 15 км северозападно од наоѓалиштето.
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2.0 ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАОЃАЛИШТЕТО
2.1 Геолошка градба
Основни литолошки карактеристики кои го сочинуваат геолошкиот профил во
непосредната околина на наоѓалиштето се делувијалните наслаги како
најмлади седименти, потоа опалски бречи, вулкански туфови и бречи,
агломеративни андезитски бречи како пирокластичен материјал и андезити.
Може да се каже дека овие вулкански творевини се продукт на вулканска
активност со значајно голема количина на пирокластичен материал и се
застапени на крајните јужни делови на Кратовско - Злетовската вулканска
област.
Хорбленда - аугит - биотит андезити ( αhb ) се најстари карпи кои ја
изградуваат целата околина на рудното тело. Се одликуваат што се јавуваат
во вид на изливни и преливни плочи и маси . Тоа се бречоидни цврсти карпи
кои имаат сиво - зеленкаста до темно - зеленкаста боја . Тоа доволно зборува
дека овие карпи се формирани како резултат на ладење на површинскиот дел
на лавата која течела, и при тоа цврстата корка која се формира се крши како
резултат на движење на течната лава испод нив. Парчињата од цврстата
лава се тркалаат и се мешаат со течната лава и даваат бречаста структура.
Структурата е холокристаласта - порфирска. Во основната маса се јавуваат
како фенокристали на плагиокласи, хорбленда, аугит и биотит. Основната
маса е ситнозрна и делимично искристализирана. Изградена е од ситни зрна
на плагиоклас, а поретко се приметуваат вулканско стакло, тридимит,
магнетит, лимонитска материја и др. Дебелината на овие маси се движи од 10
до 60 м .
Агломеративни андезитски бречи ( ωbа ) ја чинат основата на рудниот слој
изграден од опалска бреча и вулканските бречи и туфови. Исто така ги
зафаќаат и околните делови на рудното тело. Составени се од необработени
парчиња на андезит. Хаотично се расфрлени во основната маса, која е
составена од вулкански пепел и зрна од искршени минерали. Се забележува
дека андезитите кои влегуваат во состав на бречите како фрагменти се
алтерисани. Воглавном се изменети боените состојци. Парчињата на
агломеративната бреча се заоблени или субзаоблени и се јавуваат во
неправилна форма и концентрична градба. Одредени фрагменти на
површината имаат шуплини добиени како резултат на брзо ладење.
Структурата на андезитот кои ги изградува фрагментите е холокристаласта.
Го изградуваат следните минерали: плагиоклас, олигоклас - андезин,
пироксен - аугит, хорбленда и поретко биотит. Како врзиво послужиле
вулканските туфови кои имаат светло зеленкаста нијанса. Големината на
фрагментите е рамномерна и се движи од 50 до 70 мм најчесто, а може да ги
има и во поголема форма .
Вулкански бречи и туфови ( Ѳvb ) се јавуваат на целото истражувано
подрачје односно експлоатационен простор. Се појавуваат непосредно преку
агломеративните бречи. Големината на фрагментите е испод 4 мм во
пречник. Се стратификувани и оцвснати. Се изградени од вулкански пепели и
парчиња со различита големина од неколку милиметри до неколку десетина
сантиметри.
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Се јавуваат во слоеви кои имаат неправилни форми. Застапени се на
северната страна кај Граматски Рид, како и западната страна од
наоѓалиштето кај дупнатини Б - 29 , Б - 23 и Б - 21. Ако го пратиме рудниот
слој од северозапад кон југоисток, ќе забележиме дека вулканските туфови се
јавуваат на површина, а потоа непосредно под слојот на опалските бречи и се
расчленуваат на неколку прослојци кои прстесто навлегуваат во слојот на
опалската бреча и го дели на повеќе прослојци, и во континуитет слоевите од
вулкански туф се застапени до средината на рудното тело, поточно до
профилската линија Д – Д’, а потоа слојот од вулкански туф исклинува.
Дебелината на слојот од вулкански туф е нерамномерен и се движи од 4 м, 7
м, 10 м до 15 м .
Туфовите имаат витрокластична до литокристалеста псамитска структура со
голем процент на здробени зрна. Се јавуваат неконсолидовани и
консолидовани врсти на туфови. Консолидованите туфови ги изградуваат
фрагменти и основна маса или матрикс. Фрагментите преставуваат
опализирани андезити со реликна порфироидна структура, во која можат да
се видат бившите фено кристали на кисели плагеокласи, амфиболи и
пироксени кои хидротермално се изменети, односно силификовани.
Матриксот на туфовите воглавном го сочинуваат минерали од кристална и
стаклесто - аморфна фаза. Минерали од кристалната фаза се застапени:
кристобалит, тридимит, стишовит, калцедон, каолинит и серицит. Кај
неконсолидованите туфови немаме појава на опалитизација и се крипто
кристаласти, односно хиалински.
Наместа во туфовите се забележуваат и топчести појави на концентрично
распаѓање, каде во средниот дел се јавува парче од матичната карпа андезит, додека концентрично околу него се кристалокластичен андезитски
туф, со алтерисани состојци. Пречникот на овие топчести појави се движи од
10 до 30 см.
Неконсолидованите туфови се застапени на крајните северни и западни
делови од наоѓалиштето, кои се со бела боја, доста се ронливи и лесни.
Консолидованите туфови се јавуваат и се во контакт со слојот од опалската
бреча, или непосредно до него. Значи, претрпеле хидротермални промени,
или се продукт на топлотна промена. На непосредните контактни на туфовите
со опалската бреча се формирани исто така опализирани туфови. Како
корисна минерална суровина ќе бидат третирани консолидованите вулкански
туфови, односно опалитизираните туфови и ќе бидат предмет на пресметка
на рудните резерви.
Опалски бречи ( bоp ) го изградуваат најголемиот дел од истражуваниот,
односно експлоатираниот простор. Формира неправилно рудно тело кое има
димензии по подолгата оса од 550 м , а по пократката оса од 385 м и е
зафатен простор од 21 ха . Ако го посматраме регионално теренот на
поширокото подрачје сметајЌи ги при тоа и појавите на опалска бреча од
наоЃалиШтето „Спанчево - 1” кои завземаат димензии на рудното тело 540 м
по подолгата оска и 400 м по пократката оска, а се оддалечени едно рудно
тело од друго на растојание од 350 м, Ќе констатираме дека во поблиската и
подалечната околина не постојат појави на опалска бреча во поголеми
размери. И ако се јавуваат ги има во слоеви од неколку метара до 5 м
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дебелина.
Рудното тело на опалска бреча од наоѓалиштето „Спанчево - 2” се јавува во
леЌеста неправилна форма чие простирање е северозапад - југоисток со пад
o
од 5 кон југозапад. Дебелината на слојот на опалската бреча е во
континуитет нерамномерна и се движи од 10 до 25 метара.
Опалската бреча при удар е доста крта, има остри ивици, масен сјај и
стаклест изглед, како и школкаст пресек. Тектонски доста е предиспонирана
со многубројни прслини во различити правци, што ја прави нестабилна на
одрони после минирањето и подолго изложена на надворешни влијанија.
Вкупнната дебелина на продуктивниот слој (опалска бреча и опализирани
туфови) се движи од 15 до 45 метара, што значи дека е нерамномерно
застапена како по простирањето исто така и по падот во наоѓалиштето.
Делувијални седименти ( d )
Се најмлади творевини и го покриваат површинскиот дел од теренот. Се
застапени на јужниот дел од рудното тело на просторот каде се јавуваат
двата дола. Се застапени преталожени глини со примеси на парчиња од
агломеративни бречи, потоа туфна и опалска бреча.
2.2 Тектоника на наоѓалиштето
Испитуваниот терен како е нагласено припаѓа на Вардарската геотектонска
единица. Во рамките на оваа единица се издвојува Кратовско - Злетовската
тектонската структура и Теранско - Нивичанскиот грабен. Кратовско Злетовската структура се одликува со дисјунктивна тектоника. Истата
влијаела врз формирањето на оваа област, и има свој допринос врз
изливањето на ефузивните карпи, кои во кратки интервали се повторувале и
дале разноврсни карпи. Главните руптури имаат правец на простирање
северозапад - југоисток, кои се пресечени од помлади руптури и налегнуваат
нормално на нив. Хидротермалните раствори ги користеле овие руптури и
допринеле во оруднувањето од една страна, како и во метасоматските
промени во околните карпи. Тектонската активност кај ова наоѓалиште се
карактеризира со поголем интензитет. Застапени се прерудни и пострудни
тектонски структури, од типот на дисјуктивна тектоника. Утврдени се два
раседи на источната страна од наоѓалиштето на контактот измеѓу опалската
бреча со агломеративните бречи и се меѓусебе паралелни. Имаат правец на
простирање северозапад - југоисток како и главните руптури кои ги има на
Кратовско - Злетовската вулканска област. Утврден е уште еден расед на
јужната страна со правец на простирање исток - запад.
2.3 Опис на рудното тело
Морфолошките карактеристики на појавувањето на опалската бреча, односот
со туфовите и околните карпи (агломеративните вулкански бречи) како и
нивната дебелина, може да се согледа од изработената конструкција на
геолошките профили - попречни и надолжни, како резултат на добиените
податоци од изведените истражни дупнатини и спроведеното геолошко
картирање на наоѓалиштето.
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Опалската бреча која се јавува во заедница со опализираните туфови и бречи
се јавува во еден неправилен слој кој ја прати конфигурацијата на
палеорељефот формиран од агломеративните андезитски бречи. Дебелината
на слојот се движи во просек од 10 до 25 метара. Генерално може да се
констатира дека североисточните и југозападните страни на рудното тело се
поткренати и имаат помала дебелина, во однос на средниот дел каде
дебелината на опалската бреча е поголема и достигнува дебелина до 25 м.
о
Слојот се простира од северозапад кон југоисток со пад на агол од 5 кон
југозапад.
Слојот на опалска бреча лежи на поголем дел во просторот врз вулканските
туфови кои се стратификувани и на одредени делови силификовани
(опализирани), а во помала мера дирекно налегнува врз агломеративните
вулкански бречи. Границата измеѓу опализираните бречи и вулканските
туфови е јасна, а е утврдено само на еден дел постепени премини. Опалската
бреча заедно со вулканските туфови лежат преку агломеративните вулкански
бречи кои ја сочинуваат подината.
Ако го пратиме слојот на опалската бреча од северозапад кон југоисток ќе ги
констатираме следните состојби: вулканските туфови ја зафаќаат севкупната
површина на наоѓалиштето и лежат преку агломеративните бречи, во
почетокот се неизменети а се јавуваат во крајните делови на рудното тело.
Потоа преминуваат во опализирани туфови како резултат на извршените
хидротермални промени кои се одликуваат со поголема концентрација на
гасовите. Во централните делови на рудното тело се јавуваат опалските
бречи кои се резултат на интензивна нова фаза на силификација како
резултат на хидротермалните раствори кои биле богати со водена пареа.
Оваа зона зафаќа површина од 370 м x 270 м односно 99 900 м2. На овој
начин се формирани опалските бречи кои се со висок содржај на SiО2 до 80%
и се наоѓаат во аморфна состојба. Поред силификацијата се јавува и
лимонитизација која се јавува во неколку слоја од по 20 см .
2.4 Генеза на наоѓалиштето
Наоѓалиштето на опалска бреча „Спанчево - 2” е вулканоген тип и е продукт
на вулканска активност.
Кратовско - Злетовската вулканска област како посебна тектонска структура
во состав на Вардарсаката геотектонска единица за време на плиоцен квартер се случиле на повеќе наврати вулкански активности каде се
формирани разни пирокластични материјали од туфови, бречи, игнимбрити
како и ефузивни карпи од андезит. Најпрво се формирани вулканските туфови
кои се по состав андезитски и имаат дебелина од 150 - 200 м. Потоа има
изливи на лави и формирани сливови и плочи од хорбленда - аугит - биотит
андезити, а лежат преку андезитските туфови. Со поновата вулканска
активност се формирани андезитските бречи во кои има изливи од андезити
и завршува со формирање на игнимбрити. Во нашиот случај просторот на
кои се јавува опалската бреча, фрагментите на бречите се заоблени и
формираат агломерати. Во почетокот на плеистоценот се формираат на овој
простор туфови и туфни бречи со дебелина од шеесетина метара. Во
покасната фаза на плеистоценот вдолж одредени руптури со правец на
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простирање североисток - југозапад на оддалеченост од 800 - 1 000 м од с.
Спанчево каде се констатирани, настанало до интензивирање на
хидротермалните раствори во туфовите и туфните бречи на кои е извршено
хидротермална промена од силификација и формирање на опалски бречи и
опализирани туфови. Слојот од туфови и бречи не е опфатен подеднакво со
силификација, и затоа се јавуваат и стерилни зони. Растворите во почетокот
биле богати со водена пареа, а покасно преовладуваат волативите.
Староста на опалската бреча се вбројува како плеистоценска .
Од извршените минералошки испитувања, се гледа дека фрагментите и
матриксот целосно се опализирани со присуство на калцедон и финозрнеста
маса на глиновита материја кои се пигментирани со лимонит .
Према генетските карактеристики, големината и сложеноста на обликот на
опалските бречи со туфовите, а по критериумите на Правилникот за
класификација и категоризација на цврстите минерални суровини и водење на
евиденција за нив, ова наоѓалиште се вброи во прва група.
2.5 Хидрогеолошки карактеристики
Во непосредната околина на истражниот простор, се застапени следните
литолошки формации: делувијалните наслаги како најмлади седименти,
потоа опалски бречи, вулкански туфови, агломеративни андезитски бречи
како пирокластичен материјал и андезити.
Вулканските творби се продукт на вулканска активност со голема количина на
пирокластичен материал и се застапени на крајните јужни делови на
Кратовско - Злетовската вулканска област.
Од хидрогеолошки аспект, во поширока околина на истражниот простор се
застапени следните типови на издани, според структурниот тип на порозност:
- збиен тип на издан, развиен во карпи со интергрануларна порозност;
- пукнатински тип на издан, развиен локално, во карпи со пукнатинска
порозност во приповршинските делови, во зоните на испуканост;
- условно водонепропусни и безводни средини.
Услови за формирање на издани
- збиен тип на издан
Збиен тип на издан, е формиран во квартарните (делувијални) седименти
со интергрануларна порозност. Овие седименти се застапени главно во
приповршинските делови на истражниот простор, и имаат можност за
циркулација и акумулација на подземни води на овој терен, со слаби до
средни филтрациони карактеристики, односно во нив постојат поволни услови
за формирање на збиен тип на издан со слободно ниво на подземна вода.
Според ХГ функција, овие седименти преставуваат ХГ колектор. Збиен тип на
издан е формиран во следните литолошки членови:
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Делувијални седименти (д); меѓузрнска порозност, слаба водопропусност и
водоносност, (класа 11), издашност на поедини објекти - бунари Q=0,5–2,0 l/s.
- пукнатински тип на издан
Пукнатински тип на издан, развиен делумно и претежно локално во
приповршнските делови на теренот, во карпи со пукнатински тип на
порозност, во зони на поинтензивна испуканост како што се: плеистоценски
карпи (на истражниот простор преставени со опалски бречи, вулкански
туфови, агломеративни андезитски бречи како и пирокла - стичен материјал.
Овие седименти може да имаат наместа пукнатинска, ретко меѓузрнска
порозност но преовладува пукнатинската во однос на интергрануларната
порозност, и во нив може да се формира пукнатински тип на издан со
слободно ниво на подземна вода, имааат слаба водопропусност и
водоносност (класа 21), водопроводност на средината Т=15–50 м2/ден, и
издашност на поедини објекти - бунари Q=0.5–2.0 l/s, издашност на извори
Q=0.05–0.5 l/s, ретко повеќе.
Во нив може да се формира пукнатински тип на издан со слободно НПВ, кога
во подина имаме послабо водопропусни компактни, цврсти ефузивни карпи,
кои се бариера на циркулацијата на подземните води.
Во хидрогеолошки поглед, према нивното залегање и местоположба во однос
на околните литолошки формации, овие седименти, имаат претежно улога на
хидрогеолошки колектор.
Прихранувањето се врши преку директна инфилтрација на врнежите кои
паѓаат директно на нив, преку инфилтрација на водите од поширокиот слив
после дождови директно по површината на теренот или пак претходно се
инфилтрирани во околните карпи (најчесто делувиумот) по пат на подземен
доток од соседна издан.
Дренирањето на оваа издан се врши преку бунари (дупчени а во поголем дел
копани) кои се користат за потребите на локалното население. Длабината на
овие бунари изнесува главно до 10 м, ретко до 20 м, а издашноста се движи
најчесто од Qb=0.5–2 l/s ретко повеќе:
Дренирањето се врши исто така и преку гравитационо - контактни или
преливни извори на контактите со карпи со послаби филтрациони
карактеристики со издашност околу Qi=0.05–0.5 l/s.
Осцилациите на НПВ се сезонски и се во тесна врска со врнежите.
Правците на движење на подземните води го следат падот на теренот, и се
скоро идентични со правците на протекување на површинските води.
- условно водонепропусни и безводни средини.
Овде спаѓаат покомпактните делови од андезитите и останатите цврсти карпи
застапени на истражниот простор. Тие се компактни, неиспукани, и во нив не
постојат услови за циркулација и акумулација на подземна вода-издан.
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Тие се многу слабо водопропусни и водоносни до условно водонепропусни и
безводни, со улога на ХГ изолатор.
2.6 Инженерско геолошки карактеристики
Опалските бречи заедно со вулканските опализирани туфови од
наоѓалиштето „Спанчево - 2” , припаѓаат на масивни карпи врзани со туфен
материјал, кои се порозни и подложни на ерозија.
Развиени се различити ориентирани пукотински системи во опалските бречи.
Истите се тектонски предиспонирани и на удар со чук се откршуваат во
поситни парчиња. Затоа е многу важно да се има во предвид овој момент во
делот на отворените етажи и косини на кои се врши експлоатација, како и при
поставеноста на системот на минирање на минските дупнатини.
Вообичаено геотехничките карактеристики на
опализираните туфови ги имаат следните вредности:

опалските

бречи

и

1. Јакост на притисок во сува состојба
p = од 53 - 110 МPа
2. Запреминска

тежина

g = 1,68 - 2,35 гр/сm3
3. Жилавост
4,7 - 9,0 %
4. Абање по BOHME
Ка = 16,8 - 28,0 сm3 50 сm2
2.7 Методи на истражување
За истражување на наоѓалиштето се применети следните
проспекциски истражувања и детално геолошки истражувања.
Фазата на
запознавање
согледување
локација за
работи.

методи:

проспекциските истражувачки работи имала карактер на
на наоѓалиштето на опалска бреча во пошироки размери и
на геолошката градба. Оваа фаза овозможила и избор на
вршење на понатамошни детални геолошко - истражувачки

Во втората фаза, односно во фазата на деталните истражувачки работи,
опфатени се следните методи:
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Геолошко картирање кое е извршено во 1982/83 год на просторот на кои
денес Друштвото за неметали ДООЕЛ Опалит од Чешиново има концесија за
експлоатација на опалската бреча, во мерка 1 : 1 000, со кои се разврстани
литолошко - структуралните промени на теренот.
- Потоа е извршено лоцирање и снимање на истражните дупнатини;
- Изведување на истражни дупнатини;
- Картирање на јадрото извадено од истражните дупнатини;
- Земање на проби од слојот на опалската бреча и опализираните туфови;
Во фазата на експлоатацијата на опалската бреча на површинскиот коп
редовно е вршено геодетско снимање и која состојба е ажурирана на
геолошките профили.
Истражните дупнатини се поставени по истражни профилски линии.
Растојанието измеѓу секоја истражна дупнатина изнесува 50 до 60 метри.
Оваа истражна мрежа задоволува рудните резерви да се бројат во Б
категорија. Длабочината на истражните дупнатини е во зависност од
длабината на навлегувањето во андезитските агломеративни бречи, но
секогаш се дупчело до длабочина од 19,50 м, а има дупнатини кои имаат и
помала длабочина.
2.8 Опис на извршените работи
Со извршените детални истражувања е зафатено површина од 21 hа. Во
периодот на изведувањето на деталните истражувачки работи се издупчени
вкупно 36 истражни дупнатини, или 687,40 м. Од кои 566,30 м се во оруднета
зона - опалска бреча, 65,70 м во опализирани туфови и туфни бречи а 55,40 м
е надупчено во агломеративни бречи. Покасно во 2001 година се издупчени 6
истражни дупнатини западно од дупнатините Б/23 , Б/29 и Б/32 во просторот
каде се искартирани опализирани туфови и бречи .
2.9 Интерпретација на добиените резултати
На основа извршените истражувачки работи - длабинско дупчење, потоа
геолошко картирање на теренот и изведениот материјал од дупчотините,
допринесе да се изврши интерпретација на појавата на опалска бреча во
просторот и се изработат надолжни и попречни геолошки профили на
наоѓалиштето.
Во глобала може да се каже дека опалските бречи се јавуваат заедно со
туфовите и туфните бречи. Нивните меѓусебни граници се јасни како по боја,
исто така и по минералошкиот состав. Го третираме како еден корисен слој.

Друштво за проектирање и инженеринг во рударството геологијата и животната средина „Рудплан“ – Струмица

14

ГЛАВЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ОПАЛСКА БРЕЧА ОД НАОЃАЛИШТЕТО „СПАНЧЕВО - 2“, ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО

2.10 Испитување на квалитетот
2.10.1 Методи на опробување
За да се осознае квалитетот на корисната суровина, во нашиот случај
опалската бреча, се земени проби од јадрото на издупчениот материјал
добиен преку истражното дупчење. Дупчено е со гарнитура РГВН ударно
ротационо со помош на воздух и честичките се изнесувани на површина каде
се и прифаќани. Пратена е промената на структурата на материјалот и
соодветно на тоа е земана проба. Бидејќи опализираните туфови и бречи
заедно со опалските бречи се експлоатираат како корисна минерална
суровина се земани проби заедно и од едниот и од другиот материјал.
Опробано е по една проба од секоја дупнатина. Има случаеви кога
материјалот е еднореден и како таков е земан за анализирање. Земени се
проби и од агломеративните бречи. Количината на земениот материјал на
секоја проба во просек се движи од 3 до 5 кг. На тој начин вкупно се земени 36
проби, што значи земени се по една проба од секоја дупнатина, или е
опробана должина на јадро од 637,50 м, Што учествува со 92.74 % од
вкупната издупчена метража.
2.10.2 Резултати од лабораториските и технолошките испитувања
На земените проби од изваденото јадро се извршени понатамошни третмани
за согледување на квалитетот на опалските бречи, односно хемиски
испитувања. Овие испитувања се извршени од страна на стручната служба на
„Опалит”, каде има своја лабараторија. Испитувањата се вршени на
поединачните проби. На табела бр. 2.1 се прикажани добиените резултати
од извр[ените хемиските испитувања на опалските бречи.
Табела бр. 2.1
Поединач.
проби
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SiО2
74,06
79,92
87,50
85,49
80,70
53,46
79,92
84,50
74,95
51,80
52,70
57,10
70,36
81,70
78,92
88,40
83,17
80,94
56,40

Оксиди%
Fе2О3
4,68
2,34
3,97
3,55
4,33
6,39
2,34
2,97
5,75
32,15
5,53
6,74
5,96
3,33
3,34
3,97
2,20
3,93
4,75

Al2О3
12,81
7,54
2,15
2,92
10,06
20,13
7,54
5,15
12,60
4,50
16,05
22,32
14,80
9,06
6,50
2,25
4,52
6,03
15,73

CаО
0,99
0,79
0,99
059
0,99
0,79
0,99
0,59
0,79
0,99
-

G.Z.
8,43
7,00
4,29
4,81
5,66
15,51
7,00
5,29
6,00
9,50
18,72
9,36
5,32
4,66
8,04
4,29
6,63
5,65
16,30

SО3
-

S
-

Cl
-
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

87,30
78,40
73,95
79,70
89,40
80,93
68,6о
69,50
86,40
69,60
78,82
74,40
73,95
74,82
76,60
71,36
78,30

4,66
5,25
6,75
5,55
3,56
2,20
6,43
7,40
4,97
5,44
3,48
9,20
5,70
7,32
4,44
4,96
5,35

2,82
6,35
1,60
9,05
1,92
8,90
10,00
9,10
2,25
2,92
7,50
6,40
2,65
5,77
4,00
13,80
7,25

0,69
0,99
0,90
0,98
0,75
0,69
1,05
0,79
-

1,79
6,22
6,10
4,66
2,69
6,50
10,73
9,76
4,29
10,66
7,10
6,25
6,10
8,65
10,40
5,22
6,32

-

-

-

-

Како минимални среден содржај на SiО2 за опалската бреча е усвоен да
изнесува 65,00 %. Поголемите вредности над 65 % на SiО2 се земени во
предвид за пресметка на средниот содржај на квалитетот на наоѓалиштето.
Просечниот среден содржај на наоѓалиштето е пресметан по метадата на
средна аритметичка средина, бидејќи немаме поголеми остапувања на SiО2.
Просечниот среден содржај на квалитетот
наоѓалиштето „Спанчево - 2” изнесува:
SiO2
Al2О3
FeО2
СаО
G.Z.

на

опалската

бреча

за

78,79%
6,65%
4,60%
0,42%
6,33%

Исто така се извр[ени хемиски испитувања на опализираниот туф од земените
проби на истражните дупнатини Б - 29 / 1 и Б - 29/ 2 и добиените резултатите
се идентични како и на опалската бреча, каде SiО2 се движи од 75,88% до
79,88%, потоа Al2О3 е застапен од 8,34% до 5,97%, а Fe2О3 од 2,26% до
2,86%.
2.10.3 Оцена на резултатите од испитувањата на квалитетот
Согласно добиените резултати од хемиските и минералошките испитувања ,
може да се даде оценка дека опалската бреча од наоѓалиштето „Спанчево - 2”
од Чешиново, поседува високи вредности на SiО2 преку 78%, Al2О3 е присутен
изнад 6,5% и ја прави опалската бреча многу квалитетна, како и отсуство на
штетни примеси. Хемискиот состав на опалската бреча како што може да се
согледа, го одредува неговиот минералошшки состав. Опалските бречи
воглавном се составени од аморфен кварц и содржината на SiО2, е доста
висок и изнесува од 68,00% до 89%. Присуството на хлориди и сулфати не е
утврдено. Железниот оксид одговара со својата застапеност и се движи од
2,20 до 9,20%.
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Од друга страна имајЌи ги во предвид и високите вредности на физичко механичките карактеристики на опалската бреча, може слободно да кажеме
оти можат да најдат примена во градежната индустрија како материјал за
изработка на слоеви: насип, постелка и тампонски слој за локални патни
правци (атест од извршени испитувања на опалска бреча од страна на
Градежен Институт „Македонија” од Скопје). Потоа може да најде примена
како пластичен малтер во градежната индустрија, бидејќи е силикатен
материјал, одреден временски период за оваа намена е користен од страна
на фирмата „Адинг” од Скопје.
Денес, како резултат на поседувањето на поволни својства на минералошкиот
состав на опалската бреча, нејзината кршливост на удар и поволните хемиски
својства има широка употреба за производство на цемент. Оваа суровина
денес ја користат цементарата „Усје” од Скопје, како и цементарата „Шар” од
Генерал Јанковиќ од Косово.
2.11 Пресметка на рудните резерви
На основа добиените податоци за големината на рудните површини од
попречните геолошки профили, растојанието измеѓу два геолошки профила и
волуменската тежина, извршена е пресметка на рудните резерви.
Пресметаните рудни резерви на опалска бреча за наоѓалиштето
„Спанчево - 2“ изнесуваат 1 819 244 тона од А, Б и Ц1 категорија со состојба
од 31 декември 2013 год. преставуваат билансни резерви, односно
прекатегоризација на рудните резерви. Застапеноста на рудните резерви по
категории е прикажана на табела бр. 2.2
Табела бр. 2.2
Категорија

Рудни резерви
(т)

Процентуална застапен.
(%)

А

213 377

11,73

Б

610 325

33,55

Ц1

995 542

54,72

А + Б + Ц1

1 819 244

100,00

Извршена е пресметка на рудните резерви на јаловината, односно на
вулканските туфови кои преставуваат некорисна минерална суровина.
Вкупните маси на вулканските туфови се: 99679 m3.
Може да се согледа дека јаловината учествува со мал процент во однос на
утврдените рудни резерви на корисна суровина.
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3.0 ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОВРШИНСКИОТ КОП
Основни параметри кои беа земени во предвид при ограничувањето на
површинскиот коп се:
-

истраженоста на лежиштето,
квалитетот и дебелината на корисната суровина,
катастарските граници на поедини парцели на просторот,
конфигурацијата на теренот и
степенот на досегашната експлоатација на наоѓалиштето.

Површинскиот коп „Спанчево“, во согласност со монтан-геолошките услови, е
проектиран да биде висински коп.
Геометриската форма на проектираниот површински коп овозможува складно
развивање на експлоатациските етажи во план и длабочина.
Експлоатациското поле, т.е. површинскиот коп „Спанчево“ има неправилна
форма и истиот е ограничен помеѓу точките: Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6 и Е7
прикажани на прилогот бр. 2 и 3.
Граничните точки на експлоатационото поле на ПК кои ја дефинираат
неговата форма, дадени се во табела бр.3.
Табела бр.3
Точка

Координати

x
y
E1
4641896
7607894
E2
4642644
7607740
E3
4642767
7608257
E4
4642612
7608386
E5
4642404
7608352
E6
4642300
7608203
E7
4642112
7608362
Површина на експлоатационото поле Р = 0,3735 [Km2]
Површината на експлоатациското поле е Р = 373536,805 [m2] = 37,35 [ha].
Должината на периметарот на експлоатациското поле е L = 2652 [m].
3.1 Конструкција на завршните граници на копот
Завршните граници на површинскиот коп „Спанчево“ се констатирани
графички врз основа на пресметаните вредности на елементите на копот и
користејќи податоци од работењето на истиот коп.
Површинскиот коп, односно неговата графичка конструкција на завршната
контура е извршена со помош на подолжни профили дадени во прилгот бр. 6,
конструирани на меѓусебно растојание од 55 m, со дно на копот на кота 450, и
самата конструкција на копот е дадена во прилог бр. 6.

Друштво за проектирање и инженеринг во рударството геологијата и животната средина „Рудплан“ – Струмица

18

ГЛАВЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ОПАЛСКА БРЕЧА ОД НАОЃАЛИШТЕТО „СПАНЧЕВО - 2“, ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО

3.2 Елементи на копот
Во елементи на копот се вклучени: висината на етажите, работната косина на
копот, завршната косина на копот и ширината на работната и завршната
берма на површинскиот коп, а се одредени врз основа на добиените
геолошко-геотехнички податоци и податоците добиени од слични површински
копови.
Во границите на површинскиот коп „Спанчево“, формирани се 8 (осум)
експлоатациски етажи, а висината на експлоатационите етажи е во функција
од досегашната експлоатација на наоѓалиштето од техничките карактеристики
на опремата за дупчење, геомеханичките карактеристики на наоѓалиштето на
опалитска бреча, сигурноста при работењето и брзината на напредувањето
на откопните фронтови.
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4.0 ГЕОМЕТРИСКА АНАЛИЗА НА ПОВРШИНСКИОТ КОП
4.1 Висина на етажите и поделба на површинскиот коп по висина
Во технолошкиот процес на експлотација, површинскиот коп Спанчево е
поделен на 8 етажи, и тоа Е-450, Е-460, Е-475, Е-490, Е-505, Е-520, Е-535 и
Е-550.
Висината и бројот на етажите се во функционална зависност од:
-

Досегашната експлоатација на наоѓалиштето,
условите на залегнивање на корисната суровина,
технолошкиот процес на експлотација, како и од
интезитетот на развојот на рударските работи, односно потребната
динамика на откопување.

Зависноста на висината на етажата (H) од дупчачко минерските параметри
ориентацоионо може да се провери по следната формула:
H =(

Qe
Pе

+ Lч − Lп ) sin α

Каде се:
Qe - количина на експлозив во една м.д
Pe - количина на експлозив во м’ дупнатина
Lч - должина на чепот на м.д
Lп - должина на продупчување
α - агол на дупчење
H =(

88
+ 3,5 − 0,66) sin 70° = 15,3
6,5

Н = 15,0 m
4.2 Ширина на работните етажи
Ширината на работните етажи е во функционална зависност од работните
операции што се одвиваат на истите, а тоа се:
- дупчење и минирање
- утовар на изминираниот матрејал
- транспорт на утовараниот материјал
Транспортот на опалитската бреча ќе се врши со камиони, па минималната
работна површина на етажите се одредува по следната формула.
Каде се:

Вмин = Вман + Х (м’)
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Вман - манипулативна (маневарска) ширина на просторот за камион
Х - ширина на соборениот материјал после минирањето
Големината на просторот за минирање е зависна од минималниот радиус
(Rмин) на камионот и сигурносното растојание од трасата по која се движат
камионите до горната ивица на етажата (b).
Вман = 2Rмин + 2b (m)
Rмин = 7,0 м (за МАЗ - 503А)
Растојанието на трасата на патот до горната ивица на етажата (сигурносно
растојание) зависи од физичко-механичките карактеристики на материјалот,
односно од стабилноста на етажната косина.
Вман = 2 х 7 + 2 х 2,5 = 19 m
Вмин = 19 + 12 = 31 m

Слика 3.1 - Ширина на работната површина
4.3 Проверка на аголот на дупчење α = 70°
Проверката е извршена по реализација за аголот на уривање α1

tgα 1 =

σ 2 + 2 ⋅ c ⋅ tgϕ
σ1

Каде се:
c - кохезија, с = 25 t/m²
 - агол на внатрешно триење (36°)

σ 2 =  x H = 1,9 x 15 = 28,5 t/m²
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σ 1 = 0,2 x σ 2 = 0,2 х 28,5 = 5,7 t/m²
28,5 + 2 × 25 × tg 36 
= 3,372 ≈ 74
5,7

tgα 1 =

α1 > α

односно

74о > 70о

Аголот на дупчење (α) односно работниот агол на етажата е правилно
одреден за висина на етажата Н=15 м, и обезбедува сигурност при работата.
4.4 Агол на завршната косина на површинскиот коп
При површинското откопување на корисната минерална суровина, многу е
важно да се обезбеди стабилна косина на бокот на откопот за целиот период
на експлоатација. Нарушувањето на стабилноста е опасно за работниците,
предизвикува големи материјални штети со што се оневозможува и планската
работа и е потребно прилично долго време за отстранување на лабилните и
срушени маси.
Одредувањето на аглите е во функција на повеќе влијателни фактори од кои
како позначајни се:








Физичко-механичките особини на минералната суровина,
Големината и обликот на површинскиот коп,
Видовите и облиците на ослабените површини,
Хидрографијата на наоѓалиштето,
Векот на траење на површинскиот коп,
Димензиите на копот, длабочината и неговата форма,
Надворешното оптоварување на копот и др.

Аналитичката метода е изведена врз основа на формулата за пресметка на
генералниот агол на завршната косина на копот β:
k

tgβ =

∑H
2

k

∑ H ⋅ ctgα + ∑ B

zav

2

каде се:
Bzav – ширина на завршната берма, ΣBzav = 230 [m], (профил 1 – 1’)
H – висина на етажата, H = 15 [m],
о
α – агол на етажата, α = 70
се дефинира аголот на завршната косина.
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tgβ =

115
= 0.4228
115 ⋅ ctg 70 o + 230

β = 23

о

Врз основа на овие вредности се правени анализи на експлоатациските
резерви и минималниот коефициент на сигурност на завршната косина.
Заради максимална сигурност, направена е анализа на стабилноста на
завршните косини на копот.

Слика 3.2. Завршна косина на површинскиот коп „Спанчево“
4.5 Ширина на етажната берма во завршна косина на површинскиот коп
Завршната ширина на етажата всушност е појасот што е склон на
зарушување. Неговата ширина е резултат од висината на етажата и аглите на
челото и бокот на откопот.
z = H ⋅ (ctgβ − ctgα ) [m],

каде се:
H – висина на етажата, H = 15 [m]
β – агол на завршната косина на бокот на копот (за критичните етажи од
профил 1 – 1’, β = 58º
α – агол на косината на челото на етажата, α = 70º.
z = 15 ⋅ (ctg 58 − ctg 70) = 15 ⋅ (0.645 − 0.364) = 15 ⋅ 0.281 = 4.215 = 5 [m]

Се усвојува z = 5 [m]
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4.6 Пресметка на стабилноста на површинскиот коп по методот на H.
Hoek и J. W. Bray
Според методот на H. Hoek и J. W. Bray, факторот на сигурност за потполно
дренирана косина изнесува:
c
25
=
= 1,6508
γ ⋅ H ⋅ tgϕ 2,07 ⋅ 15 ⋅ tg 36
каде се:
φ – агол на внатрешно триење (36°),
c – кохезија, c = 25 t/m2,
γ – зафатнинска маса на опалската бреча, γ = 2,07 t/m3.
tgϕ
0,726
= 0,19 ⇒ F =
= 3,82
F
0,19
F = 3,82 > Fs = 1,3
Врз основа на добиените резултати, може да се заклучи дека косините се
генерално стабилни. Имајќи ги предвид резултатите добиени со анализата
како и однапред дефинираните критериуми за избор на оптималните
елементи за конструкција на копот, како логичен избор се наметнуваат
следните параметри: етажа со висина H = 15 m, агол на етажата α = 70° и агол
на завршната косина на копот β = 23°. Оптималните конструктивни елементи
на копот детално се елаборирани во продолжение.
Согласно членот 58 од Правилникот за техничките нормативи на
површинската експлоатација на наоѓалиштата на минерални суровини (Сл.
лист на СФРЈ бр. 4/79), потребно е пред отварањето на површинскиот коп
„Спанчево“ да се провери геотехничката стабилност на косините на објектите
за експлоатација на копот и завршните косини.
4.7 Проверка на стабилноста на работните и завршните косини
Проверката на стабилноста на работните и завршните косини на
површинскиот коп извршена е врз основа на проектираните геометриски
параметри и геомеханичките карактеристики на работната средина.
c = 25 (t/m3)
o
 = 36
g = 2,07 (t/m3)
Анализата на стабилноста на работните и завршните косини е вршена со
примена на методата на Цимбаревиќ
4.7.1 Анализа по метода на Цимбаревиќ
Стабилноста за одредена висина на етажа, со утврдени наклони, се добива со
помош на образецот:
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h1 =

2 × K 1 × sin α × cos ϕ
α −ϕ
sin 2 (
)
2

(m)

Каде се :
α – агол на косината
 - агол на внатрешно триење
Поради сигурност, во изразот за одредување на оптималната висина на
етажата, се воведува односот:

K1 =

K max 12.08
=
= 6,04 (m)
2
2

Каде е :
K max =

C

γ

=

25
= 12,08 (m)
2,07

Оптимални висини за наклон на етажа од 70
α = 70
 = 36

о

о

о

h70 =

2 × 6,04 × sin 70 o × cos 36 o 2 ⋅ 6,04 ⋅ 0,939 ⋅ 0,809
=
= 107.95 (m)
o
o
0,085
2 70 − 36
sin (
)
2

h70 = 108 (m)
Бидејќи h70 > H односно 108 > 15 може да се смета дека работниот наклон од
о
етажна висина 15 m, и агол од 70 задоволува.
Оптимални висини за наклон на завршна косина од 23
α = 23
 = 36

о

о

о

h23 =

2 × 6,04 × sin 23o × cos 36 o 2 ⋅ 6,04 ⋅ 0,391 ⋅ 0,809
=
= 293.93 (m)
o
o
0,013
2 23 − 36
sin (
)
2
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H23 = 294 (m)
Бидејќи h23 > ΣH односно 294 > 115 може да се смета дека завршната косина
о
од висина 115 m и агол од 23 задоволува.
4.8 Пресметка на масите во ограничениот простор
Ограничувањето на површинскиот коп за опалитска бреча „Спанчево“ е
извршено врз основа бараните количини на минералната суровина,
геометриските параметри на проектиранииот систем на површинска
експлоатација, физичко-механичките карактетристики на работната средина и
специфичностите на микролокалитетот.
Посебно внимание при ограничувањето на површинскиот коп е посветено на
проектирањето на геометриски складни етажи, со чија експлоатација ќе се
создадат оптимални услови за реализирање на планираната динамика на
откопување.
Геометриската форма на проектираниот површински коп треба да обезбеди
услови за комплетна сигурност на копот.
4.9 Пресметка на експлоатациските резерви на корисната минерална
суровина во границите на површинскиот коп
Пресметката на експлоатациските резерви на минералната суровина во
Главниот рударски проект ќе се дадат по метода на подолжни рударски
профили, дадени во прилогот бр. 7, а пресметаните резерви се дадени во
табелите бр. 3.3 и 3.4.
Пресметката на масите на минералната суровина што треба да се откопаат
по етажи, односно експлоатациските резерви, се пресметани со компјутерски
планиметриски метод, односно со паралелни профили на растојание од 55 m
(AutoCAD). Профилната линија 4 – 4’ е оддалечена 13 метри југозападно од
о
точката Е2 од границата на експлоатационото поле, со азимут од 133 .
Добиените резултати од пресметката се дадени во табелите во продолжение:
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Табела 3.3
Етажа 550
Профил

Површина
2
(m )

11-11’

-

10-10’

-

9-9’

-

8-8’

106

1-1’

57

2-2’

-

3-3’

-

4-4’

-

5-5’

-

6-6’

-

7-7’

-

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

12

636

81,5

55

4483

28,5

32

912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкупно:

6031

Етажа 535
Профил

Површина
2
(m )

8-8’

390

1-1’

219

2-2’

-

3-3’

-

4-4’

-

5-5’

-

6-6’

-

7-7’

-

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

195

41

7995

304,5

55

16747

109,5

49

5366

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкупно:

30108
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Етажа 520
Профил

Површина
2
(m )

8-8’

682

1-1’

308

2-2’

157

3-3’

-

4-4’

-

5-5’

-

6-6’

-

7-7’

-

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

341

47

16027

495

55

27225

232,5

55

12788

78,5

24

1884

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкупно:

57924

Етажа 505
Профил

Површина
2
(m )

8-8’

626

1-1’

718

2-2’

647

3-3’

109

4-4’

53

5-5’

528

6-6’

787

7-7’

-

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

313

42

13146

672

55

36960

682,5

55

37538

378

55

20790

81

55

4455

290

55

15977

657,5

55

36163

393,5

55

21642

-

-

-

Вкупно:

186671
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Етажа 490
Профил

Површина
2
(m )

8-8’

560

1-1’

493

2-2’

603

3-3’

174

4-4’

377

5-5’

1468

6-6’

1103

7-7’

667

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

280

19

5320

526,5

55

28958

548

55

30140

388,5

25

21367

275,5

25

15152

922,5

55

50738

1285,5

55

70703

885

55

48675

333,5

40

13340

Вкупно:

284393

Етажа 475
Профил

Површина
2
(m )

8-8’

583

1-1’

380

2-2’

496

3-3’

0

4-4’

1215

5-5’

619

6-6’

1364

7-7’

1221

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

291,5

9

2624

481,5

55

26482

438

55

24090

248

25

6200

607,5

25

15188

917

55

50435

991,5

55

54533

1292,5

55

71087

610

46

28083

Вкупно:

278722
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Етажа 460
Профил

Површина
2
(m )

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

-

-

-

264,5

40

10580

406,5

55

22358

322

55

17710

180

42

9900

-

-

-

-

-

-

473

44

20812

473

41

19393

8-8’

-

1-1’

529

2-2’

284

3-3’

360

4-4’

-

5-5’

-

6-6’

-

7-7’

946
Вкупно:

100753

Етажа 450
Профил

Површина
2
(m )

8-8’

-

1-1’

252

2-2’

898

3-3’

201

4-4’

-

5-5’

-

6-6’

-

7-7’

-

Средна
2
површина (m )

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

-

-

-

126

17

2142

575

55

31625

549,5

55

30223

100,5

6

603

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вкупно:

64593
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Експлоатациските резерви со пресметаната јалова маса се дадени во табела
3.4.
Табела 3.4
Етажа

Вкупна
зафатнина
(опалска бреча и
јаловина)

Вкупна
зафатнина во
тони

[m ]

[t]

3

550
535
520
505
490
475
460
450
Вкупно

6031
30108
57923
186671
284392
278722
100752
64593

1009192

12483
62324
119902
386409
588692
576954
208557
133706
2089027

Врз основа на рударски профили (Прилог бр. 3 и 7) и табеларни пресметки
(Табела бр. 3.3 и 3.4,) пресметани се вкупните количини на минерална
суровина од 1009192 m3 ц.м. или 2089027 t.
Сo коефициент на искористување на резервите од 90%, односно коефициент
на експлоатациони губитоци од 10% пресметани се вкупните експлоатабилни
резерви на минерална суровина:
Qекс = Q x µiѕк = 1009192 х 0,9 ≈ 908273 m3 ц.м.
Врз основа на податоците добиени од досегашните експлоатациони работи,
јаловината во лежиштето процентуално е застапена од 5%.
Земајќи го во предвид овој податок, количината на корисна компонента во
ограничениот површински коп изнесува:
Q кк = Qекс x µкк = 908273 х 0,95 = 862859 m3
односно
Qкк = 862859 х γv = 862859 x 2,07 = 1786118 t
Qjал = Qекс - Qкк = 908273 - 862859 = 45414 m3 ц.м.
4.10 Век на експлоатација на опалитска бреча во границите на
површинскиот коп
Со оглед на тоа што зафатнинската маса на опалитска бреча е 2,07 t/m3
(според последните испитувања на опалската бреча во ГИМ), вкупните
резерви изразени во кубни метри цврста маса 862859 [m3 ц.м.] и во тони
1786118 [t], како и векот на експлоатација се прикажани во ова поглавје.
Спрема проектната задача, предвидено е годишниот капацитет на рудникот
да изнесува:
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Qгод = 120.000 тони опалска бреча или
Qгод = 58.000 m3 опалска бреча
Врз основа на пресметаните количини на корисна суровина во границите на
ПК и планираниот годишен капацитет на рудникот, векот на експлоатација
изнесува:
N eksp =

Qkk
1786118
=
= 15
Q god 120.000

Nексп = 15 години
4.11 Анализа на работното време и капацитетот на рудникот
За реализирање на планираниот годишен капацитет на рудникот од 120,000
t/год предвидени се 265 работни денови во годината, со едно сменско
работење во ден, по 8 работни часа во cмeна.
Годишниот фонд на работни часови изнесува:
Nч = 265 х 8 = 2120 часа
Ефективното работно време во смена е 6 часа, па годишниот фонд на
ефективни работни часови е:
Nч.е = 265 х 6 = 1590 часа
- Дневно или сменско производство на рудникот:
Qдн = 120.000 / 265 = 452 t/ден
- Часовно производство на рудникот:
Qчас = 120.000 / 1590 = 75 t/час
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5.0

ТЕХНОЛОГИЈА НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА

Технологијата за добивање на опалската бреча ги опфака следниве
технолошки фази:
- дупчење и минирање
- утовар на корисната суровина и јаловината
- транспорт на одминираниот материјал со камиони-кипери
приемниот бункер на сепарацијата, односно до јаловиштето

до

Технологијата на откопување на јаловината не е посебно обработена од
причини што јаловите прослојци се појавуваат незакономерно и во разни
количини во склоп на корисната суровина, па нејзиното издвојување ќе се
извршува во фазата на утовар.
Добивањето на руда и јаловина ќе се остварува со примена на дупчачкоминерски работи. Истите се применуваат во секоја карпа која тешко се
одвојува од нејзината примарна целина, а чиј коефициент на цврстина е
поголем од 2.
Дупчачките работи се изведуваат со цел да се направи просторија потребна
за сместување на одредена количина експлозив, а минерските за да изврши
непосредно одвојување на карпата од масивот и нејзино ситнење до
потребниот степен.
Гранулометрискиот состав на изминираната маса треба да е таков што сите
парчиња можат лесно да се товараат со товарна лопата во транспортните
средства. Ако се работи за корисна ископина на која и претстои понатамошно
ситнење, тогаш големината на најголемите парчиња треба да е усогласена со
големината на отворот на дробилката според равенката:
а = 0,8B
каде се:
а – горна гранулација на дупчењето за примарно минирање,
В – отвор на дробилката.
При изведувањето на дупчењето, за примарно минирање ќе се применува
косо дупчење под агол од 70° и пречник од 85 mm, а за секундарно минирање
ќе се користат лесни дупчачки чекани со пречник на дупчење од 30 mm. За
примарно минирање ќе се користи методот на мински дупчотини како
најраспространета и најприменлива метода на површинските копови, додека
за секундарно минирање ќе се користи комбинирана метода, полнење на
дупчотини и налепни мини.
Технолошките фази на површинската експлотација поединично се обработени
во поглавијата од точка 5 и 6.
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5.1 Дупчење и минирање во фаза на разработка на етажите
Генерално посматрано теренот паѓа под агол од 17° во правец на фронтот на
рударските работи.
По извршеното отвoрање на новата етажа, односно после изработката на
засекот на отворање, започнува откопувањето на корисната суровина.
На местата каде што е вршено експлоатација на минералната суровина а тоа
е средишниот дел од откопното поле експлоатацијата ќе продолжи со истото
темпо и начин на експлоатација.
Технологијата на добивање ќе се изведува со дупчачко минерски работи.
Ќе се дупчат вертикални мински дупнатини со должина од 15 m во два реда и
шаховски распоред.
Активирање на минската серија ќе биде моментално.

Слика 5.1 Отворање на етажа со засек
Откопувањето на новите етажи ќе се изведува од засекот на отворање за
секоја етажа. Геометријата на минските дупнатини ќе варира во зависност од
конфигурацијата на теренот и од фазата (секцијата) која што се откопува.
На овој начин ќе се откопува косината на етажата се до постигнување висина
од 15,0 m. Откопувањето ќе се врши во блокови со должина од 50 m и ширина
4х10 m.
Технолошкиот процес е поделен на четири фази, со што се постигнува
потребната висина на етажите.
Во сите фази дупчењето ќе се изведува со лафетнa дупчалкa "RGVH" со
пречник на дупчење од 85 mm.
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5.2 Засек на отворање и секции
Полнењето на минските дупнатини ќе биде со експлозив „ Амонал“ или сличен
по минерско техничките карактеристики.
Минерско техничките карактеристики на експлозивот Амонал се дадени во
следната табела бр.5.1.
Табела 5.1 Минерско технички карактеристики
Технички карактеристики
мерка

вредност

Густина на експлозивот

kg / dm3

1,03

Брзина на детонација

m / sес

4 300

Пренос на детонација

cm

7

Трауцлова проба

cm3

390

Биланс на кислород

%

+ 0,2

Волумен на гасовите

dm3 / kg

920

Топлина на експлозијата

kj / kg

4 023,5

Температура на експлозијата
Работен фактор
Притисок на детонација

о

C

2 580

kgm / kg

410 x 103
46 000
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5.2 Пресметка на дупчачко-минерските параметри во фаза на редовна
експлоатација
Дупчењето на минските дупнатини ќе се изведува со пнеуматска дупчалка од
типот „RGVH“ на производителот RAVNE со пречник на дупчење ∅ 75 mm,
или друга со слични технички карактеристики:
Технички карактеристики на пнеуматска дупчалка „RGVH“:
Вкупна маса ------------------------------------------------------------------------ 1400 kg
Должина во положба на дупчење ------------------------------------------- 4650 mm
Максимална ширина ------------------------------------------------------------- 1900 mm
Минимална висина на дупчење --------------------------------------------- 520 mm
Потрошувачка на воздух (при7,0 bara) ------------------------------------ 8,5 m3/min
Теоретска брзина на дупчење ----------------------------------------------- 6 – 12 m/h
Снабдувањето на лафетната дупчалка со пнеуматска енергија се врши со
мобилен компресор тип „ХА(S) - 175“ производ на „Atlas Copco“.
Технички карактеристики на компресорот „XA(S) - 175“:
Максимален работен притисок ---------------------------------------------- 8,5 bari
Нормален работен притисок ------------------------------------------------- 7 bari
Капацитет -------------------------------------------------------------------------- 173 l/s
Ниво на бучава ------------------------------------------------------------------- 75 dB(A)
Снага на моторот ---------------------------------------------------------------- 84 kW
Погонско гориво ------------------------------------------------------------------ дизел
5.2.1

Линија на најмал отпор

За одредување на линијата на најмал отпор ќе се користи формулата на
Лангефорс:

W =

Dd
33

ge ⋅ Eg
s⋅v⋅m

(m)

Каде се:
W – линија на најмал отпор,
Dd – дијаметар на дупнатината, (85 mm),
Eg – релативна снага на експлозивот, (1,14)
ge – густина на експлозивното полнење во минската дупнатина,
g e = 1,15

d2
Dd

2

70 2
γ = 1,15 2 1,03 = 0,8
85

ρе – густина на експлозивот во патронот, (1,03 kg/dm3)
d – дијаметар на експлозивното полнење
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s – показател на минирливоста на карпата
s = so + 0,05
s = 0,35 + 0,05 = 0,4 (kg/m3)
so – фактор на карпата, (0,35 kg/m3)
v – коефициент на вклештување на карпата при дното на минската
дупнатина, (0,95),
m – коефициент на густина на минските дупнатини
m=

a
=1
W

W =

0,8 ⋅ 1,14
85
= 3,99
33 0,4 ⋅ 0,95 ⋅ 1

(m)

Усвојуваме:
W = 4,0

(m)

5.2.2 Длабочина на минската дупнатина до хоризонталната рамнина

L=

H
15
=
= 15,96
sin α sin 70 o

(m’)

L = 16 (m’)
5.2.3 Должина на продупчување на минската дупнатина

lp = H 2 +W 2 − H

(m)

l p = 15 2 + 4,0 2 − 15 = 0,52 (m)

5.2.4

Вкупна должина на минската дупнатина
Ld = L + ln (m)
Ld = 16 + 0.52 = 16,52 (m)
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Ld = 17 (m)
5.2.5

Должина на чепот на минската дупнатина
lc = (20 – 35) Dd (m)

или lc = (0,7 - 1,0) W (m)

lc = 0,85 x 4,0 = 3,4 (m)
усвојуваме:
lc = 3,5 (m)
5.2.6

Коефициент на зближување на дупнатините за првиот ред
m=

a
W

m = 1,0 – 1,1 за карпи со средна рушивост
5.2.7

Растоjание помeѓу минските дупнатини во редот
a = m х W = 1 х 4,0 = 4,0 (m)
a = 4,0 (m)

5.2.8

Растојание помеѓу редовите од минските дупнатини
b = 0,85 х а = 0,85 x 4,0 = 3,4 (m)
b = 3,4 (m)

5.2.9

Количина на изминиран мaтеријал по минска дупнатина за првиот
ред
Q1 = а x H x W (m3)
Q1 = 4,0 x 15 x 4,0 = 240 (m3 ц.м./дуп.)
Q1 = 240 (m3/дупн.)

или

497 (t/дупн.)
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5.2.10 Количина на изминиран материјал по минска дупнатина за
вториот ред
Q2 = а x H x b (m3)
Q2 = 4,0 x 15 x 3,4 = 204 (m3 ц.м./дуп.)
Q2 = 204 (m3/дупн.)

или

347 (t/дупн.)

5.2.11 Средна вредност на изминираниот материјал пo дупнатина

Qср =

Q1 + Q2
2

Qср =

240 + 204
= 222 (m3/дупн.)
2

(m3/дупн.)

Qср = 222 (m3/дупн.) или Qср = 460 (t/дупн.)
5.2.12 Количина на експлозив по 1 m' дупнатина

Pe =

Pe =

π ⋅ De 2
4

⋅∆

(kg/m)

3,14 ⋅ 0,07 2
⋅ 1100 (kg/m)
4

Pe = 0,785 x 0,072 x 1100 = 4,23 (kg/m)
Усвоено:
Pe = 4,2 (kg/m)
-

Димензии на експлозивните патрони за амонал обичен
Пречник De = 70 ± 3 (mm)
Должина Le = 280 – 310 (mm)

5.2.13 Должина на столбот на експлозивното полнење
lep = Ld – lc (m)
lep = 17 – 3,5 = 13,5 (m)
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lep = 13,5 (m)
5.2.14 Количина на експлозив пo дупнатина
Qe = Pe x lep (kg/дупн.)
Qe = 4,2 x 13,5 = 56,7 (kg/дупн.)
Qe ≈ 57 (kg/дупн.)
5.2.15 Норматив на специфична потрошувачка на експлозив

- за првиот ред на мински дупнатини:
q eks1 =

Qe
(kg/m3)
Q1

q eks1 =

57
= 0,237 (kg/m3)
240

- за вториот ред на мински дупнатини

-

q eks 2 =

Qe
(kg/m3)
Q2

q eks 2 =

57
= 0,279 (kg/m3)
204

средна вредност
q sr =

Qe
(kg/m3)
Qср

q ср =

57
= 0,256 (kg/m3) или qср = 0,124 (kg/t)
222

5.2.16 Количина на добиен материјал со 1 м' дупнатина

Qм =

Qср

Qм =

222
= 13,06 (m3/m’) или Qм = 27 (t/m’)
17

Ld

(m3/m’)
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5.2.17 Норматив на дупчење
Nd =

Ld
(m’/m3)
Qср

Nd =

17
= 0,0765 (m’/m3) или Nd = 0,037 (m’/t)
222

5.2.18 Оптимален интервал на забавување на забавувачите

no = 2 ⋅ W ⋅

γ
qср

no = 2 ⋅ 4,0 ⋅

(msек)

2,07
= 23 (msек)
0,25

се усвојува n = 30 (msек)
5.2.19 Вкупна должина на детонаторскиот фитил за една дупчотина
l d = 0,20 + 0,30 + a + Ld = 0,20 + 0,30 + 4 + 17 = 21.5 (m)
Од тоа произлегува дека специфичната потрошувачка на детонаторски фитил
е:
l
21.5
= 0,097 (m/m3)
q df = d =
222
Qcp
Ако се земе дека за секој ред на дупнатини во просек се потребни по 1
забавувачи, а во еден ред има 10 дупнатини, тогаш специфичната
потрошувачка на забавувачи е:

qu =

0.1 0.1
=
= 0,00045
Qcp 222

(пар/m3)

Пресметаните вредности на дупчачко – минерските параметри
површинскиот коп „Спанчево“ се дадени во следната табела бр.5.2.

за
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Табела бр.5.2 Параметри на дупчење
Корисна минерална суровина
Експлозив: „Амонал“

Пречник на дупчотината ∅ - 85 mm
Експлозивно полнење ∅ - 70 mm

Влезни параметри
Ознака

Вредност

g

2,07

D

4300

I
1
II
1

Карактеристики на карпата:
Зафатнинска маса (t/m3)
Карактеристики на експлозивот:
Брзина на детонација (m/sec)

2
III

Густина (kg/m )
Kарактеристики на полнење:

ρe

1030

1
2

Дијаметар на минск. дупнат. (m)
Дијаметар на експлозивот

Dd
De

0.085
0.07

3
4
IV
1
2
3

Коефициент на збивање на експл. полн. во мин. дупн.
Коефициент на зачепување
Други карактеристики
Максимална големина на мин.парче (m)
Висина на етажата (m)
Агол на дупчење (о)

Kz
Кс

1,1
1

Dm
H
α

0.6
15
70

De
∆
Dd/De
S=64/Dmax
q

0.07
1100
1.21
106,66
0,25

W
lp

4
0,52

Ld
а

17
4

b

3,4

lc
lep

3,5
13,5

Pe
Qe

4,2
57

Qср

222

QM
Nd
no
n
m

13,06
0,076
21
30
21,5

3

Пресметани параметри
1
2
3
4
5

Дијаметар на експлоз. полн. во минската дупнат. (m)
Густина на експл. полн. во минската дупнатина (kg/m3)
Однос на дијаметарот на М.Д./Е.П.
Степен на уситнување на минираниот материјал
Специфична потрошувачка на експлозив (kg/m3)

6
7

Линија на најмал отпор (m)
Продупчување на минската дупнатина (m)

Вкупна должина на минската дупнатина (m)
Растојание помеѓу минските дупнатини во редот (m)
Растојание помеѓу редовите од минските дупнатини
10
(m)
11 Должина на чепот од минската дупнатина (m)
12 Должина на експлозивното полнење (m)
8
9

13 Потребна количина на експлозив за 1 m’ М.Д. (kg/m)
14 Потребна количина на експлозив за М.Д. (kg/дуп)
Количина на изминиран материјал по дупнат.
15
(m3/дупн)
16 Количина на добиен материјал со 1 m’ дупнат. (m3/m’)
17 Норматив на дупчење (m’/m3)
18 Оптимален интервал на забавување (ms)
19 Усвоен стандарден интервал на забавување (ms)
20 Должина на детонаторски фитил за една дупнатина
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21 Специфична потрошувачка на детонаторски фитил
22 Специфична потрошувачка на забавувачи

m/m3
пар/m3

0,097
0,00045

5.2.20 Ширина на работниот блок
Ширината, на работниот блок е во зависност од технологијата на дупчачкоминерските работи, односно од бројот на редови, од минските дупнатини и
растојанието помеѓу горната ивица на етажната косина и првиот ред на
мински дупнатини.

Слика бр.5.3. Елементи на работен блок

s=c+b
s=

W
+ b (m)
sin α

s=

4,0
+ 3,4 = 7,6 (m),
sin 70 o

s = 7,6 (m)

5.2.21 Должина на работниот блок
Должината на блокот е зависна од технологијата на експлоатација, односно
од бројот на минските дупнатини во редот.
Во зависност од конфигурацијата на теренот и припременоста на етажата,
должината на работниот блок во припремниот период ќе варира.
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При редовната експлоатација должината на работниот блок ќе изнесува:
LB = n x а (m)
LB = 10 х 4,0 = 40 (m)
LB = 40 (m)
5.2.22 Пресметување на ширината на изминираниот материјал

Слика бр. 5.4. Ширина на изминиран материјал
Пресметката на ширината на изминираниот материјал е извршена пo
следнава формула:
X = 2 ⋅ (K r ⋅

H
− 1) ⋅ s (m’)
H'

каде се:
Кr - коефициент на растрeситост, Kr = 1,35
Н - висина на етажата пред минирањето, H = 15 (m)
Н’ - висина на етажата после минирањето (0,8 - 0,9)Н
Ѕ - ширина на блокот, s = 7,6 (m)
o
α - агол на етажата, α = 70 C
β - агол на изминираниот материјал
X = 2 ⋅ (1,35 ⋅

15
− 1) ⋅ 7,6 = 10,45 (m)
12

X ≈ 11,0 (m’)
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5.2.23 Секундарно минирање
Секундарното минирање ќе се изведува само во случај кога со примарното
минирање ќе се добијат блокови со димензии поголеми од 600 mm
(лимитирано од приемниот отвор на примарната дробилка). Појавата на
негабаритни блокови ќе биде сведена на минимални граници од 5%.
Иситнувањето на негабаритните блокови ќе се врши со секундарно минирање
или со хидрауличен багер со чекан.
Минирањето ќе се изведува на еден од следниве начини:
- минирање се лепење експлозив на блокот
- минирање со кратки мински дупнатини
Примената на еден од овие два начина ќе биде условена од димензиите и
формата на блокот.
Количината на експлозивот зависи од запремината на блокот и се пресметува
по следнава формула:

Qe = q x V

(kg)

Каде се:
q - специфична потрошувачка на експлозив 0,3 - 0,35 (kg/m3)
V - запремина на блокот (m3),
Должината на дупнатините ќе биде 1/2 од дебелината на блокот, а
експдозивното полнење ќе биде 2/3 од должината на дупнатините.
При секундарното минирање на блоковите ќе има поголемо расфрлување на
парчиња на што посебно треба да се обрне внимание. Затоа за секундарните
минирања се препорачува да се употребуваат електрични детонатори
наместо детонаторски фитил.
За порационално и поекономично уситнување на негабаритните блокови
може да се употребува хидрауличен чекан монтиран на стрелата на багерот.
5.3 Верификација на капацитетот на дупчалката „RGVH“
-

Сменски капацитет
Qсм = q x T x hv (m’/смена)
Qсм = 6 x 8 x 0,75 = 36 (m’/смена)

каде се:
Друштво за проектирање и инженеринг во рударството геологијата и животната средина „Рудплан“ – Струмица

45

ГЛАВЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ОПАЛСКА БРЕЧА ОД НАОЃАЛИШТЕТО „СПАНЧЕВО - 2“, ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО

q - брзина на дупчење (m/ч), 6 m/h
Т - работни часови во смена, 8 h
hv - коефициент на временско искористување на смената, 0,75
-

Дневен капацитет
Qдн = Qсм x n (m’/ден)
Qдн = 36 x 1 = 36 (m’/ден)

каде е:
n - работни смени во ден, 1 смена
-

Годишен капацитет
Qгод = Qдн x Nгод (m’/год)
Qгод = 36 x 265 = 9540 (m’/год)

каде е:
Nгод - работни денови во годината
-

Потребен број на дупчалки
N бр.дупч =

Q потр
Q год

Каде е:
Qпотр – потребен годишен капацитет на дупчење,
Ndt – норматив на дупчење (m/t),
N dt =

Nd

γ

=

0.076
= 0.037 (m/t)
2,07

Qпотр = 120000 x Ndt = 120000 x 0.037 = 4440 (m)

N бр.дупч =

4440
= 0,46
9540

Се усвојува 1 дупчалка тип „RGVH“
Kапацитет е доволен за реализирање на планираниот годишен капацитет на
рудникот.
Хоризонталното минирање се применува за елиминирање на можните
нерамнини („нозе“) во подот на етажата кои настануваат како резултат на
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неправилното/проблематично минирање на претходното минско поле. За таа
цел се вршат хоризонтални дупчотини со длабочина до првиот ред на коси
дупчотини. Бројот и распоредот на дупчотините се одредува врз основа на
димензиите на нерамнините и очекуваниот резултат од секундарното
минирање. Конструкцијата на полнењето и редоследот на иницирањето се
одредува во согласност со процедурите за дефинирање на оптималните
параметри на минирањето. За изведување на хоризонтално дупчење може да
се користи постојната дупчачка опрема и експлозивните средства како кај
производното минирање.
Нормативи на основните материјали, енергијата и работната сила
Нормативите на основните материјали се пресметани врз основа на
специфичната потрошувачка како и препораките на производителите на
опремата.
Дупчалката тип „RGVH“ користи дополнителен погон односно приклучна
машина како утоварачот за нејзино транспортирање при минирање на
блокот и поместување на друга етажа. За поместување на дупчалката од
една дупка на друга во рамките на редот за дупчење во откопниот блок го
користи компримираниот воздух од компресорот за кој е приклучена
дупчалката и се движи самата.
Специфичната потрошувачка на дупчачка опрема за очекуваните услови на
работа е:





дупчачки круни – 0,0001339 [пар/m3],
дупчачки шипки – 0,0001961 [пар/m3],
дупчачки чекан – 0,000017 [пар/m3],
специфична потрошувачка на експлозив – 0,25 [kg/m3],

Постојаната работна група ангажирана на дупчење за една смена треба да се
состои од:
Дупчач-минер
1 ВКВ
Помошник дупчач-минер
1
_____________________________
Вкупно
2
Во деновите на полнење на минските дупчотини и минирањето, потребно е на
располагање да бидат доволен број обучени работници за работа со
експлозивни средства за помош при полнењето, зачепувањето и
поврзувањето на дупчотините, како и за вршење на стражарска служба при
минирањето, што во дадените услови значи уште:
Палител на мини
1 ВКВ (со положен испит и диплома)
Минери
3 КВ
Помошни работници
3
____________________________________
Вкупно
7
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Трошоците за работната сила на дупчењето и минирањето се занемарливи по
единица производ и во вкупната цена на производството се земени групно за
целиот коп.
5.3.1 Пресметка на радиуси на опасни зони поради масовни минирања
Во согласност со Правилникот за технички нормативи при ракување со
експлозивни средства и минирање во рударството (Службен весник на СФРЈ
бр. 26/88), како и во согласност со друга законска регулатива, извршена е
пресметка на радиусите на опасните зони од:
-

расфрлање на материјалот,
сеизмичко дејство од минирањето,
протегање на воздушни бранови опасни за луѓето,
протегање на воздушни бранови опасни за објектите.

а) Радиус на опасна зона од расфрлање на материјалот
Rm = 1000 µ e ⋅

f
Dd
⋅
1 + µc a

(m)

каде се:
me – lep/Ld – коефициент на полнење на дупнатината со експлозив (0,8),
f = p/100 – коефициент на цврстина по Протоѓаконов (8),
mc – lc/Lc – коефициент на полнење на чепот (1,0),
Dd – пречник на дупнатината (0,085 m),
а – растојание на дупнатините (4 m)

Rm = 1000 ⋅ 0,8 ⋅

8 0,085
⋅
= 233
1+1 4

(m)

б) Радиус на опасна зона од сеизмичко дејство на минирањето

Rs = k o ⋅ k a ⋅ k k ⋅ Rred ⋅ 3 Q

(m)

каде се:
ko – коефициент кој зависи од состојбата на објектот (за објекти од
бетон и дрво ko = 1,0),
ka – коефициент кој е во функција од начинот на активирањето на
минското поле (за милисекундно минирање ka = 0,83),
kk – коефициент кој зависи од параметрите на карпите во кои се минира
(за испукани карпи ks = 0,7,
Rred – редуцирано растојание за разни степени на потреси кај
милисекундното и моменталното активирање на минското поле (за 6ти
степен на интензитет на брановите Rred = 16),
Q – количина на употребен експлозив што детонира истовремено,
Q = 570 [kg],
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Rs = 1 ⋅ 0,83 ⋅ 0,7 ⋅ 16 ⋅ 3 570 = 77

(m)

в) Радиус на опасна зона од протегање воздушни бранови опасни за луѓето

Ri = 10 ⋅ Q = 10 ⋅ 570 = 238 (m)
г) Радиус на опасна зона од протегање воздушни бранови опасни за објектите

Ro = k v ⋅ Q = 5 ⋅ 570 = 119 [m]
каде е:
kv – коефициент на пропорционалноста кој зависи од од условите на
сместување и количината на експлозивното полнење и видот на
оштетувањето на објектот (за прв степен на сигурност, без никакви
оштетувања на објектот kv = 5).
Усвоените опасни растојанија дадени во табела 5.3 се во согласност со
техничките нормативи на законската регулатива и истите мора задолжително
да се почитуваат.
Табела 5.3 - Опасни зони поради масовните минирања
Пресметана
Радиуси на опасни зони
Ознака
опасна зона [m]
Расфрлање на материјалот
Rm
233
Сеизмичко дејство
Rs
77
Воздушен бран опасен за луѓето
Rl
238
Воздушен бран опасен за
Ro
119
објектите

Усвоена
опасна зона [m]
240
80
240
120

Од извршената пресметка произлегува заклучок дека масовното минирање
треба да се изведува со примена на милисекундни забавувачи, при што
максимално дозволената количина на експлозив што детонира истовремено
(ист интервал на забавување) изнесува 570 kg, односно 10 минска дупчотина.
Препорака на проектантот е да се користи систем NONEL за иницирање на
експлозивното полнење во функција на анулирање на негативните последици
од масовните минирања, поради близината на населеното место до
површинскиот коп. При изведување на билокакви минирања на површинскиот
коп, секогаш треба да се земе во предвид блиската оддалеченост на
објектите во површинскиот коп.
5.4 Пресметка на капацитетот на утоварна лопата "УЛТ - 160"
Технички карактеристики:
- Снага на моторот ------------------------------------- 118 kW
- Зафатнина на корпата ---------------------------- 2 m3
Друштво за проектирање и инженеринг во рударството геологијата и животната средина „Рудплан“ – Струмица

49

ГЛАВЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ОПАЛСКА БРЕЧА ОД НАОЃАЛИШТЕТО „СПАНЧЕВО - 2“, ОПШТИНА ОБЛЕШЕВО

- Специфична потрошувачка на гориво -------- 123 gr/kWh
- Максимална висина на истовар ___________2800 mm
- Испразнување на корпата ----------------------------1,5 sec

Q час =

3600 ⋅ q ⋅ k p ⋅ k e ⋅ k v
Tc ⋅ k r

(m3/час.)

Каде се:
q - запремина на лопатата, (2 m3)
kp - коефициент на полмење на лопатата, (0,85)
ke - експлоатационен коефициент, (0,75)
kv - коефициент на временско искористување, (0,8)
Тс - време на работниот циклус на УЛТ - 160
кг - коефициент на растреситост, (1,35)
Tс = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6 (сeк)
t1 - потребно времe за полнење на лопатата (10 сек)
t2 - потребно врeмe за подигнување на лопатата (5 сек)
t3 - транспортно време (15 сек)
t4 - време за истовар на лопатата (5 сек)
t5 - време за враќање на УЛТ до местото на утовар (15 сек)
t6 - менување на брзина (10 сек)
Тс = 10 + 5 + 15 + 5 + 15 + 10 = 60 сек
Часовниот капацитет на УЛТ - 160 изнесува:

Q час =

3600 ⋅ 2 ⋅ 0,85 ⋅ 0,75 ⋅ 0,8
= 45,3 (m3/час.)
60 ⋅ 1,35

Qчас = 45 (m3/час)
-

односно

Qчас = 93 (t/час)

Сменски капацитет на УЛТ - 160
Qсм = Qчас х Тсм х µсм = 45 х 8 х 0,75 = 270 (m3/см)

-

Дневен капацитет
Qдн = Qсм х nd = 270 х 1 = 270 (m3/ден)
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-

Годишен капацитет
Qгод = Qдн х Nd = 270 х 265 = 71550 (m3/год)

-

Потребен број на УЛТ – 160
Qпот – потребен годишен капацитет на товарање на минералната
суровина
Q пот =

N=

Q год ⋅ К r

γ

=

120000 ⋅ 1,35
= 78261 (m3/год)
2,07

Q пот 78261
=
= 1,1
Q год 71550

Усвојуваме 2 УЛТ - 160
5.5 Пресметка на капацитетот на "TG - 170"
Откопниот капацитет на булдозерот е пресметан по следнава
формула:

Q час =

3600 ⋅ V p ⋅ k v ⋅ k n
Tc ⋅ k r

(m3/час.)

Vp - запремина на влечната призма, (1,4 m3)
kv - коефициент на временско искористување на дозерот, (0,85)
kn - коефициент зависен од наклонот на теренот, (1,33)
Тc - времетраење на работниот циклус (сек)

Tc =

lp
Vp

+

lo
+ t c + t o + 2t p (сек)
Vo

Каде се:
lр - должина на транспорт на материјалот, (20 m)
lо - должина на патеката при празно движење на дозерот, (20 m)
Vp - брзина на дозерот при транспортот на материјалот, (0.5 m/sec)
Vo - брзина на дозерот при повратно (празно) движење, (0,6 m/sec)
tc - време потребно за вклучување во брзина, (6 sec)
tо - време потребно за спуштање на дозерскиот нож, (2,5 sec)
tp - време потребно за свртување на дозерот, (15 sec)
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Tc =

20 20
+
+ 6 + 2,5 + 2 ⋅ 15 (sек)
0,5 0,6

Tc = 112 (sec)
Запремината на влечната призма е пресметана по следнава формула
Vp =

Vp =

D⋅Hp
2 ⋅ k1

2

(m3)

3,69 ⋅ 0,935 2
= 1,40
2 ⋅ 1,15

(m3)

Каде се:
D - должина на дозерскиот нож, односно влечна призма, (3,69 m)
Нp - висина на ножот, (0,935 m)
k1 - коефициент зависен од односот Hp/D

H P 0,935
=
= 0,253 одговара к1 = 1,15 (отчитано од табела)
3,69
D

Q час =

3600 ⋅ 1,4 ⋅ 0,85 ⋅ 1,33
= 37,6
112 ⋅ 1,35

(m3/час)

Qh = 37 (m3/час)
-

Сменски капацитет на булдозерот:
Qсм = Qh x Tef = 37 x 4 = 148 (m3/смена)

-

Дневен капацитет:
Qдн = Qсм x nd = 148 x 1 = 148 (m3/ден)

-

Годишен капацитет:
Qгод = Qдн x nгод = 148 х 265 = 37888 (m3/год)

Булдозерот во просек ќe биде ангажиран по 4 часа во смена и тоа за
планирање на јаловиштето и изработката на патишта како и нивно
одржување.
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5.6 Транспорт
Одминираните маси од етажите на површинскиот коп до приемниот бункер од
дробиличното построение ќе се транспортираат со камиони.
РО "Опалит" располага со 3 камиони „KРАЗ“ со кои се врши транспорт на
одминираните маси од постоечкиот површински коп.
Технички карактеристики:
-

Снага на моторот ------------------------------------- 150 kW
Зафатнина на сандакот ---------------------------- 9 m3
Носивост на шасијата ------------------------------- 11 900 kg
Специфична потрошувачка на гориво -------- 132 gr/kWh
Радиус на вртење ------------------------------------ 12 m
Максимална брзина ---------------------------------- 75 km/h
Одредување корисна носивост на камионите

5.6.1

- Тежина на материјалот во лопатата на УЛТ - 160
q e = E po ⋅

qe = 2 ⋅

K po
Kr

⋅γ

(t)

0,75
⋅ 2,07 ≈ 2
1,35

(t)

каде е:
Ерo - запремина на утоварната лопата, (2 m3)
Кpo - коефициент на полнење на лопатата, (0,75)
Кг - коефициент на растреситост на материјалот, (1,35)
g - запреминска маса на опалската бреча, (2,07 t/m3)
- Потребен број на лопати за утовар на камионот

n=

Gt
⋅Kp
qe

n=

9
⋅ 0,9 = 4,05 (t)
2

(t)

Усвојуваме n = 4 лопати
каде е:
G - техничка носивост на "КРАЗ - 503 А"
Кp - коефициент на полнење на камионскиот сандaк Кp = 0,75 - 1,1
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- Корисна носивост на камионот
Gn = n x qe
Gn = 4 x 2 = 8 (t)
Gn < Gt односно 8 < 9, од што произлегува дека условот за помала корисна
носивост од техничката носивост на камионот е задоволен.
- Коефициент на искористување на носивоста на камионот
Kn =

Gn
Gt

Kn =

8
= 0,88
9

5.6.2 Пресметка на времето на транспортниот циклус
Т = tm + tu + tpo + ti + tpr (мин)
tm - време потребно за маневрирање при товарање и истовар
tu - време за товарaње на камионот
tpo - време за полно возење
ti - време за истовар
tрr - време за празно возење
tu =

n ⋅ ts
60

tu =

4 ⋅ 60
=4
60

(мин)
(мин)

ts - време на еден циклус на утоварната лопата
Времето на полно и празно возење се определува како сума од времињата на
поедини делници на патот:
n

Si
i =1 Vi

t p / t pr = ∑

(мин)

Во Табела бр. 5.4 сe дадени комплетно пресмeтаните резултати:
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Табела бр.5.4
Етажа
Е-550
Е-535
Е-520
Е-505
Е-490
E-475
Е-460
Е-450

Времетраење на транспортниот циклус (мин)
tu
tpo
ti
tpr
4
4,29
1,5
3,10
13,89
4
3,82
1,5
2,77
13,09
4
3,69
1,5
2,67
12,85
4
2,21
1,5
1,60
10,31
4
1,75
1,5
1,27
9,52
4
1,38
1,5
1,00
8,88
4
1,84
1,5
1,33
9,68
4
0,88
1,5
0,63
8,01

tm
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

5.6.3 Определување
камионите

на

Qекс =

експлоатациониот

60 ⋅ Gn
⋅ Kv
T

капацитет

и

T
(14,00)
(13,00)
(13,00)
(11,00)
(10,00)
(9,00)
(10,00)
(8,00)

бројот

на

(t/час)

Kv - коефициент на временско искористување на работното време
(Kv = 0,8 за средни услови на работа во две смени)
- Број на камиони

N=

K см
Qекс ⋅ n ⋅ K v

Ксм - сменски капацитет на копот (378 t/см)
n - времетраење на една смена (n = 8 часа)
Kv - коефициент на временско искористувањe на смената
Конечен број на камиони:
Nr =

N
fr

fr - коефициент на резерва (за средни услови на работа fr = 0,85)
Пресметаните резултати дадени се во Табела бр.5.5.
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Табела бр.5.5
Етажа
Е-550
Е-535
Е-520
Е-505
Е-490
E-475
Е-460
Е-450

Qекс t/час
27.65
29.33
29.88
37.24
40.35
43.23
39.68
47.95

N
2.55
2.41
2.36
1.90
1.75
1.63
1.78
1.47

3
3
3
2
2
2
2
2

Nr
(3.00)
(2.83)
(2.78)
(2.23)
(2.06)
(1.92)
(2.09)
(1.73)

Поаѓајќи од проектираната технологија на експлоатација, односнo од фазната
разработка на ПК, потребни се 3 (три) камиони за реализирање на годишниот
капацитет на рудникот.
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6.0

ДИНАМИКА НА ЕКСПЛOАТАЦИЈАТА

За реализирање на планираното годишно производство од 120.000 тони
опалска бреча потрeбна е интензивна подготовка, отворање и разработка на
новите етажи до постигнување на висина од 15 m како би се со проектираната
технолошка метода оптимално искористиле техничките перфоманси на
расположивата механизација и опрема. Исто така потребно е и
продолжување со откопување на веќе отворените етажи од досегашната
експлоатација
Откопувањето на минералната суровина во површинскиот коп "Спанчево - 2"
условно е поделена на III фази.
Експлоатацијата на површинскиот коп „Спанчево - 2“ ќе продолжи одозгора
надолу со отворање на највисоките етажи во откопното поле. Во тоа е
вклучена и новата етажа Е-550 која треба да се отвори, додека другите етажи
Е-535 и Е-520 се експлоатаираат од веќе направениот засек на отворање
(Прилог бр.3), на северо-западната страна во откопното поле. Тоа
претставува и првата фаза од експлоатација на површинскиот коп.
Отворањето на новата етажа ќе се изврши со изработка на засек со ширина
од 5,0 m се до формирање на потребната висина од 15 m за нејзина редовна
експлоатација. За тој период дел од масите на опалската бреча ќе се
експлоатираат од веќе отворените етажи кои се во редовна експлоатација (Е505, Е-490 и Е-450 на источниот и средишниот дел на откопното поле), за да
се постигне бараниот годишен капацитет од 120000 t.
На тој начин се створени услови за експлоатација на повеќе фронтови и
можност за избирање на бараната концентрација на минералната суровина по
налог на купувачите.
Со овој генерален редослед на површинска експлоатација се овозможува
динамизирање на рударските активности во план и длабочина, сигурно и пред
се безбедно откопување на минералната суровина.
За отворање и разработка на Е-550 ќе се користи истиот транспортен пат за
веќе отворените Е-535 и Е-520. Фронтот на напредување на етажите од
првата фаза ќе биде од север кон југ.
Количините на откопана минерална суровина во оваа фаза ќе биде 326056 m3
или 674937 t опалска бреча. За нејзино откопување е потребно околу 6
години.
Втората фаза од експлоатација на површинскиот коп започнува со интензивно
откопување на масите од Е-505 и Е-490, како и откопување на Е-450 во
централниот дел на откопното поле, почетната разработка е дадена во прилог
бр.4. Е-450 ќе биде длабинска етажа.Бидејќи централниот дел од откопното
поле е веќе 90% откопан со досегашните активности на копот,
концентрацијата на рударските работи ќе биде во источниот и западниот дел
од откопното поле. Фронтот на напредување на етажите ќе биде исток – запад
за источниот дел и север – југ за западниот дел од откопното поле.
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Количините на откопана минерална суровина во оваа фаза ќе биде 165086 m3
или 341728 t опалска бреча. За нејзино откопување ќе биде потребно околу 3
години.
Откопувањето на етажите во третата фаза започнува после конечното
откопување на масите од Е-505 и Е-490, а тоа е откопување на етажите Е-475,
Е460 и Е450. Етажата Е-460 источно во откопното поле едлабимска етажа.
(Прилог бр.5).
Карактеристично за оваа фаза на откопување е тоа што се створени услови
за пофорсирана експлоатација на останатите етажи, транспортните патишта
се покуси, а истовремено создадени се услови за наизменично откопување на
Е-475 и Е-460. Фронтот на напредување на етажите ќе биде исток – запад за
Е-475 и југоисток - северозапад за Е460 од централниот дел на откопното
поле.
Количините на откопана минерална суровина во оваа фаза ќе биде 350004
m3 или 724509 t опалска бреча. За нејзино откопување ќе биде потребно околу
6 години.
Динамиката на површинската експлоатација по количини за следните 5 години
дадена е во Табела бр.6.
Табела бр.6
Етажа
Е-550
Е-535
Е-520
Е-505
Е-490
Е-475
Е-460
Е-450

Година
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )
мин.сур.(t)
3
јалов.(m )

I

II

10611
271
26475
675
15700
522
25820
662
12982
594

26500
680
17000
522
26000
666
22087
566

28412
726

28413
727

III

17000
522
26000
830
77000
1974

IV

17000
522
26000
830
77000
1974

V

Вкупно

17000
522
26000
830
77000
1974

10611
271
52975
1355
83700
2610
129820
3320
266069
7082

56825
1453
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7.0 ИЗБОР
НА ЛОКАЦИЈА ЗА ВНАТРЕШНО
ТЕХНОЛОГИЈА НА ОДЛОЖУВАЊЕ НА МАСИТЕ

ЈАЛОВИШТЕ

И

Изборот на локацијата на јаловиштето е во функционална зависност од
топографските и рударско-геолошките карактеристики на теренот, од
количината на јаловите маси и нејзините физичко-механички особини,
пристапните патишта и други фактори кои се од битно влијание врз
технолошкиот процес на површинската експлоатација.
За одложување на јаловината ќе се формира едно внатрешно јаловиште чија
локација ќе биде на веќе откопаната етажа Е-460 на јужниот дел од откопното
поле. Истресувањето на материјалот ќе биде од кота 475 и ќе паѓа на етажа
Е460.
Диспозицијата на јаловиштето графички е дадена во Прилог бр. 6, а неговиот
карактеристичен профил во Прилог бр. 8.
По бројот на етажите Јаловиштето е составено од едно ниво 475, а етажните
косини ќе се формираат под наклон 1:1,5.
Технологијата на одлагање е следнава: камионот - кипер се приближува до
косината од јаловиштето под надзор на посебен работник, ја истресува (кипа)
јаловината, а потоа со булдозер TG-170 се планира нивото на јаловиштето.
Основна предност на булдозерското јаловиште е едноставноста, брзата
изградба, мобилноста на опремата, релативно малите инвестициони
вложувања и ниските експлоатациони трошоци.
Јаловиштето е лоцирано на јужниот дел од експлоатационото поле
ограничено со точките К1, К2,.......К7, со следниве координати:
Точка
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7

Координати
Y
7 608 037
7 608 068
7 608 316
7 608 104
7 608 072
7 608 045
7 608 007

X
4 642 327
4 642 330
4 642 316
4 642 177
4 642 174
4 642 190
4 642 302

Сo помош на паралелни профили извршена е пресметка на капацитетот на
јаловиштето (Табела бр.9). Повлечени се 4 профили на растојание од 27,5 m
користејќи ги и профилите 3-3’ и 4-4’ од пресметката на рудните резерви.
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Табела бр.9
Профил

Површина
2
(m )

Средна
2
површина (m )
241

А-А’

482

Б-Б’

1177

В-В’

1488

Г-Г’

214

Растојание
(m)

Зафатнина
3
(m )

8

1928

829,5

27,5

22811

1332.5

27,5

36644

851

27,5

23403

107

17
Вкупно:

1819
86605

Неговиот капацитет од 86602 m3 може да ја прими целокупната количина на
јаловина која изнесува 45414 m3 ц.м., односно 61309 m3 р,м. земајќи го во
предвид и факторот на временска консолидација на одложениот материјал.
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8.0 ДРОБЕЊЕ И КЛАСИРАЊЕ
По вадењето на материјалот и неговото товарaње, истиот се носи на
дробиличната постројка, која е дел од технолошкиот процес на копот.
Техничко-технолошки опис на постројката за дробење
Минираната опалска бреча од површинскиот коп ќе се дроби и класира во
дробиличната постројка со капацитет од 120 t/h. Приемниот бункер од
дробиличната постројка е лоциран на самото наоѓалиште на опалска бреча.
Инвеститорот располага со постројка за дробење и сечење на туф со
капацитет 120 t/h и се состои од:
-

Транспортер,
Колица за додавање „DVS“ со димензии 1m x 3m,
Одбојна дробилица „IZP 1212“,
Вибрациона решетка „VR“ со димензии 1,2m x 2,7m,
Транспортер.

За класирање на издробениот материјал инвеститорот користи
- Триетажно вибро сито „Geo Bo“ со димензии 1,5m x 5,0m,
- Транспортери „Протехника“
Технички карактеристики на дробилицата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име
Тип
Ел. Мотор – снага/брзина на вртење
Pl. ремен L 40 x 250 x 5300
издолжување на затегање
Влезен отвор
Max. влезно парче
Излезна гранулација
Капацитет
Вкупна тежина без погонот

Одбојна дробилица
ИЗП 1212 – модифицирана
90 kW/980 min-1
2,7 %
900 x 1230 mm
600 mm
0 – 60 mm
120 t/h
15100,00 kg

Изборот на технолошкиот процес е врз основа на физичко-механичките
својства на минералната суровина, потребниот асортиман за градежни
бетонски фракции и планираниот капацитет на површинскиот коп, а процесот
треба да ги даде следниве основни фракции,
•
•
•
•
•

0,0 - 4,0 mm,
4,0 - 8,0 mm
8,0 - 16,0 mm,
16,0 - 32,0 mm и
32,0 - 60,0 mm и за тампон од 0 – 60 mm

Произведените фракции треба во целост да бидат во согласност со
важечките стандарди на Република Македонија.
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Технолошкиот процес треба да е флексибилен и да овозможува добивање,
освен на основните, и на други фракции по потреба. Процесот на
производство треба да биде економичен од аспект на потрошувачката на
електрична енергија, ударни тела, облоги, мрежи и др. Процесот не треба да
создава штетни споредни продукти во недозволени емисии во атмосферата,
односно животната и работната средина. Процесот мора да е сигурен за
вработените од аспект на заштита при работа и да овозможува соодветна
примена на заштитни мерки и средства.
Процесот треба да е отпрашен заради заштита на околината и вработените и
подобар квалитет на финалните производи, во функција на наведените
барања кои треба да ги исполнува технолошкиот процес, со што е усвоено:
Дробење на минералната суровина во еден степен, со дополнително ситнење
на надзрната до потребното максимално зрно, како и просејување на
издробениот материјал на потребните фракции, односно класи.
Минираниот материјал од површинскиот коп со помош на камиони се
транспортира до колицата за додавање од дробиличната постројка, која
понатаму материјалот го додава на одбојната дробилица. Издробениот
материјал преку транспортерот се додава на вибро сито кое врши класирање
на материјалот.
Предвидено е дробење на минералната суровина и нејзино класирање во
финални производи во согласност со спецификациите на купувачите, односно
со стандардите за агрегати: EN 12620 (за бетон), EN 13043 (за асфалт) и EN
13450 (за баласт за пруги).
Резултатите за капацитетот може да варираат во зависност од додавачот,
гранулацијата на материјалот, типот на карпите, содржината на влага итн.

Слика бр.8. Технолошка шема на одбојна дробилица
Багерот го товари изминираниот материјал во камиони кои директно го носат
во дробилката, од каде, иситнетиот материјал се класира и одлага под ситото
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во 2 бетонски бункери со капацитет од 85 m3 за еден бункер. Така иситнетиот
материјал од бункерите преку транспортна лента се носи во други бетонски
бункери или силоси со поединечен капацитет од 118 m3. Од таму финалните
производи директно се товараат во камиони и транспортираат до купувачите,
односно до местото на примена.
Верификација – пресметка на капацитетот на опремата за преработка
(постројките за дробење)
Капацитетите на дробилката е 120 t/h. За да се оствари капацитетот од
120000 t/год., неопходно е да се организира работата во 170 работни денови,
во една смена и со 6 ефективни работни часови по смена.
Со тоа се добива дека годишниот капацитет на дробилкaтa е следниот:
Qdrob = 120 ⋅ 170 ⋅ 6 = 122400

(t/годишно)

Годишното потребно време за работа на дробилката ќе биде:

Qdrob =

Q plan
Qhdrob

=

120000
= 1000
120

(h)

Направената пресметка јасно покажува дека опремата за дробење може да го
задоволи планираното годишно производство
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9.0

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПОТРЕБНА ОПРЕМА

Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.

Име на основното
средство
Лафетна дупчалка
Утоварна лопата
КАМИОНИ
Булдозер
Компресор

Тип
RGVH - 730
УЛТ - 160
КРАЗ - 503 A
ТG - 170
"Atlas Copco" ХА(Ѕ) - 175

Потребен
број
1
2
3
1
1
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10.0 СЛЕЦИФИКАЦИЈА HA ПОТРЕБНАТА РАБОТНА СНАГА
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Работно место

Квалификациja

Раководител
Работоводители
Ракувачи со УЛТ
Ракувач со лафетна дупчалка
Помошници на ракувачите
Ракувач со TG – 170
Возачи
Палител на мини
Компресорист
Електро механичар
Магационер
Чувари
Помошни работници
Вкупно:
Флуктуација 10%
Се вкупно:

BСО
ССО
ВКВ
ВКВ/КВ
KB
ВКВ
ВКВ/С кат.
ВКВ
KB
ВК/КВ
ССC
НК
НК

Број на
извршители
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2
3
19
2
21

10.1 Пресметка на учиноци
- Производен учинок на површинскиот коп

Up =

Up =

Qдн

ν pr

(t/ден)

452
= 32,3 (t/ден)
14

- Руднички учинок на површинскиот коп

Ur =

Qдн

Ur =

452
= 21,5
21

ν ru

(t/ден)

(t/ден)
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11.0 НОРМАТИВИ НА ОСНОВНИТЕ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ
11.1 Нормативи за „УЛТ - 160"
1. Гориво

G=

q ⋅ N ⋅ Te ⋅ η
Q god

(l/m3)

Каде се:
q - специфична потрошувачка на гориво (q = 0.220 l/KWh)
N - снага на моторот (kW)
Те- ефективни работни часови во годината
h - коефициент на оптоварување, за разни машини n = 0,6 – 0,9
Qгод - годишен капацитет Qгод = 78300 (m3)

G=

0,2 ⋅ 118 ⋅ 1590 ⋅ 0,75
= 0,36
78300

(l/m3)

2. Моторно масло
Мм = 0,02 x G = 0,0072 (l/m3)
3. Диференцијално масло
Dм = 0,005 х G = 0,0018 (l/m3)
4. Товатна маст
Тм = 0,002 х G = 0,00072 (kg/m3)
5. Хипенол
Н = 0,15 х G = 0,054 (l/m3)
6. Гуми

Nг =

N
Q3 god

(гуми/m3)

Q3год = 3 x Qгод = 3 x 78300 = 234900 (m3)
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Nг =

4
= 1,7 ⋅ 10 −5 (гуми/m3)
234900

11.2 Нормативи за "КРАЗ - 503 А"
1. Гориво

G=

0,23 ⋅150 ⋅1590 ⋅ 0,80
= 0,56
78300

(l/m3)

2. Моторно масло
Мм = 0,02 x G = 0,011 (l/m3)
3. Диференцијално масло
Dм = 0,005 х G = 0,0028 (l/m3)
4. Товатна маст
Тм = 0,002 х G = 1,1 x 10-3 (kg/m3)
5. Хипенол
Н = 0,15 х G = 0,084 (l/m3)
6. Гуми
Q3год = 3 x Qгод = 3 x 78300 = 234900 (m3)
NG =

N
Q3 god

=

6
= 2,5 ⋅ 10 −5
234900

(гуми/m3)

11.3 Нормативи на "TG - 170"
1. Гориво

G=

0,24 ⋅ 125 ⋅ 1060 ⋅ 0,75
= 0,30
78300

(l/m3)
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2. Моторно масло
Мм = 0,02 x G = 0,006 (l/m3)
3. Диференцијално масло
Dм = 0,005 х G = 0,0015 (l/m3)
4. Товатна маст
Тм = 0,002 х G = 0,0006 (kg/m3)
5. Хипенол
Н = 0,17 х G = 0,045 (kg/m3)
11.4 Пресметка на нормативите за компресор ХА - 175
1. Гориво

G=

0,2 ⋅ 84 ⋅ 1590 ⋅ 0,7
= 0,239 (l/m3)
78300

2. Моторно масло
Мм = 0,02 x G = 0,0048 (l/m3)
3. Диференцијално масло
Dм = 0,005 х G = 1,2 x 10-3 (l/m3)
4. Товатна маст
Тм = 0,002 х G = 4,6 x 10-3 (kg/m3)
5. Гуми
Q5год = 391500 (m3)
NG =

N
Q3 god

=

4
= 1,0 ⋅ 10 −5 (гуми/m3)
391500
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Табела со нормативи
Материјал и опрема

Единица
мерка

Нафта
Моторно масло
Диференцијално масло
Товатна маст
Хипенол
Дупчачка круна
Дупчачка шипка
Дупчачки чекан
Експлозив
Детонаторски фитил
Забавувачи
Гуми за товар. лопата
Ланци за товар. лопата
Гуми за компресор
Гуми за камион

l
l
l
l
l
par.
par.
par.
kg
par.
par.
комплет
комплет
комплет
комплет

Норматив на
потрошувачка
един. мерка/m3
2,939
0,058
0,0147
0,00994
0,405
0,0001339
0,0001961
0,000017
0,25
0,097
0,00045
0,000034
0,00001
0,00001
0,000075

Потрошувачка
един. мерка/год.
170376
3374
852,17
576,23
23478,25
8
11
1
14593
5623
26
2
1
1
4
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12.0 РЕКУЛТИВАЦИЈА НА ПОВРШИСНКИОТ КОП И ЈАЛОВИШТЕТО
Во технолошкиот процес на површинската експлоатација на лежиштето
"Спанчево - 2", во ограничениот експлоатационен простор, ќе се откопаат
вкупно 862859 m3 ц.м. опалска бреча.
Co самата експлоатација ќе се наруши природната состојба на теренот,
односно ќе се појави негативно влијание врз растителниот и животинскиот
свет, кое се огледа преку следното:
- се појавуваат неравнини - биолошко стерилни површини во откопниот
простор;
- се нарушува режимот на површински и подземни води;
- се појавуваат деформации на карпестиот масив, поради евентуални
појави на лизгалиште и др.
Co цел да се деградираните земјани површини повторно оспособат за
користење за земјоделски, шумарски, рекреативни и други цели истите се
рекултивираат.
Комплетниот процес на рекултивација е сложен проблем и бара студиозна
работа, пред се во одредувањето на најпогодниот начин за рекултивација, во
функција од геомеханичките и хемиските карактеристики на почвата.
Во поглед на употребливоста на одделни слоеви за рекултивација можно е да
се издвојат две класификации:
I класификација:
класа:

употребливост:
- слоеви што можат да се користат за земјоделство;
- слоеви што можат да се користат за шумарство; и
- стерилни и штетни слоеви

A
Б
Ц

II класификација:
група:

оцена на слојот:

употребливост:

I
II
III
IV

- многу добар
- добар
- среден
- лош

V

- многу лош

- многу добар за земјоделство
- употреблив за земјоделство
- употреблив за шумарство
- може да се озелени но без
приноси
- неможе да се озелени

Битно е да се напомене дека со определени агротехнички и мелиоративни
мерки класата Б може да се претвори во класа А, како и групата IV во група
III и групата III во група II.
Само класата Ц и групата V се практично неизменливи.
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При мешањето на слоеви од разни класи и групи се добива мешавина
најчесто од пониска класа.
Врз основа на монтан - геолошката анализа на лежиштето, како и
морфологијата на теренот се доаѓа до заклучок дека овој локалитет не е
погоден за користење за земјоделски цели, бидејќи и непосредната околина
на ПК и јаловиштето не е обработливо.
Споредено со претходните класификации во поглед на употребливоста на
слоевите за рекултивирање, теренот од лежиштето "Спанчево" се уврстува во
"Б" односно во III и IV класификација.
Ревегeтaцијата на ПК и јаловиштето ќе се изврши по следнава постапка:
- нивелирање (планирање) на откопниот дел од ПК и насипаниот дел од
јаловиштето;
- распрoстирање на хумусен слој, со дебелина од 25 ÷ 30 см,
- сеење на семиња од мешовити треви, махинасти вид, кои допринесуваат
за зголемување на нитрогенот во почвата, во фаза на ревегетација;
- засадување на зимзелени растенија;
Имајќи ги во предвид релативно стрмните површини на ПК и на јаловиштето,
на нив не може во потполност да се спроведе споменатата постапка, така да
реално е да се очекува само делимичен успех кај овие површини.
Co рекултивацијата, нарушената природна средина ќе се вклопи во "ЕКО" системот, при што ќе биде задржана разноликоста на теренот, но негативните
ефекти од површинската експлоатација воглавном ќе бидат избегнати.
Имајќи во предвид дека не се работи за обработливи површини, друг вид на
рекултивација не се предложува.
Co предложените мерки овие простори временски ќе се вклопат во пејсажниот
изглед на околниот терен и со нив ќе чинат природна целина, што е и основна
цел на рекултивацијата. Прилог бр.9
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13.0 ГРАДЕЖЕН ДЕЛ
Технички опис на пристапните патишта
Основните конструктивни елементи на транспортните патишта се во функција
на топографските карактеристики на теренот и техничките перформанси на
транспортната механизација и изнесуваат:
- ширина ѕ = 6 m
- максимален успон < 13 %
- минимален радиуис на кривините Rmin = 12 m
Патиштата низ копот се трасирани од претходната експлоатација на опалска
бреча, а ќе се искористат истите и за понатамошното откопување во копот.
Единствено патот до етажа Е-450 ќе треба да се изработи од кота 460 до кота
450 покрај југоисточната страна на етажата Е-450.
Прекршните точки на пристапниот пат до етажа Е-450 е дефиниран со
следните координати:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x
4 642 471
4 642 458
4 642 524
4 642 536
4 642 543
4 642 581
4 642 598
4 642 616
4 642 625
4 642 615

y
7 608 038
7 608 067
7 608 078
7 608 073
7 608 363
7 608 368
7 608 368
7 608 360
7 608 347
7 608 327

За пристапните патишта и спојот на површинскиот коп со локалниот пат кај
село Спанчево е изготвен Проект за сообраќајно решение кој е составен дел
на Главниот рударски проект за површинска експлоатација на опалска бреча
од наоѓалиштето Спанчево 2, општина Облешево.
Инфраструктурни објекти
Инфраструктурните објекти за површинскиот коп Спанчево се изградени на
влезот покрај основниот пристапен пат источно од него. За
инфраструктурните објекти е изработено плато со димензии 7 х 20 m'. На
платото се поставени објекти изработени во тврда градба со цигли и бетон а
исто така има и плато за паркирање на механизацијата. (слика бр.13).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стражарска куќичка
Управна зграда
Ресторан
Гардероба
Прирачен магацин
Сервисна работилница за мали поправки
Сервисен канал
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Стражарската куќичка и сервисниот канал со настрешница за тешки возила
се наоѓаат на растојание од 500 m југоисточно од откопното поле. Истите тие
објекти постојат од страта концесија на истиот инвеститор која се наоѓа
веднаш до неа и како такви ќе се користат и во иднина за новиот површински
коп..

1 – Сепарација со дробење
2 – Силоси
3 – Команден пулт за сепарација
4 – Помошна просторија за работници
5 – Трансформатор
6 – Канцеларија со ресторант
7 – Сервисна работилница
8 – Складирање на готов материјал
9 – Резервоар за вода (водособирник)
Слика бр.13 – Шематски
ПК „Спанчево - 2“

приказ

на

инфраструктурните

објекти
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Придружни инфраструктурни објекти
Од придружните инфраструктурни објекти на површинскиот коп „Спанчево - 2“
ги издвојуваме следните:
• Објекти за собирање на фекалните води;
• Објекти за отпадни материјали.
Карактеристично е да се нагласи дека во технолошкиот систем на
површинската експлоатација на копот за опалска бреча „Спанчево“ и
дробиличната постројка не се користи технолошка вода.
Потребите за технолошка вода на копот која ќе се користи за супресија на
прашината, прскање на патиштата, како и за перење на опремата и работните
површини може да се собира во собирен резервоар за атмосферски води. За
таа цел, во понискиот дел на копот, на погодна локација, е изграден собирен
резервоар за 10 до 20 m3. Направена е и каптажа која има капацитет од 2
литри во минута која ги задоволува потребите од технолошка вода на
рудникот и за санитарни потреби на персоналот.
Вода за пиење за персоналот ќе се обезбедува во шишиња.
За собирање на фекалните води неопходно е да се изработи септичка јама со
капацитет од 25 m3, на прописна оддалеченост од објектите за престој на луѓе
или да се користат мобилни собирачи за фекални води од типот TOIFOR.
Снабдување со електрична енергија
Електричната енергија на овој коп ќе биде основна енергија кај постројката за
дробење и класирање која работи исклучиво на електричен погон.
Операторите на тие машини треба да се грижат за правилното ракување со
нив според упатството на производителот.
Рудникот се напојува со електрична енергија преку 10 kV далекувод со дрвени
столбови од с.Чешиново кој е во сопственост на друштвото. Додека пак во
концесиското поле е инсталирана блиндирана трафостаница со
карактеристики 10/0,4 kV, 400kVA.
Потребната снага што треба да ја обезбеди електричната енергија само за
работа на постријката за дробење е 90 kW не вклучувајќија ја во неа снагат
потребна за користење на сепарацијата. Сите машини на електричен погон
треба да имаат апарат за гасење пожар предизвикан од електричната
инсталација. Забрането е приближување на запаливи течности до
електричните инсталации како и заземјувањето на истите да биде правилно
направено според сите прописи на производителот, а сето тоа треба да се
истакне преку табла за известување која ќе се постави на видно место.
Снабдување со експлозивни материи
Снабдувањето со експлозивни средства на површинскиот коп „Спанчево 2“ ќе
биде од страна на самиот инвеститор како и нивно складирање во веќе
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постоечкиот магацин за експлозивни средства наменет за досегашната
експлоатација.
Снабдување со гориво
Снабдувањето со гориво на комплетната опрема и механизација од
површинскиот коп ќе се врши со автоцистерна. Преточувањето на горивото од
автоцистерната во резервоарите на опремата и механизацијата ќе се
изведува на посебен простор со превземање на сите мерки за безбедно
преточување.
Со овој начин на преточување на горивото се спречува неговото
неконтролирано излевање и загадување на почвата и подземните води.
Отпадни материјали
За собирање на отпадот, вклучувајќи ги моторните/хидрауличните масла,
батериите и другите машински делови, неопходно е да се обезбеди посебен
простор каде овие отпадни материјали правилно би се складирале се до
нивното предавање на овластени компании за трговија или рециклирање на
отпадни материјали или до нивен транспорт на пропишана депонија.
Сообраќајно решение
Поврзувањето на површинскиот коп „Спанчево 2“ со локалниот пат во село
Спанчево, ќе биде по стариот пат по кој е вршена и досегашната
експлоатација на рудникот. Изработен е посебен проект во кој е дадено
решение да се создадат безбедни услови за приклучување и нормално
одвивање на сообраќајот.
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14.0 ЗАШТИТА НА КОПОТ ОД ПОВРШИНСКИ ВОДИ
На лежиштето не се вршени хидрогеолошки истражувања со оглед на тоа што
се работи за доста водопропусен терен. Појавата на подземни води не треба
да се очекува. Хипсометриската положба е поволна и водите гравитираат кон
ниските коти што се наоѓаат вон зоната на копот. По должина на откопното
поле од сите страни на копот се препорачува правење на заштитен канал, за
сопирање на атмосверските води кои паѓаат на теренот над откопното поле и
нивно собирање во водособирник.
14.1 Заштита на откопаното лежиште
Заради заштита на луѓето и животните, веднаш по отворањето на
експлоатацијата, потребно е на сите страни околу површинскиот коп, на
растојание од 5 m од неговите завршни граници, да се подигне жичана ограда
со висина од 1,5 m.
Оградата ќе претставува доволна заштита од навлегување на луѓе и животни
воо просторот на површинскиот коп.
Од надворешна страна на оградата потребно е да се засадат растенија кои со
време ќе формираат шумски појас, а со тоа целта на подигањето на
заштитната ограда во потполност ќе ги задоволи естетските и
функционалните потреби.
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15.0 МЕРКИ ЗА ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА
При експлоатацијата на опалска бреча од наоѓалиштето „Спанчево 2“ кај
с.Спанчево – Облешево, потребно е строго придржување кон позитивните
законски мерки во Република Македонија што ја регулираат оваа материја, и
тоа:
- Закон за минерални суровини (Службен весник на РМ бр. 24/07, 88/08,
25/09, 6/10, 158/10, 51/11, 136/12 и 93/13),
- Правилник за содржина на рударски проекти (Службен весник на РМ
бр. 128/07),
- Закон за градење (Службен весник на РМ бр. 130/09, 18/11, 36/11),
- Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.
92/07),
- Закон за заштита од експлозивни материи (Службен весник на РМ
бр. 4/78, 10/78, 51/88, 36/91, 12/93, 66/07, 84/08),
- Закон за промет со експлозивни средства (Службен весник на РМ
бр. 53/91, 12/93, 31/93),
- Закон за води (Службен весник на РМ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10,
51/11),
- Закон за животна средина (Службен весник на РМ бр. 53/2005, 81/05,
24/07,159/09, 83/2009, 47/2010, 124/10).
- Правилник за користење на рударска техничка опрема (Сл. весник на
РМ бр.170/2010)
- Правилник за технички нормативи за површинска експлоатација на
лежишта на минерални суровини (Службен весник на СФРЈ бр. 4/86 и
62/87),
- Правилник за технички нормативи за површинска експлоатација на
архитектонско-градежен камен (украсен камен), технички камен, чакал и
песок и за преработка на архитектонско-градежен камен (Службен
весник на СФРЈ бр. 11/86),
- Правилник за технички нормативи при ракување со експлозивни
средства и минирање во рударството (Службен весник на СФРЈ бр.
26/88 и 63/88),
- Правилник за мерките и нормативите за заштита на орудијата за работа
(Службен весник на СФРЈ бр. 18/91),
 Раководителот на копот е одговорен за организацијата и
координацијата за изведување на сите активности при експлоатацијата
и треба да изготви упатство за целиот технолошки процес со мерките
за заштита при работа во согласност со важечките законски прописи,
 Сите вработени на копот мора да се запознаат со упатството за работа
пред почетокот на работите,
 Со орудието за работа може да ракува лицето кое е стручно и
оспособено и распоредено за работа со тоа орудие,
 Забрането е престигнување на возилата по транспортните патишта,
 Треба редовно да се врши геодетско снимање и следење на
изведените работи и да се врши споредба со проектираните параметри,
 Секоја промена на проектираните параметри на системот на
површинската експлоатација на површинскиот коп може да се изведе
само по претходно одобрена техничка документација,
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 Орудието мора да се контролира и испитува според одредбите на
законот за заштита при работа и соодветните прописи донесени врз
основа на нив и упатствата донесени од страна на производителот,
 Орудието не смее да се користи ако е неисправно,
 Раководителот на површинскиот коп мора да изработи упатство за
ракување со експлозивни средства (прием, транспортирање, чување,
издавање, употреба, евиденција, уништување),
 За секое минирање на копот мора да се изработи план за минирање со
скици, геодетски планови и геолошки профили,
 Во планот за минирање мора да се запише бројот на минските
дупчотини, нивната длабочина, видот и количината на експлозивот по
одделни дупчотини и вкупно за целото минско поле. Во скицата мора да
се внесе и оддалеченоста на местото на минирање од загрозените
објекти и орудија,
 Раководителот мора да пропише упатство за минирање, мерки за
обезбедување и знаци за известување при минирање.
Секој работник на површинскиот коп мора да биде запознаен со:
- Технолошкиот процес и организацијата на работата во целост, а
посебно со специфичиостите на работното место;
- Опасностите кои ја загрозуваат сигурноста на работното место;
- Употребата на личните заштитни средства и личната заштитна опрема,
како и нивното правилно и наменско користење при работата;
- Правата и обврските на вработените за спроведување на прописите и
мерките за заштита при работа и последиците поради непридржување
на пропишаните мерки.
Ha површинскиот коп мора да се водат следните книги:
-

Дневник на работа
Книга за рударски надзор
Главна книга за експлозивни средства
Книга за неотпукани и уништени мини
Книга за водење евиденција на откопани количини на опалска бреча и
Геодетска ажурирана состојба

15.1 Посебни мерки на заштита
-

-

На сите страни околу површинскиот коп, на растојание од минимум 300
m од неговите граници да се истакнат натписи за забранет пристап во
кругот на површинскиот коп, а поссбно внимание да се посвети на
опасните зони кои се јавуваат како последица од масовните минирања
обработени во Глава 5.3.1.
Раководните лица се должни секојдневно да вршат контрола на
работата на копот.
Секое пореметување на стабилноста на работните косини мора да
биде регистрирано и да се превземат мерки за санирање.
При прекин на работата подолго време, механизацијата и опремата
мора да се сместат на сигурно место. По продолжување на работата
после подолг прекин мора да се изврши детален преглед на копот, a
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-

-

-

-

-

евентуално настанатите појави кои можат да ги загрозат
експлоатационите работи да се евидентираат и санираат. Да се води
строга контрола на дунчечко - минерските параметри, распоредот,
аголот на дупчење на минските дупнатини, експлозивното полнење и
должината на зачепувањето.
После секое минирање да се врши контрола на работните косини на
егажите, окавање на сите лабилни блокови а во фазата на товарање
на минираниот материјал потребно е перманентно следење на
стабилноста на косините.
Палителот на мини да е квалификуван и овластен за таа работа,
односно да има положено испит за палител на мини и секоја година да
се врши проверка на неговите знаења.
За време на минирањето се даваат звучни сигнали (пред и после
минирањето), да се забрани секаков пристап во зоната на
изведувањето на минерските работи, а минирањата секогаш да се
изведуваат во строго дефиниран временски термин. Задолжително да
се постават стражи на сите пристапни патишта кон површинскиот коп.
Опремата и вработените да бидат засолнети на сигурно место кое е во
спротивен правец од удариите бранови.
При превозот на експлозивните средства да се користи наменско
возило за таа цел.
Дупчотините на негабаритните блокови кои ќе се минираат секундарно
мора да бидат секогагн ориентирани на спротивната страна од
инфраструктурните објекти на копот.
Ивиците на транспортните патишта низ копот потребно е да бидат
заштитени со земјан насип заради безбедноста на транспортот.
Транспортните патишта да се изведат према проектираните
конструктивни елементи.
Забрането е престигнување на возилата по транспортните патишта.
Осветлувањето на работните места на површинскиот коп мора да се
изведе за случј да се воведе работа во ноќна смена.
Да се врши редовно геодетско следење на изведените работи и
споредба со проектираните.
Секоја промена на проектираните параметри на системот на
површинската експлоатација на површинскиот коп може да се изведе
само по претходно одобрена техничка документација.
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16.0 ЗАКЛУЧОК
При изработката на Дополнителниот рударски проект за експлоатација на
опалска бреча од лежиштето "Спанчево 2" во предвид беа земени следниве
фактори:
-

количините и квалитетот на корисната суровина
расположивата механизација и опрема и
потребната динамика и капацитетот на рудникот

Геометриската анализа на ПК е извршена врз основа на физичко-механичките
карактеристики на работната средина и техничките перфоманси на опремата
со која располага работната организација.
Фазната разработка на ПК ќе овозможи брзо отворање на лежиштето и
постигнување на потребната динамика за реализирање на годишниот
капацитет на рудникот.
Извршената пресметка на капацитетот на постојната механизација потврдува
дека истиот задоволува со голема резерва, особено во фазите на дупчење и
товарање на корисната суровина.
Поволната конфигурација на лежиштето и ПК ќе овозможат гравитациско
истекување на атмосферските води, поради што не се предвидени
дополнителни работи за одводнување.
Сo запазување на проектираните технолошки параметри и придржување кон
техничките мерки за заштита, планираниот годишен капацитет на рудникот од
120.000 тони опалска бреча ќе биде реализиран.
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Список на прилози
1. Ориентациско-комуникациска карта на наоѓалиштето „Спанчево - 2“,
2. Геолошка карта на наоѓалиштето „ Спанчево - 2 “,R = 1:1000,
3. Почеток на 1 фаза од експлоатација на наоѓалиштето, отворање на
Е550, Е535, Е520 и продолжување со експлоатација на Е505, Е490 и
Е450, R = 1:1000,
4. Почеток на 2 фаза од експлоатација на наоѓалиштето, продолжување
со експлоатација на Е505, Е490 и Е450, R = 1:1000,
5. Почеток на 3 фаза од експлоатација на наоѓалиштето, продолжување
со експлоатација на Е475, Е460 и Е450, R = 1:1000,
6. Завршни косини на површинскиот коп на локалитетот „Извор“, R =
1:1000,
7. Надолжни профили на копот со завршни косини од експлоатација на
наоѓалиштето, R = 1:1000,
8. Попречни профили на јаловиштето, R = 1:1000,
9. Рекултивација на теренот по експлоатација на наоѓалиштето,
R = 1:1000,
10. Технолошка шема на експлоатација на наоѓалиштето, R = 1:1000.
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