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АПСТРАКТ 

Во овој труд се анализира квалитетот на водата од реката Тополка и од 

хидроакумулацијата Лисиче која што претставува суровина за добивање на 

квалитетна вода за пиење. 

 Истражувањето е спроведено поради фактот што граѓаните на Велес 

долги години имале проблем со обезбедување на здрава и квалитетна вода за 

пиење. Затоа, во 1989 година е започната изградбата на хидросистемот Лисиче 

кој претставува драгоцен резервоар на вода, особено за градот Велес. 

Фабриката за преработка на вода за пиење Дервен-Велес се снабдува со 

сурова вода од хидроакумулацијата Лисиче преку доводен цевовод со должина 

од 19 000 метри. Целта на ова истражување   е да се утврди: 

•  квалитетот по течението на реката Тополка и влијанието на 

загадувањето  на истата,  

• квалитетот на водата во хидроакумулацијата Лисиче 

• влијанието на цевководот од хидроакумулацијата до фабриката за 

преработка на вода за пиење со должина од 19,5  km  

•  квалитетот на сировата вода која ја снабдува фабриката за преработка 

на вода за пиење Дервен во градот Велес,  

• квалитетот на излезната финална вода од фабриката Дервен Велес 

• технолошкиот процес на преработка во ф-ката  

Во овие услови се наметнува потребата од постојани физичко – хемиски и  

микробиолошки испитувања на водата. Со резултатите од нив ќе се овозможи 

во идниот период истата правилно да се користи и да се управува со 

акумулацијата за да се спречи влошувањето на квалитетот. 

Покажани се основните сознанија од текот на истражувањето и основните 

показатели за појавата која е истражувана. 

Клучни зборови: физичко-хемиски карактеристики,вода за пиење, 

хидроакумулација Лисиче, река Тополка. 
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ABSTRACT 

This study   analyzes the water  quality of the river Topolka as well as the hydro-

accumulation  Lisiche  which is a raw material for obtaining quality drinking water. 

The survey was conducted because the citizens of Veles had a problem with 

providing  healthy drinking water for many years. 

Therefore, in 1989  the construction of hydro-accumulation  started and it presents a 

valuable reservoir of water, especially for the town  of Veles. 

Processing plant for drinking water Derven-Veles is  supplied with raw water of the 

hydro-accumulation Lisiche by  a supply- pipeline with a length of 19,000 meters. 

The purpose of this research  is to determine : 

• The quality of water  along the river Topolka and the impact of pollution on the 

water. 

• The quality of  water  in  the hydro-accumulation Lisiche. 

• The impact of the pipeline from the hydro-accumulation Lisiche  to the  

processing plant for  drinking water with a length of 19,5 km. 

• The quality of the raw water which supplies  the  plant for processing drinking 

water Derven  in Veles,  

• The quality of the final output of water from the plant Derven – Veles. 

• The technological process of processing in the plant. 

In these circumstances there is a need of a constant  physical, chemical and 

bacteriological water  testing  . 

The results of the water testing will enable the right use of it and  will manage the 

reservoir  to prevent the deterioration of water quality in the future. 

Basic findings  of the course research as well as the key indicators for the explored 

occurrence  are shown in this study . 

Key words : Physical and chemical characteristics,  drinking water, hydro-

accumulation Lisiche, the river Topolka. 
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1. ВОВЕД 

„Најдобрата политика во заштитата на животната средина се 

состои од превенција во создавањето на загадувачите или штетните 

материи на местата на настанување, наспроти дополнителните обиди да 

се намалат и спречат нивните ефекти“ (1) 

Усвојувањето на наведената филозофија претставува најдобар начин да 

се оствари брзиот напредок во заштитата на животната средина низ процесот 

на планирање и спроведување на превентивните акции. Потребно е да се 

интегрира грижата за животната средина во секојдневниот живот имајќи во 

предвид дека природата е потценета, како во случајот на енергијата, или нема 

никаква цена, како што е со водата. Меѓутоа, потребата за креирање и доследно 

спроведување на еколошката политика не се согледува рационално, па затоа се 

плаќа висока цена за нејзиниот недостаток.  

Нееколошката политика која трае долго време континуирано влијае на 

секојдневниот живот, од воздухот кој се вдишува во градовите, преку водата 

која се пие, до отпадот кој се одложува, со секојдневниот придонес кон 

еколошката деградација на нашата планета. Штетните последици по здравјето  

на населението се евидентни, не само во нашата земја, туку и во Европската 

заедница.  

Доколку се навратиме низ историјата, може да се забележи врската меѓу 

здравствениот стандард на населението и квалитетот на водата која е позната 

уште од појавата на колера во Лондон во 19 век. Примената на софистицирани 

методи за пречистување на питките и отпадните води денес стана потреба, 

делумно заради зголеменото нарушување на здравјето, делумно заради новите 

сознанија за супстанците кои го нарушуваат здравјето. Овие софистицирани 

методи бараат капитални инвестиции и нови технологии, како и замена на 

постојните методи за третман со модерни, поскапи процеси.  

Покрај тоа, долгорочната заштита на животната средина има далеку 

повисока цена од цената на превенцијата и е многу потешка за спроведување. 
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Улогата на водата за луѓето, живиот свет, екосистемот и планетата Земја 

е многу значајна. Таа е една од основните материи во природата и се наоѓа во 

атмосферата, биосферата и литосферата. Водата наоѓа најразлична примена 

во човековото делување и тоа: за пиење, подготовка на храна и одржување на 

личната хигиена. Таа се користи во земјоделството, индустријата, енергетиката, 

за рекреација, риболов и др. 

Водата во човечкиот организам го одржува потребниот хидростатички, 

осмотски и онкотски притисок како и целокупниот метаболизам. Во отсуство на 

вода човечкиот живот се гаси само за неколку дена. Затоа човекот кон водата 

треба внимателно да се однесува за да ја има за сите, денес и во иднина. 

 

1.1 Карактеристики на природните води 

Водата во природата се наоѓа во течна состојба, цврста состојба, а може 

да се појави и во облик на пареа. Во природата е најраспространета материја и 

покрива приближно 71% од површината на Земјата. Иако Земјата се нарекува 

водена планета, многу мал дел од водата може да се употреби за пиење. Само 

2,4% е слатка вода. Најголем дел од слатките води се наоѓа заробен во 

ледниците на северниот и јужниот пол, додека помал дел се наоѓа во 

подземните води, езерата, реките и атмосферата. 

Според потеклото водите можат да се поделат во три групи и тоа: 

1. Атмосферски води: роса, дожд, снег, мраз, магла и др. 

2. Површински води: бари, реки, езера, мориња, океани 

3. Подземни води: реки понорници, извори. 

 

Според хемискиот состав водата е соединение изградено од два атоми 

на водород и еден атом на кислород. Но таа не се наоѓа во таква состојба во 

природата,  содржи и други супстанци растворени во неа. Дури и атмосферската 

вода претставува раствор кој во себе содржи јаглерод диоксид, кислород, азот, 

амонијак и др. (2) Во индустриските подрачја и загадените градски населби, 
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атмосферската вода може да содржи и сулфур диоксид, сулфур водород, 

хлороводородна киселина и др. 

Водата е во непрекинато кружење во природата. Минувајќи низ земјата 

раствора поедини компоненти во земјината кора, така што нејзиниот состав 

пред сé зависи од составот на земјиштето низ кое поминува. Хемискиот состав 

на природните води не е единствен. Во водата можат да се најдат поголем број 

на елементи од периодниот систем. Во зависност од нивната застапеност некои 

од овие елементи можат да бидат штетни за живиот свет, а некои и многу 

корисни. 

Природните води најмногу ги содржат следниве катјони: калциум, 

магнезиум, натриум, калиум, железо, манган, амонијак и анјоните: карбонати, 

бикарбонати, хлориди, сулфати. Покрај неорганските материи природната вода 

содржи и органски материи. (3) Поради вливот на непрочистените отпадни води 

во природните водотеченија во водата можат да се најдат  и најразлични 

соединенија како што се пестициди, нафта, масла како и други органски и 

неоргански соединенија. 

Секоја вода во својата првобитна состојба или по третман, намената за 

пиење, готвење, подготовка на храна или за други намени во домаќинството, 

без оглед на тоа од каде потекнува и дали се добива од водоводна мрежа, од 

цистерна или пакувана се дефинира како вода за пиење. Вода за пиење е вода 

која ги исполнува минималните барања за квалитет на водата наменета за 

исхрана на луѓето во согласност со прописите за безбедност и квалитет на 

водата. Според тоа, водата мора да ги задоволува сите карактеристики кои се 

однесуваат на присуство на максимално дозволени концентрации (МДК) на 

одредени компоненти дадени во Правилникот за безбедност на водата за 

пиење. 

Снабдувањето на населението со хигиенски исправна вода за пиење е 

еден од основните предуслови за добро здравје. Самото снабдување опфаќа  

зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителен систем 

до главниот водомер на корисникот на услугата. 
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 Безбедност на водата за пиење едноставно значи обезбедување на вода 

наменета за конзумирање од страна на човекот која не содржи микроорганизми, 

биолошки материи, физички и хемиски супстанци и радиоактивни својства 

штетни по здравјето на човекот и истата соодветно да одговара во поглед на 

органолептичките карактеристики на вода за пиење.  

 

1.1.1 Состав на површинската вода 

Суровата вода секогаш има, повеќе или помалку, растворени или 

суспендирани различни органски и неоргански супстанци општоименувани како 

нечистотии во водата. Во неа може да бидат присутни растворени гасови како 

што се кислород, азот и јаглерод диоксид, но и амонијак, сулфур диоксид и 

метан кои се од локален карактер. Кислородот, азотот и јаглеродниот диоксид 

најчесто доаѓаат во водата преку нивно непосредно раствoрање при минување 

на капки вода, дожд и снегулки низ атмосферата односно при кондензација, 

пример роса. Присуството на амонијак е резултат на присуство на органски 

материи кои се во фаза на распаѓање и најчесто е знак за фекално загадување 

на водата, односно нејзин допир со изумрени животински организми или 

загадување со комунални отпадни води.  

Суспендираните честички најчесто се појавуваат во површинските води 

како последица на испирање од почвата или ерозивното дејство на водата во 

водотеците. Во одредени случаи (oбилни дождови, земјотреси) може да дојде и 

до заматување на подземните води со суспендирани честички.  

Растворените соли во најголем дел се резултат на раствoрањето на 

минералите од земјината кора. На овој начин во водите се јавуваат сулфати и 

хлориди на калциумот и магнезиум, како и повеќе соли на алкалните метали. 
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Слика 1. Состојки во суровата вода 

Метаболичката активност на микроорганизмите, растенијата и животните 

може да доведат до појава на нитрати. За создавањето на бикарбонати во 

водите особено е важно присуството на СО2 кое може да има потекло од 

атмосферата или да е продукт на метаболизмот на живите организми во 

горните слоеви на земјината кора.   

Присутните органски материи во водата може да се резултат на 

распаѓање на растителни и животински организми под дејство на 

микроорганизми. Најголем дел од органските материи присутни во водата имаат 

потекло од хуминските, флувинските, масните киселини, амино киселините и сл. 

Присуството на природни органски материи  во водата која се користи за 

водоснабдување е непожелно. Тие на водата и даваат несвојствено жолто-

темно обојување, како и специфичен мирис и вкус. Во процесите на третман на 

водата во кои најчесто се спомнува хлорирањето, тие формираат потенцијално 

опасни соединенија како што се трихалометани и поголем број органохлорни 

соединенија. Во процесот на озонизација на водата, природните органски 

материи се трансформираат и во други биодеградивни органски соединенија 

како на пример карбонски киселини, алдехиди и кетони, кои доведуват до 
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зголемување на растот на микроорганизми во дистрибутивниот систем. Некои 

од овие материи имат канцерогено и мутагено дејство.  

Присутвото на типични нечистотии од органска и неорганска природа како 

што се на пример крупните честички (песок) и растворените соли  бараат 

примена на различни методи за нивно отстранување. 

Во зависност од наменета на водата неопходно е поголемиот дел од 

растворените или суспендираните материи да се отстранат од водата и во тој 

контекст се зборува за третман на водите.  

Во зависност од своето потекло природните води имаат и различни 

карактеристики. Најчисти се атмосферските, додека подземните води од 

поголемите длабочини се најквалитетни води за пиење. Тие обично се со 

релативно голема тврдина, немаат бактерии и растворени органски материи. 

Плитките подземни води се без вкус и содржат во поголема количина 

растворени органски материи, железо и силициумова киселина. Овие води 

можат многу лесно да се загадат. 

Составот на површинските води е доста различен поради специфичните 

физичко-хемиски и биолошки процеси кои се одвиваат во нив. Планинските 

води и потоци се релативно доста чисти. Присуството на органски материи и 

бактерии се во незначителни количини, а тврдината им е доста мала. 

Реките кои човекот ги користи се променливи по својот состав и најмногу 

зависат од квалитетот на водите кои се вливаат во нив.  

Езерската вода може да биде солена и слатка. Водата во слатководните 

езера е слична на речната вода. Водата во планинските езера е со висок 

квалитет и е соодветна за водоснабдување.  

Барските води се доста сиромашни со неоргански соли, но во себе 

содржат големи количества на органски материи. 

Квалитетот на водите од акумулациите најмногу зависи од водата што ги 

напојува. 
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Површинските води можат да се поделат и според количините на 

хранливи материи и интензитетот на примарна продукција: 

1. Олиготрофни – ниско продуктивни и сиромашни со храна 

2. Еутрофни – продуктивни и богати со хранливи материи 

3. Дистрофни – ниско продуктивни, сиромашни во извесен смисол 

изумрени води, богати со хумусни материи и ниска вегетација и 

планктон.(4) 

Површинските води се подложни на промени не само на оние кои се 

последица на геолошкото стареење, туку и тие кои се предизвикани со самото 

делување на човекот. Човекот со својата активност свесно или несвесно сé 

повеќе ја нарушува природната рамнотежа во акватичните екосистеми со што го 

ремети природниот процес на самопрочистување. Поради се поголемата 

потреба во областа на водоснабдувањето, а со цел да обезбедат доволни 

количини на сирова вода, сè повеќе се користат површинските води, пред сè од 

реките и акумулациите. (5)  Интензивните процеси на урбанизација, развојот на 

земјоделието и индустријата наметнуваат сè поголема употреба од вода. 

Посебно е нагласена потребата од обезбедување на квалитетна вода за пиење, 

чиј недостаток секако претставува лимитирачки фактор за развојот на селата и 

градовите. Проблемот со снабдување со доволни количини на квалитетна вода 

за пиење секој ден е сè поизразен.  

 

1.1.2 Класификација на површинските води 

Изворот на вода ги определува нејзините карактеристики. Површинските 

водотеци се изложени на загадување од страна на човекови, анимални и 

индустриски активности по должината на водотекот. Површинските води може 

да бидат загадени со патогени и непатогени организми, како и со суспендирани 

цврсти материи кои потекнуваат од врнежи и излевања. Подземната вода 

вообичаено не содржи суспендирани цврсти материи или бактерии, ниту 

органски материи, но содржи растворени јони на минерали кои се нарекуваат 

вкупни растворени цврсти материи.  



 

14 

  

Типот и концентрацијата на овие растворени минерали е главниот 

параметар кој го определува квалитетот и можностите на употреба на 

подземните води. Доколку извесни минерали се присутни во покачена количина, 

неопходен е соодветен третман на водата за да се промени или отстрани 

количината на растворени минерали од водата пред нејзино искористување за 

различни намени. 

Иако подземната вода не би требало да содржи бактерии, постои 

опасност од нејзина контаминација од страна на антропогените и анимални 

активности, посебно во случаи на плитки извори. Загадувачките материи можат 

да допрат до подземните води од површината на земјата или од бушотините. 

Следењето на квалитетот на водите, како и нивното управување е 

регулирано со Закон за води усвоен од Собранието на Република Македонија 

од 1998 год.  

Републичкиот хидрометеоролошки завод врши редовно следење на 

состојбата  на квалитетот на водите и рано откривање на евентуалното 

хавариско загадување и систематско испитување на квалитетот на водата во 

водотеците, природните езера и акумулациите, подземните води и водите кои 

се употребуваат во системите за наводнување, а резултатите ги става на увид 

на заинтересираните страни – органи, организации и заедници. 

Според намената и степенот на чистота, согласно Уредбата за 

класификација на водите (Сл.Весник бр.18, 31 март, 1999 год.) водите се 

поделени во пет класи (6): 

 

1. I класа: Води коишто во природна состојба со евентуална 

дезинфекција можат да се употребуваат за пиење и производство и преработка 

на прехранбени производи. Класа на многу чиста, олиготрофична вода. 

2. II класа: Води коишто во природна состојба може да се користат за 

капење и рекреација, за спортови на вода или кои со вообичаени методи на 

обработка (коагулација, дезинфекција, филтрација) можат да се употребуваат 
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за пиење, производство и преработка на прехранбени производи. Класа на 

малку загадена вода, мезотрофична вода. 

3. III класа: Води коишто во природна состојба може да се користат за 

наводнување, а по вообичаените процеси на обработка (кондиционирање) може 

да се користат за индустриски цели каде не е неопходен квалитет на водата за 

пиење. Класа на умерено еутрофична вода. 

4. IV класа: Води коишто во природна состојба можат да се употребат за 

други намени само по одредена обработка. Класа на силно еутрофична вода, 

загадена вода. 

5. V класа: Води коишто во природна состојба не се користат за ниедна 

намена. Класа на многу загадена вода, хипертрофична вода. 

 

1.1.3 Показатели за класификација на водите во класи 

Класификацијата на водите се врши врз база на наведените показатели:  

1. Органолептички показатели: видливи отпадни материи, видлива боја, 

забележлива миризба, вистинска боја, матност и провидност. 

2. Показатели на киселоста: рН вредност и алкалитет. 

3. Показатели на кислородниот режим: растворен кислород, заситеност 

со кислород, петдневна биохемиска потрошувачка на кислород на 20°С (BPК5) 

хемиска потрошувачка на кислород од калиум перманганат (HPК), вкупен 

органски јаглерод (ТОС). 

4. Показатели на минерализација: суспендирани цврсти материи, вкупен 

сув остаток од филтрирана вода (вкупни растворени материи). 

5. Показатели на еутрофикацијата: вкупен фосфор, вкупен азот, 

хлорофил А, примарна продукција, степен на сапробност, индекс на сапробност, 

степен на биолошка продуктивност. 
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6. Показатели на микробиолошко загадување: најверојатен број на 

термотолерантни колиформни бактерии. 

7. Радиоактивност: вкупна активност на течните радиоактивни отпадни 

материи кои во текот на една година можат да се излеваат во површинските 

водотеци. 

8. Штетни и опасни материи: метали и нивни соединенија, останати 

неоргански параметри, феноли, јаглеводороди, халогени јаглеводороди, 

нитрирани јаглеводороди, пестициди и останати органски соединенија.(6) 

 

Табела 1: Гранични вредности (максимално дозволените вредности или 

концентрации) на следните показатели: (7) 

Редeн  

 број 

Показатели   Класа 

I 

   Класа 

II 

   Класа 

III 

   Класа 

IV 

 Класа 

V 

1. Матност (NTU) < 0,5 0,5-1,0 1,1-3,0 > 3 > 3 

2. pH – вредност 6,5-8,5 6,5-6,3 6,3-6,0 6,0-5,3 < 5,3 

3. 

 

Суспендирани  

материи (mg/L) 

< 10 10-30 30-60 60-100 >100 

4. Вкупен органски 

 јаглерод (mg/L) 

< 2,50 2,51-4,20 4,21-6,7 6,7-10,0 > 10,0 

5. Нитрати (mg/L) 10 10 15 15 > 15 

6. Вкупен  фосфор 

 (mg/L) 

< 0,004 0,004-
0,007 

0,007-
0,01 

0,01-0,05 >0,05 

7. Количество на О2 

(mg/L) 

>8,0 6,0-8,0 4,0-6,0 2,0-4,0 / 

8. HPK (mg/L) < 2,50 2,51-5,00 5,01-10,0 10,0-20,0 > 20,0 

9. BPK5  (mg/L) < 2,00 2,01-4,00 4,01-7,00 7,01-15,0 > 15,0 
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10. Амонијак  (mg/L) 0,02 0,02 0,5 0,5 > 0,5 

11. Нитрити (mg/L) 0,01 0,01 0,5 0,5 > 0,5 

12. Алуминиум (mg/L) 1,5 1,5 1,5 1,5 > 1,5 

13. Железо (mg/L) 0,3 0,3 1 1 > 1 

14. Манган (mg/L) 0,05 0,05 1 1 > 1 

  

 

1.2. Хидроакумулациите како извор за снабдување со вода и нивните 

карактеристики 

1.2.1 Хидролошки карактеристики 

Потребата за користење на површинските води е сè поголема, 

количината на подземната вода која може да се искористи е сè помала,а 

протокот во површинските води е се помал. 

Можноста за обезбедување  доволна и квалитетна количина на вода 

зависи од вкупната хидролошка ситуација на широк простор на набљудуваниот 

локалитет. На територијата на Република Македонија врнежите се движат околу 

720 mm годишно, што за земјоделското производство е неповолно. Неповолен е 

временскиот распоред на врнежите, како и вкупната годишна количина. 

Најмалку врнежи има во периодот од јули до септември, кога потребите за вода 

се најголеми како за вегетацијата, така и за населението. На територијата на  

Велес врнежите просечно се 500 mm годишно.  

Хидроакумулациите се создаваат со изградба на брана со која се 

преградуваат речните долини. Овие акумулации се градат со одредена цел:  

 Снабдување со вода на населените места, земјоделието и 

индустријата 

 Наводнување на земјоделското земјиште 

 Енергетски објекти 
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 Оплеменување на протокот во реките при мала вода, за 

разблажување на загадените водотеци и др. 

 Заштита од поплави 

 За рекреација и туризам 

Во последните неколку децении како во светот ,така и кај нас, изградбата 

на акумулации е интензивна, бидејќи тие претставуваат најдобар начин со кој ќе 

се обезбеди доволна количина на вода за различна намена. 

Од сите горенаведени намени на акумулациите, проблемот со 

водоснабдување има посебно место, бара посебно внимание и многу исцрпно 

истражување.  

Според големината акумулациите се делат: 

 Микроакумулации со волумен до 0,5 mL/m3  

 Мали акумулации со волумен до 2,0 mL/m3 

 Акумулации со волумен  поголем од 2,0 mL/m3  

 

Задача на акумулациите е да обезбедат доволно вода за одредени 

потреби во одреден период и време. Ова се постигнува на тој начин што целата 

вода од речните текови се задржува во доволно пространа акумулација кога ја 

има доволно, а многу не се користи, за период кога интензивно се користи, а ја 

нема во доволна количина во речните текови. 

 

1.2.2. Хидроеколошки карактеристики 

Времето на задржување на водата во акумулацијата условува геохемиски 

и хидрохемиски процеси, односно концентрирање на минерални и органски 

материи во водата. Поволниот температурен режим во овие услови ја 

овозможува продукцијата на органски материи во сите нивоа на водениот столб. 

Продукцијата најчесто е од монокултурен тип, бидејќи за краток временски 

период во такви антропогени услови не можат да се воспостават сите соодветни 

односи од синџирот на исхрана кои се карактеристични за природните езера. 
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Природните езера претставуваат еколошки стабилни динамички системи по 

своите карактеристики (хидролошки, геохемиски, хидрохемиски, физичко-

хемиски, микро и макробиолошки), додека акумулациите се сосема нестабилни 

акватични системи со изразен степен на варијации по своите карактеристики(8). 

Секоја акумулација е посебна и се карактеризира со одредени 

специфичности и различен интензитет на појава на еутрофикација. 

Еутрофикацијата не може да се набљудува само како појава на висока 

продукција на некои зелени алги, таа е резултат на промени во сите 

хидроеколошки параметри како во акумулацијата, така и во околината и во 

сливниот простор, поради што и е деградационен фактор на квалитетот на 

водата во акумулацијата. 

 

                    1.2.3. Хидрографски карактеристики на хидроакумулација 

Лисиче 

Градот Велес му припаѓа на реонот на средното Повардарие во 

централниот дел на Р.Македонија, на територија која е претежно ридско 

планинска. Смесетен е по течението на реката Вардар на двата брега кои се 

издигнуваат близу до самата река. Висинската поставеност на градот е од 150-

285 метри надморска височина.  

Според висинската поставеност тој е поделен на три зони: 

• Ниска зона 90-200 метри надморска височина 

• Средна зона 200-250 метри надморска височина 

• Висока зона  250-285 метри надморска височина 

          Водоснадбувањето на градот Велес се обезбедува преку фабриката за 

преработка на вода за пиење Дервен-Велес. Фабриката е сместена на 

југозападната страна од градот и се наоѓа на 317 метри надморска висина. 

Водоснадбувањето во градот е гравитационо, освен високата зона од 

левата страна на реката Вардар.  
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Водоснабдителниот систем опслужува 50 000 жители, градот Велес со 

приградските населби ( Превалец и с. Оризари ). Разводната градска мрежа е 

со должина од 75 km, а резервоарскиот простор со капацитет од 6450 m3. 

Фабриката за преработка на вода за пиење Дервен Велес се снабдува со 

сирова вода од хидроакумулацијата Лисиче преку доводен цевовод со должина 

од 19000 метри.  

Во 2008 година, со завршувањето на градежните работи на браната, се 

наполнила хидроакумулацијата преку реката Тополка. Вкупниот акумулационен 

потенцијал на езерото изнесува 23 000 000 m3 вода, додека хидролошкиот 

капацитет на реката Тополка овозможува користење на 45 000 000 m3 вода од 

хидросистемот Лисиче.  

Реката Тополка извира на источната падина од планината Јакупица, над 

селото Горно Јаболчиште. Таа тече со брз тек во правецот исток запад, а потоа 

го менува својот правец од селото Дреново спрема југоисток. Природната 

убавина ја надополнува и извонредно интересниот клисурест дел на долината 

на Тополка во нејзиниот горен тек каде што има и мали водопади, изгладени 

карпи и големи камени облутоци.  

 

1.2.4. Еутрофикациони процеси и последици 

Еутрофикација претставува процес на збогатување на водите со 

хранливи материи (азотни и  фосфорни соединенија) што предизвикуваат 

зголемена примарна продукција воден цвет. Степенот на еутрофикација или 

трофичко ниво, одредено преку концентрацијата на фосфор и азот може да се 

зголеми како резултат на природни и антропогени процеси како што се 

дренирање на материи од подлогата или од приобалниот регион како резултат 

на влез на материи од хумано потекло и преку влез на материи од водните 

талози (дождови). 

Зголемувањето на степенот на еутрофикација доведува примарно до 

квантитативни промени, но продолжената еутрофикација доведува и до 
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квалитативни промени во составот на живиот свет, особено изразено преку 

доминација на еден или неколку видови за сметка на изчезнатите видови. 

Еутрофикацијата е природен процес кога водите со текот на времето од 

олиготрофна состојба поминуваат кон мезотрофна и на крај кон еутрофна 

состојба, што претставува заситеност на водата со хранливи материи. Таа може 

да се смета и како форма на загадување доколку последиците од овој процес 

стануваат штетни за екосистемот и човекот. Еутрофикационите процеси 

значително се забрзуваат со прекумерната употреба на природните и 

вештачките ѓубрива во аграрот, ерозијата на земјиштето и др. Процесите на 

вештачката еутрофикација ја изменуваат структурата на заедниците, менувајќи 

ги биохемиските процеси и состојби во екосистемот.  

Процесот на еутрофикација се јавува како природен феномен на 

стареење кој е доста бавен, реверзибилен, но под силно влијание на 

антропогениот фактор, кој преку загадувањето на водните системи со отпадни 

води, процесот се забрзува и го губи реверзибилниот фактор, при што таквите 

води претставуваат одлична храна за акватичните растенија, а особено за 

алгите. Бујниот раст на алгите предизвикува промени во еколошките услови и 

тоа: во содржината на СО2, О2, светлосни, температурни услови и др. Алгите 

многу брзо се размножуваат и предизвикуваат промени во составот на 

акватичната биоценоза. Остатоците од изумрените алги и животински 

организми изложени се на оксидативно разградување при што се троши голема 

количина на кислород. Со намалување на количината на кислород постепено се 

спречува аеробното разградување и почнуваат да доминираат редукционите 

процеси кога минерализацијата не се одвива до крајните продукти, туку се 

добиваат меѓупродукти кои понекогаш предизвикуваат непријатна миризба. Со 

намалувањето на количината на растворениот кислород доаѓа до 

осиромашување на разновидноста на биоценозите, особено на рибната фауна, 

односно бескислородните услови го уништуваат животниот свет во 

средината.(2) 

Местоположбата на акумулацијата, присуството на селски населби, 

геолошките карактеристики и распоредот на земјоделските површини 
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овозможува интензивен прилив на органски материи и микроелементи коишто 

под влијание на микроклиматските карактеристики на локацијата, 

температурниот режим и дождовите овозможуваат интензивен развој на фито и 

зоопланктонот. Еутрофикационите процеси ги менуваат физичко-хемиските 

својства на водата, а лачењето на ектоензими на некои фитопланктонски и 

зоопланктонски групи, актиномицети и други организми може да предизвика 

бројни проблеми. 

Појавата на непријатен мирис и вкус на водата често се поврзува со 

појавата на соединенија како што се геосмин, метилизоборнеол, 2-изопропи-3-

метокси пиразин коишто ги синтетизираат актиномицетите. Покрај 

актиномицетите и многу модрозелени алги произведуваат геосмин: Oscillatorija 

tenius, O. prolific, O. cortiana, O. variabilis, O. agardhii, O.splendida, Symploca 

muskorum, Lyngbya aestuarii, Anabaena scheremetievi, A. circinalis, A. macrospora, 

додека 2-метилизоборнеол  произведуваат Oscillatoria curviceps, O. tenius  и 

Phormidium tenue. (8). 

Регистрирани се и други супстанци кои по својата природа можат да 

претставуваат проблем: јаглеводороди, алифатични алкохоли, кетони, амини, 

сулфиди, алдехиди, органски киселини, терпеноиди, естри и тиоестри и многу 

други. Присуството на овие и други органски материи, посебно е проблематично 

за потенцијалното создавање на многу штетните трихалометани во водата за 

пиење по завршениот процес на преработка, хлорирање и озонирање. 

 

1.2.5. Зошто се потребни хидроакумулациите? 

1. Многу е голема временската нерамномерност на протокот на реките. Кај 

многу реки 60-70% од годишниот биланс на вода протекува во краток период, 

а потоа настапува долг малкуводен период. Екстремно малкуводен период 

опфаќа големи региони, така да без делувањето на акумулациите не би 

можеле да се задоволат ни елементарните потреби на населението и 

земјоделството. 
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2. Хидроакумулациите се единствени објекти кои можат истовремено да 

овозможат и просторна и временска распределба на водата. Без 

акумулациите не би било можно  префрлување на водата од местото на 

извор до оддалечените зони на потрошувачка. 

3. Сигурен извор за снабдување на големите градови со доволна количина на 

вода. Со растењето на градовите расте и потребата за доволна количина на 

вода за населението и за технолошките потреби во индустриските погони и 

термоелектрани. Единствено хидроакумулациите со релативно голема 

запремнина можат да обезбедат и испорачаат вода во посакуваната 

количина. 

4. Заштитни мерки од полави кои не можат да се исполнат без активно 

користење на акумулациите. 

5. Акумулациите се незаменлив елемент за заштита на квалитетот на водата. 

Со наменско испуштање на водата од акумулацијата во водените текови во 

период кога се сиромашни со вода, со цел нејзино оплеменување и заштита 

на живиот свет во реките. Во овие околности доколку од акумулацијата 

наменски се испушта вода со висок квалитет, пожелна температура и 

збогатена со кислород,практично се управува со квалитетот на водата и 

истиот се одржува во граници кои се најповолни за живот на речната 

биоценоза. Тие се и единствена заштита во некои екстремни ситуации, кога 

само  со наменско испуштање на чиста вода од акумулацијата може да се 

ублажат или спречат тешки последици од некои инциденти. 

6. Енергетски развој во правец  на што поголемо искористување на 

расположливиот хидропотенцијал, како обновлива и еколошки најчиста 

енергија. 

7. Борбата за храна сè повеке станува борба за наводнување на земјоделското 

земјиште. Се покажа дека во долините на големите реки ако нема изградено 

хидроакумулација нема услови за масовно наводнување со водата од 

водотеците, бидејќи вода има најмалку кога е најпотребно интензивното 

наводнување. 
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1.2.6.Влијание на акумулацијата на околината 

Браните и акумулациите се неопходни за да се задоволи сè поголемата 

потреба за вода. Акумулациите носат голема корист, но се константирани и 

негативни ефекти. При изградба на хидроакумулацијата таа треба 

содветно да се вклопи во еколошката средина. Да се преземат соодветни 

мерки и технолошки решенија за неутализирање и ублажување на 

негативните влијанија,кои имаат локален карактер.(9) 

Позитивни влијанија на акумулацијата  

Од претходно изложеното може да се заклучи дека хидроакумулациите 

имаат многу позитивни влијанија.  

Најважните позитивни еколошки влијанија кои на акумулациите се 

следните: 

 Се обезбедува здрава вода за пиење, со што се спречуваат 

епидемии од водата. 

 Се произведува хидроенергија, која е еколошки најчист вид 

енергија, со што се намалува загадувањето со цврст, течен, 

гасовит, термички и радиоактивен отпад од термоелектраните и 

нуклеарните електрани. 

 Интензивно производство на храна во услови на наводнување, што 

е еден од најплеменитите еколошки влијанија 

 Се ублажуваат брановите на големите води и се намалува 

опасноста од поплави. 

 Се зголемуваат протоците на малите води во топлите делови од 

годината (ефект на оплеменување на малите води), кога е загрозен 

опстанокот на биоценозата во реките. 

 Управување со водниот режим: се намалуваат големите и се 

зголемуваат малите води, со што во голема мера се подобрува 

еколошката состојба низводно од акумулацијата. Со подобрување 

на водниот режим се овозможува на населените места кои 

претходно страдале од поплави или малку вода, по изградба на 
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акумулацијата на најсоодветен начин реките се вклопат во 

урбаното ткиво. 

 Со интервентно испуштање на вода од акумулацијата се подобрува 

квалитетот на водата низводно од акумулацијата, а се спречуваат и 

некој еколошки катастрофи во случај на инцидентни загадувања на 

водата. 

 Со изградбата на акумулацијата се опфаќаат и некој антиерозивни 

изведби во сливното подрачје. Акцент се става на биолошките 

мерки за заштита (пошумување, мелиорација и др.), што е важен 

еколошки допринос за уредување на просторот. 

 Со изградба на акумулацијата се опфаќаат и многу мерки за 

санитација на населбите, канализација, постројки за пречистување 

на отпадната вода, со цел акумулацијата да се заштити од 

еутрофикација. 

 Се создаваат поволни услови за туризам и спортско-рекреативни 

ползувања. 

Негативни влијанија на акумулацијата и можности за 

отстранување 

Изградбата на акумулацијата ја придружуваат и негативни ефекти. 

Охрабрува фактот што поголем број од негативните ефекти можe да се 

ублажат, па и да се неутрализираат со сооветни проектни решенија. Негативни 

ефекти се: 

 Промена на режимот на подземните води. Ова влијание особено е 

изразено кај акумулациите кои се формираат на алувијалните реки. 

Може успешно да се неутрализира со реализација на соодветен 

систем за одводнување, кој овозможува управување на режимот на 

подземните води. Овие системи можат да бидат двонаменски и за 

одводнување и за наводнување. 

 Засипување на акумулацијата, негативен ефект кој не може да се 

отстрани, но може да се ублажи со антиерозивни мерки. 
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 Промена на еколошките фактори што може да го загрози 

опстанокот и развојот на одредена биоценоза. 

 Процесот на еутрофикација е сериозен феномен на стареење на 

акумулациите и деградација на квалитетот на водата во нив, 

доколку не се преземат навремено соодветни мерки за заштита. 

Постојат примери кога акумулацијата била во поодмината фаза на 

еутрофикација и деградација на квалитетот на водата, а биле 

спасени и вратени во состојба на олиготрофија со мерки за 

контрола на внесот на нутриенти, пред сè фосфор. 

 Промена на естетските вредности на некои природни раритети. 

Овие промени не можат да се компензираат со ништо, што е и 

основен проблем за реализација на некои многу атрактивни објекти 

на некој кањонски реки. 

 Промена на микроклимата во најјужната зона на акумулацијата. 

Најновите истражувања покажуваат дека промената на 

микроклимата и  не е така голем проблем како што се сметало 

претходно. Тоа влијание е пред сè од локален карактер. 

 Осцилациите на нивото на езерата имаат повеќе негативни 

аспекти. Еден од нив е естескиот, бидејќи оголените брегови во 

зоната на качување делуваат непријатно. Другиот е еколошки, 

односно промените на нивото доведуваат до уништување на 

рибната икра која во  периодот на мрестење се наоѓа во плитката 

вода. Третиот аспект е од гледна точка на туризмот и спортските 

активности. Овие негативни влијанија не можат да се 

неутрализираат, но можат да се ублажат доколку како критериум за 

управување со акумулацијата се вметне и критериум за 

стабилизирање на нивото на акумулацијата во одредени периоди 

од годината (периодот на мрестење, периодот на туризам и др.). 

 Промена на водниот режим низводно од браната и негативното 

влијание на биоценозата. 
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1.2.7. Проектни мерки кои треба да се преземат за подобро 

вклопување на акумулацијата во околината 

Се поставува прашањето дали може со паметно и мудро проектирање и 

управување  на акумулацијата таа складно да се вклопи во социјалното и 

еколошкото окружување. Одговорот е потврден и во продолжение ќе се наведат 

некои мерки кои треба да се преземат: 

 Параметрите на акумулацијата, а пред сè котата на качувањето треба 

да се бираат во согласност со еколошките критериуми, притоа 

разгледувајќи ја акумулацијата како биотоп во периодот на 

експлоатацијата. Да се избегнуваат решенија во кои акумулациите се 

со голема површина, а со мала длабочина, бидејќи таквите 

акумулации се подложни на еутрофикација. 

 Сите помошни објекти на акумулацијата (брана, вентили, машински 

згради и др.) да се вклопат во околината на најдобар начин. На реките 

со посебни амбиентални вредности овие објекти можат да се сместат 

и под земја. 

 Секој проект мора да содржи ихтиолошка анализа која ќе покаже дали 

постои потреба да се предвидат објекти (рибни стази, преносници, 

преводници) за миграција на рибите. Бидејќи акумулациите 

претставуваат нови водени биотопи, кај коишто е можно влијание на 

човекот за да се постигне посакуваниот правец за развој на 

ихтиофауната. 

 Динамиката на првото полнење на акумулацијата треба да се планира 

и реализира во сооднос со еколошките потреби. Подробно да се 

исчисти зоната на акумулацијата непосредно пред полнењето, за да 

се избегнат несаканите ефекти од процесот на еутрофикација. 

 Диспозицијата  на испустите (капацитетот, бројот, нивната висинска 

положба, како и видот на вентили) треба да се приспособи со 

еколошките барања. Треба да се обезбеди загарантираниот еколошки 

проток кој се испушта од акумулацијата да биде со најдобар квалитет. 

Испуштањето на водата да се приспособи со потребите на низводната 
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биоценоза и тоа подразбира испуштање на вода од соодветниот 

температурен слој, кој е најпогоден  во одредена фаза на развој на 

низводната биоценоза. Вентилите треба да бида  регулациони, за да 

се управува со протоците кои се испуштаат и да овозможуваат 

аерација на млазот за да се зголеми количеството на кислород 

низводно. 

 Испустите за празнење на акумулацијата мора да бидат доволно јаки, 

за да се овозможи и предпразнење на акумулацијата во сооднос со 

прогнозата за генеза на бранови на големи води, со што ќе се подобри 

ефектот на одбрана од поплави. 

 Режимот на подземни води во зоната на ниски крајбрежја мора да се 

контролира со заштитни системи кои обезбедуваат полна заштита од 

превлажнување. 

 Управувањето со нивото на акумулацијата да се пприспособи на 

еколошките и туристичките потреби. Во периодот на мрестење на 

рибите треба да се одржува стабилно ниво за да не дојде до 

изумирање на икрата која е положена во плитката вода. 

 Сите биолошки интервенции во системот (порибување, пошумување и 

др.) да се изведуваат по извршената еколошка студија за да не се 

наруши постоечката еколошка рамнотежа. 
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2. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Површинските води се подложни на промени не само оние кои се 

последица на геолошкото стареење, туку и  оние кои се предизвикани со самото 

делување на човекот. Човекот со својата активност свесно или несвесно сè 

повеќе ја нарушува природната рамнотежа во акватичните екосистеми, со што 

го ремети природниот процес на само прочистување.  

Поради сè поголемата потреба во областа на водоснабдувањето, а со 

цел да обезбедат доволни количини на сирова вода, се повеќе се користат 

површинските води воглавно од реките и акумулациите. Интензивните процеси 

на урбанизација, развојот на земјоделието и индустријата наметнуваат сè 

поголема употреба од вода. Посебно е нагласена потребата од обезбедување 

на квалитетна вода за пиење, чиј недостаток секако претставува лимитирачки 

фактор за развојот на селата и градовите. Проблемот со снабдување со 

доволни количини на квалитетна вода за пиење секој ден е сè поизразен.  

   Граѓаните на Велес долги години имале проблем со обезбедување на 

здрава и квалитетна вода за пиење. Тие се снабдувале со вода од  бунари кои 

се лоцирани покрај реката Вардар. Затоа во 1989 година се започнало со 

изградба на хидросистемот Лисиче. Изградбата на браната траела многу 

подолго од предвидениот рок. За водоснабдување се користела водата од 

реката Тополка со претходна преработка во фабриката за вода на ЈКП 

,,Дервен“. Во 2008 година, со завршувањето на градежните работи на браната, 

се наполнила хидроакумулацијата.  
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Слика  2. Хидроакумулација Лисиче 

 Хидроакумулацијата Лисиче претставува драгоцена резерва на вода, 

особено за градот Велес. Во досегашното постоење квалитетот на водата во 

хидроакумулацијата се движи во пропишаните граници според Уредбата за 

категоризација на води за да може да се употребува за водоснабдување со 

претходна преработка и за наводнување на земјоделски површини. 

 Во овие услови се наметнува потребата од постојани физичко-хемиски, 

микробиолошки испитувања на водата. Со резултатите од нив ќе се овозможи 

во идниот период истата правилно да се користи и да се управува со 

акумулацијата за да се спречи влошување на квалитетот. 

Со текот на стареењето на хидроакумулациите се менува и квалитетот на 

водата во нив. 

 

            Целта на магистерската работа  е да се испита  

•  квалитетот по течението на реката Тополка и влијанието на 

загадувањето  на истата,  

• квалитетот на водата во хидроакумулацијата Лисиче, 
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• влијанието на цевководот од хидроакумулацијата до ф-ката за 

преработка на вода за пиење со должина од 19,5 km ,  

•  квалитетот на сировата вода која ја снабдува ф-ката за 

преработка на вода за пиење Дервен во градот Велес, 

• технолошкиот процес на преработка во ф-ката и квалитетот 

на излезната финална вода од ф-ката Дервен Велес. 

 

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ 

3.1. Материјали и методи 

За да се направат експерименталните истражувања во магистерскиот 

труд беа користени следниве инструменти за физичко-хемиските анализи: 

• Спектрофотометар – Spectroguant NOVA 400 – MERCK 

• 2100 N – Turbidimetar – HACH 

• Лабараториски pH – метар -  WTW 

• UV PASTEL – Инструмент кој е снабден со софтвер кој ја одредува 

количината на органски материи, нитрати, површински активни 

материи, суспендирани материи, BPK и  HPK во водата. 

Беа мерени следниве параметри:  матност, рН, суспендирани материи 

(mg/L), ТОС (вкупен органски јаглерод изразен во mg/L), NO3/N (нитрати 

изразени како азот во (mg/L),РО4 (како вкупен фосфор изразен во mg/lL, 

количество на О2 изразено во mg/L, HPK (хемиска потрошувачка на кислород 

изразена во mg/L), BPK5 (биолошка потрошувачка на кислород изразена во 

mg/L), амонијак, нитрити, железо, манган, хлориди, растворени органски 

материи преку потрошувачка на KMnO4,  како и температурата на водата и 

околниот воздух која беше мерена на лице место.  

Микробиолошките анализи беа направени во ЈЗУ Институт за јавно 

здравје – Скопје и истите опфатија: најверојатен број на колиформни бактерии, 

колиформни бактерии од фекално потекло и Escherichia coli по методата ISO 

9308-2:1990, вкупен број на аеробни мезофилни бактерии по методата ISO 

6222:1999, Ентерококи по методата ISO 7899-2:2000 , бактерии од Proteus вид, 
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Сулфито редуцирачки клостридии по методата EN 26461-2:1993 и Citrobacter 

freundii.  

 

3.2. Постапка на работа 

Во текот на овој магистерски труд во експерименталниот дел беа 

извршени микробиолошки и физичко-хемиски анализи на примероци на вода 

земени од следните мерни места:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. Прва мерна точка – земен примерок од реката Тополка на влезот во 

селото   Горно Јаболчиште. 
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Слика 4. Втора мерна точка – земен примерок од река Топлока на излезот од           

с. Горно Јаболчиште. На сликата може да ја забележиме состојбата на реката 

откако поминала низ селото. 

 

 

Слика 5.Трета мерна точка – земен примерок од река Тополка на излезот од            

с. Долно Јаболчиште.  

 
 
 

 
 
Слика 6. Четврта мерна точка – од река Тополка под с. Дреново пред 

акумулација (кај мостот). 
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Петта мерна точка - сировата вода која ја снабдува ф-ката за преработка на 

вода за пиење Дервен. 

Шеста мерна точка - финалната вода која се испорачува до потрошувачите од        

ф-ката за преработка на вода за пиење Дервен.  

Периодот на испитување на квалитетот на водата опфати три годишни 

времиња и тоа: есен, зима и пролет. Примероците вода беа земени во месеците 

декември, февруари, март и мај. Земените проби се транспортираа во стаклени 

стерилни шишиња на температура од ± 4°С во теренски фрижидери до 

фабриката за преработка на вода за пиење „Дервен“ – Велес за физичко-

хемиските испитувања и до ЈЗУ Институт за јавно здравје на Р. Македонија – 

Скопје за микробиолошките анализи. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

          4.1 Технологија на обработка на вода за пиење во фабриката Дервен 

Фабриката за преработка на вода за пиење е проектирана да се снабдува 

со сирова вода од акумулацијата на хидросистемот Лисиче која функционира од 

1991 год. Постројката е проектирана со максимален капацитет од 2×300,а  е 

реализирана првата фаза од системот со 300 L/s.  Во текот на  2008 год. е 

дограден уште еден таложник со капацитет од 200 L/s.  

Во однос на квалитетот на сировата вода во поголемиот период од 

годината имаме  незадоволителна бистрина и боја, зголемена содржина на 

органски материи, железо и манган. Во одредени периоди од годината може да 

се замати и да биде поволна средина за размножување на фито и зоопланктон. 

Врз основа на претходно изнесените податоци предвидена е процесна 

линија која ги опфаќа следните елементи. 

1. Систем за регулација на дотурот на сирова вода 

2. Претходно озонирање со алтернатива од предхлорирање 
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3. Таложење (седиментација) со претходно дозирање на коагулационо- 

флокулациони средства 

4. Меѓуфазно озонирање 

5. Филтрација на брзи песочни филтри 

6. Дезинфекција на водата хлор во резервоар за чиста вода 

7. Систем за корекција на pH вредност 

8. Завршно автоматско хлорирање во одводниот цевковод 

 

Системот за регулација на дотурот на сирова вода се користи за 

регулирање и регистрирање на протокот.Регулациониот блок е сместен во 

бетонска шахта и истиот се состои од; 

 

Претходно озонирање се состои од 

• Влезен дел 

• Дводелна комора за   

предозонирање 

• Одводен канал кој води во 

наредната фаза на бистрење на 

водата 

Дозирањето на озонот се одвива 

на самото дно во комората и тоа низ систем од доводни канали и ќерамички 

дискови за рамномерно распределување на озонираниот воздух. Основна 

задача на оксидација во предтретман е да се изврши потполна дезинфекција на 

водата. Поимот на хемиска оксидација на водата опфаќа селективна 

модификација на несаканите или токсични материи кои со своето присуство го 

нарушуваат квалитетот на водата. Со оксидациските процеси се опфатени 

неорганските и органските супстанции и соединенија кои и даваат вкус, мирис и 

боја на водата, токсичните материи како и бактериите и вирусите кои се 

присутни во водата. 
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Следната фаза е бистрење на водата и процесот се состои од: 

• Коагулалација со помош на алуминиум  сулфат 

• Флокулација со помош на анјонски тип на полиелектролит 

• Таложење или седиментација во таложник од тип пулзатор и таложник од 

тип ламела. 

Дозирањето  на растворот од алуминиум сулфат се одвива во комора која 

се состои од два дела и тоа: првиот дел е за брзо мешање кое се изведува со 

мешалка од 160 вртежи во мин. и вториот дел е за стабилизација на струењето 

на водата. Дозирањето на растворот на алуминиум сулфат се изведува со  

пумпи  и максимален капацитет од 1150 L/h. Две пумпи (една е работна, другата 

резервна). Во наредната комора се врши дозирање на полиелектролит од 

анјонски тип (Floerger AN 934 PWG).  Се работи со 0,02% работен раствор. 

Истиот се дозира со  пумпи  и максимален капацитет од 1150 L/h. Две пумпи 

(една е работна, другата резервна).  

Таложењето на претходно образуваните флокули се одвива во 

таложници од тип пулзатор и ламела.  

Пулзаторот е со максимален капацитет од 300 L/h. Истиот претставува 

базен со рамно дно. Во основа тој е снабден со ситем од перфорирани цевки 

кои овозможуваат рамномерно навлегување на сировата вода по целото дно. 

Во неговиот горен дел се наоѓа ист таков систем од перфорирани цевки кои ја 

прифаќаат избистрената вода во два заеднички канали од таложникот. 

Функционално таложникот е поделен на 3 зони;  зона на флуидизиран слој, зона 

на талог и зона на избистрена вода. 

Ламеларниот таложник е со максимален капацитет од 200 L/s. Регулација 

на влезната вода се врши со електричен вентил. Поделен е на два дела кои 

работат независно. Секој дел од него е снабден со 2 преткомори, во едната има 

сместено мешалка за споро мешање со променлив број на вртежи од 0-37 во 

мин.Истите служат за споро мешање на коагулант и флокулант. Потоа водата 

навлегува во комората за таложење. Во горниот дел е снабден со ламели. Над 
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ламелите се сместени одводни цевки кои ја одведуваат избистерната вода во 

заеднички одводен канал со пулзаторот. 

Меѓуфазно озонирање 

Избистрената вода од таложниците пред да помине на песочните филтри 

се носи во коморите за озонирање. Овие комори овозможуваат контактно време 

на озонот при што е овозможена потполна дезинфекција на водата и 

евентуална оксидација на заостанатите органски и нергански материи после 

таложењето. Додавањето на озонот се врши на дното на комората низ систем 

од одводни канали и керамички дискови за рамномерна распределба на 

озонираниот воздух. Озонот реагира брзо и откако ќе ја достигне својата 

критична концентрација во водата неговото бактерицидно делување е 

прогресивно. Над контактниот базен  е сместена  опремата за деструкција на 

вишокот на озон. Истата е снабдена со вентилатор и катализатор кои служат за 

деструкција на вишокот на озон.  

Филтрација  

Наредниот процес е филтрирање на 

водата. Со оваа постапка се врши 

отстранување на заостанатите суспендирани 

материи. Таа се изведува на 4 брзи песочни 

филтри. Површината на секое филтерско поле 

е 64 m2 со максимален капацитет на работа од 

75 L/s. Дебелината на слојот од кварцен песок 

е 1,2 m., и висината на слојот на водата е од 

200-400 мм. Кварцниот песок е со d=0.8mm, а коефициентот на униформност 

d60/d10=1.5 на 1m2. Водата од филтрите се доведува низ распределителниот 

канал и влегува во саморегулирачка клапна чија висина се наоѓа на средината 

на висината на нивото на водата од филтерот. Исфилтриранатa вода оди во 

дуплото дно во филтерот, а таму низ одводни цевки на кои се наоѓаат 

саморегулирачки вентили во собирен канал за чиста вода. Автоматскиот 

регулационен вентил автоматски го одржува константно нивото на водата во 
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филтерот.Перењето на филтерот се врши со вода и воздух и тоа во количина 

од 50 m3 /h по 1m2 односно потребната количина на воздух за едно перење 

изнесува Qv=3125 m3/h. После завршување на перењето со воздух се вклучува 

пумпа за вода. Количината на вода за перење е Q=625 m3/h. Цел процес на 

перење трае ≈40 мин. 

Резервоар за финална вода 

Резервоарот за финална вода е 

поделен во две комори од кои едната е за 

технолошки потреби. Наменски резервоарот 

ја задржува водата за дезинфекција со хлор.  

Систем за корекција на pH 

вредност 

Во одводниот цевковод се врши дозирање на варна вода за корекција на 

pH вредноста на финалната вода.  

Крајната контрола на резидуален хлор  

Се изведува во одводниот цевковод со автоматско хлорирање, дозирање 

на хлор според зададена вредност нормирана со законски акти (0,5 мг/л).  

Хлорирањето се изведува со гасовит хлор. Елементи на хлоринаторската 

станица која се наоѓа во склоп на ф-ката за преработка на вода за пиење се: 

• Контејнери за хлор 

• Вакум регулатори 

• Ротометри 

• Ејектор 

• Анализатор за мерење на резидуалната количина на хлор во финална 

вода 

• Контролна единица преку која се изведува регулација на дозата на хлор 

во завршното автоматско хлорирање 

• Пумпи за работна вода, вентили, клапни и славини 
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• Кула за неутрализација за вишок на хлор во воздухот  

• Вентилатор  

• Анализатор за мерење на хлор во воздух сместен во просторијата за 

танкови на хлор. 

Танковите за гасовит хлор се со капацитет од 1000 kg. Баждарење се 

врши на секои 2 години пропишано со законски акти. 

На крај на постројката се сместени системот за регулација на финална 

вода и мерач за количината на истата. Регулациониот блок е сместен во 

бетонска шахта. Мерачот на проток овозможува приказ на моментален проток 

на вода во L/s и сумарен проток на вода во m3 .  

Коагулација и флокулација 

 Коагулацијата и флокулацијата се процеси на подготовка на водата со 

примена на коагуланти и флокуланти за понатамошна обработка. Со нивна 

примена нерастворените колоидни материи се трансформираат во облик 

соодветен да, со ефикасност од 95-99%, се отстранат од водата со една од 

следните постапки. 

• Таложење и филтрација 

• Флотација и филтрација 

• Директна филтрација 

Нерастворените колидни материи кои можат да се отстранат од водата се: 

честици на минерали, неоргански и органски материи од загадени води, 

бактерии, вируси, алги, обоени материи, планктон и супстанции кои влијаат на 

вкусот и мирисот на водата.  

 Коагулација е процес на дестабилизација на микроскопски ситните 

честици при што со помош на коагулантот се неутрализира нивниот електричен 

набој. Со тоа е овозможено групирање во што поголеми честици кои побрзо се 

таложат или пак можат да се задржат на филтерското поле.  

 Од анорганските средства за коагулација кои најчесто се користат се Al-

соли и Fе-соли. Принципот на делување е тие да хидролизираат во водата. 
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Притоа се создаваат H+ , односно SO4 
-2 јони и волуминозни талози од Al и Fе-

хидроксид. 

 Во технолошкиот процес на преработка на водата за пиење се користи 

алуминиум сулфат како коагулант и анјонски полиакрил амид како помошен 

коагулант или флокулант за прехрана. 

Полиелектролити 

 Во процесите на преработка на водата се користат најразлични помошни 

средства за коагулација за да го потпомогнат дејството на коагулантот. Тоа се 

органски синтетички високомолекуларни и во вода растворливи 

полиелектролити на база на полиакриламид. Се применуваат секаде каде е 

потребна ефективна, цврста/течна сепарација. 

 Структурата на овие материи може да биде модифицирана за да 

одговара на природата на колоидните честици кои треба да бидат отстранети во 

процесите на преработка на водата. Овие модификации вклучуваат варијации 

во молекуларната тежина и капацитетот на јонската измена. 

Во зависност од типот на полиелектролитите може да се поделат во три 

групи и тоа: 

1. катјонски полиелектролити (позитивно полнети) 

2. анјонски полиелектролити ( негативно полнети) 

3. нејоногени полиелектролити (неполнети) 

При првичниот избор на полиелектролити важи генерално едно правило:  

• нејонските и анјонските производи добро делуваат на коагулацијата на 

минералните т.е. анорганските суспендирани цврсти материи. Пр. глинести 

матнотии, хидроксидни тињи, омекнати солени води и др.  

• Катјонските производи добро делуваат на отпадните води и тињи со 

претежно органски цврсти материи (сирови тињи, тињи од сапропел, и активни 

тињи). 

 



 

41 

  

Дезинфекција на водата за пиење 

 Водата за пиење мора да го исполни основниот услов, а тоа е да е 

хигиенски исправна. Не смее да содржи микроорганизми и вируси, кои се 

преносители на опасни болести. Под дезинфекција на водата се подразбира 

постапка на уништување на патогени и сапрофитни микроорганизми. Водата 

која не е бактериолошки исправна, мора пред употреба да се дезинфицира. 

Средствата кои се користат за дезинфекција треба да исполнуваат 

бактерицидно и резидуално дејство. Дезинфекцијата на водата се врши на 

различни начини и тоа најпознати се; хлорирање, озонирање, УВ-стерилизација, 

провривање на водата и др.  

Хлор 

 Дезинфекцијата на водата со хлор е најраспространета, најефикасна и 

најпрактична метода поради тоа што хлорот поседува јако бактерицидно 

дејство, лесно се додава во водата и методите за мерење и контрола се брзи и 

едноставни.  

 Хлорот е гас со зеленкаста боја, со остар мирис и е потежок од воздухот. 

За човекот во високи концентрации е токсичен.  После додавање во водата, 

хлорот реагира со водата при што се создава хипохлореста и хлороводородна 

киселина.  

Cl2 +H2O = HOCl + HCl, 

2 HOCl = 2 HCl + O2  

 Денес се смета дека хипохлорестата киселина е факторот којшто го 

овозможува бактерицидното дејство на хлорот и истата навлегува во 

бактериите реагира со одредени ферменти и ги уништува истите.  

 Елементи на хлоринаторската станица која се наоѓа во склоп на ф-

ката за преработка на вода за пиење се: 

• Танкови за хлор 

• Вакум регулатори 
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• Преклопник 

• Ротометри 

• Ејектор 

• Анализатор за мерење на резидуалната количина на хлор во 

финална вода 

• Контролна единица преку која се изведува регулација на дозата на 

хлор во завршното автоматско хлорирање 

• Пумпи за работна вода, вентили, клапни и славини 

• Кула за неутрализација за вишок на хлор во воздухот  

• Вентилатор  

• Анализатор за мерење на хлор во воздух сместен во просторијата 

за танкови на хлор. 

Во ф-ката за третман на водата за пиење  хлорирањето  се изведува во 

резервоарот за финална вода, ( во редовни услови дозата е 0,4 g/m3), а 

завршно хлорирање  се  врши во цевоводот  на излез од ф-ката во зависност од 

зададената вредност за резидуален хлор ( во редовни услови истата изнесува 

0,55 mg/L). Оваа доза е законски пропишана и овозможува да  се спречи 

евентуално секундардно загадување во градскиот дистрибутивен систем.  

 

           4.2 Физичко-хемиски испитувања на водата 

4.2.1 Определување на температура  

При самото земање на примероците вода се мери и температурата на 

водата (сл. 7)  и надворешната температура. Температурата на водата и 

воздухот зависи од годишното време кога се земени примероците вода. 
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Слика 7. Мерење на температура на водата 

 

 

Слика 8. Измерена температура на водата и на околниот воздух (°С) на 

12.12.2013 год.  
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Слика 9. Измерена температура на водата и на околниот воздух (°С) на 

06.02.2014год. 

 

 

Слика 10. Измерена температура на водата и на околниот воздух (°С) на 

14.03.2014 год 
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Слика 11. Измерена температура на водата и на околниот воздух (°С) на 

09.05.2014 год. 

 

            Од сл.8,9,10 и 11 може да се констатира дека температурата на водата и 

воздухот се движат во зависнот од годишното време. На мерните места 1,2,3 и 

4 има пониски резултати затоа што надморската висина е по висока,како се 

движи реката надолу се намалува надморската висина, а се зголемува 

температурата на водата и воздухот. Карактеристично беше во месец декември 

кога температурата на водата е 0°С и можеше да се забележат парчиња мраз 

низ водата. 

4.2.2. Определување матност 

Матноста се мери на 

турбидиметар 2100N – HACH со 

мерен опсег од 0–4000 NTU        

(нефлометриски единици ). 

Се одмеруваат од пробата 25 
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намена. Треба да се внимава киветата да биде сува и во истата да нема 

заостанати меурчиња од воздух. Се става во инструментот и се чека 20–30 

секунди и потоа се отчитува резултатот. 

 

Слика 12. Измерени вредности за матност (NTU) на 12.12.2013год. 

Од сликата може да се забележи дека најголема вредност за матност има 

на мерното место 2. Според Уредбата за категоризација на водите оваа вода 

спаѓа во IV – V класа како и водата од мерното место 4. Водата од мерните 

места 3 и 5 е во III класа, водата од мерното место 1 е во II класа и на мерното 

место 6 водата е во I  класа. 
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Слика 13. Измерени вредности за матност (NTU) на 06.02.2014год. 

Матноста во овој период од годината е скоро идентична како и во 

претходниот период. Водата на мерните места 1 и 5  е во  II класа, на мерните 

места 2, 3 и 4 е во III класа и на мерното место 6 е во I класа. 

 

Слика 14. Измерени вредности за матност (NTU) на 14.03.2014год. 

Примероците вода земени од првите пет мерни места  е во III класа, 

додека на мерното место 6 по третманот на водата таа е во I класа. 

 

Слика 15. Измерени вредности за матност (NTU) на 09.05.2014год. 
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Може да се заклучи дека во овој период од годината матноста има 

достигнато големи вредности кај сите мерни места и водата е во IV-V класа со 

ислучок на мерното место 6 каде водата е во I класа. 

 

Слика 16. Споредени вредности за матност (NTU) на сите мерни места 

во четирите периоди на испитување. 

              Земените примероци вода во месец мај 2014 година се со најголеми 

вредности за матност, особено на мерното место 3 откако реката поминала низ 

населените места, со најмали вредности матноста е во месец февруари 2014 

година.  

4.2.3.Определување на pH вредност 

Се мери на инструмент pH– метар - WTW LEVEL 1. 
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Електродата од инструментот се проплакнува со пробата 2-3 пати и потоа 

се внесува во мерен сад од 50 mL проба, внимателно. Отчитувањето е директно 

од инструментот. 

 

Слика 17. Измерени вредности за pH на 12.12.2013 год. 

 

Слика 18. Измерени вредности за pH на 06.02.2014 год. 
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Слика 19. Измерени вредности за pH на 14.03.2014 год. 

 

 

Слика 20. Измерени вредности за pH на 09.05.2014 год. 

7,45

7,03

7,18

7,29

7,07

6,68

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

1 2 3 4 5 6

pH

Мерно место

7,65

7,15
7,27

6,61

7,12

6,6

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

7,8

1 2 3 4 5 6

pH

Мерно место



 

51 

  

 

Слика 21 . Споредени вредности за pH на сите мерни места во четирите 

периоди на испитување. 

Од измерените вредности на примероците вода (Сл. 17,18,19,20 и 21) 

може да се констатира дека киселоста на водата земена од сите мерни места 

не е покачена и водата е во  I класа. 

4.2.4. Определување на суспендирани материи 

Определувањето на суспендирани материи, ТОС,  HPK и BPK се изврши 

со UV PASTEL – инструмент. Тој е снабден со софтвер кој ја одредува 

количината на органски материи, суспендирани материи, HPK и  BPK во водата.  
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Постапка за мерење: 

• Се пипетира 1mL од примерокот со макропипета. Хомогенизираниот 

примерок се одмерува полека и постепено. 

• Мерната ќелија се полни со умерено празнење на пипетата. Полнењето 

се врши така да течноста се слева низ ѕидовите на киветата. 

•Киветата треба внимателно да се избрише – исуши надвор од 

инструментот. Ако е потребно киветата се вади од нејзиниот метален држач и 

откако ќе се избрише се враќа во држачот. 

• Примерокот се промешува. 

• Киветата и нејзиниот носач се внесува во UV PASTEL и притоа треба да 

се води сметка за должината на оптичкиот пат кој ќе се користи. Оптичката 

должина од 5 mm, правец на светлината, оптичка должина од 10 mm, правец на 

светлината. Доколку примерокот не е многу концентриран, мерењето се 

започнува со оптички пат од 10 mm. Во случај на поголема концентрација 

инструментот ќе ни сугерира промена на должината на оптичкиот пат. 

 

Слика 22. Измерени вредности за SUS (mg/L) на 12.12.2013 год. 
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 Примероци вода се со константни вредности и водата е во I класа. Во 

овој период немало загадување на водата со суспендирани материи. 

 

Слика 23. Измерени вредности за SUS (mg/L) на 06.02.2014 год. 

На сите мерни места водата е во I класа . Најголеми вредности има на 

мерното место 3 што се должи на исфрлените отпадни материи од населените 

места низ кои поминува реката Тополка.  

 

Слика 24. Измерени вредности за SUS (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Сите земени примероци вода според Уредбата за категоризација на 

водите се во I класа. Најголем број на примероци на вода се со вредност од 2,5 

mg/L суспендирани материи. Најголеми вредности се добиени на мерното место 

3 со 6,3 mg/L суспендирани материи, што се должи на загадувањето на реката 

Тополка од како поминала низ Горно и Долно Јаболчоште.  
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Слика 25. Измерени вредности за SUS (mg/L) на 09.05.2014 год. 

Сите земени примероци вода во однос на количеството на суспендирани 

материи според Уредбата за категоризација на водите се во I класа. Најголеми 

вредности се добиени на мерното место 3 со 6,3 mg/L суспендирани материи, а 

најголем број на примероци на вода се со вредност од 2,5 mg/L суспендирани 

материи. 

 

Слика 26. Споредени вредности за SUS (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 
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исфрлање на отпадни материи во реката Тополка, а најмали вредности се 

измерени во месец  декември. Исто така може да се забележи дека мерното 

место 3 има највисоки вредности на суспендирани материи. Со ова се докажува 

влијанието на населените места на количеството на суспендирани материи во 

река Тополка. 

 

4.2.5.Вкупна количина на органски јаглерод (ТОС) 

Во последно време во развиените земји сé повеќе се користи методот на 

определување на концентрацијата на органски јаглерод како еднозначно 

дефинирана збирна мерка за органските полутанти.  

Органскиот јаглерод – ТОС е сума од растворен DOC (Dissolved Organic 

Carbon)  и нерастворен РОС (Particulate Organic Carbon), односно сума од 

органски соединенија на јаглерод.  

Предностите со континуирано мерење на ТОС во однос на останатите 

методи за определување на количината на органските материи во водата се 

состојат во тоа што многу брзо и точно може да се одреди содржината на 

органските материи во водата. 

 

Слика 27. Измерени вредности за TOC (mg/L) на 12.12.2013 год. 
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На мерните места 1, 5 и 6 добиени се најмали вредности за вкупен 

органски јаглерод и водата е во I класа, додека на мерните места 2, 3 и 4 водата 

е во   II класа. Ова се должи на фрлањето на отпадни органски материи во 

реката Тополка. 

 

Слика 28. Измерени вредности за TOC (mg/L) на 06.02.2014 год. 

Во овој период на испитување на сите мерни места водата во однос на 

вкупниот органски јагерод е во I класа. Најмали вредности се добиени на 

мерното место 1 и 6, а најголема вредност има на мерното место 5. 

 

Слика 29. Измерени вредности за TOC (mg/L) на 14.03.2014 год. 
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Во овој период на испитување на сите мерни места водата во однос на 

вкупниот органски јагерод е во I класа. Најмали вредности се добиени на 

мерното место 1 и 6, додека мерните места 3, 4 и 5 се со константна големина 

што укажува дека на овие места немало дополнително загадување со органски 

материи. Загадувањето е помеѓу мерните места 1 и 2 и мерните места 2 и 3. 

 

Слика 30. Измерени вредности за TOC (mg/L) на 09.05.2014 год. 

Од испитуваните примероци вода во однос на вкупниот органски јаглерод 

најголеми вредности се добиени на мерното место 5 и оваа вода е во II класа, 

на другите мерни места водата е  во I класа. 
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Слика 31 . Споредени вредности за TOC (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 

Од графиконот може да се забележи дека водата земена во месец 

декември е со најголеми вредности во однос на вкупниот органски јаглерод, 

значи во овој месец имало најголеми загадувања со органски материи. Во 

месеците февруари и март е со најмали вредности. 

 

4.2.6. Определување на нитрати 

Постапка за одредување: 

Се зема 2 mL вода за анализа, 6 капки бруцин и 4 mL Н2ЅО4. По стоење од 15 

до 30 мин. се чита на Хелигев компаратор со кивета број 13.  

Ако има NO3 бојата на испитуваниот примерок ќе биде жолто-портокалова.
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Слика 32. Измерени вредности за NO3 (mg/L) на 12.12.2013 год. 

Од добиените резултати се гледа дека на мерните места 1, 2 и 5 не се 

најдени нитрати. На мерните места 3, 4 и 6 има мало количество на нитрати и 

водата е во I  класа. 

 

Слика 33. Измерени вредности за NO3 (mg/L) на 06.02.2014 год. 

На мерното место 1 не се најдени нитрати, а на мерните места 2, 3, 4, 5 и 

6 вредноста се движи околу 0,5 mg/L и водата е во I класа. 
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Слика 34. Измерени вредности за NO3 (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Добиените резултати покажуваат дека водата на сите мерни места е во I 

класа. Најмали вредности има на мерните места 1, 5 и 6, а највисоки вредности 

од 2,5 mg/L има на мерните места 2, 3 и 4.  

 

Слика 35. Измерени вредности за NO3 (mg/L) на 09.05.2014 год. 

На сите мерни места водата е во I класа, а  вредноста на нитратите 

изнесува 0,5 mg/L (сл. 35). 
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Слика 36. Споредени вредности за NO3 (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 

Од графиконот се гледа дека најголеми вредности на нитрати има во 

месец март, а најниски вредности се добиени во месец декември. Присуството 

на нитрати во водата во најголем дел е од ѓубривата кои се користат за 

третирање на земјоделските површини во пролетните месеци. 

4.2.7. Определување на хемиска потрошувачка на кислород 

(НРК) 

 

Слика 37. Измерени вредности за НРК  (mg/L) на 12.12.2013 год. 
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Од добиените резултати може да се види дека водата на мерното место 1 

е во II класа, водата на мерните места 2, 3, 4 и 5 е во III класа и водата на 

мерното место 6 е во I класа. 

 

Слика 38. Измерени вредности за НРК  (mg/L) на 06.02.2014 год. 

Од добиените резултати може да се забележи дека водата на мерните  

места 1 и 6 е во I класа, водата на мерните места 2,3 и 4 е во  II класа и на 

мерното место 5 е во III класа. 

 

Слика 39. Измерени вредности за НРК  (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Водата од мерните места 1 и 6 е во I класа, додека на мерното место 2 е 

во II класа. Најголема потрошувачка на кислород има водата на мерните места 

3, 4 и 5 и таа припаѓа во III класа (сл. 39). 
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Слика 40. Измерени вредности за НРК  (mg/L) на 09.05.2014 год. 

Од добиените резултати се гледа дека водата од мерните места 1 и 6 е 

во I  класа, водата од мерните места 2 и 3 е во II класа и водата од мерните 

места 4 и 5 е во III класа. На мерното место 5 има најголема потрошувачка на 

кислород и тоа 7,1 mg/L. 

 

Слика 41. Споредени вредности за НРК  (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување 
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Од добиените резултати за HPK и BPK5  може да се заклучи дека водата 

од река Тополка на мерното место 1 има многу мала  количина на органско 

загадување и водата е во I класа, меѓутоа движејќи се низ населените места 

Долно и Горно Јаболчиште таа преминува во II  и III класа и како таква се влева 

во хидроакумулацијата. Овој влошен квалитет на водата се должи на 

испуштањето на отпадни и канализациони води во самата река. 

Може да се констатира дека во месец декември има најголема 

потрошувачка на кислород, а најголема вредност е добиена на мерното место 5 

во месец мај. 

 

4.2.8.Определување на биохемиска потрошувачка на кислород (ВРК5) 

 

 

Слика 42. Измерени вредности за ВРК5 (mg/L) на 12.12.2013 год.  

Водата на мерните места 1 и 6 е во I класа, а водата на мерните места 2, 

3, 4 и 5 е со приближни вредности и е во II класа. 
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Слика 43. Измерени вредности за ВРК5 (mg/L) на 06.02.2014 год. 

Водата на мерните места 1 и 6 е во I класа, а водата на мерните места 2, 

3, 4 и 5 е во II класа. На мерното место 5 ВРК5 има најголема вредност која 

изнесува 3,1 mg/L. 

 

Слика 44. Измерени вредности за ВРК5 (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Водата на мерните места 1 и 6 е во I класа, а водата на мерните места 2, 

3, 4 и 5 е во II класа. На мерните места 4 и 5 се со идентична вредност која 

изнесува 3 mg/L. 
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Слика 45. Измерени вредности за ВРК5 (mg/L) на 09.05.2014 год. 

Водата на мерните места 1 и 6 е во I класа, а водата на мерните места 2, 

3, 4 и 5 е во II класа. На мерното место 5 добиена е највисока вредност од 3,8 

mg/L. 

 

Слика 46. Споредени вредности за ВРК5  (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 
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Од графиконот можеда се види дека најголеми вредности на ВРК5 има  

водата земена во месец декември. Во овој временски период се очекуаат 

зголемени вредности на овој показател. Има разградување на поголема 

количината на органска материја, а со тоа и зголемена активност на бактериите 

во оние делови каде е зголемена количината на органски материи. Поради тоа и 

се јавува корелација помеѓу показателите од ТОС и ВРК5. 

 

4.2.9. Определување на NH4 

Постапка за одредување на NH4: 

Се зема 50 mL вода за анализа, 3 mL раствор NH4 односно: 2 mL 

сењетова сол и 1 mL неслеров реагенс. По стоење од 5–6 мин. се чита на 

Хелигев компаратор со кивета број 40. 

Доколку се појави жолто обојување на водата значи дека има NH4. 

 

Слика 47. Измерени вредности за  NH4  (mg/L) на 12.12.2013 год. 

Од добиените вредности  се гледа дека амонијак не е најдено на мерните 

места 1, 3, 4, 5 и 6. Позитивен е резултатот на мерното место 2 и оваа вода е во 

III класа.    
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Слика 48. Измерени вредности за  NH4  (mg/L) на 06.02.2014 год.Од 

добиените вредности  се гледа дека амонијак не е најден на мерните места 1, 5 

и 6. На мерните места 2, 3 и 4 резултатот е позитивен и оваа вода е во III класа.    

 

Слика 49. Измерени вредности за  NH4  (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Од добиените вредности се констатира дека амонијак не е најден на 

мерните места 1, 2, 5 и 6. На мерните места 3 и 4 резултатот е позитивен и оваа 

вода се класифицира во III класа.  Во испитаните примероци вода од 09.05.2014 

година не е најдено присуство на амонијак. 
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Слика 50. Споредени вредности за  NH4  (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 

Од графикот може да се забележи дека амонијакот се појавува во водата 

на мерните места 2, 3 и 4, а на мерните места 1, 5 и 6 не е најдено негово 

присуство. На почетокот на течението на река Тополка на мерното место 1 нема 

присуство на амонијак затоа што нема органско загадување во реката. Меѓутоа, 

минувајќи реката низ населените места по нејзиното течение се докажува 

присуство на  амонијак. Ова се должи на органското загадување на реката со 

испуштање на комунални отпадни води и користење на вештачки губрива. Со 

понатамошното брзо движење и самопрочистување на реката на мерните места 

5 и 6 нема присуство на амонијак. 

              4.2.10. Одредување на нитрити  

 Постапката за одредување на NO2 е следна: 

Се зема 50 mL вода за анализа, 1 mL - α нафтил амин, и 1 mL 

сулфанилна киселина. По стоење од 5 до 6 мин, се чита на Хелигев компаратор 

со кивета број 250. 

Доколку има NO2 бојата на водата ќе биде розова до виолетова. 
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Слика 51. Измерени вредности за NO2 (mg/L) на 12.12.2013 год. 

Од добиените резултати прикажани на слика 52 се заклучува дека на сите 

6 мерни места или не е најдено присуство на нитрити или тоа е значително 

мало така што водата припаѓа на I  класа. 

 

Слика 52. Измерени вредности за NO2 (mg/L) на 06.02.2014 год. 

Од добиените резултати се гледа дека во водата на мерните места 1, 5 и 

6 не е најдено присуство на нитрити, а на мерните места 2, 3 и 4 се најдени 

мали количини на нитрити и водата е во I  класа. 
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Слика 53. Измерени вредности за NO2 (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Водата на мерните места 1, 5 и 6 не е најдено присуство на нитрити, а на 

мерните места 2, 3 и 4 се најдени мали количини и водата е во I  класа. 

 

Слика 54. Измерени вредности за NO2 (mg/L) на 09.05.2014 год. 

 Водата на мерните места 1, 5 и 6 не е најдено присуство на нитрити, а на 

мерните места 2, 3 и 4 се најдени мали количини и водата е во I  класа. 
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Слика 55 . Споредени вредности за NO2 (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 

Од слика 55 може да се заклучи дека во месец декември има најголемо 

количество на нитрити во испитуваните примероци вода и тоа на мерното место 

4. Највисоки вредности на мерното место 4 се добиваат како резултат на 

поминувањето на реката низ три населени места каде што има испуштање на 

отпадни води и цврст отпад. 

 

4.2.11.Определување на железо   

Постапката за определување на железото е следна: 

Се зема 100 mL проба, се додава 1 mL концентрирана HNO3 киселина и 

се загрева до вриење, откако волуменот ќе достигне 80 mL се лади и се додава 

NH4CN   (амониум тиоцијанат) и резултатот се отчитува спектрофотометриски 

на 10 mm кивета со бранова должина од 480 nm. 
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Слика 56. Измерени вредности за Fe (mg/L) на 12.12.2013 год. 

Од добиените резултати прикажани на слика 57 се констатира дека на 

мерното место 6 нема  присуство на железо, најмала вредност е добиена  на 

мерното место 1, а најголема вредност има на мерното место 5. Според 

Уредбата за категоризација на водите водата од сите мерни места е во I класа. 

 

Слика 57. Измерени вредности за Fe (mg/L) на 06.02.2014 год. 

Од добиените резултати прикажани на сликата може да се види дека на 

мерното место 6 нема  присуство на железо,најмали вредности  се добиени  на 

мерните места 1 и 2, а најголема вредност има на мерното место 5. Според 

Уредбата за категоризација на водите водата од сите мерни места е во I класа. 
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Слика 58. Измерени вредности за Fe (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Од добиените резултати прикажани на сликата може да се види дека 

овде имаме приближно исти резултати кај повеќето мерни места. На мерното 

место 6 не е најдено железо, а најголема мерна вредност е најдена на мерното 

место 5. Според Уредбата за категоризација на водите водата од сите мерни 

места е во I класа. 

 

Слика 59. Измерени вредности за Fe (mg/L) на 09.09.2014 год. 
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Од добиените резултати може да се види дека во водата од мерните 

места 1, 2 и 6 не е најдено железо, најмала вредност имаме на мерното место 

4, а најголема на мерното место 3. Според Уредбата за категоризација на 

водите водата од сите мерни места е во I класа. 

 

Слика 60. Споредени вредности за Fe (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 

Добиените резултати од испитувањето покажуваат дека во однос на 

железото водата е во I класа. Се забележува дека на почетното мерно место 

железото го нема или е во многу мала количина, меѓутоа со минување на реката 

Тополка низ населените места се зголемува количеството на железо. 

Карактеристична е зголемената вредност за железо добиена  на мерното место 

5, ова се должи на самото таложење на железо на цевоводот кој го поврзува 

хидросистемот со фабриката за преработка на вода. Во месец декември имало 

најголемо присуство на железо во испитуваната вода. 
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4.2.12. Определување на манган  

Постапка за испитување на манган: 

 Се зема 100 mL вода за анализа, се додава 1 mL HNO3  и се титрира со 

AgNO3 0,5 mL повеќе од потрошените хлориди (се зема мала количина). Потоа 

се филтрира низ филтерна хартија (сина лента). Растворот се загрева 10 мин.  

Се додава амониум персулфат (NH4S2O8) и се остава да врие 10 мин. Растворот 

добива виолетова боја. Се отчитува спектрофотометриски манган со претходно 

дополнување на киветата со дестилирана вода до ознаката  со бранова 

должина од 525 nm. 

 

Слика 61. Измерени вредности за Mn (mg/L) на 12.12.2013 год. 

На мерните места 1 и 6 не е најдено присуство на манган и водата е во I 

класа.  На мерните места 2, 3 и 5 според добиените резултати водата исто така 

е во I класа и на мерното место 4 водата е во  III  класа. 
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Слика 62. Измерени вредности за Mn (mg/L) на 06.02.2014 год. 

На мерните места 1 и 6 не е најдено присуство на манган и водата е во I 

класа.  На мерните места 2, 3, 4 и 5 според добиените резултати водата е исто 

така во I класа. Најголема вредност е добиена на мерното место 5. 

 

Слика 63. Измерени вредности за Mn (mg/L) на 14.03.2014 год. 

На мерното место 6 не е најдено присуство на манган и водата припаѓа 

во I класа. Најмала вредност е добиена на мерното место 1, а најголема 

вредност има на мерното место 5. Водата од мерните места 1, 2, 3, 4 и 5 е исто 

така во I  класа. 
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Слика 64. Измерени вредности за Mn (mg/L) на 09.05.2014 год. 

На мерните места 1, 2 и 6 не е најдено присуство на мангани и водата 

припаѓа во I  класа, водата на мерното место 4 е исто така во I класа, а водата 

од мерните места 3 и 5 е во III класа. Може да се забележи дека водата на 

мерното место 5 има најголемо количество на манган. 

 

Слика 65. Споредени вредности за Mn (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 

0 0

0,053

0,012

0,141

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

1 2 3 4 5 6

Mn

Мерно место

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

1 2 3 4 5 6

12.12.2013

06.02.2014

14.03.2014

09.05.2014

Мерно место

Mn



 

79 

  

Од добиените резултати за присуство на манган може да се заклучи дека 

на почетните мерни места манганот воопшто  го нема или е во многу мала 

количина, меѓутоа долж течението на реката Тополка неговото количество 

постапно се зголемува. Ова влијание се потврдува со претходните испитувања 

од проектот на хидросистемот Лисиче и овие зголемени вредности се резултат 

на влијанието на самиот состав на земјиштето. Резултатите кои се добиени  на 

мерното место 5 се со највисоки вредности и тоа се должи на самото таложење 

на манган на цевоводот кој го поврзува хидросистемот со фабриката за 

преработка на вода. Ова се докажува со резултатите добиени во месец март 

2014 година кога протокот и брзината на сировата вода се зголемени по 

должината на цевоводот. 

 

4.2.13.Определување на хлориди 

Постапка за определување на хлориди: 

Се зема 100 mL вода за анализа, се додава 1 mL 10 % раствор K2CrO4  (калиум 

хромат) и се титрира со раствор од  AgNO3 (сребро нитрат). 

 

Слика 66. Измерени вредности за Cl-  (mg/L) на 12.12.2013 год. 
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 Од добиените резултати може да се констатира дека најмала вредност е 

добиена на мерното место 3, а најголема вредност имаат мерните места 4 и 6. 

 

Слика 67. Измерени вредности за Cl-  (mg/L) на 06.02.2014 год. 

Може да се забележи дека најмали вредности има на мерното место 1 и 

6, а на останатите мерни места вредностите се константни и изнесуваат 6 mg/L. 

 

Слика 68. Измерени вредности за Cl-  (mg/L) на 14.03.2014 год. 

На мерното место 6 сите останати се со исти  вредности, односно нема 

промена на количеството на хлориди. 
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Слика 69. Измерени вредности за Cl-  (mg/L) на 09.05.2014 год. 

На мерните места 2 и 6  вредноста е повисока и е 4, а сите останати се со 

иста  вредност 3 и нема промена на количеството на хлориди. Оваа количина на 

хлориди не е многу голема и не предизвикува значајни промени во  водата на 

река Тополка. 

 

Слика 70. Споредени вредности за Cl-  (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување. 
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Од графиконот се гледа дека најголеми вредности се дообиени во месец 

февруари,а најмали вредности има во месец мај. Оваа разлика во количината 

на хлориди е во директна зависност од протокот на река Тополка. Овие 

вредности се многу ниски и не предизвикуваат значајни промени во  водата на 

река Тополка. 

4.2.14.Определување на потрошувачката на KМnO4 по методата 

Kubel – Tiermann: 

Реагенси: 

• р-р. од калиум перманганат со концентрација 0,002 mol/L 

• р-р. од оксална киселина со концентрација 0,005 mol/L 

• Сулфурна киселина разредена во однос 1:3 со вода 

Постапка: 

Во ерленмаер со волумен 

од 300 cm3 се става 100 cm3 

примерок вода за анализа и 5 cm3 

раствор од сулфурна киселина 

(1:3). Ерленмаерот се поклопува 

со саатно стакло и преку азбестна 

мрежа се загрева до вриење. Во 

зовриената вода се додава 15 cm3 

р-р. од КМnO4 и се продолжува со 

вриење до 10 минути. Растворот мора да врие полека и континуирано. Доколку 

за време на вриењето се изгуби бојата, значи дека е потрошен целиот КМnO4, 

во тој случај за анализа се зема 50 cm3 или 25 cm3  или 10 cm3 вода, се 

дополнува за волумен од 100 cm3   и анализата се повторува. 

После времето предвидено за вриење, во зовриениот раствор се 

додаваат 15 cm3 р-р на оксална киселина, а вишокот од оксалната киселина се 

титрира со р-р од КМnO4. На крајот од титрацијата розовата боја мора да биде 

постојана 30 секунди. 
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Проверката на факторот на моларниот раствор од КМnO4 се врши така 

што во сé уште врелиот раствор од претходната титрација се додава 1 cm3 

оксална киселина и се титрира со КМnO4. Потрошувачката на КМnO4 треба да 

биде 15±1cm3. 

 

Слика 71. Измерени вредности за KМnO4  (mg/L) на 12.12.2013 год. 

 Најниски вредности  има на мерните места 1 и 6, а највисоки вредности 

се добиени на мерното место 2. Од ова се гледа влијанието на населените 

места на водата на река Тополка. 

 

Слика 72. Измерени вредности за KМnO4  (mg/L) на 06.02.2014 год. 
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Од добиените резултати може да се види дека најниски вредности  има 

на мерните места 1 и 6, меѓутоа движејки се реката низ населените места 

количеството на органски материи во водата се зголемува двојно. 

 

Слика 73. Измерени вредности за KМnO4  (mg/L) на 14.03.2014 год. 

Од добиените резултати може да се види дека најниски вредности  има 

на мерните места 1 и 6, меѓутоа движејки се реката низ населените места 

количеството на органски материи во водата се зголемува двојно. 

 

Слика 74. Измерени вредности за KМnO4  (mg/L) на 09.05.2014 год. 
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Водата од мерното место 1 има најмало органско загадување, понатаму 

поминувајќи низ на мерното место 2 се зголемува двојно и најголеми вредности 

има на мерното место 5. 

 

Слика 75. Споредени вредности за KМnO4  (mg/L) на сите мерни места во 

четирите периоди на испитување.  

Најголемо количество на органски материи има на мерното место 2. Овде 

има големи отстапки заради влевање на големи количини на отпадни води од 

населените места, а најмало загадување има на мерното место 1, затоа што 

реката не поминала низ населено место. Највисоки вредности се добиени во 

месец декември, а најниски вредности има во месец февруари. Водата со овие 

вредности директно се влева во хидроакумулацијата и допринесува за нејзино 

загадување и стареење. 
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4.2.15.Определување на фосфати  

 

              Концентрацијата на 

фосфати како вкупен 

фосфор (PO4/P) е 

одредувана на 

спектрофотометар NOVA-

MERCK  со 10 mm кивети и 

стандардни сетови од нивно 

производствои резултатот е 

изразен во mg/L. 

 

 

Слика 76. Измерени вредности за РO4/P  (mg/L) на 12.12.2013 год. 

Од добиените резултати може да се забележи дека во водата од мерните 

места 1, 5 и 6 и не се најдени фосфати и водата е во I класа. Водата на мерните 

места 2, 3 и 4 е во IV класа, ова зборува за загадувањето на река Тополка 

минувајќи низ населените места. 
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Слика 77. Измерени вредности за РO4/P  (mg/L) на 06.02.2014 год. 

Во водата на мерните места 1 и 6 не се најдени фосфати и водата 

припаѓа во I класа. Водата од мерното место 2 има ниска вредност и таа е во I 

класа. Водата на мерното место 3 е во II класа. Највисоки вредности се добиени 

на мерните места 4 и 5 и оваа вода е во III класа. 

 

Слика 78. Измерени вредности за РO4/P  (mg/L) на 14.03.2014 год. 

И овде се забележува дека во водата на мерните места 1 и 6 не се 

најдени фосфати и водата припаѓа во I класа, а водата од мерното место 4 е во 

II класа. Највисоки вредности се добиени на мерните места 2, 3 и 5 и оваа вода 

е во IV класа. 
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Слика 79. Измерени вредности за РO4/P  (mg/L) на 09.05.2014 год. 

Од добиените резултати може да  се забележи дека во водата од 

мерните места 1, 2 и 6 и не се најдени фосфати и водата е во I класа. Водата на 

мерните места 4 и 5 е во IV класа, а на мерното место 3 е во V класа што 

укажува на загадување на река Тополка минувајки низ населените места. 

 

Слика 80. Споредени вредности за РO4/P (mg/L) на сите мерни 

места во четирите периоди на испитување. 
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 Според добиените резултати од испитувањето за присуство на вкупен 

фосфор карактеристично е што на првото мерно место во сите периоди на 

земање на примероци вода воопшто не е најден. Меѓутоа, со течењето на река 

Тополка низ населените места се зголемува количеството на фосфор и според 

добиените резултати водата од река Тополка преминува во III и IV класа и со 

влошен квалитет се влева во хидроакумулацијата. Фосфорот во водата доаѓа 

од ѓубривата кои се применуваат во земјоделството, од детергентите и 

прашоците кои се употребуваат во домаќинствата. 

 

4.2.16.Определување на растворен кислород  

Количината на растворен кислород се одредува со Winkler-ова метода. 

Се преполнува Winklerov-иот сад со волумен приближно од 110-130 mL со вода 

за анализа. Потоа се додаваат Winklerov-и реагенси (0,5 mL манган хлорид и 0,5 

mL алкален калиум јодид. Во  пробата се издвојува талог од фиксираниот 

кислород. Потоа истата се закиселува со концентрирана H2SO4. Стои 10 минути 

на темно и се титрира со Na2S2O3 до бледо жолто обојување. Се додава 0,5 mL 

1% скробен раствор и пробата се бои сино. Титрацијата продолжува се до 

обезбојување. Резултатот математички се пресметува како mg/L растворен 

кислород. 

 

Слика 81. Измерени вредности за O2  (mg/L) на 12.12.2013 год. 
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Од добиените резултати може да се види дека водата на река Тополка  е 

со големо количество на кислород и е во I класа, а водата по движењето во 

цевководниот систем поминува во II класа. 

 

Слика 82. Измерени вредности за O2  (mg/L) на 06.02.2014 год.  

Од добиените резултати може да се види дека водата на мерното место 5 

е во II класа, а на останатите мерни места е во I класа. 

 

Слика 83. Измерени вредности за O2  (mg/L) на 14.03.2014 год. 
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Од слика 83 може да се констатира дека највисока вредност се има 

добиено на мерното место 1 и водата од првите четири мерни места е во I 

класа.  Најниска  вредност е добиена на мерното место 5 и водата е во III класа. 

 

Слика 84. Измерени вредности за O2  (mg/L) на 09.05.2014 год. 

На мерното место 5 водата е во II класа, на останатите мерни места 

добиени се приближно исти резултати и водата е во I класа. 

 

Слика 85. Споредени вредности за O2  (mg/L) на сите мерни места во четирите 

периоди на испитување. 
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Водата во река Тополка има големо количество на кислород и добиени се 

високи вредности по целото течение, овие вредности се намалуваат на мерното 

место 5, односно по движењето на водата во цевководниот систем. Овој 

резултат се должи на поминувањето на сировата вода низ цевководот со 

должина од 20 km. Во него има наталожено одредена количина на железо, 

манган и органски материи, поради што може да дојде до намалување на 

кислород во сировата вода. Ова е карактеристично за летните месеци кога се 

потребни поголеми количини на сирова вода во фабриката за третман на вода 

за пиење. Со тоа се зголемува брзината на проток на сировата вода во 

цевководот и имаме намалување на количините на кислород.Овие намалени 

количини не се значајни во процесот на преработка на водата. Овие количини 

на кислород овозможуваат во езерото да може да се одвиваат сите биохемиски 

процеси на забрзана разградба на органските материи кои се присутни во 

реката Тополка. 

 

4.3. Микробиолошки испитувања на водата 

4.3.1. Најверојатен број на колиформни бактерии 

 Колиформните бактерии се Gram негативни бактерии (аеробни, 

анаеробни,аспорогени) кои во рок од 48 часа при одгледување во лактоза или 

MacConkey бујон со дурхманови цевки произведуваат гас и киселина при 

температура од 35-37°С. Во оваа група спаѓаат следните родови од фамилијата 

Enterrobacteriaceae: Escherichia  coli, Citrobacter, Klebsiellа, Enterobacter. 

 Метод на најверојатен број на колиформни бактерии во 100 mL вода 

(МPN). 

Бројот на колиформните бактерии во водата се одредува со постапка која 

е нарекува колиметрија. Колиметријата се состои од три теста: претходен, 

потврден и завршен.  
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Претходен тест: Овој тест служи за да се утврди присуство или отсуство 

на колиформни бактерии во одредена количина на испитуваната вода. За да се 

добијат што поточни резултати потребно е да изврши засејување на поголем 

број на примероци. Како подлога се користи пептонска вода со 1% лактоза и 

Андраде индикатор, лактозен бујон или MacConkey бујон. Во епруветите има и 

Дурхамови цевчиња кои ќе покажат ако има продукција на гас.  Епруветите се 

ставаат на термостат на температура од 37°С и се инкубираат 48 часа, 

резултатите се читаат по 24 и 48 часа. Резултатот е позитивен ако во 

цевчињата се продуцира гас и ако подлогата има заматено-црвена боја. Ако во 

подлогата нема никакви промени, тестот е негативен и водата во поглед на 

присуство на колиформни бактерии е исправна. 

Потврден тест: овој тест го потврдува или  отфрла позитивниот или 

неодредениот претходен тест. Се изведува на тој начин што епруветите во кои 

има создавање на киселина и продукција на гас се пресејуваат  на хранлива 

подлога Ендо агар. Колониите кои ќе пораснат на оваа подлога по 24 часа на 

температура од 37°С се гледаат под микроскоп.  

Пронаоѓањето на Gram негативни стапчести спорогени бактерии значи 

дека потврдниот тест е позитивен. 

Завршен тест: овој тест се состои од низа постапки со кои се 

идентификуваат претходно потврдените колиформни бактерии. Оваа метода 

дава процена за бројот на колиформните бактерии. Најверојатниот број на 

колиформни бактерии во 100 mL вода се утврдува со помош на посебно 

изработени таблици и се нарекува коли-индекс. 

Eikmanov  тест овозможува разликување на Escherichia coli од другите 

колиформни бактерии. Типичните и атипичните колонии добиени со потврдниот 

тест  се засејуваат во по две епрувети со Дурхамови цевчиња во кои претходно 

е ставена MacConkey подлога.  Една епрувета се инкубира 48 часа на 37°С, а 

другата 24 часа на 44°С.Појавата на гас во епруветата инкубирана на 37°С за 48 

часа потврдува присуство на колиформни бактерии 
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Појавата на гас во епруветата инкубирана на 44°С за 24 часа потврдува 

присуство на   Escherichia coli. 

 

Слика 86. Escherichia coli (изглед под микроскоп) 

 

4.3.2. Вкупен број на аеробни мезофилни бактерии 

 За ова испитување најпрво треба да се направи разредување на 

испитуваниот примерок вода со стерилен физиолошки раствор со цел да се 

намали густината на суспендираните бактерии. Во зависност од каде потекнува 

водата разредувањата можат да бидат со следниот однос:1:10, 1:100, 

1:1000,1:10 000. Пред засејувањето сите раствори треба енергично да се 

промешаат и со стерилна пипета од 1 mL се пренесуваат во стерилни Петријеви 

шољи по 1 mL неразблажена и по 1 mL разблажена вода и се прелива со 

растопен  на 45-48° С и оладен 15-20 mL хранлив агар. Со разблажена и 

неразблажена вода треба да се засејат по два примерока во  Петријеви  шољи. 

Со благо кружно движење треба да се изедначат хранливиот агар и примерокот 

вода. Се оставаат да се оладат и потоа се ставаат во термостат на температура 

од 37°С за 24 часа и 20-22°С за 48 часа. По инкубацијата настапува броење на 

колониите на површината и во длабочината на хранливиот агар. Колку е 

поголем бројот на пораснатите колонии толку хигиенската исправност на водата 

е помала. 
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4.3.3. Ентерококи ( фекални стрептооки)  

 Ентерококите се Gram позитивни коки, аеробни и факултативно аеробни, 

ја ферментираат глукозата и произведуваат киселина на 37°С за 48 часа. 

Присуството на ентерококи во водата (Enterococcus faecalis, E. faecium) може да 

се смета како сигурен знак за фекално загадување. 

 

Слика  87. Enterococcus faecalis (изглед под микроскоп) 

Претходен тест: епрувеите со подлога ADB (азид декстрозни бујон) се 

инокулираат со одредена количина на вода според табелите кои се користат за 

засејување и броење на MNP на колиформни бактерии во водата (3x10 

mL.,3x1mL, 3x0,1 mL). Ако се користи еднострука концентрација на подлогата 

тогаш количината на засејаниот инокулум и подлогата е 1:10, а ако е подлогата 

со двострука  концентрација тој однос е 1:1. Подлогите се инкубираат на 37°С 

24-48 часа. 

Потврден тест: од заматените епрувети се зема една капка материјал и се 

инокулира на цврста подлога на пр. Slanetz-Bartly.  Инкубацијата е на 37°С и 24 

часа. Растењето на црвено-смеѓи ситни колонии покажува присуство на 

фекални стрептококи. 

Завршен тест: сомнителните колонии се пресејуваат на Kosi агар и по 

инубација од 24 часа на 37°С се врши дефинитивна идентификација со 

биохемиско испитување: редукција и згрутчување на млеко, растење на подлога 
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со додаток на 6,5% раствор од NaCl, загревање (на 56°С 30 мин. остануваат 

живи). Понатамошната идентификација се врши според соодветни табели. 

За броење на ентерококите во водата се користат табели и само 

епруветите во кои е потврдено присуството на ентерококи.  

4.3.4. Бактерии од Proteus вид 

            Ова се Gram негативни бактерии со перитрихијални флагели, без спори 

и капсули, кои добро растат на сите подлоги. Сите типови се цревни бактерии, а 

некој од нив се многу активни трулежни бактерии (P. vulgaris i P. mirabilis). 

Нивното присуство во водата докажува фекално загадување и загадување со 

органски материи кои се во распаѓање. 

 

Слика  88. Proteus vulgaris (изглед под микроскоп) 

Претходен тест: се состои во микроскопско набљудување на содржината на 

сите колиметриски епрувети. Се испитуваат епруветите кај кои има заматеност 

без продукција на гасови бидејќи овие бактерии не ја ферментираат лактозата и 

нема продукција на гас. Пронаоѓањето на Gram негативни, тенки, ситни и 

полиформни бактери во размазот и многу покретни бактерии во висечка капка 

укажува на присуство на овие батерии во водата. 

Потврден тест: сомнителните епрувети се пресејуваат со стерилна пипета по 

една капка од културата на крвна плоча или Endo агар. Засејаните плочи се 

инкубираат 24 часа на 37°С, а потоа добиените колони се идентификуваат. 
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Завршен тест: се состои од засејување на сомнителните колонии од 

потврдниот тест на течни и цврсти подлоги.  

4.3.5. Сулфито редуцирачки клостридии 

             Клостридиите се широко распространети во природата. Се наоѓаат во 

дигестивниот тракт на луѓето и животните и нивното присуство укажува на 

фекално загадување. Овие бактерии се Gram позитивни, спорогени и имаат 

способност за редукција на сулфитите во сулфиди. 

Clostridium perfringens е чест сапрофит во цревата на човекот и животните. 

Неговите спори се поотпорни во надворешната средина во споредба со 

колиформните бактерии и ентерококите. Присуството на оваа бактерија во 

водата се смета како знак за постаро фекално загадување. 

 

Слика 89. Clostridium perfringens (изглед под микроскоп) 

Претходен тест: најдобра подлога за докажување на Clostridium perfringens во 

водата е Wilson-Blairova подлога како и SPS агар и Sulfitni агар. 

Се засејуваат обично три епрувети и тоа две со по 10 mL вода и една со 1mL 

вода на која и се додава 9 mL дестилирана стерилна вода. Пред засејување 

епруветите  со измерената вода се загреваат во водено купатило на 80° С за 

време од 15 минути. Целта на ова загревање е да се уништат останатите 

аспорогени бактерии во водата. По загревањето епруветите нагло се ладат. Со 

стерилна пипета загреаната испитувана вода се префрла во посебна епрувета 

со Сулфитна подлога која се одржува на температура од 50°С во водено 

купатило. Епруветите се промешуваат со кружни покрети, се ладат и се носат на 

инкубација на 37°С за 24 или 48 часа. 
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По инкубацијата на дното од подлогата се создаваат кружни, црни, 

правилни колонии чии димензии се поголеми доколку бројот во подлогата е 

помал. Штом ќе се забежат колониите треба веднаш да се избројат, бидејќи 

подоцна доаѓа до распрскување. 

Потврден тест: под микроскоп се гледа морфологијата на овие бактерии. 

Ако има Gram позитивни, здепасти, кратки и долги бактерии и диплобактерии со 

заоблени краеви, најчесто без спори, во подлогите со црни колонии  е знак дека 

има присуство на Clostridium perfringens. Се врши и засејување на Крвен агар и 

ако нема раст по 24-48 часа потврда е дека се работи за сулфито редуцирачки 

спорогени анаероби. 

Завршен тест: овој тест се состои во целосна идентификација на 

изолираните сомнителни колонии од сулфитната подлога со соодветни 

бактериолошки методи за анаероби. 

 

Табела 2. Микробиолошка анализа на испитуваните примероци вода на 

12.12.2013 год. 

Број на бактерии 
во 1 L 

Мерно 
место 1 

Мерно 
место 2 

Мерно 
место3 

Мерно 
место 4 

Мерно 
место 5 

Мерно 
место 6 

Најверојатен број  
на колиформни 
  

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
н.д 

Колиформни од 
фекално потекло 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
н.д 

Aеробни  
мезофилни  

 
200 000 
000 

 
300 000 000 

 
300 000 
000 

 
300 000 
000 

 
300 000 
000 

 
н.д 

Ентерококи  1 1 1 1 1 н.д 

Бактери од   
Proteus вид 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

Сулфито  
редуцирачки 
клостридии  

 
н.д 
 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
н.д 

Escherichia coli  н.д 1 1 1 1 н.д 

Citrobacter  
freundii  

н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
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Табела 3. Микробиолошка анализа на испитуваните примероци вода на 

06.02.2014 год. 

Број на бактерии 
 во 1 L 

Мерно 
 место 1 

Мерно  
место 2 

Мерно 
 Место 3 

Мерно  
место 4 

Мерно 
 место 5 

Мерно 
 место 6 

Најверојатен 
број на 
колиформни   

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
н.д 

Колиформни од 
фекално 
потекло  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
н.д 

 Аеробни 
 мезофилни  

 
100 000 
000 

 
200 000 
000 

 
300 000 
000 

 
200 000 
000 

 
200 000 
000 

 
н.д 

Ентерококи во  1 1 1 1 1 н.д 

Бактери од   
Proteus вид  

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

Сулфито  
редуцирачки 
клостридии  

 
н.д 
 

 
1 

 
1 

 
н.д 
 

 
н.д 

 
н.д 

Escherichia coli н.д 1 1 1 1 н.д 

Citrobacter  
freundii  

н.д н.д н.д н.д н.д н.д 

  

Од резултатите претставени во табелите може да се констатира дека 

испитуваните примероци  вода  на мерните места 1,2,3 и 4 спаѓаат во IV-V класа 

од Уредбата за класификација на водите, Сл.весник на РМ бр.18/99, во однос на 

прописите за бактериолошка анализа заради зголемен најверојатен број  на 

колиформни бактерии во 1 L, зголемен вкупен број на бактерии во 1 L и 

присуство на Escherichia coli, Enterococcus и  Klebsilea  oxytoca – индикатори на 

фекално загадување на водата. Водата може да се употребува за друга намена 

само по соодветна обработка. 
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Табела 4. Микробиолошка анализа на испитуваните примероци вода на 

14.03.2014 год. 

Број на  
бактерии во 1L 

Мерно 
 место 1 

Мерно 
 место 2 

Мерно  
место3 

Мерно 
 место 4 

Мерно 
 место 5 

Мерно 
 место 6 

Најверојатен 
број на 
колиформни  

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
н.д 

Колиформни од 
фекално 
потекло во  

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
н.д 

 Aеробни  
мезофилни  

 
300 000 

 
8 000 000 

 
9 000 000 

 
600 000 

 
600 000 

 
н.д 

Ентерококи  н.д 1 1 н.д н.д н.д 

Бактери од   
Proteus вид  

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

Сулфито 
 редуцирачки 
клостридии  

 
н.д 
 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 
 

 
н.д 

 
н.д 

Escherichia coli  1 1 1 1 1 н.д 

Citrobacter  
freundii  

н.д н.д н.д н.д н.д н.д 

 

 

Табела 5. Микробиолошка анализа на испитуваните примероци вода на 

09.05.2014 год. 

Број на 
 бактерии во  1L 

Мерно  
место 1 

Мерно  
место 2 

Мерно  
место3 

Мерно  
место 4 

Мерно  
место 5 

Мерно  
место 6 

Најверојатен 
број на 
колиформни   

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
600 

 
н.д 

Колиформни од 
фекално 
потекло   

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
н.д 

 Аеробни 
 мезофилни  

 
300 000 

 
9 000 000 

 
9 000 000 

 
600 000 

 
600 000 

 
н.д 

Ентерококи  н.д 1 1 н.д н.д н.д 

Бактери од 
 Proteus вид  

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 

Сулфито 
 редуцирачки 
клостридии  

 
н.д 
 

 
н.д 

 
н.д 

 
н.д 
 

 
н.д 

 
н.д 

Escherichia coli  1 1 1 1 1 н.д 

Citrobacter  
freundii  

н.д н.д н.д н.д н.д н.д 
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Од резултатите претставени во табелите  може да се заклучи дека 

испитуваните примероци  вода  на мерните места 1,2,3 и 4 спаѓаат во IV класа 

сопред Уредбата за класификација на водите, (Сл.весник на РМ бр.18/99) во 

однос на прописите за бактериолошка анализа заради зголемен најверојатен 

број  на колиформни бактерии во 1 L и присуство на Escherichia coli, 

Enterococcus – индикатори на фекално загадување на водата. Водата може да 

се употребува за друга намена само по соодветна обработка. 

5.  ЗАКЛУЧОК 

За време на испитуваниот период беа извршени физичко–хемиски и  

микробиолошки испитувања на водата од река Тополка по целото нејзино 

течение на водата од хидросистемот Лисиче која претставува сирова вода на 

фабриката за преработка на вода и финалната вода која се дистрибуира од 

самата  фабрика. 

 Испитувањата се извршија со цел да се согледа влијанието на 

населените места долж реката Тополка врз квалитетот на водата, 

меѓутоа да се согледаат и утврдат и целокупните надворешни фактори кои 

делуваат на промена на карактеристиките на водата на река Тополка и на 

хидросистемот Лисиче, а со тоа и нејзина категоризација. 

Од аспект на оценувањето на влијанијата кои дејствуваат на квалитетот 

на водата може да се заклучи дека најголемо влијание има антропогениот 

фактор, со испуштање на отпадни води и исфрлање на цврст отпад во водите 

на река Тополка. 

Генерално гледано, квалитетот на водата во река Тополка и 

хидроцентралата Лисиче беше со добар квалитет во текот на испитувањата. 

Ретко кој параметар поминуваше во III  и IV класа, но сепак мора да  се 

забележи дека населените места по течението на река Тополка имаат влијание 

на квалитетот на водата на река Тополка и истиот го влошуваат. Може да се 

констатира дека кај водата од мерното место 6, односно финалната вода сите 

резултати од физичко-хемиските и микробиолошките испитувања се во 
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граничните вредности спрема Правилникот за безбедност на водата за пиење 

на Р. Македонија. Истите се со многу пониски вредности  во однос на 

максимално дозволените количини. 

Во еден период може да се случи забрзан процес на еутрофикација на 

хидроцентралата Лисиче, особено со зголемените количини на азотни и 

фосфатни материи, во тој случај количината на растворен кислород драстично 

ќе се намали. 

Со текот на времето, со развојот на населените места, количината на 

овие отпадни води и цврст отпад сé повеќе ќе се зголемува и затоа е неопходно 

да се размислува за изнаоѓање на решенија за решавање на овој проблем. 

Врз база на физичко-хемиските и микробиолошките испитувања сметам 

дека во најбрз временски период треба да се изработи проект за изградба на 

прочистителна станица која ќе ѓи опфати отпадните води на сите населени 

места по течението на река Тополка. Исто така, во најбрз рок треба да се реши 

и исфрлувањето на цврстиот отпад од овие населени места.  

Се надевам дека преку оваа магистерска работа, овие сознанија ќе  

допринесат за изнаоѓање на решенија за намалување или елиминирање на 

загадувањето на река Тополка, реализација на некои зафати за изградба на 

прочистителна станица која ќе ги третира овие отпадни води кои се вливаат во 

реката Тополка и одложување на цврстиот отпад на соодветни мест.  

Со овие преземени активности хидроцентралата Лисиче би 

функционирала долги години и населението на градот Велес ќе се снабдува со 

квалитетна и безбедна вода за пиење. 

,,Сите ние треба да сфатиме дека секојдневното однесување треба да 

биде живеење во хармонија со природата. Прирорадата не знае за 

никаква шега, таа е секогаш вистинска, секогаш сериозна, секогаш 

строга, секогаш во право, а грешките и заблудите им припаѓаат на 

човекот!,, 
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