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Резюме. Рудник „Елаците“ се намира в Западна България, на северния склон на Централното 
вододелно било на Стара планина, на надморска височина от 830-1510 m. Районът е с изцяло 
планински характер, с високи върхове и дълбоки и стръмни долини. В резултат от минните 
дейности рудникът постоянно променя размера си. Понастоящем горната му хоризонтална 
част е приблизително с размери 1850x1500 m, с обща площ над 2,5 km2 и дълбочина 600 m. 
Неочаквана проява на срутищно-свлачищни явления, вследствие на силно оводнени скални 
разновидности, може да доведе до тежки икономически последици, а в най-неблагоприятните 
случаи до загуба на хора и техника. Ето защо ефективното отводняване е от съществено 
значение за нормалното развитие и дейността на открития рудник.

В настоящата публикация се разглеждат схеми и начини за отводняване на рудничните 
берми, котлована на рудника и насипищата. Някои практически подходи, прилагани за 
отводняване на рудник „Елаците“, могат да бъдат използвани и в други мини със сходни 
морфоложки, геоложки и хидрогеоложки условия.

Ключови думи: открит рудник, отводняване, хидрогеоложки условия.

Abstract. “Ellatzite” open pit is located in western Bulgaria on the northern slope of the central 
watershed of the Balkan Mountains at an altitude of 830 to 1510 m. The area of the mine is alpine and 
is characterized by high peaks and deep ravines. The pit is constantly changing its size as a result of 
mining activities. At present, upper horizontal section of the pit is approximately 1850x1500 m, total 
area is over 2.5 km2, and the depth is 600 m. Unexpected movement of rocks caused by groundwater 
accumulated in them could lead to economic problems or to the worst consequences – endanger 
lives, demolish equipment, or destroy property. That is why the effective dewatering is of crucial 
importance for the proper functioning of the excavation process. 

The present publication discusses and gives schemes and ways of drainage of the berms, pit and 
dumps. Some practical approaches applied to the drainage of the “Ellatzite” pit may be used in other 
mines with similar morphological, geological and hydrogeological conditions.

Key words: open pit, drainage, hydrogeological conditions.
 
Въведение
 Контролът на подземните води е много важен фактор при експлоатацията на 
откритите рудници. Наличието на силно водонаситени скали може да доведе 
до значителни прояви на деформационни процеси и нестабилност на откосите. 
Ефективното отводняване може да повиши сигурността и стабилността на 
откосите и бордовете на мините.

В зависимост от различните колекторни свойства на скалите се прилагат 
различни схеми за отводняване и намаляване на хидростатичното налягане с цел 
подобряване на минно-техническите условия. Изборът на методология е пряко 
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свързан с релефа, геоложките и хидрогеоложките условия на района.
Способността на скалите да акумулират подземни води зависи от геометрията 

и свързаността на кухините и пукнатините в тях. В района на рудник „Елаците“ 
са регистрирани различни видове подземни води – гравитационни, капилярни и 
други, в съответствие със съществуващите класификации, направени от Пенчев 
и др., (1990); Пиннекер и др., (1980) и Демирев и Илиева (1979).

Преобладаващо е наличието на свободна гравитационна вода, която 
се разпространява в пукнатините на всички видове скали (гранодиорити, 
хорнфелзи, порфирити, и т.н.). Порова вода е налична в порите на скалите, както 
и в пукнатини с малък размер (най-вече във филитите) и играе ключова роля в 
промяната на физико-механичните свойства на скалите.

Целта на настоящото проучване е да се изследват геоложките и 
хидрогеоложките условия в един от най-големите открити рудници в Европа за 
добив на медни руди – „Елаците“ (България) и да се анализират практическите 
методи за неговото отводняване в зависимост от конкретните геоложки и 
експлоатационни условия.
 
1. Обща информация
 Рудник „Елаците“ е разположен на северните склонове на Етрополска Стара 
планина, на около 14 km южно от град Етрополе, България (фиг. 1).

Фиг. 1. Карта с разположението на открит рудник „Елаците“
Fig. 1. Location map of the “Ellatzite” open pit mine
 

Климатът в района е умерено-континентален и валежите са от най-голямо 
значение за формирането на повърхностните и подземните води, както и за 
интензивността на тяхното подхранване. Средната сума на валежите варира от 
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около 850 до 1960 mm (2015 г.) според данни, регистрирани от ведомствените 
дъждомерни станции. Годишното разпределение на валежите е неравномерно, 
с максимални стойности от май до юни, а минималните – между януари и март. 
Снежната покривка е до 150 cm и е с продължителност около 80-100 дни в 
годината.

Находищетo е проучено в детайли (чрез геоложки и геофизични изследвания) 
през периода 1959–1968 г. от Комитета по геология, София. Според Стр. Димитров 
медно-порфирното орудяване е открито на контакта между „Веженския плутон“ 
и ограничаващата го от юг „Диабаз-филитоидна формация“, където са внедрени 
малки интрузиви и дайки. Рудното тяло на находището има формата на издължен 
в посока СИ-ЮЗ щокверк и е привързано към контактната зона на гранодиорита 
с шистите. Орудяването е типично прожилково-впръснато. Главните рудни 
минерали са халкопирит, пирит, борнит, молибденит. Те формират най-
често тънки жили с дебелина от 0,1 до 2,0 mm, гнездовидни струпвания или 
дребнозърнести впръслеци.

Минните дейности в района започват през 1978 г. (първата руда е добита 
през 1981 г. и през същата година започва да работи флотационната фабрика). 
Рудникът се експлоатира повече от 30 години, поради което в района се е 
образувала внушителна негативна релефна форма  с максимална дълбочина от 
600 m (превишение между 1510 m и 910 m).

Добивните дейности се провеждат на работни откоси с височина от 15 m, които 
впоследствие се удвояват на 30 m – за неработните откоси. Външният контур на 
рудничния котлован обхваща площ с големина над 2,5 km2. Генералният ъгъл на 
наклона в различните сектори на рудника варира между 33° и 43°. Ширината на 
бермите е от 10÷12 m до 18÷22 m.

Хидрогеоложки проучвания в района на мината са проведени преди началото 
на минните дейности през 1968 г. По-подробни проучвания са направени в 
периода 1995–2003 г. (Страка и др., 1996, 2001, 2002 и 2003), когато през същия 
период последователно са прокарани две дренажни галерии на нива 1030 m и 
955 m.

Систематичните хидрогеоложки проучвания са възложени от ръководството 
на „Елаците-Мед“ АД на екип на Геологическия институт при Българската 
академия на науките и започват през 2006 г., като продължават и до днес. Те 
могат да бъдат обобщени накратко в следната последователност:

•	 2006 – Регистрация на водопроявления в рамките на рудничния котлован, 
хидрогеоложко картиране на района на рудника и поречието на река Не-
гарщица, в мащаб 1:2000, опитно-филтрационни тестове с водоналиване 
и индикаторни експерименти в съществуващите структурно-геоложки и 
инженерно-геоложки сондажи.

•	 2007 – Прокарване на 10 бр. хидрогеоложки сондажи (всеки с 120-130 m 
дълбочина), оборудвани впоследствие като постоянни пунктове за мо-
ниторинг, работещи в автоматичен режим на непрекъснато измерване и 
записване на данни за изменението на водните нива. Във всички сонда-
жи са проведени опитно-филтрационни изследвания с потопяема помпа. 
Извършени са структурно-геоложко картиране на рудничния котлован и 
водорежимни наблюдения на повърхностни и подземни води.

•	 2008 – Подробно хидрогеоложко картиране на новопрокараната отво-
днителна галерия на кота 840 m, водорежимни наблюдения на подземни-
те води и хидрохимичен анализ на водни проби, взети от всички основни 
водопроявления.

•	 2009-2010 – Системен анализ и обобщение на всички налични данни и 
информация. Направен е воден баланс на рудника. Изготвена е подробна 
цифрова карта на хидрогеоложкото райониране на рудничния котлован. 
Съставена е интегрална карта (обобщаваща 12 специализирани карти) 
за влиянието на хидрогеоложките фактори върху котлована на рудник 
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„Елаците“, която очертава 4 зони: с ниско, средно, високо и много високо 
хидрогеоложко влияние.

•	 2011-2012 – Геофизични изследвания в силно оводнения южен борд 
на кариерата, както и в източните и западните насипища. Извършен е 
инженерно-геоложки анализ на лабилни сектори в котлована на рудника 
и е стартирано изграждането на хидрогеоложка мониторингова система 
за „ранно предупреждение“ чрез изграждане на група от 10 пиезометра 
(60-150 m дълбочина) за измерване на статично водно ниво. Извършена 
е хидрогеоложка картировка по поречието на река Малък Искър – 
основната дренажна артерия в района.

•	 2013-2015 – Усъвършенстване на системата за „ранно предупреждение“ 
чрез изграждането на допълнителни (11 бр.) пиезометри за измерване на 
порово налягане (с дълбочина до 430 m). Провеждане на опитно-филтра-
ционни изследвания с единична и двойна пакерна уредба. Извършване 
на подробни хидрогеоложки картировки в долините на реките Равна и 
Негарщица, както и на територията на рудничния котлован. Събиране 
на допълнителни данни за съставяне на общ 3D модел за хидрогеоложки 
условия в рудника и насипищата.

2. Хидрогеоложка характеристика
 В резултат е обобщена значително количество архивна информация и резултати 
от полеви изследвания, което позволи да се изясни хидрогеоложката обстановка в 
района на рудник „Елаците“. Разгледани са подробно основните фактори, имащи 
значение за формирането на повърхностни и подземни води. Изяснена е ролята 
на тези фактори за режима на подземните води и са направени следните изводи:

•	 Установена е водещата роля на климатичните фактори за режима на по-
върхностния и подземния отток в района.

•	 Охарактеризирана е водовместващата среда, съобразно типа на скалите. 
•	 Доказана е основната роля за формиране на подземните води на 

пукнатините и разломните нарушения. Това предопределя и доказания 
прекъснат характер на филтрационната среда.

•	 Данните от наблюдателните сондажи показват съществена разлика на 
различни дълбочини на водните нива – от 15-20 m до над 80-100 m със 
значителни амплитуди на колебания на водното ниво (от 7-9 m до над 
40-50 m).

•	 Резултатите от опитно-филтрационните работи в мониторинговите 
сондажи определят ниски филтрационни свойства на средата. Получените 
данни са характерни за наличие на двойна пористост (напуканост) на 
скалната среда. По-широките пукнатини осигуряват проводимост на 
масива от порядъка на Т = 10-1 m2/d, докато фините пукнатини определят 
проводимост с порядък по-ниска T = 10-2 m2/d.

•	 Основният проблем с оводняването на котлована и хидростатичния 
натиск в бордовите откоси е свързан с повърхностните води, които 
се формират от падналите валежи върху насипищата и котлована и, 
навлизайки в тектонски и техногенни пукнатини, бързо се трансформират 
в подземни води. При интензивните валежи преобладаваща е ролята 
на повърхностния отток, който понякога образува значителни водно-
каменни потоци.

•	 Основните фактори, имащи значение за акумулиране на вода в рудника, 
са два:

o Първият от тях е голямото количество валежи (над 2,6 милиона 
t/a), които падат директно в рудничния котлован. Проливните 
дъждове също така генерират и множество временни потоци, 
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които гравитачно се стичат по склоновете на целия рудник. 
o Вторият е повърхностните води, които бавно проникват в руд-

ничните насипища, имащи най-значително влияние в югозапад-
ната част на рудника.

•	 Най-голям неблагоприятен ефект подземните води оказват в областта на 
филитите, които изграждат най-високата южна част на рудника (1300-1510 
m) и са разположени на пътя на водния поток. Временните водни потоци 
от повърхността проникват в тектонските и антропогенни пукнатини и се 
задържат във филитите поради ниската им водопроводимост. В резултат 
на това те се подуват, разрушават се под собствената си тежест и се 
свличат надолу. Най-значимите проблеми във филитите са регистрирани 
през 2008–2009 г. след интензивни валежи от 30-50 l/m2 на ден (180 l 
на месец, което представлява 1/5 от годишните валежи). Наличието на 
глинести компоненти, органична материя и променящо се съдържание 
на натрий във филитите са фактори, стимулиращи процеса на подуване 
и увеличаването на скалния натиск (Евстатиев, Ангелова, 1993).

•	 Наличието на вода в скалните пукнатини действа като „смазка“ и улеснява 
движението на скалите по протежение на плъзгащи повърхности, което 
значително може да затрудни добива на руда в рудника.

•	 Данните от направения воден баланс на рудник „Елаците“ показват, че 
средното годишно количество на водата, която се оттича от галерия 840 е 
около 37% от падналите валежи (Христов, 2014). Част от оставащото ко-
личество вода се изпарява, улавя се от съседните водохващания и минни 
изработки или прониква по тектонски водопроводими зони към съседни 
речни системи, без да навлиза в галерията.

•	 От всички основни фактори, които влияят на минно-техническите 
условия и контролират стабилитета на рудничните откоси, налягането 
на водата обикновено е единственият параметър, който може да бъде 
променян във времето. Другите фактори като литология, тектонски 
структури, физико-механични характеристики на скалите, остават в 
общи линии постоянни. Това налага рудничният котлован непрекъснато 
да бъде отводняван.

•	 Проблемите, свързани с отводняването на рудника, са сериозни и 
ще продължат да се увеличават, ако не се предприемат мерки за 
предотвратяване и ограничаването му, колкото и тези мероприятия да са 
трудни за изграждане и поддържане.

3. Отводняване
 Съществуват четири основни метода за намаляване на неблагоприятното 
действие на водата върху устойчивостта на рудничните откоси:

•	 Естествено отводняване чрез канавки, разположени по склоновете и 
рудничните пътища.

•	 Гравитачно отводняване на откосите чрез сондиране на субхоризонтални 
дренажни сондажи.

•	 Изпомпване посредством вертикални кладенци, разположени в най-
проблемните точки на рудника.

•	 Изграждане на подземни дренажни галерии, разположени зад рудничните 
скатове и под рудничното дъно. Подобен активен дренаж може да се 
извършва както гравитачно, така и чрез изпомпване.

Най-често в практиката се използва комбинация от методите, споменати по-
горе. Цената на прилаганата технология се увеличава от първия до четвъртия 
метод. Често отводняване чрез галерии се извършва при наличието на много 
сложни хидрогеоложки условия. Изграждането на системи за отводняване с 
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помощта на някоя от съществуващите схеми изисква познаване на основните 
тектонски структури и водопроводящи пътища, които контролират потока на 
подземните води. Намаляването на количеството на повърхностните води и 
проникващата дъждовна вода в скалния масив, често може да се постигне чрез 
изграждане на отводнителни канали. В случаите, когато не може да се контролира 
движението на водата в скалите, въпреки използването на дренажни съоръжения, 
свличания по откосите могат да бъдат предотвратени само чрез механично 
транспортиране на минни маси извън рисковите сектори (разтоварване на 
скалния масив).

В тази статия се прави преглед на методите, прилагани за отводняване на 
кариерата на рудник „Елаците“.
 

•	 Кариера

 Естественото отводняване на кариерата  е невъзможно предвид дизайна. Фактът, 
че рудникът е разположен на северните склонове на Етрополска Стара планина, 
позволява извършването на гравитационно отводняване чрез изграждане на 
дренажни щолни.

В миналото рудникът се е отводнявал от две щолни, прокарани последователно 
на две хипсометрични нива – 1030 m и 955 m в съответствие с напредъка на 
минните работи.

Отводняването на най-ниските хипсометрични нива на кариерата в момента 
се извършва от 12 вертикални водосливни сондажа, пробити от дъното на рудника 
до действащата дренажна щолня на надморска височина 840 m. Чрез нея, водата 
се оттича по гравитачен път извън района на кариерата към пречиствателната 
станция. Тази система позволява всички повърхностни и подземни води, 
достигащи бързо до дъното на котлована, своевременно да се отвеждат, което не 
позволява завиряване на дъното на рудника.

На изхода на щолня 840 е изградена модерна пречиствателна станция, която 
пречиства минните води преди заустването им в река Негарщица. Тя е специално 
проектирана и оборудвана от японски специалисти за пречистване на руднични 
води.
 

•	 Берми

 Проблемът с отводняването на бермите и прилежащите склонове все още не е 
напълно решен. Подходът е различен в зависимост от подземното ниво на водата в 
отделните сектори. Филитите са най-уязвимата литоложка единица по отношение 
на формирането на срутища и свлачища. За да се провери експериментално 
възможността за отводняване на откосите и да се проучи целесъобразността 
на изграждането на допълнителна дренажна галерия във филитите, през 2012 
г. бяха прокарани три субхоризонтални дренажни сондажа на кота 1360 m и три 
вертикални мониторингови сондажа. Тези кладенци, всеки от които с дълбочина 
от 120-150 m, се намират в най-водонаситената част на рудника (два с надморска 
височина 1420 m и един на 1455 m), очертана от аномалното електрическо 
съпротивление при електро-томографските изследвания, направени по две 
профилни линии. Едната от профилните линии е с дължина 400 m и се намира 
на ниво 1420 m, а другата е с дължина 200 m и е на 1450 m върху бермите на 
котлована. Резултатите от анализа показват, че филитите са водонаситени основно 
в техногенно нарушена зона, която се простира на около 40 m дълбочина в скалния 
масив и са сухи от четиридесетия до стотния метър. Общото количество на 
дебита е малко и варира между 0,030 l/s и 0,250 l/s. Гравитационното отводняване 
на бермите през трите субхоризонтални сондажа има незначително въздействие 
върху нивото на водата в мониторинговите сондажи. Минималният воден поток 
към дренажните сондажи, прокарани във филитите, показва, че сондажите не са 
подходящо решение за целите на отводняването им и следователно няма нужда 
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от изграждане на нова отводнителна галерия в тях. Изследванията водят до 
извода, че дренирането на филитите може да се реализира по-ефективно и евтино 
чрез сондиране на къси субхоризонтални сондажи със 100±10 m дължина или от 
изградени на повърхността отводнителни канали, където е технически възможно 
да бъдат изпълнени. Дренажните сондажи и канали ще имат локални ефекти във 
филитите и ще бъдат по-ефективни, когато те са изпълнени в разломни зони или 
във водонаситени площи.
 

•	 Съоръжения за депониране на минни отпадъци (насипища)
 Съоръженията за депониране на минни отпадъци са разположени на изток и на 
запад от открития рудник.

В насипаните несортирани материали, изграждащи по-големите по площ 
и обем западни насипища, се предполагаше наличие на единен водоносен 
хоризонт с поров тип подпочвени води. За да бъде проверена тази хипотеза, две 
геофизични изследвания – електропрофилиране и томография, бяха проведени 
през 2010 г. (фиг. 2). Общата дължина на геофизичните профили е 1300 m. 
Всички записани данни бяха информативни и дадоха необходимата информация 
за наличието на хлъзгателни структури в насипаните материали. Резултатите от 
проучването се считат за представителни и са описани от Shanov et al. (2011). 
Според получените резултати отделни тела в насипищата съдържат ограничено 
количество подземни води. Тези водонаситени тела са с неправилна лещовидна 
форма и в повечето случаи не са хидравлично свързани помежду си. По-
значителната част от валежите, паднали на насипищата, образуват повърхностен 
отток. Инфилтрираните валежи в насипищата следват естествения релеф и се 
отводнява от реките Негарщица и Малък Искър.

 (А)

 (B)
Фиг. 2. Западно насипище – Профил 1: интерпретиран модел от направената електро-томография (А) и 
предизвикана поляризация IP (В).
Fig. 2. Western tailings – Profile 1: interpreted model of the performed electro-tomography (A) and induced 
polarization (B).
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Заключение
 Въз основа на хидрогеоложки проучвания, проведени в района на рудник 
„Елаците“, през следващия етап на експлоатация се предлага да бъдат взети 
следните мерки, за да се контролира отводняването:

•	 Осигуряване на отвори в предпазните насипи на най-ниските части на 
бермите, за да се избегне завиряване.

•	 Изграждане на субхоризонтални дренажни сондажи с дължина до 100-
200 m в основата на водонаситени берми или в случаи, когато подземните 
води преливат през разломни структури (наклонени или хоризонтални).

•	 Изграждане на отводнителни канали с различна дължина и минимален 
наклон от 0,5‰ в най-водонаситените сектори на рудника.

•	 Доизграждане на системата за ранно предупреждение от наблюдателни 
хидрогеоложки сондажи, оборудвани с пиезометри и инклинометри 
за непрекъснато измерване на нивото на подпочвените води и скални 
деформации.

•	 Ефективността на системата за контрол на подземните води и определяне 
на оптималния ъгъл на наклона на рудничните бордове трябва да бъдат 
допълнително оценени от 3D хидрогеоложки симулационен модел.
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