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Уважаеми членове на Научно-техническия съюз  
по минно дело, геология и металургия,

Скъпи колеги,
Честита Коледа!

Успешна Нова 2022 година!
Пожелавам на вас и вашите семейства здраве, 

 радости и благоденствие!
Нека трудностите ни мотивират да работим 

усилено, отговорно, с грижа за всеки един от нас!
Нека бъдем добри, обединени, щастливи 

и проспериращи!
С уважение,

Д-р инж. Кремена Деделянова
Председател на НТС по МДГМ

Честити и светли Коледни и Новогодишни празници!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД,  
Уважаеми партньори на най-голямото българско въгледобивно дружество, 
Нека се сбъдва нареченото на Бъдни вечер, надеждите за Новата година да 
станат реалност!

Да се множат поводите за празници и усмивките да не слизат от лицата Ви! 
Приемете пожеланията ми за здрава и успешна 2022-ра година!

        С уважение: Андон Андонов
                                            Изпълнителен директор

Нека ви съпътства топлота, уют и весело коледно 
настроение в този най-празничен период от годината.

С пожелание за много здраве, успехи 
 и нови по-светли хоризонти през новата 2022 г. 

С уважение,
Проф. дтн инж. Николай Вълканов

Председател на УС и на БМГК
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Приемете нашите най-топли пожелания за здраве и благополучие 
в навечерието на коледно-новогодишните празници!

От името на ръководството на дружествата на „Дънди Прешъс 
Металс“ в България, ви пожелавам топлина и уют в домовете! 

Нека посрещнем една нова, пълна с щастливи 
и споделени моменти, година, даваща надежда за нови върхове! 

Нека ценим това, което имаме, да го пазим отговорно, 
да го развиваме и градим във времето заедно! Бъдете здрави!

С уважение,
проф. д-р инж. Илия Гърков - изпълнителен директор 

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД 
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЪКОВОДСТВОТО И СИНДИКАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА

 НАЙ-СЪРДЕЧНО ЧЕСТИТЯТ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

на целия екип и многобройните делови
партньори на компанията!

Нека светлият празник донесе много здраве,
добрина и сбъднати молитви за всяко семейство!

С вяра, разум и солидарност ще преодолеем 
предизвикателствата,

пред които всички сме изправени,
за да мечтаем и успяваме заедно

и през Новата 2022 година!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ
ОТ МИНЕРАЛНО-СУРОВИННАТА ИНДУСТРИЯ!

ЗДРАВА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем Ви благословена Нова Година и празнични дни, 
нека всички бъдем здрави и щастливи!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ктемиум	 	 алкан	 ОО 				1505	София				бул.	Ситняково	 	23				ет.	4	

тел.:	02/9 1	 1	23			е- :	 e te . o 			 . te . o

ктемиум	 	 алкан	поздравява	всички	свои	партньори,	клиенти
и	читателите	на	сп.	 инно	дело	и	геология

с	настъпващите	 оледни	и	Новогодишни	празници!
ъдете	здрави,	а	годината	да	е	изпълнена	с
професионални	успехи	и	благополучие!
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На 5 ноември на тържествена гала-церемония в 
София Тех Парк бяха връчени българските бизнес 
Оскари. Най-голямата награда „Мистър Икономи-

ка “ получи проф. д-р инж. Илия Гърков, вицепрези-
дент и изпълнителен директор на „Дънди Пре ъс Ме-
талс“ в България. Министърът на икономиката Даниела 
Везиева връчи статуетката „Рибарят и златната рибка“, 
превърнала се в символ на конкурса, за приноса на
проф. Гърков за успе ното и устойчиво развитие на 
минните дружества, които той ръководи. Официалната 
церемония бе излъчена по Българската национална те-
левизия на  ноември.

Изпълнителният директор на „Дънди Пре ъс Металс“ 
за България бе е отличен за приноса си в развитие-
то и модернизирането на минната индустрия, за но-
вовъведенията в двете дружества на „Дънди Пре ъс 

Металс“ в Челопеч и Крумовград, за грижата и инвес-
тициите в общностите, където компаниите развиват 
дейността си. 

Министър Везиева  отправи поздрави към всички при-
състващи  „ о ра лени  на сички ас а то а  че ре  

осле ните е о ини с хте а ока ете  че сте оста-
тъчно с ели  а а ин естирате  и неса си  остатъчно 
креати ни и ино ати ни  а а ре ъ о нете страха от 
неи естното и от то а как е и ее   тре ни  ен  и 
ни а охте ерс екти а а р а е  че ъ е ето е еле-
но  с етло и и итално.“

О ЯВИ А НО И ЕЛИ Е НА ИЗНЕ О АРИ Е

Приз орите за  г. от ежегодния конкурс, организиран от списание „Икономика“ и Конфедерацията на работодателите и ин-
дустриалците в България К ИБ , който отличава заслужилите компании и ръководители в българската икономика

Проф. д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент и изпълните-
лен директор на „Дънди Прешъс Металс“ в България получи 
най-голямата награда „Мистър Икономика “

„ лагодарен съм на хората, които ме номинираха 
и на управителния съвет на Р  за признанието. 
На -много обаче искам да благодаря на целия екип 
на „ ънди Прешъс еталс“ в ългария и на хора-
та, които всеки ден са на работа, показващи какво 
значи минно-добивната индустрия.  ългария има 
място за тежкия бизнес. ...

елая ви идната година да бъде още по-успешна 
за всички и нека направим избора на журито още 
по-труден. Успех “ - каза при връчването проф. д-р 
инж. Илия Гърков, вицепрезидент и изпълнителен 
директор на „Дънди Пре ъс Металс“ в България. 
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Въпреки предизвикателствата, пред които бизнесът 
се изправи, заради пандемията от Ковид-  и кризата, 
която засегна всеки отрасъл, включително и минна-
та индустрия, „Дънди Пре ъс Металс Челопеч“ ЕАД и 
„Дънди Пре ъс Металс Крумовград“ ЕАД продължиха 
с грижа към хората и общностите да осъществяват 
дейността си. Служителите запазиха работните си мес-
та и продължиха редовно да получават заплати. Бяха 
предприети навременни мерки за овладяване разпрос-
транението на вируса. Благодарение на отговорността 
на всички работещи в двете дружества и грижата за 
хората от страна на ръководството, компаниите се за-
пазиха. 

През тази година към конкурса бяха добавени четири 
нови категории. аедно с двете големи отличия „Мис-
тър Икономика“ и „Мисис Икономика“ бяха връчени 
награди в категориите „Дигитализация“, „Иновации“, 
„Пазарна експанзия“ и „ елени политики“. 

Елаците-Мед АД получи наградата в категория „Диги-
тализация“. Това е една от наградите, които доказват, 
че българската икономика работи успе но, въпреки 
пандемията. 

Наградата за дигитализация бе връчена на инж. Драго-
мир Драганов от д-р инж. Боряна Манолова, главен из-
пълнителен директор на  за България. „ а ен  
като ре ста ител на техноло ичната ко ани   
ко то е ли ер  и ро ите техноло ии и  ъл ари  и о 
с ета  е и кл чително о олст ие а ръча точно та и 
на ра а а и итали а и .  т  оти а ри е на ир а  
ко то ъл осрочно  еленасочено ин естира  и ро и 
техноло ии  а а о е а и итали ира ро есите  

инното ело  ла ите е  с и ълнителен иректор 
ин . ра о ир ра ано “  каза д-р Манолова. 

От страна на Група ГЕОТЕХМИН присъстваха д-р 
инж. Иван Вутов, зам.-управител на Геотехмин ООД и 
зам.-председател на УС на КРИБ, Доминик Хамерс, из-
пълнителен директор на Геотехмин ООД и член на УС 
на работодателската организация и инж. Кирил Илиев, 
изпълнителен директор на Геотрейдинг АД.

Инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаци-
те-Мед АД получи наградата в категория „Дигитализация“

Най-зелената сграда на София   , бе е от-
личена в категория „ елени политики”. Призът получи 
проф. дтн инж. Николай Вълканов, председател на Съ-
вета на директорите на „Минстрой холдинг”, връчен от 
Калина Крумова от „Хуауей Технолоджис България”.

„Приемам тази награда като признание за целия 
екип на лаците- ед, ко то през изминалата го-
дина успя да запази и развие усто чиво, социално 
отговорно и икономически е ективно де ността на 
компанията.  това не би било възможно без при-
лагане на на -съвременните ци рови технологии 
в минната индустрия. ази награда е мотивация за 
всички нас да продължаваме да се усъвършенства-
ме и да вървим по пътя на дигиталната транс ор-
мация“  заяви инж. Драганов. 

Проф. дтн инж. Николай ълканов, председател на СД на 
„Минстрой олдинг  и на С на БМГК получи наградата за 
най-зелената сграда на София    в категория „ е-
лени политики

Ежегодният конкурс, организиран от списание „Иконо-
мика“ и подкрепян през последните 7 години от най-го-
лямата работодателска организация в България  Кон-
федерацията на работодателите и индустриалците в 
България КРИБ , е най-престижния бизнес конкурс в 
страната, който отличава заслужилите компании и ръ-
ководители в българската икономика. 

Както всяка година, бяха раздадени и специални 
призове. Изпълнит лният ди т  н  л Бъл-
г ия м лия л в й в  б  тлич н  з  3  г дини 
лид  п и ъ тви  н  бълг ия п з . я п л -
чи н г д т  и т инж. и ил Или в, изпълнит л н 
ди т  н  „Г т йдинг”. 

Припомняме, че през  г. с най-високото отличие 
Мистър Икономика за цялостен принос в българската 
икономика през последните три десетилетия бе удос-
тоен проф. дтн инж. Цоло Вутов.

о ир ени атериали
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Проф. дтн инж. Николай ълканов, председател на С и на БМГК откри Общата среща на членовете и отправи кратко при-
ветствие към участниците. Изпълнителният директор доц. д-р инж. Иван Митев вдясно  отчете дейността на камарата
през  г.

ОДИ НА РЕ А НА ЛЕНОВЕ Е НА Л АР А А
ИННО ЕОЛО А А АРА

На  ноември  г. в СПА Комплекс „Боровец 
Хилс“ к.к. „Боровец“  се проведе Обща среща на 
членовете на Българската минно-геоложка кама-

ра. Участие взеха над  членове на БМГК и логистич-
ни компании, обслужващи бран а. Присъства и Упра-
вителният съвет на Камарата, оглавяван от неговия 
председател проф. дтн инж. Николай Вълканов, който 
откри срещата и направи кратко обръщение към учас-
тниците. Пред аудиторията изпълнителният директор 
доц. д-р инж. Иван Митев отчете дейността на камара-
та през  г. Основните акценти в презентацията са

 Към м. ноември  г. членовете на БМГК са . 
През годината са приети четири нови дружества  
„Емтекс Инженеринг“ ЕООД, Адвокатско съдружие 
„Си Ем Ес София“, „Епирок България“ ЕООД и „Алеги 
Инженеринг“ ООД.

 Най-голямото събитие бе Денят на миньора  и 
отбелязването на 3 -годи нината на Българска мин-
но-геоложка камара. В него взе участие президентът 
на Република България Румен Радев, който връчи 
Почетен знак на БМГК за принос към българската 
минерално-суровинна индустрия. На форума при-
състваха над 35  гости - ресорните за бран а дър-
жавни институции, научни институти и организации, 
областни управители и кметове на минни региони, 
дипломатически представители, фирми, ветерани 

от бран а и студенти. По време на тържественото 
събрание бяха връчени отличия за постижения на 
българските добивни компании през  г., както и 
специални награди по случай 3 -годи ния юбилей.

 авър ените проекти през  г. са  

- „Усъвър енстване на концесионната политика“, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Оператив-
на програма „Добро управление“, съфинансирана от 
ЕС чрез Европейския социален фонд с възложител 
Администрацията на Министерския съвет. Цел  Из-
готвяне на анализ на българската и на европейски 
практики в областта на природните ресурси и на кон-
цепция за възможните ре ения за подобряване на 
концесионната политика за подземните богатства в 
Република България“   

- Разработване на нов модел за управлението на чо-
ве ките ресурси с цел развитие на устойчив социа-
лен капитал, в партньорство с КРИБ

 Стартиралите проекти през  г. са  Разработване 
на нови модели за дигитални умения в отговор  на 
предизвикателствата на бъдещия пазар на труда 
КРИБ  -Холистична иновация от руда до метал 

за кръгова икономика на    
   Германия , Хоризонт 
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Инж. асил Марков, ндустриални продажби и инж. Милен 
Коцев вляво , търговски директор ндустрия и технически 
мениджър, оталЕнерджис Маркетинг България представи-
ха специализирана гама индустриални масла

 Продължи сътрудничеството на БМГК във връзка с
- Подписване на Отрасловия колективен трудов до-
говор  с миньорските синдикати
- Участие в Бран овия съвет за тристранно сътруд-
ничество  
- Редовни срещи по проблемни въпроси с експерти 
от министерство на енергетиката
- Партньорство и участие в     -
международна онлайн конференция в областта на 
енергетиката
- Партньорство в информационно онлайн събитие 
„Среща с българската общност“, с   

 Регионален център еобен
- Участия в онлайн събития на ЕВРОМИН
- Подкрепа на Световен ГИС Ден 
- Научни конференции на Научно-техническия съюз 
по минно дело, геология и металургия.

 БМГК като издател на списание „Минно дело и гео-
логия“ отчете стабилното дигитално присъствие на 
изданието и през  г.  Потребителите са 5   
средномесечно, дневно се осъществяват над  
посещения. Преобладаващият процент от потреби-
телите са от България - над . Има присъствие от  
СА , Китай, Канада, Северна Македония, Обедине-
ното кралство, Германия, Азербайджан, Казахстан, 
Австрия и Турция. Потребителите са на възраст от 

5 години до 5 , като са разпределени равномерно. 
И през следващата година ще продължат меропри-
ятията, посветени на 75-годи нината на списание 
„Минно дело и геология“. Първият му брой излиза на 

7. .  г. Оттогава досега в него са публикувани 
над   авторски статии  неколкократно повече 
материали за постиженията в на и и чуждестранни 
фирми, за събития и мероприятия в бран а и хиляди 
рекламни страници.

Направен бе анализ на ресорните проекти и бяха очер-
тани основните насоки върху които ще бъде фокусира-
на дейността на постоянните комисии към БМГК през 

 г.

  ра о и етика  Участие в работата по промени на 
няколко нормативни акта  акон за подземните бо-
гатства, акон за държавната собственост, акон за 
общинската собственост, акон за устройство на те-
риторията, акон за опазване на околната среда, На-
редба за определяне на концесионното плащане за 
добив на подземни богатства по акона за подзем-
ните богатства, Наредба за Националния геоложки 
фонд.

  е о асност и ра е ри ра ота . Дейности, свър-
зани с актуализация на нормативната уредба по про-
екта за Правилник за Б Р при открит добив на по-
лезни  изкопаеми - продължаване на комуникация с 
институциите и оказване на съдействие, включител-
но и по евентуални редакции на проекта  Инициира-
не на процес по установяване на регламент относно 
минно-спасителната дейност
По обмен на добри практики  Организиране на бран-

ова среща  кръгла маса, на която да се поканят 

участници от минни предприятия, ГИТ, Служби за 
пожарна и аварийна безопасност  Транспониране на 
европейските директиви и националното законода-
телство в областта на БУТ относно регламентира-
нето действия при спасителни и аварийни ситуации 
в подземни обекти тунели, метро, подземен добив .

  колна сре а . Главният фокус ще са  Проект 
на акон за изменение и допълнение на акон за 
опазване на околната среда  Проекта на Наредба за 
условията и реда за извър ване на оценка за съв-
местимостта на планове, програми, проекти и инвес-
тиционни предложения с предмета и целите на опаз-
ване на защитените зони.

  ръ ки с о ест еността . Пови аване на инфор-
мираността по отно ение на  българската мине-
рално-суровинна индустрия като фактор в прехода 
на България към въглеродно-неутрална икономика  
устойчиви инвестиции и модернизация на минния 
бран  напредъка на компании по посока   
околна, социална среда и управление.

Участниците в срещата с интерес изслу аха реклам-
ната презентация на ТоталЕнерджис Маркетинг Бълга-
рия.

Общата среща бе закрита с официална вечеря в ресто-
ранта на СПА Комплекс „Боровец Хилс“.

На следващия ден, отново в „Боровец Хилс“ за поредна 
година бяха проведени изнесени заседания на посто-
янните комисии към БМГК и обща съвместна среща 
на всички комисии, идеята за която се роди в края на

 г. Провеждането на тези срещи осигури възмож-
ността за непосредствена комуникация между чле-
новете на различните комисии и даде възможност 
за споделяне на общи проблеми, обмяна на полезни 
идеи и търсене на полезни ре ения за конкретни про-
блеми, касаещи бран а. Бяха набелязани и задачите 
за  г., които да залегнат в насоките за работа на 
БМГК. 
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Димитър оцорков, председател на Надзорния съвет на 
„Асарел-Медет“, връчи специалната награда за развитие на 
регионите „ ъчезар оцорков“ на Кристина Иванова, дирек-
тор на    

РИ ИНА ИВАНОВА О
Е НО И ЕЛ НА

НА РАДА А ПРО Д Р Л ЕЗАР О ОР ОВ

Вконкурса „Мениджър на годината“ Димитър Цо-
цорков, председател на Надзорния съвет на „Аса-
рел-Медет“ АД, връчи специалната награда за 

развитие на регионите „ ъчезар Цоцорков“ на Кристи-
на Иванова, директор на    и 
вицепрезидент операции за България и Турция. Еже-

На  ноември  г. Съветът на жените в бизнеса 
в България проведе годи ната си конференция 

       . В рамките 
на контекста на -  пандемията и предизвикател-
ствата, които новата обстановка поставя дами, бизнес 
лидери от различни индустрии, разговаряха за ефекти-
те от кризата, отраженията  върху личния и професио-
налния живот, и възможностите, които се откриват.

В първата панелна дискусия, озаглавена Жените на 
първа линия-бизнес контекст участие взеха Цветанка 
Минчева, Главен изпълнителен директор на Уникредит 
Булбанк, Катерина опова, директор „Чове ки ресур-
си“ в „ идл България“ и Боряна Бо накова, консултант 
„Развитие на лидери и организации“. 

Представеното в началото на панела национално-пред-
ставително проучване на агенция Тренд за  и от-

раженията му в живота и работата на жените едноз-
начно посочва, че жените в най-голяма степен са били 
на първа линия по време на пандемията. 33  от анке-
тираните жени са посочили, че пандемията не се е от-
разила добре върху живота им, а 7  считат, че  
ще има дългосрочни последствия върху живота.

Втората панелна дискусия обърна внимание върху 
Промяна на възможностите. В нея участваха Ирена 
Цакова, директор „Разре ителни и правни дейности“, 
„Дънди Пре ъс Металс“, Дарина Стоянова, изпълните-
лен директор на „Престиж- “ и Миглена Узунова-Це-
кова, директор „Чове ки ресурси“ в А . Те споделиха 
как големите компании се справиха с кризата и какви 
възможности видяха. 

а промяната Ирена Цакова отбеляза, че или влиза  в 
нея и започва  да я управлява , или не оцелява . а 

годната награда е част от престижния конкурс на спи-
сание „Мениджър“, а носителят й се определя по мето-
дология на „Делойт България“ след оценка на приноса 
в областта на регионалното развитие, социалната от-
говорност и измерими резултати за успе но проведе-
ни активности.

илмът „Мениджър на годината  Изкуството на успе-
ха“ бе е излъчен н   ноември по Би Ти Ви, като така 
бяха отличени десетимата финалисти и стана ясен го-
лемият победител - Мирослав Вичев, главен изпълни-
телен директор на „Борика“ АД. а -та поредна годи-
на списание „Мениджър“ проведе най-авторитетното 
състезание за топ мениджъри в страната. В една труд-
на и предизвикателна година на бизнес лидерите им се 
налага да влагат все повече комбинативност, инова-
тивност и усет в работата си. Топ мениджърите на Бъл-
гария за  г. и бизнесите, които управляват, създа-
ват всеки ден висока добавена стойност, пови ават 
качеството на инвестиционната среда и създават общ-
ности, подчертаха от сп. „Мениджър“. Не е пресилено 
да кажем, че често те творят истински едьоври в ра-
ботата си. Едно от посланията на документалния филм 
бе е, че профилът на отличния бизнес лидер съдържа 
много от чертите на виртуозния творец  интердисци-
плинарно знание, упорит труд, отдаденост, способност 
за поглед през различни гледни точки, стремеж за са-
моусъвър енстване и усет отвъд рационалното.

сарел е ет  

ИРЕНА А ОВА ВЗЕ А ИЕ В ОН ЕРЕН ИЯ А
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Ирена акова, директор „ азрешителни и правни дейности“, „Дънди Прешъс Ме-
талс“ втората отляво   по време на конференцията       

 

Онлайн конференцията за Световния ГИС ден събра повече от  участници от ця-
лата страна, представители на почти всяка една сфера на икономиката у нас, за 
което допринесе и партн орството на БМГК.

ГИС - необходима платформа за 
устойчивост и сътрудничество 
бе е фокусът на онлайн н-

ф нцията, с която България отбе-
ляза Световния ден на Географските 
информационни системи ГИС  тази 
година. Събитието даде възможност 
за среща на стотиците участници с 
водещи международни и български 
експерти в различни сфери, сред 
които околна среда, градоустрой-
ство, инженерна инфраструктура и 
много други.

Основен акцент в програмата на 
конференцията бе е използването 
на ГИС за подпомагане изпълнение-
то на елената сделка. Специалният 
гост в тази сесия, Крис Стийнманс, 
ръководител на отдела за данни и 
информационни услуги на Европей-
ската агенция за околна среда, пред-

ОН ЕРЕН ИЯ А ЗА ВЕ ОВНИЯ И ДЕН
ПРЕД АВИ ПРА И И ЗА О ИВО РАЗВИ ИЕ

нея и екипът  работата от дистан-
ция е наложила редица новости 
от задълбочаване на ползваните ди-
гитални умения, до създаването на 
иновативни начини за комуникация 
и запазване на взаимоотно енията 
както между служителите, така и 
между компанията и заинтересова-
ните  страни. Ирена Цакова посочи, 
че дигитализацията в компанията е 
започнала от  г., но пандемията 

е сгъстила още повече графика при 
внедряването на автоматизирани 
процеси, вкл. работа от дистанция 
на минно оборудване под земята. 

Тя призна, че пандемията се е отра-
зила на всички индустрии, но посо-
чи, че минната индустрия е стратеги-
ческа и в този смисъл със сериозна 
дисциплина в различни кризисни 
ситуации. 

„ о а се ока а о ре е на ан е
и та  ко ато не с р х е а ра оти  
ори а ен. ъл и  то а на о ро на

та от о орност  ко то на ите сл и
тели и ат. а ъ е ето е а но а 

а а и  ра отата от истан и  но 
като ра л а е истан ионно ро

есите.“ - заключи Ирена Цакова.

ън и ре ъс еталс

„Промените ни направиха 
по-силни. Накараха ни да ми-
слим по-различно. Разбрахме не-
обходимостта от това да се обу-
чаваме и да приемаме по-лесно 
дигитализацията, но и да ценим 
повече съпричастността. Неща-
та, които отлагахме и се стра-
хувахме да опитаме да научим, 
вече прилагаме успешно. Успях-
ме да преодолеем редица бари-
ери. Лидерството в компанията, 
силната социална политика и 
грижата за хората бяха от реша-
ващо значение за запазването 
на човечността.“ - допълни Ире-
на Цакова.
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ИНИ АРИ А ИЗ О ЕАД В ДО РО ИНАН ОВО
ОЯНИЕ И О ЛИ НИ ПРОИЗВОД ВЕНИ РЕЗ Л А И

Миньорите от рудник „Трояново- “ реализира-
ха месечен рекорд като добиха   55  тона 
въглища през месец октомври. Този добив е 

5  спрямо планираното за месеца. Постижението е 
резултат от добрите практики на управление в „Мини 
Марица-изток” ЕАД и от екипната работа в Рудник „Тро-
яново- “.

стави напредъка на Европа по пътя към зеления пре-
ход и как ГИС може да помогне за преминаването към 
устойчива Европа.

Работата с висококачествени геопространствени дан-
ни и знания са в основата на постигането на амбициите 
на ЕС в областта на околната среда и климата. На този 
етап агенцията предлага повече от   набора от 
данни, които служат за извър ването на всеобхватни 
интегрирани оценки по приоритетни области.

Приложението на ГИС базиран хъб за по-добро сътруд-
ничество и координация в мерките за постигане на 
целите за устойчиво развитие на ООН представи Сти-
вън Кепел, съосновател на Алианса за данни за целите 
на устойчиво развитие на ООН и Президент на  

.

По време на конференцията бяха демонстрирани и ак-
туални ГИС проекти, реализирани в различни сфери в 
България. Екипът на Софияплан представи проектите 
за Картиране на дърветата, еления ринг, Градоустрой-
ствените единици, както и Геопортала на Столична об-
щина, който вече предлага отворен достъп до своите 
данни, чрез   услуги. Посредством Геопорта-
ла всеки може да използва информацията за зелени 
системи, улици, детски градини, население, техническа 
инфраструктура и други данни за своите проекти. В 
ютилити сферата Овергаз демонстрира своята стра-
тегическа ГИС платформа за контрол и управление на 

корпоративните процеси. Министерство на околната 
среда и водите представи проекта за Информационна 
система за управление на риска от наводнения.

С много демонстрации на живо екипът на ЕСРИ Бъл-
гария запозна участниците с технологичните новости 
в  платформата, включително възможности-
те за геоанализ, интегриране на ма инно обучение и
геопространствен изкуствен интелект , ГИС 
в реално време, управление на реалността  

 и много други, които могат да бъдат приложе-
ни за нуждите на различни сфери.

В рамките на Световния ГИС Ден бяха обявени и побе-
дителите в първия национален образователен конкурс 
„Дигитални истории от училището и университета”, кой-
то се проведе в партньорство с Министерство на обра-
зованието и науката.

Световен ГИС Ден  в България се организира от 
ЕСРИ България в партньорство с  водещи организа-
ции от различни сфери у нас, сред които и Българската 
минно-геоложка камара. Евгения Караджова, управи-
тел на ЕСРИ България  и председател на организацион-
ния комитет на Световния ГИС Ден в България благо-
дари за сътрудничеството на БМГК с благодарствено 
писмо. 

Повече информация за събитието може да намерите 
тук  . 3  

Октомврийският рекорд е върхов за  годи ната ис-
тория на рудника. Досега най-голям месечен добив на 
въглища е реализиран през февруари 7-та година, 
когато са добити  53  7 т въглища.

а  г.  в бизнес програмата на „Мини Марица-из-
ток” ЕАД е заложен добив на    тона въглища 
за рудника. С рекордния добив в навечерието на седем-
десетгоди нината си, Рудник „Трояново- ” осигури не-
обходимите  5  7 тона въглища за производството 
на електроенергия в най-голямата топлоелектрическа 
централа на Балканския полуостров „ТЕЦ Марица из-
ток ” ЕАД и 3 5  тона за заявките на „Брикел“ ЕАД.

„Мини Марица-изток” ЕАД реализира  по-висок добив 
на въглища в отговор на заявките на топлоелектри-
ческите централи в Марица-изток за осигуряване на  
енергийния баланс на страната. Към 7 ноември годи -
ният план за добив на лигнитни въглища е изпълнен 

  - добити са общо  537   тона въглища. 

Най-голямото въгледобивно дружество у нас „Мини 
Марица-изток” ЕАД ще посрещне края на финансовата 

 г. без задължения и в добро финансово състоя-
ние. Вследствие на значително зави ените заявки за 
въглища от топлоцентралите в Мари кия комплекс, 
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А АРЕЛ ЕДЕ АД ЛА ОДАР ВЕН ПЛА Е О
ЗА НА ЛЕПИ Е

Съюзът на слепите в България връчи благодарствен юбиле-
ен плакет на „Асарел-Медет“ АД

Дружеството добива по над 3 млн. тона въглища ме-
сечно, което се отразява и на финансовото му състоя-
ние. Като резултат от усилената работа и разумно во-
дената финансова политика, към дне на дата „Мини 
Марица-изток“ ЕАД отчита и над  млн. лв. разпола-
гаеми собствени средства.

Към 5. .  г. Дружеството успя да погаси изцяло 
 млн. лв., усвоени като част от отпуснатия заем от 

55 млн. лв. от „БЕХ“ ЕАД през  г., и в момента не 
дължи нищо на принципала си. 

ВИ О ОПРО ОДИ И
АВ О И РАЛ
Е ВОЗЯ РА О Е И Е

В А АРЕЛ ЕДЕ АД

Два високопроходими автобуса „Урал” ще транс-
портират работещите в „Асарел-Медет” АД по 
труднодостъпни терени. Возилата са с четири зад-

вижващи колела, разполагат с  места за пътници и 
са оборудвани с дизелови двигатели. Автобусите могат 
да се движат без затруднения по изключително трудни 
терени и се справят чудесно както по каменисти скло-
нове и горски пътища, така и през водни препятствия.

сарел е ет

Един от новите високопроходими автобуси „ рал  за работе-
щите в „Асарел-Медет АД

Съюзът на слепите в България връчи благодар-
ствен юбилеен плакет на „Асарел-Медет“ АД за 
оказаната помощ през годините. Председателят 

на Регионалната организация в Пловдив Красимир Ка-
сабов и Мария Муховска  председател на териториал-
ната структура за Панагюрище и Стрелча, посетиха Ин-
формационния център на дружеството в Панагюрище 
на  ноември и благодариха за подкрепата за хората 
с увреждания. 

„ ри нателни с е на сарел е ет   а о о та. 
ла о арение на ас ре  иналата о ина ак их е 

а арати а и ер ане на кръ но нал ане  както и о
оре и тер о етри“, каза Мария Муховска. От Регио-

налната организация на Съюза на слепите в Пловдив, 
посочиха, че благодарение на даренията от фондация 
„Асарел“ и закупените помощно-технически средства 
хората със зрителни проблеми в Панагюрище могат да 
живеят, без да са зависими от други хора.   

сарел е ет  

В същото време, без просрочия се обслужват всички 
задължения на компанията към бюджета, персонала и 
доставчиците. „Мини Марица-изток“ ЕАД няма просро-
чени вземания от своите клиенти. 

Екстремно високите цени на електрическата енергия 
през последните няколко месеца на  г. за пореден 
път доказаха важната роля на комплекса „Марица-из-
ток“ и в частност на „Мини Марица-изток“ ЕАД за на-
ционалната сигурност на Република България. 

ини ари а и ток  
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Над  растения бяха засаде-
ни в общините Чавдар, Мирко-
во, Челопеч, латица, Пирдоп, 

Копривщица и Етрополе в рамките 
на инициативата „На ето зелено 
утре“, част от Благотворителна про-
грама „Българските добродетели“ 
на Група ГЕОТЕХМИН. Дейностите 
по озеленяване се извър иха в пе-
риода октомври  ноември  г. 
на предварително посочени терени 
в седемте общини. Във всяко едно 
от събитията активно участие взе-
ха представители на ръководствата 
на четирите дружества  Геотехмин, 
Елаците-Мед, Геострой и Геотрей-
динг, много служители, кметовете, 
общинските ръководства и служите-
ли на общините, ученици и учители. 

Старт на кампанията бе даден в об-
щина АВДАР на  октомври във 

олклорен център „Чавдар“. Сега 
неговите посетители ще се радват 
на повече зеленина и красива расти-
телност със засадените  храста 
вариегатен лигуструм за жив плет 
и магнолия. Със съдействието на 
общинската администрация озеле-
няването продължи с храстовидни 
рози, лавандула, зелен лигуструм, 
будлея, дрян, магнолия, кълбовидна 
туя, щамбова роза и др. Общо над 

 броя нови трайни насаждения 
ще радват дълго жителите и гостите 
на община Чавдар.

В същия ден в двора на ОУ „Георги 
Бенковски“ в ИР ОВО бяха заса-
дени фиданки естил. Те ще правят 
превъзходна сянка, подходяща за 
почивка в междучасията. Ученици 
участваха в засаждането и ще имат 
грижата да ги отглеждат и така ще 
придобият нови умения.

Дворът на СУ „ юбен Каравелов“ в 
гр. ОПРИВ И А също стана по-зе-
лен. Ученици, учители и представи-
тели на мениджмънта и служители 
от дружествата засадиха плодни 
дръвчета, които учениците ще поли-
ват и разбира се, ще берат реколта. 
Кампании като тази правят средата 
по-красива и по-зелена и възпита-
ват децата на труд и отговорност. 
Учениците вече са поели грижите за 

видамбър  ироколистно дърво, 
което живее над  години, продъл-
жи по ул. „Тополница“, междублоко-
вото пространство в центъра на гра-
да и ул. „Георги латанов“ с над  
нови насаждения.  

Над 7  фиданки и  храста бяха 
засадени и в гр. ПИРДОП. Стартът 
бе е даден в „Градска градина - Пир-
доп“ със засаждането на чинар, липа 
и ясен, с помощта ученици и препо-
даватели от НУ „Тодор Влайков“ и СУ 
„Саво Савов“. Дейностите продължи-
ха в двора на СУ „Саво Савов“. Там 
бяха засадени четири чинара, две 
ели и един смърч, за които ученици-
те от гимназията ще полагат грижи. 
С нова растителност са парк „Едел-
вайс“ и междублоковите простран-
ства. 

иналът на „На ето зелено утре“ 
 бе поставен в община Е

ЛОПЕ  на 5 ноември със засажда-
нето на овощна градина от петите 
класове на ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий“. Инициативата стартира на 
обособен терен, специално избран 
и подготвен от общината, за да мо-
гат учениците успе но да отгледат 

НАД ЗА АДЕНИ РА ЕНИЯ ЗАВ Р И
НА Е О ЗЕЛЕНО РЕ НА Р ПА ЕО Е ИН

засадените  броя плодни дръвче-
та в града.

В гр. Е РОПОЛЕ ученици от СУ „Хр. 
сенов“ и ОУ „Христо Ботев“, заедно 

с техните преподаватели, със съ-
действието на общината и друже-
ствата-дарители засадиха над  
фиданки и храсти. Озеленителните 
дейности се проведоха на над  
места в града. 

Кампанията по инициативата „На е-
то зелено утре“ -  г. в гр. ЗЛА И
А започна на площад „Пещерата“, 

със засаждането на  фиданки лик-

Инициативата „Нашето зелено утре“ за  г. стартира с първите  храста ва-
риегатен лигуструм, засадени във олклорен център „Чавдар“ от представители на 
дарителите и кмета на общината Григор Даулов
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 О  „Георги Бенковски“, с. Мирково, ученици помагаха за 
засаждането на декоративни фиданки шестил на ветанка 

отина, кмет на общината, заедно с Доминик амерс, из-
пълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Стоил Дими-
тров  генерален директор „Производство“, Стойно Стойнов, 
директор на Обогатителния комплекс, с. Мирково и Милена 

ристова, директор „Човешки ресурси“ на Елаците-Мед

Старт на кампанията в Етрополе дадоха д-р инж. Иван у-
тов, зам.-управител на Геотехмин, заедно със зам.-кмета  

осица ристова и председателя на ОбС Марин Маринов

своите 3  фиданки  ябълки и сливи. Учениците при-
еха задачата с ентусиазъм и мотивация и обещаха ре-
довно да посещават овощната градина, за да поливат 
дръвчета, в очакване на първите плодове.

Равносметката в края на кампанията тази година е - за-
садени нови над  плодни и декоративни дървета, 
храсти и други растителни видове, които значително 
подобряват облика на населените места и допринасят 
за увеличаване на биоразнообразието в седемте общи-
ни, в които Група ГЕОТЕХМИН развива своята дейност. 
През настоящата година много ученици се включиха в 
дейностите по озеленяване, мотивирани и готови да се 
грижат за насажденията, в очакване на плодовете от 
своя труд. 

 гр. латица, кметът инж. Стоян Генов, заедно с предста-
вителите на фирмите-дарители инж. Стоил Димитров, гене-
рален директор „Производство“, Стойно Стойнов, директор 
Обогатителен комплекс и инж. Александър Григоров, дирек-
тор „Околна среда и води“ и инж. Кирил Илиев, изпълнителен 
директор на Геотрейдинг засадиха първите дръвчета ликви-
дамбър  широколистно дърво, което живее над  години

 двора на С  „ юбен Каравелов“ вече растат плодни дръв-
чета - череша, вишна, ябълка, слива, праскова и круша. че-
ниците включили се в инициативата обещаха да се грижат 
за дръвчетата и с нетърпение очакват да събират плодовете 
им

Кметовете на седемте общини изказаха своята благо-
дарност и признателност към  дружествата дарители 
за предоставената възможност да бъдат реализирани 
дейностите по програмата.

„На ето зелено утре“ е дългосрочен проект на Група 
ГЕОТЕХМИН за подобряване на биоразнообразието и 
околната среда в общините, в които Групата развива 
дейност. От  г. той се осъществява с дарения на 
четирите дружества  Геотехмин, Елаците-Мед, Геос-
трой и Геотрейдинг. Общинските ръководства опреде-
лят площите и подходящите видове за озеленяване, съ-
образно климатичните особености, местните почвени 
характеристики и биоразнообразието в района.

р а 
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Проф. д-р инж. Илия Гърков, вицепрезидент и изпълнителен 
директор на „Дънди Прешъс Металс“ в България също се 
включи в конференцията

Д НДИ ПРЕ Е АЛ Р ОВ РАД ПОДЕЛИ
ИНОВА ИВНИ ПРА И И О Р ДНИ АДА ЕПЕ

На  октомври,  г. се проведе -тата Меж-
дународна научна конференция на МГУ „Св. Иван 
Рилски“. а втора поредна година конференцията 

се провежда изцяло виртуално с участници от акаде-
мичните среди, минни и технологични компании, сту-
денти и заинтересовани граждани. 

Първият панел в конференцията даде възможност раз-
лични минни и металургични компании да представят 
практиките си. 

Исмаил Салиф, стар и инженер „Технически служби“ 
представи „Дънди Пре ъс Металс Крумовград“ ЕАД. 
Сред акцентите в неговата презентация „Бъдещето на 
мините“ бяха иновациите, които компанията прилага в 
дейностите си по добив, преработка и съхранение на 
минния отпадък. 

Една от прилаганите системи, която свежда до мини-
мум необходимостта от технически персонал в бли-
зост до сондажната апаратура и осигурява контрол на 
качеството при пробивно-взривни дейности е  

. Системата предоставя максимална точност 
чрез 3  позициониране и безжично отчитане на ка-
чеството и производството, което позволява на опе-
ратора на пробивната сонда да следи направлението, 
ориентацията и ъгъла на пробиване на взривните сон-
дажи. Прилагането на гореспоменатата система цели 
по-добър контрол на съдържанието и намаляване на 
загубите и обединяването.

Специализираният софтуер - , последната но-
вост в оптимизацията при взривните работи, позволя-
ва на техническия персонал да въвежда топографски 
данни и да планира всички фази на взривните работи 
с цел постигане на равномерно разпределение по ця-

лото взривно поле. Допълнително улеснение е факта, 
че всяко взривяване може да бъде симулирано като 
показва движението на взривената минна маса във 
взривяваното поле.

Сред новостите, използвани в рудник „Ада тепе“, Ис-
маил посочи и фотограметричните заснемания с дрон. 
Предимствата на вече наложилата се работа с дрон 
при извър ването на топографски проучвания, които 
доскоро бяха почти немислими, са изключително по-
лезни, тъй като се осигуряват изображения с висока 
плътност от точки и разделителна способност, засне-
мане на най-недостъпните зони по напълно безопасен 
начин и намаляват значително време за работа и обра-
ботка на данните.

Освен в областта на добива, Исмаил посочи и част от 
новостите в производствените процеси на Обогати-

Част от презентацията на Исмаил Салиф, старши инженер „ ехнически служби“ в „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД. 
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телната фабрика. Най-съществената иновация е кон-
трола на всички процеси чрез интегрирани системи за 
управление и наблюдение от Командна зала. Он-лайн 
анализатор дава възможност в реално време за не-
прекъснат мониторинг на производството, както и за 
бързи промени на технологичните настройки при нуж-
да чрез автоматична система за управление - . На 
база данните от анализатора,  напълно самостоя-
телно управлява флотационния процес, което включва 
дозиране на реагенти, управление на нива и въздух на 
флотационните ма ини, намаляване или увеличаване 
на производителността на фабриката и качество на 
крайният златен концентрат.

В панела за Устойчиво развитие гл. ас. д-р Борислава 
Гълъбова спомена приноса на „Дънди Пре ъс Металс“ 
като партньор на Минно-геоложкия университет в ино-
вационен клъстер по проект на Минното училище в 
Дубровник. В рамките на две години представители на 
компанията имаха възможност да споделят и обменят 
опит със специалисти и представители на академични-
те среди на над 7 европейски университета.  Проектът 
продължава и в следващите четири години. 

ън и ре ъс еталс

Д АЛНО О ЕНИЕ В ИНИ АРИ А ИЗ О ЕАД
ДО РИ ПРА И И

На  и  октомври се проведе работна среща на 
тема „Дуално обучение в „Мини Марица-изток“ 
ЕАД  добри практики“, в която участваха пред-

ставители на Дружеството, на двете професионални 
гимназии, с които дружеството си партнира в дуалното 
обучение и на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - Владимир алев, 
директор на дирекция „Персонал и учебно тренировъ-
чен център“ и Невена Величкова, ръководител сектор 
„Планиране на персонала“. Срещата бе инициирана от 
„АЕЦ Козлодуй“ с цел обмяна на опит в провеждането 
на дуално обучение и партнирането с професионални-
те гимназии в региона.

Дуалното обучение в Дружеството се реализира от 
 година, като за учебната  г., „Мини Ма-

рица-изток“ е партньор на две професионални гимна-
зии с паралелки дуално обучение - Професионална 
гимназия „Св. Иван Рилски“, Раднево за дуално обуче-
ние на  ученици и Професионална гимназия по елек-
тротехника и технологии „Г. С. Раковски“, Стара агора 
за дуално обучение 3  ученици.

частниците в срещата посетиха и участък „ П транспорт“ на рудник „ рояново - “, с. рояново

Ръководителите на отдели „Чове ки ресурси“ в Упра-
влението и клоновете на дружеството, ръководителят 
на Центъра за професионално образование и дирек-

Посещение на работните места на учениците в „Механична 
работилница“ в рудник „ рояново-север“, с. Ковачево



НОВИНИ

МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ      10/2021

ЕНИ И ПОЛ И А ИПЕНДИИ О ОНДА ИЯ
А АРЕЛ ПО ПРОЕ А О РАЗОВАНИЕ ЗА В И И

По традиция  ученици от две-
те панагюрски гимназии полу-
чиха стипендии от фондация 

„Асарел“. аради пандемията те не 
бяха отличени на специална цере-
мония, а получиха стипендиите си 
в Информационния център на „Аса-
рел-Медет“, в периода -3 ноември. 
Според условията за получаването 
им, те имат отличен успех и по-мал-

ко от 5 неизвинени отсъствия през 
изминалата учебна година. Резул-
татите от проекта „Образование за 
всички“ показват, че въпреки криза-
та с коронавируса, учениците, обхва-
нати от проекта, са показали много 
добър среден успех. Данните са от 
анализите на педагозите СУ „Не о 
Бончев“ и Професионалната гимна-
зия по индустриални технологии, ме-

ниджмънт и туризъм в Панагюрище 
за учебната  година. Пре-
подаватели споделят, че „Образо-
вание за всички“ дава възможност 
за равен старт и допълнително мо-
тивира учениците, а за учителите е 
по-лесно да преподават материала 
си, когато всички имат необходими-
те учебници и помагала.

сарел е ет  

Носители на стипендии 
по проекта за учебната 

 г. са  от Профе-
сионалната гимназия по ин-
дустриални технологии, ме-
ниджмънт и туризъм енеса 
Машонова, Камения Пъкова, 
Ани асилева, Габриел Калпа-
ков, Ивелина Гугова, Алексан-
дра Димитрова, аня инда-
рова, Костадин Карабойчев, 
Методи Маринов, Пепа Кеко-
ва, Илия оденичаров, Иван 
Попов, одор Чамов, Петя 
Панчовска, Пепа антова, 
Нона Пърлева. От С  „Нешо 
Бончев“  Катрин Гатева, ик-
тория амбрева, ветелина 
Капитанска

торите на двете професионални гимназии, споделиха 
своя опит, предимствата и проблемите, които съпът-
стват дуалната форма на обучение.

В процеса на разговорите участниците в срещата се 
обединиха около необходимостта от професионално 
образование и дуалната форма на обучение, от добра 
комуникация и взаимна подкрепа на партниращите си 
страни, разискваха нормативната основа на обучение-
то, съпътстващата документация и казуси, свързани с 
работата на учениците в реална работна среда.

Те посетиха работните места на учениците в „Меха-
нична работилница“ в рудник „Трояново-север“, с. Ко-
вачево. Разговорите с тях и с наставниците бяха мо-
тивиращи в посока дуално обучение, качественото 
провеждане на практическите занятия, изграждане на 
трудови навици и стриктно спазване на правилата по 
здравословни и безопасни условия на труд.

Участниците в срещата посетиха и участък „ЖП транс-
порт“ на рудник „Трояново - “, с. Трояново, където 

предстои да се обособят работни места по професиите 
„ окомотиви и вагони“ и „Ръководител движение“.

Обмяната на натрупания опит ще подпомогне усилия-
та и на двете дружества в обучението на младите хора 
чрез работа, което от своя страна дава редица предим-
ства - осигуряване на подготвени и квалифицирани 
кадри в реална работна среда  според потребностите 
на работодателя, възможност за непосредствено вли-
яние върху съдържанието и качеството на обучение и 
мотивиране на учениците за качествено усвояване на 
професията и обвързването им с взаимно изгодни до-
говори.

Добрите практики в дуалното обучение гарантират ка-
чественото образование и професионалната реализа-
ция на младите хора, а инвестицията в тях чрез оси-
гуряване на възможности, сигурност и перспектива 
след завър ване на образованието им, е инвестиция в 
добрата бизнес-среда. 

ини ари а и ток  
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Внавечерието на светлите колед-
ни празници площад „ ъчезар 
Цоцорков“ засия с красива ко-

ледна украса. Проектът е изпълнен 
от софийската фирма „Диаманти“, 
по поръчка и с финансиране от „Аса-
рел-Медет“ АД. Цялото площадно 
пространство край спортна зала 
„Асарел“ вече грее с коледен дух, а 
на празничната украса се радват 
всички посетители на градския парк, 
жителите и гостите на Панагюрище. 
Социалните мрежи вече са пълни с 
щастливи деца, които се снимат до 

А АРЕЛ ЕДЕ О И РИ ОЛЕДНА РА А ЗА
ПЛО АД Л ЕЗАР О ОР ОВ

Коледната украса на площад „ ъчезар оцорков“, Панагюрище

усмихнатия мечок или в коледната 
къщичка. 

Припомняме, че на 3 . .  г. Об-
щински съвет - Панагюрище едино-
ду но ре и пространството край 
спортна зала „Арена Асарел“ да носи 
името на покойния председател на 
Надзорния съвет на „Асарел-Ме-
дет“ АД проф. д-р ъчезар Цоцорков. 
От своя страна компанията ни без-
възмездно извър и благоустроява-
не на новия площад. Изпълнител на 
проекта е „ПИМО СВ“.

сарел е ет  

НА ИОНАЛНА НА НО Е НИ Е А ОН ЕРЕН ИЯ
ПРАВЛЕНИЕ И ЕЗОПА НО НА ВО О РАНИЛИ А

На  октомври  г. На-
учно-техническият съюз по 
минно дело, геология и мета-

лургия проведе онлайн Национал-
на научно-техническа конференция 
„Управление и безопасност на хвос-
тохранилища”. В нея взеха участие 
над  ду и. Повечето доклади 
предизвикаха задълбочени диску-
сии и въпроси, на които авторите 
изчерпателно отговориха. В края на 
конференцията проф дтн инж. Геор-
ги Михайлов направи обобщение на 
основните проблеми, постигнатите 
резултати и насоките за развитие.

Бяха изнесени следните доклади

 ъсто ние на х остохранили ата  
ъл ари   инало и насто е. Ди-

митър То ев, Тоньо Чолаков
 ейст а а нор ати на ре а  ре

ла ентира а ре ът а  и ър а
не  на  инс ек ии  на  съоръ ени   

а  инни от а ъ и  х остохрани
ли а от кате ори   и кате ори  
„ . Георги Дачев

 скорено о е о н ане и лът
н ане на е ониран х осто  а
териал чре  ъ ар ин . Цветан 
Дилов, Стоил Димитров

 сле ане на статическа и ина
ична стойчи ост на х осто и сте

ни. В. Анастасов, . Балачева, Ст. 

Димитров, В. Жипонов
 елича ане на хи ра личната о

о лътност на орни  и ола ионен 
екран ри техническа рек лти а и  
на а а и ол ане на рена ни 
еоко о ити с о оне ро скли
а сър е ина. Бранимир Братоев, 
лиян Величков, Радина Славова, 
онко Добрев

 нте рирано съоръ ение а съхра
нение на инни от а ъ и на ън и 

ре ъс еталс р о ра  
Калоян Славянов

 е о а а лито  от а ък р ис 
ъл ари  ир о . Марияна 

Върбанова

Коледната къщичка на площада
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орумът е организиран от е-
дерацията на научно-техниче-
ските съюзи в България и се 

проведе от  до   ноември  г. 
в Националния дом на науката и тех-
никата  гр. София. Националната 
младежка научно-практическа кон-
ференция се провежда ежегодно и 
дава възможност на участниците да 
представят свои теоретични и експе-
риментални разработки и постиже-
ния в ирок спектър от тематични 
направления, намиращи приложе-
ние в науката и практиката. 

Е ИИ И Е А И НИ НАПРАВ-
ЛЕНИЯ

П РВА Е ИЯ  Автоматизация и 
информационни технологии  Елек-
троника, електротехника и телеко-
муникации  Енергетика и енергийни 
ресурси  Металознание и ма ино-
строителни технологии

В ОРА Е ИЯ  Минни науки, геоло-
гия и екология  Химически науки и 
технологии  Транспорт и транспорт-
ни технологии  Строителство и гео-
дезия

РЕ А Е ИЯ  Аграрни науки и ле-
сотехника  Хранителни технологии  
Икономически науки  Маркетинг, 
мениджмънт и логистика  Индустри-
ален дизайн  Индустриална собстве-
ност.

В ОРА Е ИЯ   Галина 
Димитрова, Ангел Демерджиев - 
Монте арло си ла ии а анали  на 
ра иа ионната а ита на  ске
нер   Никол Донкова, Нико-
лай Георгиев - на тали и но о
лек лно ло ическо стройст о  а 

ър а иа ностика на рако и клетки  
 Адриана Николова-Кеха-

йова - алките о ири  ъл ари  
истори  на строителст ото и ро ле и 

ри т хната екс лоата и  

РЕ А Е ИЯ   Катя По-
пова, Мария Минчева - и айн на 
антисенс оли он клеоти  ра ио ар
киран с техне ий  сре  рак на 

е елото чер о   Николета 
Кирчева - еоретично и сле ане на 

ехани а на ейст ие на а ио енни  
етален катион алий  с рило е

ние  е и ината   Кра-
сина Радомирск  - и ерен иа и  
на а рарната иконо ика  р ралните 
селските  райони на к стен илска 

о ласт.

Е В Р А Е ИЯ   оа-
на Станкова, Александър Николов 
- нали  и и сле ане на лекарст а 
чре  и к ст ен интелект   
Михаела Папаринова - иоин ор а
тика.
Допуснатите за участие доклади са 
публикувани в сборник.

 о 

НА ИОНАЛНА ЛАДЕ А НА НО ПРА И Е А
ОН ЕРЕН ИЯ

 ониторин  на х остохранили е 
л ко и а . Стоил Тро анов, 

Владимир Додников
 о лексни ра ре ителни на съо

ръ ени та на ини  ари а и ток  
 и рила ането на техноло ии а 

съ естно наси ане на от а ъ и 
от  и лини  ол чени ри о и

а на ли нитни ъ ли а. Владимир 
Етов,  Деница Славова

 ъ а ане на D о ел на стена на 
х остохранили е о ре лтати от 
на е но ла ерно сканиране. Мари-
ян Димитров, Марко Марков, Бо-
римира Хаджиева

Участниците проследиха и презен-
тация на ВиаКон България ЕООД -
производител на стоманени спи-
рално нагънати тръби за пътни съ-
оръжения, стоманени конструкции, 
подпорни стени от армирана почва, 
пластмасови тръби, ахти и резер-
воари за дъждовна канализация. 

ирмата е вносител и на ирока 
гама геосинтетични материали. 

Докладите са отпечатани в сборник, 
а част от тях ще бъдат поместени и 
в списание „Минно дело и геология“.

 о 

 то ати ирани систе и а на л
ение на е ор а ионни ро еси  

ин енерни съоръ ени  с лачи а 
и х остохранили а. Антонио Анге-
лов

 ъ о ности а о ол от ор ане 
на и етото ространст о  кариера 

а инертни атериали чре  е они
ране на а есто и от а ъ и. Делчо 
Кръстев, Ивайло Копрев, Евгения 
Александрова, Димитър Кайков

 ето ика а и ра ане  и ер
ане и о ра отка на  ре и ни е
ор а ионни ре и осре ст о  

GNSS. ри Цановски.

Е В Р А Е ИЯ  Участват уче-
ници и ученически колективи с до-
клади за разработки, реализирани 
по време на учебната и извънкласна 
дейност от гореизброените тематич-
ни направления.

Селекционна комисия, назначена 
от председателя на НТС, обсъжда, 
селекционира и допуска за участие 
в конференцията доклади с научен и 
научно-приложен характер. Тя прави 
класиране на авторите на доклади и 
предлага най-добрите разработки за 
удостояване с национални награди. 
Критериите за оценка на докладите 
и присъждане на наградите са  акту-
алност  приноси научно-теоретични, 
приложни и инженерни  област и 
обхват на приложимост в науката и 
практиката  специфични резултати и 
показатели.  

НА РАДИ

П РВА Е ИЯ  Теодор 
ков, Георги Цочев - нтернет с ета 

хра  лайт  ър ина и лекота а ра и
тие на личностните качест а  

 Георги Костадинов - нотиране на 
и ео съ ър ание чре  не ронни ре
и   Мартин Ралчев -  
ринтиране на оли ерни ко о итни 
атериали а електрически и а нит

ни рило ени .

Доклади, изнесени на конференцията може да намерите на стр.  и стр.  в настоящия брой на списанието
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Сондите за пробивно-взривни 
работи ПВР  в открити рудни-
ци и кариери са най-общо три 

вида  ротационни, с горен чук и с до-
лен чук. Но има и варианти съчета-
ващи в едно технологиите на горен и 
долен чук, както и добавяне на долен 
чук към ротационна сонда.

ОНДИ ДОЛЕН ЗА ПРО ИВНО ВЗРИВНИ РА О И
В О РИ И Р ДНИ И И АРИЕРИ

нето на сондажа и извеждането на 
лама. Предлагат най-висока произ-

водителност, най-големи диаметри и 
са предпочитани за ПВР в най-голе-
мите мини.

Сондите с горен чук използват про-
бивни щанги тръби , завър ващи с 
корона - инструментът изпълняващ 
пробиването. На лафета има мон-
тиран хидравличен чук дрифтер , 
който извър ва ротационно-перку-
сионно действие върху системата от 
щанги и корона. Този вид сонди пред-
лагат по-висока скорост на пробива-
не от ма ините с долен чук, тъй като 
са изцяло хидравлични. Те са много 
ефективни, когато се откриват нови 
хоризонти в кариера или се започва 
нова кариера, при „сваляне” на опре-

Ротационните ма ини са най-голе-
мите и тежки сонди, които изпълня-
ват пробиването чрез въртене и го-
лям натиск върху щангите тръбите , 
на чиито връх най-долу е монтира-
но триролково длето, разкъртващо 
скалата. Използват сгъстен въздух 
с ниско налягане само за продухва-

Сондирането с пневмоударник има дълга история в България. 
Днес, благодарение на технологиите и иновациите, въвеждани 
постоянно от водещите световни производители на сонди, бъл-

гарските фирми разполагат с най-модерна техника за сондиране. Сред 
тях важно място заемат сондите с долен чук, които са много популярни 
заради почти универсалните си възможности.

 	 За 10 години от основаването си,
успяхме да се утвърдим като лоялен
партньор чрез индивидуален подход
към нашите клиенти!		

 	 Предлагаме висококачествени коро-
ни за горен и долен чук на немската
марка		RT RoXster. Също така предла-
гаме и пневмоударници, адаптори,
муфи, преходници и сондажни тръби.

 	 Те се отличават с висока издръжли-
вост, която се постига чрез използ-
ването на най-качествени карбид за
бутоните и стомани за самите коро-
ни. Това съчетание ни прави водещи
в съотношението цена/качество сред
големите производители.				

 	 Освен стандартните корони можем
да произведем и корони по индиви-
дуална поръчка с диаметър, дизайн
и бутони според спецификата на ва-
шите условия на пробиване. По този
начин можете да намалите вашите
сондажни разходи.			

 	 Предлагаме корони със сферични, ба-
листични, както и комбинирани буто-
ни.				

 	 Поддържаме складови наличности на
повечето от най-използваните от на-
шите клиенти сондажни корони.

ПРЕДЛА А Е

 Пневмоударници - 3,5; 4; 6; 8;
10; 12 и 14		инча.

 Сондажни корони за пневмо-
ударници: от 90 мм до 660 мм.

 Немски щанги за сондиране
																								за машини с до-
лен чук в размери на клиента.

 Чрез сондиране с пневмоудар-
ник и голям диаметър сондаж-
ни корони, поставяме основи-
те на фотоволтаични паркове.

www.miconstruction.bg
В В

есели празници на всички колеги!
Бъдете здрави и щастливи!



О ЗОР

МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ     10/2021

делени върхове под различни ъгли 
на пробиване. Не се препоръчват за 
сондажи с големи дълбочини и диа-
метри, тъй като в тези случаи може 
да се получи нежелано изкривяване 
на траекторията на пробиване.

Сондите с долен чук са най-раз-
пространения вид. Те могат да се 
справят отлично със сондирането в 
различни приложения  мини, кари-
ери и мащабно строителство. Про-
биването при тях се изпълнява чрез 
едновременното въртене на щанги-
те тръбите  от хидравличната рота-
ционна глава, монтирана на лафета 
на ма ината, и възвратно-постъпа-
телното движение на буталото на 
долния чук, разположен най-долу на 
върха на щангите. Долният чук се 
нарича също пневмоударник пота-
пящ се пневмоударник  и към него е 
монтирана пробивната корона.

Сондата с долен чук използва по пра-
вило мощен възду ен компресор, 
подаващ големи дебит и налягане, 
които са необходими както за рабо-
тата на долния чук, така и за извеж-
дането на лама от сондажа. Възду-
хът преминава през вътре ността 
на щангите тръбите  и стига до кон-
тролна тръба, където се разпределя 
за задвижване на буталото на чука и 
за продухване на сондажа въздухът 
излиза от малки отвори на корона-
та . Дължините на щангите на съвре-
менните сонди са по 5  или  , но 
някои производители предлагат и 
по-дълги. Обикновено една сонда 
разполага с комплект щанги от три 
до осем броя.

Възду ният компресор е един от 
най-важните агрегати на сондата с 
долен чук - той изразходва най-мно-
го енергия по време на работа на ма-

ината и от неговото управление и 
действие зависи най-вече разходът 
на дизел. Според водещи произво-
дители на сонди с долен чук консу-
мацията на гориво представлява 
около една трета от общите разходи 
за придобиване, експлоатация и под-
дръжка на ма ината в дългосрочен 
план. Ето защо консумацията на ди-
зел е един от най-критичните иконо-
мически въпроси при вземане на ре-

ение за покупка и той определено 
е свързан с ефективното действие и 
управление на компресора.

От технологична гледна точка тряб-
ва също да се отбележи, че съ-

ществуват скални образувания с 
каверни, особено характерни за ва-
ровиковите находища. Наличието на 
каверни затруднява продухването 
на сондажа при работа с налягане на 
въздуха до 5 . В случая е необхо-
димо по-високо налягане, например 
3  , което позволява цялостно 
издухване на лама и предпазва от 
блокиране на щангите.

Сондите с долен чук се предпочитат 
за сондажи с по-голяма дълбочина 
и по-голям диаметър от тези с горен 
чук. При не толкова големи открити 
рудници ротационната сонда да се 
окаже твърде мощна като произво-
дителност, а инвестицията в нея - 
неоправдана. В такива случаи е по-
добре да се използват две или три 
сонди с долен чук. Това ще осигури 
по-голяма гъвкавост при изпълне-
ние на сондирането и ще намали ка-
питаловите разходи.

При избор на конкретен модел сонда 
с долен чук трябва да се има пред-
вид, че в българските открити руд-
ници и кариери обичайната макси-
мална дълбочина на пробиване е до 

-  , а височината на стъпалото 
обикновено е 5-  . В кариерите 
се използват основно чукове от ”, а 
в мините също 5” или ”.

В дне но време водещите световни 
производители постоянно търсят 
и въвеждат варианти за автомати-
зиране на различните операции на 
сондирането. Целта, от една страна, 
е да се намалят разходите за експло-
атация и поддръжка, а от друга, да 
се направи професията на сондьора 
по-привлекателна, особено предвид 
системния глад за квалифицира-
ни оператори на минни, кариерни и 
строителни ма ини. Чрез автома-
тизацията се свеждат до минимум 
най-честите гре ки, свързани с по-
зиционирането на сондата, наклона 
и дълбочината на пробива, които 
могат да са причина за последващи 
сериозни разходи за рудника или ка-
риерата, предвид резултата от взри-
вяването. Добавянето на щангите, 
пробиването и изтеглянето на щан-
гите с инструмента също са автома-
тични операции при съвременните 
сонди.

В ападна Европа все по-популярно 
става дистанционното управление 
на няколко сонди едновременно от 
един оператор. Модулът за дистан-

ционно управление, който “копира” 
интериора на кабината на сондата, 
може да се монтира в микробус или 
в диспечерна стая. Популярност на-
бира и използването на предвари-
телно изготвени дигитални схеми 
планове  за изпълнение на сонди-

рането. Така сондата може авто-
матично и прецизно да се насочва 
към следващата позиция според 
точни устиеви координати, а кон-
тролът върху работата  наклон, 
дълбочина и време за сондиране  е 
гарантиран. Това е предпоставка за 
постигане на напълно автономна ра-
бота на сондата - без оператор, кое-
то неизбежно ще се случи в близко
бъдеще.

На следващите страници предста-
вяме четири от известните произво-
дители с предлаганите от тях сонди 
с долен чук според заявените от 
компаниите моделни гами и техни-
ко-технологични преимущества.

EPIROC

 е един от водещите световни 
производители на пробивна минна 
и кариерна техника. В продуктовата 
палитра на компанията влизат чети-
ри вида сонди за ПВР  ротационни, 
с долен чук, с горен чук и  
съчетава технологията на долния 

и горния чук . Гамата от сонди с 
долен чук обхваща  модела със 
стандартна дълбочина пробиване от

  до 5   и диаметър от 5  
до  . 

Едно от големите предимства на 
сондите  е, че в тях се влагат 
възду ни компресори  , 
произвеждани от компания, директ-
но свързана с . Така всеки мо-
дел сонда се комплектова с компре-
сор, който е специално разработен и 
настроен за нея, а това спомага за 
съществено намаляване на консу-
мацията на гориво.

В гамата сонди с долен чук важно 
място заемат четирите модела, обо-
рудвани с уникалната технология 

  5 ,  
55,   и  5. 

Те се отличават с несравнима го-
ривна ефективност благодарение на 
интелигентното управление на ком-
пресора и дизеловия двигател. Чрез 
използване на   компресорът 
се регулира автоматично, така че да 
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подава точния дебит, необходим на 
сондата за пробиване и извеждане 
на лама в зависимост от работ-
ните условия. Това има голямо зна-
чение за понижаване на експлоата-
ционните разходи на сондата.

Технологията  осигурява 
също напълно автоматична работа - 
пробиване, подаване на щангите по 
време на пробиването и изтегляне 
след достигане на зададената дъл-
бочина.  е база за допъл-
нително пови аване на автоматиза-
цията и автономността на ма ината 
чрез различни системи опции  ав-
томатично прибиране на лафета, ав-
томатично насочване към точното 
място за пробиване с точност -5  
мм, дистанционно управление, както 
и цялостно управление на дейността 

  картографиране, 
анализ и оценка на сондирането, 
сравняване на плана с реалните ре-
зултати и проследяване на използ-
ването на консумативите.

абележителна е работната станция 
, която всъщност  мо-

дула за дистанционно управление. 

Сонда с долен чук    със стандартна работна дълбочина до   и 
диаметър на сондиране от   до  

Епирок България ЕООД

бул. „Искърско шосе“ 7

сграда 3

www. epiroc.com
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ван от ротационната глава, което 
гарантира по-високо качество на 
изпълнение в трудни работни усло-
вия. Използването на щанги с по-го-
ляма дължина 5  и   намалява 
необходимото време за добавянето 
им, а производителността се пови-

ава. На свой ред по-голямата сила 
на отвиване на щангите съкращава 
времето за тяхното изваждане от 
сондажа. Новост е въвеждането на 
режим за забурване, гарантиращ 
по-ефективно и по-прецизно старти-
ране на сондирането. Увеличаването 
на теглителната сила на ма ината с 
5  означава много по-бързо прид-
вижване в сравнение с предходния 
модел.

Сондата -  е оборудвана с 
по- ирока кабина за повече ком-
форт на оператора. В същото време 
нивото на ума вътре е намалено 
до 7  . Новият дизайн на уредите 
за управление прави работата с тях 
по-лека и удобна. Всички настройки 
за управлението на сондата, истори-
ята на преди ните сондажи, диагно-
стиката, нивата на налягане и данни-
те от двигателя са поместени само в 
един дисплей за повече лекота при 
работа.

понските инженери са предвидили 
лявата конзола с уреди за управле-

Сонда с долен чук  -  със стандартна работна дълбочина до   и 
диаметър на сондиране от   до  

С него един оператор може да при-
движва и управлява три сонди, кои-
то разполагат с камери, показващи 
изображения на мониторите пред 
оператора. При този вариант моду-
лът може да се монтира в микробус. 
Когато един оператор управлява 

ест сонди,  се поста-
вя в диспечерна стая.

През  г. екипът на Епирок Бъл-
гария постига впечатляващи резул-
тати в продажбата на сонди за ПВР, 
като планът за годината е изпълнен 
на 5 . Доставени са ма ини с до-
лен и горен чук, както и . В 
основата на този успех стои както 
голямото доверие, което клиентите 
имат към компанията, така и осеза-
емите предимства на технологията 

, вече позната и търсена от 
фирмите за ПВР. Българските клиен-
ти оценяват не само икономическия 
ефект от управлението , но 
то ги поставя също в много по-малка 
зависимост от знанията и уменията 
на оператора.

От Епирок България са защитили па-
тент за -управлението на 
компресора на сондите в Патентно-
то ведомство на Република Бълга-
рия. Така клиентите могат да канди-
датстват по европейски програми за 
иновации с финансиране на 5  от 
стойността на ма ините.

FURUKAWA

   е реномиран 
японски производител на пробивна 
техника. Портфолиото на компания-
та е съставено от ест продуктови 
направления, сред които най-позна-
ти в Европа и България са сондите 
за ПВР и прикачния хидравличен 
инвентар за разру аване чукове, 
ножици, щипки, грайфери .  
произвежда също минни карети за 
проходни и производствени сон-
дажи и различни ръчнодържими 
пневматични инструменти, които са 
много популярни на пазари извън 
Европа.

Компанията разполага с разноо-
бразна палитра от сонди за ПВР в 
открити рудници и кариери  рота-
ционни, с горен чук и с долен чук, 
известни със своята надеждност, 
издръжливост и производителност. 
Най-богатата гама от ма ини е с го-
рен чук и включва  модела, от кои-

то четири се предлагат в страните от 
ЕС. Сондите с долен чук са дв , като 
само моделът -  е предназна-
чен за ЕС.

 -  е универсална 
сонда с долен чук. Стандартната  
работна дълбочина е до  , а ди-
аметърът на пробиване от   до 

5 . Ма ината е от най-ново по-
коление и бе сред основните експо-
нати на  по време на  

 в Мюнхен - най-голямото из-
ложение за строителна, кариерна и 
минна техника в света. В сравнение 
с предходния модел, -  се от-
личава с редица подобрения, осигу-
ряващи по-малък разход на дизел, 
по-висока производителност и пове-
че комфорт за оператора.

Сондата е оборудвана с нов високо-
ефективен компресор, подаващ по-
вече дебит и налягане при по-ниски 
обороти на двигателя, а това директ-
но намалява консумацията на гори-
во за метър пробив. Използването 
на щанги с по-голям диаметър 7 -

  свива обема, който се про-
духва. Така при по-ниски обороти се 
постига същата скорост на извежда-
не на лама от сондажа.

 -  се отличава с 
пови ен въртящ момент, осигуря-
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ние, точно до вратата, да се премест-
ва хоризонтално напред и назад. 
Когато тя е върната назад докрай, се 
прекъсва изцяло хидравличното на-
лягане към задвижването на ходова-
та част и работните функции. Така се 
елиминира вероятността от неволно 
задействане на някое работно дви-
жение при слизане или качване в 
кабината и се пови ава нивото на 
безопасност.

  един от водещите световни 
производители на пробивна минна и 
кариерна техника. а целите на ПВР 
в открити рудници и кариери компа-
нията произвежда три вида сонди  с 
долен чук, с горен чук и ротационни. 
В портфолиото на  ясно се от-
кроява серията от сонди с долен  чук 
- серия . В нея влизат четири 
надеждни и високопроизводителни 
модела  5 , 55 , 5  и 5 , 
предлагащи диаметри на пробиване 
от   до 3  и дълбочина на 
сондиране до 53,  .

Сред тези ма ини забележителен е 
най-големият модел 5 , който е 

предназначен главно за минни кли-
енти и се отличава с интелигентното 
си управление , пакет за сонди-
ране с обратна циркулация и мага-
зин за -метрови сондажни тръби. 
Чрез най-съвременни технологии 

 контролира процеса на про-
биване и работата на компресора . 
Благодарение на него компресорът 
подава само необходимите дебит и 
налягане за изпълнение на сонда-
жите според конкретните работни 
условия и вида на скалата. Така кон-
сумацията на гориво, която е осно-
вен експлоатационен разход, може 
да с  намали до 3  в сравнение с 
конвенционални сонди с долен чук.

Интелигентното управление предла-
га забележителни възможности за 
автоматична работа чрез платфор-
мата за автоматизация . Тя до-
пълва съществуващите автоматизи-
рани функции на ма ините  
и осигурява преминаване към след-
ващите по-високи нива на автома-
тизация, при които операторът само 
наблюдава процеса, а икономиите 
от разходи за експлоатация и под-
дръжка са значителни.

Платформата  за модела 5  
спомага за избягване на най-честите 
гре ки, свързани с позициониране-
то на сондата, наклона и дълбочина-
та на сондажите, които са основните 
причини за увеличаване на разходи-
те след взривяване.

Самият работен цикъл започва с ав-
томатично позициониране, при кое-
то системата за навигация 3  
насочва сондата към точните усти-
еви координати, определени от пред-
варително изготвен дигитален план 
схема  за пробиване. След като ма-
ината се стабилизира автоматич-

но, следва автоматично нагласяване 
на лафета за прецизно изпълнение 
на зададения план.

При работа на пълна мощност сис-
темата  автоматично регулира 
налягането и дебита на въздуха, а 
системата  постоянно следи 
въртящия момент и автоматично 
оптимизира силата на подаване спо-
ред геоложките условия. Добавяне-
то на щангите, пробиването и изваж-
дането на инструмента също става 
автоматично. При изваждането сис-
темата елиминира каквито и да са 
сътресения и натоварване вслед-
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ствие на невнимание и предпазва 
чука от навлизане на замърсители. 

Най-високото ниво на автоматиза-
ция на  е   

, позволяващо дистанционно 
управление на максимум три сонди 

 5  с директна видимост 
или от диспечерска стая.  

  подсигурява автома-
тично придвижване на сондата от 
завър ения сондаж към мястото на 
следващия според дигиталния план 
за сондиране, което ще превърне 

 5  в изцяло автоном-
на сонда. Освен производителност 
и ниски експлоатационни разходи, 

 цели да се осигури и безо-
пасност на операторите. атова до-
принася и изцяло новият дизайн на 
операторската кабина, понижаващ 
нивата на ум до 7  .

В България  5  също се 
радва на интерес от местни минни 
компании. Две ма ини от този мо-
дел предстои да бъда доставени и 
пуснати в експлоатация у нас в нача-
лото на следващата година.

Сандвик България ЕООД 
бул. „Искърско шосе“ № 7 
ТЦ Европа, сгр. 15, София 1592
тел. 02 970 2525

Сонда с долен чук    със стандартна работна дълбочина до
,   и диаметър на сондиране от   до  
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Сонда с долен чук  Е  със стандартна работна дълбочина до   и 
диаметър на сондиране от   до  

    
е създадена през  г. и е една 
от най-динамично развиващите се 
частни китайски компании в облас-
тта на строителната, кариерната и 
минна техника. Тя се нарежда сред 
двадесетте най-големи производи-
тели на багери и сред петдесетте 
най-големи производители на строи-
телна техника в света. Основана е от 
Хи Кинкхуа, професор в Централния 

жен Университет в Китай. 

Още през -те години на  в. проф. 
Кинкхуа започва да се занимава ин-
тензивно с изследвания в областта 
на сондирането. След както осно-
вава , той създава първи-
те изцяло китайски разработки на 
подземна хидравлична карета и хи-
дравлична сонда с горен чук, както 
и първия китайски пробивен ро-
бот за тунелно строителство. През 

 г.  въвежда на местно 
ниво първата китайска сонда с до-
лен чук, която бързо раз ирява па-
зарния си дял и постепенно измест-
ва вносните марки от високия клас.
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Днес  произвежда ирока 
гама от сонди с долен чук, включва-
ща 5 различни модела и версии. На 
пазара на ЕС се предлагат пет мо-
дела със стандартна работна дъл-
бочина от   до 3   и диаметър 
на сондажа от   до 7  . 
Китайските инженери залагат на 
сравнително дълги щанги от  ,

,5  и  , като за едно сондиране 
се използват по три или четири с цел 
пови аване на производителността 
чрез съкращаване на времето за 
тяхното добавяне или изваждане.

Сондите с долен чук на  се 
отличават със съвременни семпли 
конструкции, в които са вложени 
компоненти и агрегати от водещи 
световни производители. Ма ини-
те са оборудвани със съвременни 
компресори  и дизелови дви-
гатели , като в най-тежката 
категория освен версия с дизелов 

двигател има и сонда с дизел-елек-
трическо задвижване.

а ходовата част се използват уни-
версални багерни асита с висок 
просвет от земята, висока прохо-
димост и отлична стабилност. а 
пови аване на работната и горив-
ната ефективност управлението на 
сондите разполага с два режима 
- стандартен и бърз, а ротационна-
та глава подава висок въртящ мо-
мент с добра самоадаптивност към 
различните скални слоеве, което 
намалява вероятността от блокира-
не на инструмента. Изключително 
здравото хидравлично рамо пред-
лага възможност за сондиране под 
най-различни ъгли. Разработена е 
собствена гама от работни инстру-
менти за пробиване, осигуряваща 
висока скорост на сондиране и ма-
лък разход на енергия.

Сондите  разполагат с прос-
торни комфортни кабини, отлична 
видимост, джойстици с пилотно на-
лягане и удобна седалка с възмож-
ност за пълно регулиране. Панелите 
с уредите за управление са със съ-
временен дизайн и удобно разпо-
ложение, а климатичната система е 
японска с марка .

Всички основни параметри за тех-
ническото и работно състояние на 
ма ината се визуализират на ирок 

-дисплей с висока резолюция. 
Той е част от съвременната елек-
тронна система за управление и 
показва нивото на горивото, темпе-
ратурата на охлаждащата течност и 
хидравличното масло, съобщения и 
предупреждения за възможни тех-
нически проблеми самодиагности-
ка , ъгъл и дълбочина на сондиране, 
и др.

О
Д НИ ОЛОВ

ИНОВА ИВНО О ЕНИЕ ЗА ПРАВЛЕНИЕ И ПОДДР А
НА ОНДИ О АНДВИ Л АРИЯ

Очакваната доставка на две сонди с долен чук 
  5  за голяма българска мин-

на компания бе пред ествана от обучение за 
тяхното управление с помощта на най-съвременен си-
мулатор. От  ноември до 3 декември бяха обучени 
специалисти на Сандвик България, а от  до  декем-

ври в обучението се включиха оператори на фирмата 
клиент.

а целите на иновативния метод на обучение се из-
ползва най-съвременен симулатор, който в голяма сте-
пен пресъздава обстановката в кабината на различни 
модели сонди и карети. Двете конзоли с джойстици 
и превключватели, както и дисплеят са идентични на 
тези в кабината на ма ината. Към тях са свързани пе-
дали и допълнителен голям екран. С помощта на това 
оборудване обучаваните могат да изпълняват всички 
работни движения на сондата и да я придвижват, като 
резултатът от техните действия се вижда на големия 
допълнителен екран. От дисплея могат да се правят 
всички необходими настройки на ма ината, както и да 
се работи със системата за самодиагностика, показ-
ваща потенциални или реални технически проблеми и 
възможностите за тяхното отстраняване.

Този вид иновативно обучение предлага значителни 
предимства пред използването на самата сонда за 
тази цел. На първо място операторите и сервизните 
техници могат да се запознаят предварително с всич-
ки функции и системи. Така ма ината може да се из-
ползва през цялото време за реално сондиране, без 
производствения цикъл в забоя да се прекъсва, без 
допълнителен разход на гориво и без риск от случайна 
повреда на новата техника.

о . ин .

Модерен симулатор, включващ две конзоли с джойстици и 
превключватели, дисплей, педали и допълнителен голям ек-
ран пресъздава обстановката в кабината на сонда  
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 Първият брой на „Осведомителен месечен бюлетин“, . .  г.  

ОДИНИ ПИ АНИЕ ИННО ДЕЛО И ЕОЛО ИЯ
РИ НА И ЛЕ ОПИ НА РАН А

НА АЛО О

Годината е . Над страната продължават да те-
жат последиците от войната. Индустрията изпит-
ва истински глад за въглища, суровини и енергия. 

Увеличаването на минното производство е обявено за 
задача  . Сам Георги Димитров ежедневно се инте-
ресува дали миньорите са изпълнили производствени-
те си планове. 

В тази обстановка Главната дирекция на природните 
богатства и на държавните мини прави всичко въз-
можно да даде на страната повече въглища и руди, 
като същевременно търси нови пътища и средства за 
пови аване квалификацията на инженерно-техниче-
ските кадри, за подобряване организацията на произ-
водството и пови аване производителността на труда. 

Сериозна възможност за изпълнението на тези задачи 
дирекцията вижда и в издаването на един „Осведоми-
телен месечен бюлетин.“  

В уводната статия на първия му брой четем  „ айки 
ре и  ол ата а ност на инното ело  ла ната 
ирек и   ро е ане на с о та ейност елае а се 
ол а от съ етите на сички инно сто ански е тели. 
ара и та и ел т  а оч а и а ането на с е о ите

лен есечен летин ... . есечни т летин тр а а 
стане три на  чре  ко то три на а оста и  инни  

ро ле  като осно а на осно ите на на ата ин стриа
ли а и  и електри ика и .   

На 7. .  г. в София е публикуван първият брой на 
„Осведомителен месечен бюлетин“ - орган на Главната 
дирекция на природните богатства и държавните мини. 
Книжката е отпечатана на циклостил. Редакционният 
екип е съставен от специалисти - минните инжене-
ри Боян дев и Димитьр Иванов и минните техници 
Христо Малинов и Петър Балтаджиев.

В уводната статия на броя инж. Стоян Караджов, гла-
вен редактор пи е   летина е се и нас т на 
лично о съ ане сички еро ри ти  които ла ната 

ирек и  е ро е а  с о та е телност о ър ото 
и ра ане на инното сто анст о . 

Водещи статии са  „ ре сто и а ачи на ла ната и
рек и  на риро ните о атст а и ър а ните ини  

ър а ен технико сто ански контрол ърх  частните 
ка ено ъ лени ини  ерки а ласиране ли нитните 

ъ ли а от о ийски  ка ено ъ лен асейн  а ра
от ане на нер ни и ко ае и  а на ето ка ено ъ ле

но сто анст о . Появяват се първите рубрики  то ан
ски ре ле  рои о ст о  ъо ени .

РОНОЛО ИЯ

В началото на 7 г. изданието излиза под наимено-
ванието „Български миньор  Осведомителен месечен 
бюлетин“. От бр. 7 става орган на Министерството на 
електрификацията, водите и подземните богатства, Ди-

О

В

Р

Р
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рекция минна администрация, кари-
ери и минерални води, а от бр.  - на 
Министерство на мините и подзем-
ните богатства.

В рубриката „Официален раздел“ се 
публикуват всички заповеди, окръж-
ни, статистика и стопански сведе-
ния, хроники, резолюции и съобще-
ния на министерството, отнасящи се 
до дейността на мините и рудниците. 
Обособяват се нови рубрики ъ
тре ен ре ле  ън ен ре ле  

о а  а и т ре орта  е ак
ионен алеко ле и др.

Инж Марин Семов, директор на Ди-
рекция минна администрация пи е  

рочее  с исанието ъл арски и
н ор  е сл и на рактиката. о е 

о ринас  ре и сичко а с еха 
на рои о ст ото  като е рат а 

а съ а ане на на чно ръко о ст о 
и на точно и арно и ълнение. е  

ро е а ро есионална и о а ро
с етна ейност.  

От началото на  г. списанието 
започва да излиза под названието 
„Миньор“ като орган на Министер-
ството на мините и подземните бо-
гатства. Отпечатани са  броя. 

През тази година са публикувани 5 
уводни статии,  в рубриката „Въ-
тре ен преглед и у нас“,   във „Вън-

ен преглед и по света“, както и ин-
формации за конгреси, годи нини и 
заслужили рудничари.
Прави впечатление отпечатването 
на значителен брой задълбочени 
анализи и научно-приложни статии - 

3. Например  еле ки а сто анено
то и ел о етоно о кръ о о кре ене 

 ина ерно оре  гр. Бургас, инж. 
Георги Василев  ачини а акал ане 
и и ко а ане на р ии, мин. инж. . 
Маринов  на о ина лано о инно 

сто анст о, инж. Д. Иванов, П. Балта-
джиев  и ическо рера от ане на ъ
ли а, мин. инж. Борис Ганчев  ре ни 

р нични а о е и ерки а ре а
ане и ота на р ничар  от т хното 
ейст ие, Ил. Панайотов  аолините 
 нас, инж. Богомил Иванов  ахо и
е на е но асло, инж. Ст. Огнянов  

итът  ерни ките ъ ли а, инж. 
Емануил Максимов  инералните и

ори  а ло ко, инж. Б. Радославов

От бр. 3-  г. списанието е пре-
именувано на „Минно д ло“. В броя 
четем ъс а о е   . на 

инистъра на ините и о е ните 
о атст а е на начен но  ре ак ио

нен ко итет. ой на ери  че с исание
то тр а а се сло и на о ирока 

а а и о то и начин а отра а ос
но ните линии на инната олитика 
на от е на страна  както и а ра ле

а от р а страна ъ росите на на а
та инна техника  инно сто анст о  

Корици на списание „Български мин ор“ от  г.

Корици на списание „Мин ор“ от  г.
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еоло ко и инно ро ч ателно ело  
етал р и та и р. аре  с та и но а 

насока на с исанието  счете се  че е 
нео хо и о а се а е е но о сео
х а а о наи ено ание  което стана 
като се а е и ето инно ело  о  
което и е е и ли а и а на ре .

В бр. 5  г. е публикуван ра ил
ник на с исание инно ело и еоло
и а лик ане  в който са опи-

сани  общи положения, цели, задачи, 
обем, формат, печат, редактиране и 
издаване, средства - приходи и раз-
ходи, както и програма до края на 
текущата годината.

Под заглавието „Минно дело“ е спис-
вано до 5  г. включително. През 

 и 5  г. са издавани по  
книжки годи но, през периода 5  -

5  г. - по , а през следващите пет 
години - по . 

Първият отговорен редактор на спи-
санието е геологът Елиезер Рафаел 
Коен. От кн. 3 5  г. за временно 
изпълняващ длъжността главен 
редактор е назначен химикът Пен-
чо Плачков - началник на отдел 
„Химикотехнологичен“ при Глав-
на дирекция за геоложки и минни 
проучвания. От бр. 53 г. е избран 
нов редакционен съвет с главен ре-
дактор инж. Петко Петков  от кн. 

5  г. главен редактор е Христо 
руков, а от бр. 3 5  г. до края на 

същата година - Атанас Измирлиев. 
Издатели на списанието през този 
период са Министерството на про-
ми леността, Министерството на 
тежката проми леност и Комитетът 
по проми леността и техническия 
прогрес. 

В началото на  г. списанието от-
ново е преименувано и започва да 

излиза като „Минно дело и металур-
гия“ с главен редактор Нено Манов. 
През това време негови издатели 
са Комитетът по проми леността и 
Комитетът по химия и металургия. 
Чрез преименуването се цели раз-

иряване на тематиката и с про-
блемите на черната и цветна мета-
лургия.  Освен редакционен съвет е 
създаден и екип от консултанти сред 
които са имената на изтъкнати на и 
специалисти  д-р Ан. Атанасов, инж. 
А. Христов, д-р геол. Бл. Каменов, 
инж. Б. Дракалийски, канд. на техн. 
науки Б. Мечков, инж. Д. Генчев, Дим. 

орданов, инж. Дим. Попиванов, 
инж. Д. отиров, инж. Ив. Баберков, 
инж. Ив. Бояджиев, инж. Ив. Иванов, 
инж. Ив. Русев, инж. Ив. Христов, 
инж. К. Теофилов, инж. Кр. Георгиев, 
инж. М. Попов, инж. Н. ингурски, 
инж. Н. Ненков, инж. Н. Ра еев, канд. 
на техн. науки П. Меченов, инж. П. 

Корици на списание „Минно дело“ през периода  г.   г.

Корици на списание „Минно дело и металургия“ през периода  г.   г.
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Мечкарски, д-р геол. Ст. Тонев, доц. 
инж. Хар. Попйорданов, доц. инж. Хр. 
Иванов. През тази година става осе-
заемо и присъствието на рекламни 
страници на на и и чуждестранни 
фирми и продукти.
В началото на  г. „Минно дело и 
металургия“ се разделя на две спи-
сания  „Въглища“ и „Рудодобив и ме-
талургия“. 
Списание „Въглища“ става издание 
на Комитета по енергетика и гори-
ва и негов главен редактор е Милен 
Банков. От  г. като издател се 
присъединява и НТС по минно дело, 
геология и металургия. 
Като отраслово издание списание 
„Въглища“ е печатано самостоятелно 
до  г. с по  книжки годи но.

Списание „ дод бив и металургия“ 
се печата в  книжки. Съставено е 

от две части, свързани в едно кни-
жно тяло, всяка от които разглежда 
самостоятелно въпросите на тези 
два отрасъла. 

Негови издатели са последователно 
Комитетът по химия и металургия, 
Министерството на химията и мета-
лургията и Министерството на теж-
ката проми леност. От  г. към 
тях се присъединява и НТС по минно 
дело, геология и металургия. 

Главен редактор на списанието до 
7  г. е Нено Манов, а от бр. 5
7  г. - Димитър Дерлипански. 

В началото на 7  г. изданието пре-
търпява ново разделяне  на списа-
ние „Рудодобив“ и на списание „Ме-
талургия“.

Списание „ додобив“ излиза от 
7  до  г. включително. Него-

ви издатели са Министерството на 
тежката проми леност и  неговите 
трансформации Министерството на 
ма иностроенето и металургията, 
Министерство на металургията и 
минералните ресурси, Министер-
ство на енергийно-суровинните ре-
сурси. Съиздател е и НТС по минно 
дело, геология и металургия. 

Главни редактори на списанието 
последователно са Димитър Дерли-
пански, Димитър Еникиев, Владимир 
Китанчев и Трайко Милев, като в 
отделни периоди то е ръководено и 
от зам.-главен редактор, каквито по-
следователно са Николай Чакалов и 
Марин Цветков. 

Като отраслови издания, сп. „Рудо-
добив“ и сп. „Въглища“ са печатани 
самостоятелно до  г. 

Корици на списание „ ъглища“ през периода  г.   г.

Корици на списание „ удодобив и металургия“ през периода  г.   г.
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В началото на 5 . сп. „Рудодобив“ 
и сп. „Въглища“ се обединяват в спи-
сание „Минно дело“ като ведомстве-
но издание на Комитета по енергети-
ка и на НТС по минно дело, геология 
и металургия. 

Главен редактор на списанието е 
Милен Банков до средата на  ., 
когато ръководството по списване-
то и отпечатването поема инж. Иван 
Гайдарски до началото на  г. . 
През втората половина на ,  
до лятото на 3 г., когато то се от-
късва от държавните институции, 
и. д. л. редактор и по-късно главен 
редактор е инж. Виктория Каралий-
чева. От  . до 5 г. списанието 
се издава под наименованието „Мин-
но дело и геология“ от Издателство 
„ емя 3“ ООД, в което съдружници 
са  дружества от бран а. Главен 
редактор е иляна Гълъбова. 

От  г.  списанието отразява и 
трудния социално-икономически 
преход на страната към пазарна ико-
номика, приватизацията на по-жиз-
неспособните държавни предприя-
тия и закриването на губещите.  На 
страниците на списанието присъст-
ват интервюта с представители на 
държавни институции с отно ение 
към минералносуровинната индус-
трия и ръководители на дружества 
от бран а, в които те споделят за 
трудностите и постиженията.

От  г. и понастоящем списание 
„Минно дело и геология“ се издава 
от Българската минно-геоложка ка-
мара и НТС по минно дело, геоло-
гия и металургия. Главен редактор 
до 7 г. е инж. Иван Андреев, а от 

 г. и сега  доц. д-р инж. Иван 
Митев. 

През 7 г. е създаден уебсайт на 
списанието и то започва своя жи-
вот и в дигиталното пространство. 
В юбилейната за сп. „Минно  дело и 
геология“ имаме удоволствието да 
споделим високите позиции, които 
уебсайтът на изданието упорито и 
последователно завоюва. От статис-
тиката на  Анализ се вижда, 
че през    г. потребители-
те са около 5   месечно. Анали-
зът показва още, че дневно се осъ-
ществяват над  сесии, което е 
доказателство за ефективността на 
сайта и за това, че той е полезен за 
потребителите в тяхната дейност. 

През цялата  г. и досега, във 
връзка с пандемията от коронави-
рус, с цел осигуряване на безопасна 
дигитална среда за читателите, в 
сайта е на разположение и пълното 
съдържание на списанието.

Корици на списание „Минно дело“ през периода  г.   г. 

Корици на списание „ удодобив“ през периода  г.   г.
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РАВНО Е А

 В списанието са публикувани над 
  авторски статии

 Неколкократно повече са науч-
но-техническите съобщения за по-
стиженията в на и и чуждестранни 
фирми, за събития и мероприятия в 
бран а

 Хиляди рекламни страници

 Около 5   потребители месечно 
в дигиталното медийно простран-
ство.

 Независимо от всички промени в 
наименованието, разделянето спо-
ред тематиката на отделни списания, 
административната принадлежност 
към една или друга държавна инсти-
туция, ясно личи разбирането на нуж-
дата от поддържане на специализи-
рано издание в областта на минното 
дело.

 Всички наследници на списанието 
през различните периоди остават ве-
рни на задачата, поставена му с пър-
вата програмна статия - да работят 
за развитието на минното дело, за 
напредъка на минната наука и тех-
ника, за увеличаване на приноса на 
минерално-суровинната индустрия в 
развитието на България.

 Без каквото и да е преувеличение 
може да се каже, че през тези 75 
години всеки технически или техно-
логичен проблем, всяка иновация, 
внедрена в на ите рудници, мин-
но-строителни обекти и обогатителни 
фабрики, е преминала през страни-
ците на списанието. Под неговите 
рубрики е намерило място, почти 

Корици на списание „Минно дело и геология“ през периода  г.   г. 

всичко което е създала на ата мин-
на наука и техника през последните 
75 години. атова и най-точното оп-
ределение за списание „Минно дело 
и геология“ е трибуна и летопис на 
минерално-суровинна индустрия!

ПЕР ПЕ ИВИ

 Привличане на значими авторски 
статии от утвърдени и млади, на и и 
чуждестранни учени и специалисти

 Поддържане на богата палитра от 
информационни материали за съби-
тия, иновации, проекти и др.

 Продължаване на доброто сътруд-
ничество с дружествата рекламода-
тели

 Поддържане и развиване на ста-
билното присъствие на списанието и 
неговия сайт в дигиталното медийно 
пространство

 Усъвър енстване на сайта и пред-
лагане  услуги, които да бъдат акту-
ални, търсени и полезни за аудито-
рията

 Като ползваме богатия дългого-
ди ен опит, се стремим и в бъде-
ще списанието да бъде източник на 
най-прогресивните идеи и съвремен-
ни технически и технологични ре е-
ния за развитието на бран а

 е продължим да го развиваме и 
поддържаме като трибуна за изява 
на минните специалисти, работещи 
в производството и науката, които 
са свързани с рудодобива, въгледо-
бива, геологията, нерудните изкопа-

еми и декоративно-облицовъчните 
скали. 

 е направим съпричастни читате-
лите с историята на бран а, отразе-
на на страниците на списанието като 
подготвим пълен дигитален архив от 

 г. досега. 

ЛА ОДАРНО И

Екипът на списанието изразява дъл-
бокото си уважение към многоброй-
ните активни и верни автори - научни 
работници, проектанти, специалисти 
от производството.

Благодарности към членовете на 
редакционните съвети, към рецен-
зентите, консултантите, редактори-
те, сътрудниците, партньорите, чита-
телите и приятелите в един дълъг и 
нелек процес, в който именно стра-
ниците на „Минно дело и геология“ 
запазват най-важните свидетелства 
за развитието, проблемите и успе-
хите в българската геологопроучва-
телна дейност и добива на полезни 
изкопаеми.

Изказвам особена благодарност на 
дружествата-рекламодатели, които 
с постоянство и разбиране ни под-
крепят в усилията да направим спи-
санието по-съвременно и интересно, 
и по-търсено.

На всички тях честит 75-годи ен 
юбилей на списание „Минно дело и 
геология“  

о . р ин . ан ите
ра л а  ре актор

на с исание инно ело и еоло и
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ОП И ИЗИРАНЕ НА ОЛИ Е ВО О ВЗРИВНА ЕНЕР ИЯ
ПРИ ПРОИЗВОД ВЕНИ Е ВЗРИВЯВАНИЯ
В Р ДНИ ЕЛОПЕ ЗА ПОЛ АВАНЕ
НА Е Е ИВНО РАЗДРО ЯВАНЕ

Д-р инж. Цветан Балов, е-  . .
„Дънди Пре ъс Металс Челопеч“ ЕАД

ENHANCING THE AMOUNT OF BLAST ENERGY IN PRODUCTION BLASTING IN CHELOPECH 
MINE TO ACHIEVE PROPER FRAGMENTATION
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РЕЗ Е

Взривното раздробяване на скалните масиви е сло-
жен физически процес, за който са извър ени и 
продължават да се извър ват разнообразни из-
следвания. а подобряване на резултатите от про-
бивно-взривните работи в рудник „Челопеч“ е необ-
ходимо периодично да се извър ват наблюдения, 
получените данни да се обработват и да се извеждат 
зависимости, отразяващи конкретните условия. В 
статията е разгледано оптимизирането на количе-
ството взривна енергия при производствените взри-
вявания като предпоставка за получаване на ефек-
тивно раздробяване, Крайният резултат в следствие 
на приложените промени в реална среда е пови а-
ване на зърнометричния състав на къс  , а в 
същото време процентът негабарити остава същият.

Л ОВИ Д И  пробивно-взривни работи, раздро-
бяване, вибрации

Подземният начин на разработване се прилага 
за разработване на дълбоко залягащи находи-
ща или на вечно замръзнали наноси, когато от-

критият начин на разработване не е ефективен. Под-
земният начин на разработване включва прокарване 
на подземни минни изработки, които създават дос-
тъп до полезното изкопаемо и условия за добиването 
и извличането му на земната повърхност. Те служат 

за транспортиране на скали и хора, на различни мате-
риали, разполагане на минните ма ини, изпомпване 
на подземните води и подаване на въздух под земята 
за проветряване и др.

Взривното отбиване е основна технология при до-
бива на руда и ще остане такава и в бъдеще. Това 
изисква да се извър ва ефективно управление на 

  бр.  г. е поместена статията „МЕ ОДИКА А НЕПОС ЕДС ЕНО ИНС МЕН А НО И МЕ АНЕ НА НИ Е 
НА НАП Е ЕНИ  П И П ОБИ НО- И НИ АБО И  ДНИК „ЧЕ ОПЕЧ , която е тематично свързана с настоящата 
публикация
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Д Р ИН ВЕ АН АЛОВ е възпитаник на Техникум по механизация на 
селското стопанство, сега Професионална гимназия гр. латица. Своето 
академично развитие д-р инж. Цветан Балов получава в Минно-геоложки 
университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София. Първата му специалност „Мине-
рални технологии“ е насочена към преработването на полезни изкопаеми, но 
разнообразният му професионален опит в подземни условия, който трупа от 

 г. в рудник „Челопеч“ на различни позиции, променя фокуса и дефинира 
интересите му в областта на взривните работи. авър ва последователно 
магистратура по специалност „Техника и технология на взривните работи“ 
и докторантура с теза „Оптимизация на параметрите на пробивно-взривни-
те работи в рудник „Челопеч“, докато професионално се усъвър енства и 
израства в структурата на „Дънди Пре ъс Металс Челопеч“ преминавай-
ки през оператор на минно оборудване, подземен началник-смяна „Добив и 
ПВР  и инженер „Добив и ПВР“- подземен. От  г. и към момента е стар и 
инженер „Добив и ПВР“ в „Дънди Пре ъс Металс Челопеч“ ЕАД.

действието на взрива в скалния масив, за да се подо-
бряват резултатите от него. Ефективното управление 
на отделянето на полезното изкопаемо от масива и 
раздробяването му чрез взривяване изисква дълбо-
ко познаване на качествените и количествени харак-
теристики на процеса.

Пробивно-взривните работи трябва да осигуряват  
степента на разработване на взривявания материал 
в съответствие с параметрите на прилаганите съоръ-
жения  оптимална форма и размери на купа взривен 
материал  висока икономичност и пълна безопасност 
на минните работи. Различните минно-геоложки и 
миннотехнически условия, използваните различни 
съоръжения, различната ценност на полезното из-
копаемо, начините за по-нататъ ната преработка и 
други обуславят необходимостта от прилагането на 
различни методи при взривните работи.

В статията е разгледано оптимизирането на количе-
ството взривна енергия при производствените взри-
вявания като предпоставка за получаване на ефек-
тивно раздробяване,

а осигуряване на безопасно и ефективно изпълнение 
на пробивно-взривни дейности пълно и точно трябва 
да се изготвя проектната и изпълнителна документа-
ция за взривяванията, да се наблюдават и регистри-
рат резултатите от извър ването им. Необходимо е 
да се следи за точността на пробиване на взривните 
дупки и сондажи, като се изясняват подробно причи-
ните за евентуалните отклонения. Също така трябва 
да се контролира спазването на паспортите за проби-
ване и зареждане, да се документира раздробяване-
то на отбитата руда, като резултатите се обработват 
със специализиран софтуер. При необходимост тряб-
ва да се извър ват сеизмични наблюдения и да се 
регистрират взривно-сеизмичните колебания, като се 
следи пиковата скорост на частиците да не преви а-
ва допустимите стойности. Събраната, обработена и 
анализирана информация ще доведе до изводи за не-
обходимите корекции и изследвания, които трябва да 
се извър ат, с цел усъвър енстване на прилаганите 
методи и параметри на пробивно-взривните работи и 

подобряване на ефективността им при спазване на 
изискванията за безопасност.

РАЗДРО ЯВАНЕ НА Р ДА А

В здравия и високоплътен руден масив на рудник „Че-
лопеч“ взривът на единичен заряд се характеризира 
с това, че след като се образува зоната на смачква-
не около заряда, която има размер 57 зар зар  ра-
диус на заряда , в масива се разпространява вълна 
на напрежения с цилиндричен фронт, която образу-
ва радиалните пукнатини в границите на линията на 
най-малкото съпротивление. Основното разру аване 
се извър ва от отразената вълна, която при разпрос-
транението си от откритата плоскост към центъра на 
взрива създава опънни напрежения и образува кон-
центричните пукнатини. Продуктите на взрива газо-
вете , които през това време се намират в зарядното 
пространство под много високо налягане, нахлуват в 
новообразуваните пукнатини, доразвиват ги и обра-
зуват още нови пукнатини, след което раздробеният 
масив се изхвърля от остатъчната енергия на взрив-
ните газове.

Реалната степен на раздробяване на отбитата руда в 
рудник „Челопеч“ обикновено не създава проблеми. 
Тя се документира и изследва епизодично, когато се 
установи промяна в зърнометричния състав и стане 
необходимо да се изяснят причините за това, или ко-
гато се провеждат тестове. През 7 г. се направи 
анализ на производствените взривявания в рудник 
„Челопеч“ и получените резултати за размера на сред-
ния къс в изследваните  камери средно ,   
при линия на най-малко съпротивление ,  - ,  
и разстояние между краищата на сондажите ,  

На  са представени данни по раздробяването 
за камера с   ,  , като на  са показани 
кривите на преминаващия процент от 5 снимки, а на 

  обобщената крива на раздробяването. Ос-
вен това, на втората фигура е дадена хистограма на 
разпределението на късовете по едрина.



ВЗРИВНИ Е НОЛО ИИ

МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ    10/2021

Хистограмата показва нормал-
но разпределение с изместване 
в ляво, което означава, че преоб-
ладават ситните фракции. Най-го-
лям дял има фракцията 7 - 5 

, съставляващ ,  от обща-
та маса най-високото стълбче . 
Точните размери на фракцията се 
установяват от таблицата за пре-
минаващия кумулативен процент. 
От  може още да се види, че 
в точката, в която кривата на раз-
дробяването пресича линията на 
размер   посочена с чер-
вената стрелка , около 7  от къ-
совете са под  , или негаба-
ритите са около 3 . От получените 
резултати за размера на средния 
къс в изследваните  камери сред-
но ,   се увеличи линия-
та на най-малко съпротивление на

  ,3  и разстояние между краи-
щата на сондажите ,  - ,5 .

иг. . Данни по раздробяването за камера   ,   а - криви на преминаващия 
процент от  снимки  б - обобщената крива на раздробяването

Документирането се извър ва 
със заснемане на повърхността 
на отбитата руда с фотокамера и 
използване на софтуера  
за обработка на данните. а насто-
ящия анализ са предоставени общо 
3  наблюдения, като наблюденията 
са направени на различни рудни 
тела Е   3  5  и 5  на 
горни части, долни части, долни де-
сни части, долни леви части и цели 
ветрила на  -  - за бл. Е  -  - за 
бл.  -  - за бл. 3  -  - за бл. 

5   - 5 - за бл. 5    при диаметър 
на сондажа  .

а пример разглеждаме обрабо-
тените данни от наблюденията, 
извър ени в камера - -7 А 
при взривяване на сондажи с диа-
метър  . В снимките са вклю-
чени цели ветрила и горни части. 
Изображението включва графика 
- криви на преминаващия кумула-
тивен процент криви на раздробя-
ването  и таблични данни . 
В такива анализи се използва по-
нятието „преминаващ кумулативен 
процент“, което означава, колко 
процента от общото количество 
отбита руда преминава през сито 
с определен размер. Преминалият 
процент се сумира с преди ния и 
става „кумулативен“.

От  може да се изведе следна-
та информация

 Представени са десет криви на 
преминаващия кумулативен 
процент криви на раздробява-
нето , които отговарят на десет 
наблюдения  снимки  на по-
върхността на отбитата руда. 

a

б

иг. . Криви на преминаващия кумулативен процент криви на раздробяването  в 
кам. - -

В настоящия анализ ще разгледаме 
степента на раздробяване на отби-
тата руда след увеличаване на ли-
нията на най-малко съпротивление.
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Осем от кривите оградените с 
елипса  са близко разположени 
една до друга, което означава 
приблизително еднакво раздро-
бяване. Двете криви отляво  са 
изтеглени наляво  към по-мал-
кият размер и показва, че е то-
варена по-дребна руда.

 Прозорчето в левия горен ъгъл 
на графиката дава статистиче-
ски данни за процента на преми-
наващия размер, които означа-
ват следното

 -    от материала е с раз-
мер до ,5  

 -    от материала са с 
размер до 73,  

 - 5   5  от материала е с 
размер до 7 ,  

 -    от материала е с 
размер до 5 ,75 

 -    от материала е с 
размер до 57,  .

а условията на рудник „Челопеч“ 
негабарити са късове с размер над 

 . В разглеждания случай че-
тири от кривите на преминаващия 
кумулативен процент пресичат ли-
нията на размер   линията 
е оцветена с червено, а местата на 
пресичане  с жълти точки . Кри-
вите пресичащи линията на размер 

   равнището - 5 , което 
означава, че около 5-  са негаба-
рити, но само за този цикъл на то-
варене. а разглеждания пример 
става ясно, че щом като  от ма-
териала е с размер до 57,  , 
само  е с по-големи размери.

В използвания софтуер този раз-
мер не е зададен, поради което ста-
тистиката на програмата не разде-
ля късовете до и над  .

На . са представени дан-
ни по раздробяването за камера 

- -  цели ветрила, като 
на  са показани кривите на 
преминаващия процент от 5 сним-
ки, а на   обобщената крива 
на раздробяването. Освен това, на 
втората фигура е дадена хистогра-
ма на разпределението на късовете 
по едрина.

Хистограмата показва нормал-
но разпределение с изместване в 
ляво, което означава, че преоблада-
ват едрите фракции. Най-голям дял 
има фракцията 3 -  , със-

тъчно добра производителност на 
товаренето.

Следващата  представлява 
обобщение на резултатите от раз-
дробяването на долни и горни час-
ти, направени в камера 5 - 5-3 . 

Тук разпределението на късовете 
по фракции, което се вижда от хис-
тограмата, също е нормално, което 
показва увеличено съдържание на 
едрите фракции. Най-силно е пред-
ставена фракцията  -  .

Следващата  представлява 
обобщение на резултатите от раз-
дробяването на долни леви части, 
направени в камера 3-3 -5В. 

Тук разпределението на късовете 
по фракции не е добро, което се 
вижда от хистограмата, показваща 
увеличено количество на негаба-

тавляващ ,  от общата маса 
най-високото стълбче . Точните 

размери на фракцията се установя-
ват от таблицата за преминаващия 
кумулативен процент. От 
може още да се види, че в точката, 
в която кривата на раздробяване-
то пресича линията на размер  

 посочена с червената стрел-
ка , около 7  от късовете са под 

 , или негабаритите са около 
.

На  е представена графика 
за бл. 5   обобщаваща крива от 
наблюденията в камера 5 - 5-

5 , която обхваща много по-мал-
ка част от едрите фракции -  са 
под 7,3    и  над 7,3  . 
Тук раздробяването е по-благопри-
ятно, тъй като едрите късове са 
по-малко, а останалият материал 
е с размери, осигуряващи доста-

иг. . Данни по раздробяването за камера - -  а - криви на преминава-
щия процент от  снимки  б - обобщената крива на раздробяването

a

б
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рити. Около 7  от късовете са до 
 , или негабаритите са око-

ло . Най-силно е представена 
фракцията 3 -  .

РЕДЕН РАЗ ЕР НА А И ОЛИ
Е ВО НЕ А АРИ И

Средният размер на къса е една 
от най-важните характеристики 
на раздробяването, тъй като дава 
реална представа за степента на 
раздробяване. а разлика от коли-
чеството негабарити, което дава 
относителна оценка на качеството 
на раздробяване, средният линеен 
размер на къса е показател за аб-
солютното качество на раздробя-
ване на взривената маса  добро 
или ло о. Намаляването на сред-
ния линеен размер на къса означа-
ва по-дребно раздробяване общо за 
цялата взривена маса, а увеличава-
нето му  по-едро раздробяване.

Коректният начин за определяне на 
средния размер на къса е изчисля-
ването му като средно-уравновесе-
на стойност на размерите на отдел-
ните класи, по формулата

,

където  

d n  линейният размер на даде-
на класа едрина

.n - процентно съдържание на 
всяка класа едрина във взри-
вената маса.

Въз основа на данните за преми-
наващия кумулативен процент за 
разгледаните по-горе камери, са из-
числени средните размери на къса. 
Резултатите са дадени в .

Получени резултати за размера на 
средния къс в изследваните каме-
ри средно , 3 . 

Известно е също, че в практиката 
средният размер на къса е свързан 
с кондиционния къс чрез съотно е-
нието

dср   dконд.

В анализа на раздробяването след-
ва да участва и друг важен показа-
тел  „количество негабарити“, кой-
то от своя страна служи за оценка 

иг. . Крива на кумулативния преминаващ процент, представляваща обобщение 
на  снимки на раздробяването за камера - - А

иг. . Данни по раздробяването за камера - -  обобщената крива на раз-
дробяването

иг. . Обобщаваща крива от наблюденията в камера - - , с по-благоприят-
но разпределение на фракциите
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  руда с , а отбитата руда от 
 линеен метър сондаж нараства с 

, . От постигнатите резултати 
се установява, че разхода на взрив-
но вещество намалява с , а отно-
сителния разход на взривно веще-
ство намалява с 7 . Промените 
водят до намаляване на разхода на 
взривни материали и физическия 
труд.

Крайният резултат в следствие на 
приложените промени в реална 
среда е пови аване на зърномет-
ричния състав на къс  , а в 
същото време процентът негабари-
ти остава същият.

ЗА Л ЕНИЕ

Взривното раздробяване на скал-
ните масиви е сложен физически 
процес, за който са извър ени 
и продължават да се извър ват 
разнообразни изследвания. а по-
добряване на резултатите от про-
бивно-взривните работи в рудник 
„Челопеч“ е необходимо периодич-
но да се извър ват наблюдения, 
получените данни да се обработват 
и да се извеждат зависимости, от-
разяващи конкретните условия. 

От извър ената научно-изследо-
вателска и внедрителска работа по 
отно ение оптимизацията на пара-
метрите на пробивно-взривните ра-
боти в рудник „Челопеч“ в обобщен 
вид са дадени основните изводи 
както следва

абл. . Среден размер на къса в каме-
рите с документирано раздробявани

Камера Среден размер на 
къса, mm

19Е200-71А 390,73

19W-290-14B 577,16

151-165-15С 345,59

150-165-3A 529,08

103-300-5В 561,60

а диаметър на сондажа  

.

Взривното раздробяване на скал-
ните масиви е сложен физически 
процес, за който са извър ени 
и продължават да се извър ват 
разнообразни изследвания. а по-
добряване на резултатите от про-
бивно-взривните работи в рудник 
„Челопеч“ е необходимо периодич-
но да се извър ват наблюдения, 
получените данни да се обработват 
и да се извеждат зависимости, от-
разяващи конкретните условия.

ПО И НА И РЕЗ Л А И

Както се вижда от  и 
след направените промени на 

параметрите на пробиване с уве-
личаване на линията на най-малко 
съпротивление НС -  и съответ-
но увеличаването на разстояние-
то между краищата на сондажите, 
води до оптимизиране на количе-
ството взривна енергия, която е 
причина за по-голям обем отбита 
руда на едно добивно ветрило с 

,5  и с  по-голям тонаж във 
ветрилото.

С пови аването на разстоянието 
между ветрилата , намалява 
сумарната дължина на взривните 
сондажи с ,. След извър ените 
промени се установи, че се огра-
ничава разходът за отбиване на

на относителното качеството на 
раздробяване.

От многобройни изследвания и об-
общения на данни от практиката 
е получена обща математическа 
зависимост, която характеризира 
комплексно количеството негаба-
рити във функция от качеството на 
раздробяване, диаметъра на заря-
да и относителния разход на ВВ

, 

където
  dk е кондиционният размер на 

взривената минна маса,  
d ар диаметър на заряда,  
    q относителен разход на ВВ, 

3.

абл. . Показатели при линия на най-малко съпротивление 
  ,

Взривно вещество (ВВ) ANFO

ЛНС m 2,1

Плътност g/cm3 0,82

Скорост на детонация m/s 3,800

Диаметър на сондажите mm 89

Площ на средното ветрило m2 529,4

Общ метраж сондажи m 428,1

Обща маса на ВВ kg 1558,2

Обем руда във ветрилото m3 1111,74

Тонаж руда във ветрилото t

Линейна маса kg/m 5,1

Относителен разход ВВ kg/t 0,48

абл. . Показатели при линия на най-малко съпротивление 
  ,  

Взривно вещество (ВВ) ANFO

ЛНС m 2,3

Плътност g/cm3 0,82

Скорост на детонация m/s 3,800

Диаметър на сондажите mm 89

Площ на средното ветрило m2 529,4

Общ метраж сондажи m 391

Обща маса на ВВ kg 1423.2

Обем руда във ветрилото m3 1218,15

Тонаж руда във ветрилото t

Линейна маса kg/m 5,1

Относителен разход ВВ kg/t 0,40
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 Ефективното управление е мно-
го важен фактор при отделяне-
то на полезното изкопаемо от 
масива и раздробяването му 
чрез взривяване по отно ение 
на качествените и количестве-
ни характеристики на процеса. 
Практиката в чужбина и у нас 
позволява да се изясни в голя-
ма степен качествено механи-
змът на взривното разру ава-
не, както и да се изведат редица 
зависимости.

 Взривното разру аване на 
твърда скална среда се извър -
ва от съвместното действие на 
разпространяващата се вълна 
на напрежения, която образува 
пукнатини в средата преди и 
след взаимодействието си с от-
крита плоскост, и от налягането 
на газовете в зарядното прос-
транство, довър ващо пукна-
тинообразуването и придаващо 
кинетична енергия на късовете.

 Интензивността на разру ава-
не зависи от параметрите на 
вълната на напрежения, продъл-
жителността на действие на по-
ложителната фаза, максимална 
радиална скорост на колебания 
на скалните частици, макси-
мални радиални напрежения, 
импулс и енергия. Истинските 
стойности на тези параметри 
могат да получат само чрез не-
посредственото им инструмен-
тално измерване в масива.

зависимости, отразяващи кон-
кретните условия. а осигуря-
ване на безопасно и ефективно 
изпълнение на пробивно взрив-
ните работи технически служби 
на рудника трябва да изготвят 
проектната и изпълнителна до-
кументация за взривяванията 
точно и коректно, да наблюда-
ват и регистрират резултатите 
от извър ването им, да се кон-
тролира спазването на паспор-
тите за пробиване и зареждане. 

 Получената и обработена ин-
формация, както и анализира-
нето ще доведе до изводи за не-
обходимите изследвания, които 
трябва да се извър ат перио-
дично. Целта е усъвър енства-
не на прилаганите параметри на 
пробивно-взривните работи и 
подобряване на ефективността 
им при спазване на изисквания-
та за пълна безопасност.
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Система за зареждане „  с мобилна платформа „ “

 Върху резултатите от разру а-
ването оказват влияние със-
тоянието и големината на от-
критата плоскост. Свободната 
плоскост отразява напълно па-
дащата вълна на напрежения, а 
несвободната, контактуваща с 
материал с друга плътност - час-
тично. Недостатъчната големи-
на на откритата плоскост създа-
ва „стеснени“ условия на работа 
на взрива.

 Макроструктурата на скалната 
среда влияе върху разпростра-
нението на полето на напреже-
ния, като при наличието на пук-
натините го ограничава, а при 
наличие на слоеве  го дефор-
мира. Тези особености изменят 
развитието на процеса и влияят 
върху степента на раздробява-
не.

 Промените водят до намалява-
не на разхода на взривни мате-
риали и физическия труд. Край-
ният резултат в следствие на 
приложените промени в реална 
среда е пови аване на зърно-
метричния състав на къс  

, а в същото време процен-
тът негабарити остава същия.

 а подобряване на резултатите 
от пробивно-взривните работи в 
рудник „Челопеч“ е необходимо 
периодично да се извър ват на-
блюдения, получените данни да 
се обработват и да се извеждат 
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РЕЗ Е

Качествените показатели на подаваните въглища от 
рудник „Трояново-3“ са регламентирани в споразуме-
ния с контрагентите. Въглищата се опробват в про-
бовземащата система на рудника в съответствие с 
изискванията на стандарт БДС  3 7 Ме-
ханизирано вземане на проби от движещ се поток  и 
се окачествяват в Изпитвателната въглехимическа 
лаборатория, която е акредитирана по БДС  

 7 5 . Реализацията на въглища, отговаря-
щи на изискванията на консуматорите и постигане 
на договорените за отчетните периоди показатели 
в споразуменията за доставка налага непрекъснат 
процес по управление на качествените показатели 
на въглищата. Този процес се изразява в провеждане 
на геолого-проучвателни мероприятия, дейности по 
пластово-браздово и сондажно опробване, стандар-
тизирано пробовземане, оперативен контрол чрез 
внедрената в рудника Автоматизирана система за 
управление на качеството и седмично и сменно пла-
ниране на добивните работи.

Л ОВИ Д И  въглища, управление на качестве-
ните показатели, лабораторен анализ, йонизиращи 
лъчения, система за управление на качеството

Доклад, изнесен на  Международна конференция по открит и подводен добив на полезни изкопаеми, организирана от Н С 
по минно дело, геология и металургия, -  септември  г., к. к. „Св. Св. Константин и Елена , арна
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ИН РА И ИР АДИ Е ИН е завър ил Минен техникум в гр. Ди-
митровград със специалност „Разработване на полезни изкопаеми“ през 

5 г. и магистратура в МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. София със специалност 
„Минно инженерство“. апочва работа през  г. в СМЕК „МАРБАС“ гр. 
Димитровград. През  г. започва работа в рудник „Трояново-3“ на „Мини 
Марица-изток“, като последователно заема длъжности авеждащ смяна и 

аместник ръководител на РТНК, Ръководител участък „Добив“, Ръководи-
тел на отдел „ПТ“. От 5 г. е Директор производствени въпроси. Съавтор 
на  доклада, представени на научни конференции.

Полето на рудник „Трояново-3” заема южната 
част на Източномари кия въглищен басейн. 
В последните технически проекти рудник „Тро-

яново-3“ е обозначен като „южна полоса” на рудник 
„Трояново-юг”, а „северна полоса” е рудник „Трояно-
во- ”. В действителност, между двата рудника няма 
граничен целик, а границите по откривка и по въгли-
ща са технологични.

Общо геоложките запаси на рудник „Трояново-3” към 
. .  година възлизат на 5  3 3 хил.  въгли-

ща, от които ,  хил.  са доказаните запаси ка-
тегория .

Основният консуматор на въглищата от рудник „Тро-
яново-3” е ТЕЦ „КонтурГлобал Оперей ънс България”, 
с инсталирана мощност след рехабилитацията от

 . Малки количества въглища се подават към 
„Брикел”.

Добивът на въглища от рудник „Трояново-3” започва 
през  година и до 3 . .  г. са добити общо 

7,  млн. .

Въгленостният комплекс в Източномари кия басейн 
е съставен от три въглищни пласта, разделени от гли-
нести междупластия. Общата дебелина на комплекса 
в полето на рудник „Трояново-3“ е средно от   до 
35 , като постепенно намалява в южна посока, към 
окрайнините на басейна. 

В най-долната част на комплекса залягат черни глини 
с въглищни включения, а непосредствено над тях е 

-ти въглищен пласт, със средна дебелина от ,5   
до ,5  , който няма повсеместно разпространение, 
а в южната част на полето е с некондиционни дебели-
на и пепелно съдържание. Средното пепелно съдър-
жание пепел сухо състояние  на въглищата е до 3 , 
като в южната част пепелта се увеличава до .

Над -ти пласт заляга междупластие от слоисти тъм-
носиви на цвят глини, със средна дебелина от   до 

 .

Втори въглищен пласт е основният носител на въ-
глищните запаси. Неговата средна дебелина е от  - 

  в южната част на полето и достига до 5 -   

ИН ЕОР И ВЛАДИ ЛАВОВ е завър ил Математическа гимназия „Гео 
Милев“ в гр. Стара агора и магистратура в МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. Со-
фия със специалност „Хидрогеология и инженерна геология“ и „Инженерна 
геоекология“. апочва работа в рудник „Трояново-3“ на „Мини Марица-из-
ток“ като геолог минен. През  г. започва работа в Управлението на 
„Мини Марица-изток“ като геолог минен, а през  г. става  главен хидро-
геолог. От 5 г. е Ръководител отдел „Геоложки“ в рудник „Трояново-3“. 
Съавтор на  доклада, представени на научни конференции и на публика-
ции в  .

ИН ИЛЯН ОЯНОВ е завър ил ПГЕ „Джон Атанасов“ в гр. Стара агора и магис-
тратура в МГУ „Св. Иван Рилски“ гр. София със специалност „Марк айдерство и геоде-
зия“. апочва работа в рудник „Трояново-3“ на „Мини Марица-изток“ като марк айдер 
през 5 г. От  г. е Ръководител отдел „Марк айдерски“ в рудника. Съавтор на 5 
доклада, представени на научни конференции.
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на север към рудник „Трояново- “. Пепелното съдър-
жание се изменя от  до 3 , средно 3  . 

Над горната граница на -ри въглищен пласт залягат 
черни глини с дебелина от  до 5 . В тях се устано-
вяват две неиздържани, маломощни въглищни пачки, 
които образуват -ви въглищен пласт. Той не предста-
влява проми лен интерес.

Въглищата от Източномари кия басейн, включител-
но и тези от рудник „Трояново-3”, се характеризират 
като меки, кафяви - лигнитен тип, с ниска степен на 
въглефикация на органична маса, с високо пепелно 
съдържание от  до 5  и влага от 5  до . 
Въглищата се поделят на клас енергийни - пепелно 
съдържание на суха маса от 5  до 5  и клас бри-
кетируеми - пепелно съдържание на суха маса от  
до 5 . Калоричността им се изменя от 35   
до  , средно около 55  .

Рудник „Трояново-3” е първоначално проектиран 
така, че изцяло транспортирането на откривката и въ-
глищата да се осъществява с гумено-лентови транс-
портьори Г Т . Участък „Добив” е с един транспортен 
клон, който се състой от три забойни ленти и четири 
магистрални, като последната е свързана с Г Т   
на ТЕЦ “Контур Глобал Оперей ънс България”. Така 
въглищата се транспортират от участък „Добив” на 
рудника до фигурите на открития склад на термична-
та централа.

В участък „Добив” на рудник „Трояново-3” работят 
общо  бр. многокофови роторни багери от типа 

  и 3 . 5.  и  бр. верижно-кофо-
ви багери от типа  7 .  

Управлението на качеството на добиваните въглища 
е един от най-сериозните проблеми на рудника. От 
една страна сложността на проблема се дължи на 

ирокия диапазон на изменение на пепелното съдър-
жание на въглищата в пласта и изискванията, зало-
жени в споразуменията на консуматорите. От друга 
страна, едновременно могат да подават въглища на 
лентовата система от  до  багера. Всички те рабо-
тят с различна производителност и отработват забои 
с различно пепелно съдържание. При тези условия, 
прогнозирането на моментното пепелно съдържание 
на приемната лента е невъзможно, а при прогнозира-
не на пепелното съдържание за смяна се получават 
недопустимо големи отклонения. Тези проблеми осо-
бено се изострят при съвременните икономически ус-
ловия и договорните взаимоотно ения с консумато-
рите, в които се изисква спазването на качествените 
показатели на подаваните въглища.

Геолого-проучвателните дейности осигуряват допъл-
нителна информация за качествените показатели на 
въглищата - съдържание на пепел сухо състояние и 
сяра сухо състояние и за детайлизиране на изолини-
ите на литоложките разновидности, за преоценяване 
на балансовите запаси по въглища, за построяване 
на профили за стабилитетни изчисления и за окун-
туряване на зоните с твърди включение и зоната на 

разпространение на скалната подложка в откривните 
хоризонти на рудник „Трояново-3“.

ЕОЛО О ОНДА НО ПРО ВАНЕ НА В ЛИ НИ Е
ЗАПА И

Експлоатационното геолого-сондажно проучване се 
провежда за погъстяване на сондажната мрежа от 
предварителните проучвания в размер 5  х 5 , 
с цел

 ктуализиране на геоложката база данни на руд-
ника

 преизчисляване на състоянието и движението на 
въглищните запаси

 съставяне на изчислителни профили и извър ва-
не на инженерно-геоложките стабилитетни изчис-
ления на работните, подсипаните и неподсипаните 
неработни бордове на рудника

 съставяне на хипсометрии на долнището и горни-
щето на въглищните пластове и междупластието

 изготвяне на инженерните проекти за развитие на 
минните работи

 оценка на качеството на въглищата в запасите, 
предстоящи за изземване.

ОПРО ВАНЕ НА В ЛИ НИ ЗА ОИ ВЗЕ АНЕ НА
ПЛА ОВО ДИ ЕРЕН ИАЛНИ ПРО И

Опробването на въглищните забои и или заходки се 
извър ва като се вземат пластово-диференциални 
проби от вертикални бразди, разположени през 5   
по дължината на добивния фронт и пресичащи раз-
критите в заходката въглища. Всяка проба характе-
ризира съответната пачка, или прослойка от която е 
взета. Това браздово опробване се извър ва преди 
да се осъществи добива по съответната заходка и 
има за цел

 да се съставят технологични карти на заходките 
на всеки багер, работещ в участък „Добив” на руд-
ника

 да се планира годи но, тримесечното, месечно, 
седмично и сменно качество на подаваните за 
консуматорите въглища

 да се планира месечната, седмичната и сменната 
работа на добивните багери

 да се извър ва оперативното управление на ка-
чеството на добиваните въглища.

ПРО ОВЗЕ АНЕ НА В ЛИ А О ДВИ Е Е
ПО О

При работа на добивните багери в участък „Добив” в 
рудник „Трояново-3” се извър ва ихтоване на въгли-
щата с цел постигане на изискваните и договорените 
с консуматорите качествени показатели. Крайният 
продукт от въглища с изискуеми качествени пока-
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затели  за консуматорите се движи по събирателна 
лента към пункта за вземане на проби. Преди пунк-
та за пробонабиране потокът от въглища преминава 
през дробилна инсталация, монтирана на събирател-
на транспортна лента, която раздробява въглищния 
поток на късове с размери до 5  . Вече раздробе-
ният и хомогенизиран въглищен поток се предвижва 
по транспортната лента към пробовземната систе-
ма. Единичните точкови проби се отделят по време 
на всеки 5  посредством чуков пробовземач с 
ирина на отсекателя ирочина на процепа на про-

бовземача  5  . Всяка точкова проба, взета от 
въглищния поток, представлява пълната ирина и 
дълбочина на потока. След отделянето на точковата 
проба, изли ния материал, паднал в подготвителния 
щранг, се връща посредством обратно отвеждане в 
основната част от въглищния поток на транспортна-
та лента, отвеждаща въглищния поток към основния 
консуматор ТЕЦ „КонтурГлобал Оперей ънс Бълга-
рия“, или към вън ния въглищен склад на рудник 
„Трояново-3”. Отделената точкова проба посредством 
ъглов елеватор се предава към комплекс от делители 
и мелници, които последователно раздробяват про-
бата до  . Крайните точкови проби се събират в 
събирателни контейнери, които в края на всяка смя-
на се изваждат от събирателния пункт и посредством 
раздробяване до 3, 5 , хомогенизиране и делене 
чрез квартоване се отделят 3  проба за лаборато-
рен анализ. Раздробяването до 3, 5  се извър ва 
посредством ел. механична мелница.

ЛА ОРА ОР ЕН АНАЛИЗ НА В ЛИ НИ Е ПРО И

Анализът на въглищните проби включва определяне 
на качествените показатели на въглищата, които са 
необходими за обезпечаване на технологичните про-
цеси по изгарянето им в термичните централи пепел 
и сяра сухо и работно състояние, влага обща, долна и 
горна топлина на изгаряне . Окачествяването на въ-
глищата се извър ва по действащите стандарти в ак-
редитирана Изпитвателна въглехимическа лаборато-
рия. Резултатите от лабораторните анализи уреждат 
взаимоотно енията между рудника като продавач и 
топлоелектрическите централи като купувач.

АВ О А ИЗИРАНА И Е А ЗА ПРАВЛЕНИЕ НА
А Е ВО О

Разработената и внедрена в рудник „Трояново-3“ сис-
тема осигурява непрекъснато измерване на съдър-
жанието на пепел и влага във въглищния поток, както 
и натоварването на лентата и общото количество въ-
глища по събирателната лента. Чрез специализира-
ния софтуер долната топлина на изгаряне калорич-
ност  на въглищата се изчислява  като текуща 
и като средна стойност. Подходящият потребителски 
интерфейс представя цялата информация, предоста-
вена от системата и тя също се изпраща до информа-
ционната система в необходимия формат на данните.

Класическите химически  методи за определяне на 
пепелното съдържание предоставят резултатите със 

значително закъснение. Тяхната точност е силно за-
висима от представителността на пробоотбора, а 
нейното осигуряване е сложен технически и техноло-
гичен проблем. Всичко това е сериозна пречка пред 
ефективното управление и контрол на технологични-
те процеси, осъществявани при добива и изгарянето 
на въглища.

Изборът на радиоизотопните методи за анализ на 
пепелното съдържание и количеството на въглищата 
е продиктуван от необходимостта за получаване на 
непрекъснати данни с минимално закъснение, макси-
мална представителност и при ограничена чове ка 
намеса. Нещо повече, прилагането на други методи 
химически, ултразвукови, оптически, електрически 

и др.  на практика е неизпълнимо при реалните екс-
плоатационни условия - силна запра еност, вибра-
ции, строги противопожарни изисквания, както и във 
връзка с необходимостта от безконтактно измерване 
на силно и постоянно променяща се и движеща се 
среда.

Оптимално ре аване на проблема за достатъчно 
точно  определяне на пепелното съдържание 
на въглища върху транспортна лента в реално време 
се постига чрез едновременно пролъчване с две раз-
лични енергии на лъчението на източника, при което 
се постига максимално елиминиране влиянието на 
променливите физични параметри и химичен състав 
на материала.

Методът се основава на закона за намаляване на 
-лъчението при преминаването му през дадена сре-

да и се състои в измерване на съотно ението между 
отслабванията на двете лъчения с различни енергии, 
условно приети за ниска и висока

                               I  Io . e
- (E , Z) . (Z) . d     

където  

      I е интензитетът на преминалото през средата 
лъчение  

       Io  - интензитетът на лъчението при отсъствие 
на последната в конкретния случай  при 
празен транспортьор

    (Z) - относителното тегло на средата, 3

      d - дебелината на слоя, 
µ(E , Z) - коефициентът, характеризиращ отслабва-

нето на -лъчението от дадената среда в 
зависимост от неговата енергия, .

След логаритмуване на горното уравнение получава-
ме

                       Io  - I  Eγ, Z  . Z  . d .  

Последният израз  представя отслабването на лъ-
чението. Това отслабване е право пропорционално на 
количеството въглища върху лентата в . То ни 
дава възможност да изчисляваме непрекъснато ко-
личеството материал, преминаващо по лентата от-
чета е в , т.е. първата функция на уреда е лентова 
везна.
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ване и обработка на целия спектър на преминалото 
лъчение, приложния софтуер, оригиналната кон-
струкция на блоковете за реализация на физическия 
принцип, както и на методиката за спектрален анализ 
и калибровка.

Устройство

Основните блокове на системата за измерване на 
пепелното съдържание и количеството на въглищата 
върху транспортна лента са излъчвателен, детекто-
рен, анализаторен и компютърен. Носещата монтаж-
на част е изработена от сглобяеми или заварени  
винкелни елементи, образуващи правоъгълна рамка. 
Тя обикновено се монтира вертикално, независимо 
от наклона на транспортната лента, която остава в 
рамката.

Излъчвателен блок (глава)

Разположен е под транспортната лента и съдържа 
двата източника на йонизиращи лъчения - радиоиз-

отопите америций  с енергия на -лъчението 

5 ,   и цезий   - с  .

Оловен кожух осигурява радиационната защита 
във всички посоки извън насочения отвесно нагоре 
обърнат конус на лъчението с ъгъл  . В излъч-
вателния блок е монтиран защитен заслон, с който 
се осигурява пълна безопасност във всички посоки 
в неработно състояние транспортиране, монтаж, ре-
монти и престои . Конструкцията на блока гарантира 
ненадви аване на максимално допустимите еквива-
лентни дози и надеждна експлоатация.

Детекторен блок

Над лентата, съосно с излъчвателната глава, е раз-
положен контейнерът на сцинтилационния детек-
тор, който регистрира едновременно лъчението и 
от двата източника. Детекторната сонда се състои 
от сцинтилатор, представляващ монокристал от 

 с диаметър и височина  , и от фото-
електричен умножител ЕУ , инсталиран челно 
пред кристала. Разре ението на избрания ЕУ по 
отно ение на енергията на - 37 Е     е 
7 . Геометрията на пролъчване дава сумарна ин-
тензивност в детектора, получена от двата изото-
па при празна лента, от порядъка на . 5 .
В контейнера са инсталирани и делител на високо на-
прежение и предусилвател на сигнала, а конструкци-
ята му предотвратява всякакво проникване на прах 
и влага в детекторния блок и позволява безупречна 
работа в условия на силни вибрации и климатични 
промени.

Анализаторен блок

Разработеният бързодействащ аналого-цифров прео-
бразувател АЦП  позволява натрупването и обработ-
ването на статистически достоверен пълен -спектър 
в рамките на кратки периоди примерно  , които 
следват непрекъснато и непосредствено един след 
друг. АЦП прехвърля натрупания спектър в многока-

Параметърът, който се използва за определяне на пе-
пелното съдържание, е отно ението R между отслаб-
ването на ниската L  и на високата H  енергия. Те 
преминават едновременно и съосно през въглищния 
слой . Чрез това отно ение се елиминира вли-
янието на количеството и плътността на последната 
и се достига до зависимост само от ефективния ато-
мен номер

         3

От своя страна, въглищата са среда, която се състои 
от две различно тежки фази - горима въглеводоро-
ди  със Zeff , и негорима алумосиликати, карбона-
ти, железни оксиди и други минерали  със . 
Промяната в пепелното съдържание пряко води до 
изменение на Zeff, т.е. R е правопропорционално на 
този показател.

Разбира се, както на теория, така и на практика са на-
лице редица негативно влияещи фактори

 променливият химичен състав на въглищата - при 
големи разлики в състава на минералната фаза 
може да се получи едно и също Zeff при суровина с 
различно пепелно съдържание

 променливата едрина и влажност могат да дове-
дат до сериозни гре ки, ако не се намери начин за 
измерването или отчитането на тези показатели

 статистическият характер на взаимодействието 
на -лъчите с веществото

 зависимостта на отклика на системата като цяло 
от изменящите се условия на средата  климатич-
ни промени, електрически и електромагнитни сму-
щения и пр.

В уредите на внедрената в рудник „Трояново-3“ все-
ки един от тези проблеми е ре ен оптимално. Това 
е възможно благодарение на бързодействащия ана-
логово-цифров преобразувател, позволяващ натруп-

иг. . Схема на реализация на метода на пролъчване с две 
енергии
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налния анализатор и незабавно започва набирането 
на следващия, а в това време този анализатор из-
пълнява редица математически процедури по обра-
ботката на спектъра и извличането от него на всяка 
полезна информация за състава на материала. В този 
момент процесорът на управляващия компютър об-
служва многоканалния анализатор и без осезаемо да 
се забавят другите функции, в рамките на милисекун-
ди се получават текущите стойности на пепелното съ-
държание на въглищата и натоварването на лентата.

Самият математически модел  изчисляване на 
пепелното съдържание въз основа на площите на 
различните области от преминалия -спектър. На

е показан -спектър на преминалото лъчение. 
Използвани са 5 характерни области за получаване 
на необходимата информация.

Първата област е пикът на цезия   . Той се 
използва за стабилизиране работата на цялата сис-
тема. Предварително е фиксиран номерът на канала, 
в който трябва да се намира центроидата на този 
пик и ако нейното текущо местоположение се окаже 
различно, то чрез съответна промяна на високото 
напрежение, захранващо сцинтилационната сонда, 
се възстановява зададеното местоположение. Инте-
гралната площ на тази област се използва за опреде-
ляне на количеството въглища на лентата.

Втората област е пикът на америция . Тя е най-ин-
формативна по отно ение на пепелното съдържание. 
Площите на тези два пика при празна лента I о и I о  
и под товар IL и IH  са основните параметри, които в 
съответствие с уравнение  служат за изчисляване 
на разглеждания показател. начително пови аване 
чувствителността на измерването по метода на авто-
рите се получава благодарение на работата с „чисти“ 
площи на пиковете, т.е. изважда се т. нар. „подложка“, 
която се дължи на фактори, нямащи отно ение към 
измерваните величини, и която, особено при значи-
телни натоварвания на лентата, може да е дори по-го-
ляма по интензивност от полезния сигнал.

иг.  Пълен γ-спектър на преминалото лъчение

иг. . Общ вид на участък „Добив“ в рудник „ рояново- “

а отчитане на променливите химичен и физически 
състав на въглищата по разработен алгоритъм са 
използвани още три спектрални области - компто-
новите разсейвания на цезия  и на америция  
и дясната половина на цезиевия пик така се отчита 
неговата деформация спрямо теоретичния му Гаусов 
вид . Чрез предложения алгоритъм и съответния ма-
тематически модел са преодолени най-сериозните 
пречки пред прилагането на радиоизотопните пе-
пеломери, като са получени резултати с най-висока 
достоверност, независимо от промените в произхода, 
състава, едрината и други параметри на въглищата.

Управляващ компютър

Този компютър се инсталира в кабината на манипу-
ланта на багера, а при пепеломерите на ВГТ  - в кути-
ята на анализаторния блок, или в отделна кутия. Той 
е в индустриално изпълнение и е пригоден за работа 
в тежки условия - температурен диапазон, вибрации, 
запра еност, влажност. Управлява работата на уре-
да и осъществява комуникацията със сървъра. Тер-
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Фиг. 5. Създаване на план

Фиг. 4. Транспортен модел
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иг. . Геоложка карта

миналът му има дисплей и клавиатура, чрез които 
манипулантът следи зададената и действителната 
стойности на производителността и пепелното съ-
държание, както и позицията на багера профил, меж-
дупрофилни отметки, айба, режим на работа .

Връзката на компютъра на везната-пепеломер със 
сървъра в диспечерския пункт се осъществява чрез 
радиомодем, инсталиран на мачта на багера.

В А

На  са показни екрани, визуализиращи Ав-
томатизирана система за управление на качеството 
АСУК  

ИЗВОДИ

 Внедрената в рудник „Трояново-3“ Автоматизира-
на система за управление на качеството АСУК  
показва висока надеждност и точност в отчетите, 
при което се оптимизира прогнозирането и упра-
влението на качеството на добиваните въглища. 

 Благодарение на планираните и провеждани гео-
лого-проучвателни мероприятия, дейностите по 
пластово-дефиринциално и сондажно опробване, 
стандартизираното пробовземане, подобрения 
оперативен контрол и седмично планиране на 
добивните работи чрез АСУК, постигнатите ка-
чествени показатели на подаваните към консу-
маторите въглища отговарят на изискванията на 
консуматорите и на договорените показатели в 
споразуменията за доставка на въглища.
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РЕЗ Е

еолитите са микропорести, алумосиликатни мине-
рали от вулканичен произход с разнообразни прило-
жения. Те са от основно значение за зелената химия. 
Целта на настоящата работа е физико-химично оха-
рактеризиране и приложение на български природен 
зеолит клиноптилолит в реакции при опазване на 
околната среда. Клиноптилолита е един от най-раз-
пространените и най-използвани природни зеолити в 
света, които притежава висока химична стабилност 
и ниска цена на добиване. Със своята специфична 
микропореста структура, киселинни свойства, висо-
ка термична стабилност и възможност за йонообмен 
той е изключително подходящ като носител в хетеро-
генно - каталитичните реакции при очистване на въз-
дух от различни замърсители  

Л ОВИ Д И  зеолит клиноптилолит, кобалт и 
манган оксидни катализатори, окисление на летливи 
органични съединения

етливите органични съединения ОС  спадат 
към групата на най-опасните вещества, които 
значително допринасят за замърсяването на 

околната среда. Те са излъчвани изпускани  в атмос-
ферата в резултат на чове ка дейност, главно от про-
ми лено производство и транспорт. Освен, че сами 
по себе си ОС са токсични, те могат да произвеждат 

вторични замърсители чрез реакции с други съеди-
нения, присъстващи във въздуха, например азотни 
оксиди , като по този начин спомагат за обра-
зуването на приземен озон и фини органични части-
ци, които са ключови компоненти при формирането 
на смог, който причинява сериозни поражения върху 
здравето на хората . Каталитичното окисление при-

Доклад, изнесен на  Национална младежка научно-практическа конференция,  -   ноември  г.,  Национален дом 
на науката и техниката  София
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измежду тях е 3 4. Редуцируемостта на кобалтови-
те оксидни частици е ключов фактор за активността 
на тези катализатори. При високи температури може 
да се очаква деактивиране на катализаторите на ос-
новата на преходни метали поради агломериране на 
активната фаза. Този проблем може да бъде преодо-
лян посредством нанасяне на активния компонент 
върху носител, който позволява равномерно разпре-
деление и стабилизиране на активната фаза на по-
върхността. еолитите са един такъв вид носител, по-
ради специфичната им пореста структура, киселинни 
свойства, висока термична стабилност и възможност 
за йонообмен 3, . По природа зеолитите могат да 
бъдат естествени и синтетични. Природните зеолити, 
обикновено имат по-голяма термична стабилност и 
по-добра киселинна устойчивост от много разпрос-
транени търговски синтетични адсорбенти 5-7 . Въ-
преки, че са известни много видове природни зео-
лити, само три се използват ироко за проми лени 
цели  клиноптилолит, хабазит и морденит . Един 
от най-разпространените и най-използвани природни 
зеолити в света е клиноптилолитът. Използването му 
се фокусира върху неговите йонообменни свойства, а 
някои автори го избират като носител за катализато-
ри поради своята микропореста структура и висока 
термична стабилност . Клиноптилолитът се използ-
ва като су ител и адсорбент, а след модифициране  
като катализатор в нефтопреработващата проми ле-
ност и органичния синтез за хидрогениране на бензен 

. Л А Д Р ИЛИЯНА РИ ОВА е изследовател в лаборатория Нови хетероген-
ни катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда в Институт по 
катализ - Българска академия на науките. ащитава дисертация през 7 г. 
на тема „Синтез и свойства на смесени -  оксидни катализатори за пълно 
окисление на въглеводороди“. Областите на научен интерес са в сферата на 
екологичния катализ  пълно окисление на летливи органични съединения  пъл-
но окисление на хексан  природни зеолити и приложението им в катализа  оп-
ределяне на текстурни характеристики. Член е на Българско кристалографско 
дружество и Клуб на българския каталитик. Автор е на  научни публикации и 
ръководител на 3 проекта за млади учени.

3 4, 3 и  са из-
вестни със своята висока 
активност при каталитич-
но окисление на различни 
въглеводороди. Наличието 
на структурни и химични 
дефекти в кристалната ре-

етка подобряват актив-
ността им. Катализаторите 

на основата на кобалт са високоефективни както в 
нискотемпературно окисление на СО, така и в реак-
ции на пълно изгаряне на редица ОС. Най-активен 

. ПРО Д Р ИЛВИЯ
ОДОРОВА е изследо-

вател и изявен учен 
в областта на химич-
ната кинетика и ката-
лиз. Нейните области 
на научни интереси 
са синтез, структура и 
свойства на нанесени 
метални и биметални 
катализатори  пълно 
окисление на летливи 
органични вещества  

синтез, характеризиране и модифициране на 
зеолити  изследване с инфрачервена спектроско-
пия на адсорбцията на СО и коадсорбция с О  и Н  
окисление на и хидриране въглероден оксид  ал-
килиране на бензен. Проф. Тодорова е директор 
на Институт по катализ към Българска академия 
на науките. Ръководител е на много чуждестран-
ни проекти с Русия, Индия, ранция, Румъния и 
други. Автор е над  научни публикации.

. ИН АНИ ЛАВ РИ
ОВ завър ва магис-

тратура в Химикотехно-
логичен и металургичен 
университет  София през 

5 г по специалността 
Полимерно инженерство. 
Професионалните му ин-
тереси са свързани с по-
лимери и тяхното рецик-
лиране с цел опазване на 
околната среда. Областта 
му на научен интерес е 

свързана с естествени зеолити и начините им на 
модифициране. Получаване, охарактеризиране и 
внедряване в производството. 

надлежи към най-ефективните начини за отстранява-
не им от замърсен въздух .

В търсене на високо активни, екологично чисти и 
евтини катализатори за неутрализирането и елими-
нирането на проми лените отпадни газове с практи-
ческо приложение, т. нар. „ - “ каталитични 
системи привличат значително внимание към себе 
си. Настоящата работа също е насочена в тази посока.

атализаторите за пълно окисление на ОС се де-
лят на три основни групи  катализатори на основата 
на благородни метали  катализатори на основата на 
метални оксиди в масивен или нанесен вид и катали-
затори на основата на смеси от благороден метал и 
оксиди на преходни елементи.

Най- ироко използваните катализатори за пълно 
окисление на ОС са на основата на благородните 
метали, но основен техен недостатък е високата им 
цена. Оксидите на преходните елементи са алтернати-
ва на благородните метали. Едни от най-активните ок-
сиди на преходни метали за пълно окисление на ОС 
са тези на манган и кобалт. Мангановите оксиди като 
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до циклохексан, окисление на етен, деалкилиране на 
толуен, реформинг и особено за хидрокрекинг . 
Този зеолит може да разгражда тежки молекули 
напр. асфалтени  в битумните маслени пясъци до 

по-леки фракции, по-ефективно от скъп, синтетичен 
зеолитен катализатор . 

А ЕРИАЛИ И Е ОДИ

Пробата от естествен клиноптилолит е събрана от 
находище в село Бели Пласт, Източни Родопи. Ни-
тратните соли на кобалт и манган са на фирмата 

. Азотната киселина за киселинното третиране 
и амониевия нитрат за йонообмена са на фирмата 

. 

Клиноптилолита се натро ава на фракция . 3- .  
, след което се измива с дестилирана вода и из-

су ава при стайна температура. Измития и почистен 
клиноптилолит се разделя на две порции за химична 
модификация. 

Едната част се третира киселинно с М разтвор на 
3. Разтвора се нагрява до 7  за  часа с непре-

къснато въртене на магнитна бъркалка при непре-
къснато разбъркване . Измива се до неутрално , 
су и се  часа при , след което се накалява 
за 3 часа при 35 . Съотно ението на киселина към 
зеолит е  . 

Другата част се подлага на йонообмен с  разтвор 
на 4 3. онообмена се прави на три последова-
телни цикъла с цел пълно обменяне на пречещи ка-
тиони. Съотно ението между нитрат и зеолит е  

. Разтвора се разбърква на магнитна бъркалка 
и се нагрява при 7  за  часа.Така се провеждат 
още два цикъла при същите условия. Като между ци-
клите разтвора на амониев нитрат се подменя с нов. 
Както при киселинното третиране пробата се фил-
трува, измива до неутрално , су и се  часа при 

, след което се накалява за 3 часа при 35 . 

Н

Активната фаза се нанася след химичното модифици-
ране на зеолита по метода на мокрото импрегниране 
от водни разтвори на съответната сол , . Из-
численото количество съответства на  и  теглов-
ни  като оксиди в крайният продукт. 

Синтезираните образци са обозначени в зависимост 
от процентното съдържание на металния йон и вида 
на модифицирания клиноптилолит. 

При охарактеризирането на катализаторните об-
разци се използва прахова Рентгенова дифракция, 
температурно-програмирана редукция. Образците са 
тествани в много реакторна каталитична апаратура. 

иг. . ентгенова дифрактограма на кобалт съдържащи ка-
тализаторни образци

Р

Рентгеновите дифрактограми на кобалт и манган съ-
държащите катализаторни образци са показани на 

 и 2. 

В спектъра на изходния природен зеолит, основна-
та структура е клиноптилолит. Основната кристална 
фаза при пробите, съдържащи кобалт е 3 4. Пико-
вете при   3 ,5  37  3 ,7  ,  55,7  5 ,5 и 5,3  съ-
ответстват на 3 4. От дифрактограмите се вижда, 
че дифракционните модели съответстват на клино-
птилолит и 3 4, върху  нанесените катализатори.

В сравнение с дифракционните максимуми на из-
ходния клиноптилолит, интензитетът на съответни-
те пикове в синтезираните проби намалява по-ясно 
изразено при  образци . Това може да се дължи 
на намаляване на размера на зеолитните криста-
ли, което вероятно е резултат от деалуминиране. 
Деалуминирането води не само до разру аване на

-  връзките - правейки  достъпен за извличане 
чрез силно разредено киселинно излугване, но също 
така може да доведе до загуба на кристалност, осо-
бено когато се обработват материали с ниско съдър-
жание на . 

В спектрите на катализаторите съдържащи  се 
наблюдава наличие на смесени манганови оксиди. 
Според данните в научната литература , 3 , в за-
висимост от температура на калциниране и средата, 
в която се провежда процесът, могат да се получат 
различни по структура манганови оксиди. При ниска 
температура на калциниране до 5 С , основно се 
получава .  може да формира различни 
фази, като най-стабилната е - . Изключение пра-
ви образеца съдържащ   нанесен върху йоно-
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обмененият носител при който се установява само 
. 

В ТПР-кривите на кобалтовите катализатори  
се наблюдава двустепенна редукция на 3 4. Реду-
кцията на 3 4 се осъществява на два етапа  ре-
дукция на 3 4 до  в температурния интервал 

5 35  и на  до  в интервала 35 5  
. Консумацията на водород при 3 5, 3 5, 33  се 

отдава на редукцията на 3 4 до , а тази при 3  
и 35  - на редукцията на  до .

ТПР-профилите на манган съдържащите катализа-
тори са представени на . Наблюдаваме две 
температурни области на редукция около 3  и 

 характерни за редукцията на манганови окси-
ди. Първият пик е свързан с редукционният преход

 → 3 → 3 4, а вторият  с редукцията на 
3  →  , 3 . 

На  и 6 са показани зависимостите на кон-
версиите на n-хексан от температурата. Един-
ствените реакционни продукти след реакци-
ята са вода и въглероден диоксид. Редът на 
активност в реакцията на окисление на n-хексан 
при кобалт нанесените катализатори е следният

          . Както 
може да се види, образците с по-ниското съдържание 
на кобалт  проявяват по-висока каталитична ак-
тивност. Едно вероятно обяснение е по високата им 
специфична повърхност и едновременното присъст-
вие на  и 3  на повърхността, съгласно данни-
те от Рентгеновата фотоелектронна спектроскопия 

Р ЕС . Смята се, че  са активни центрове за аб-
сорбция на кислород, а 3  са каталитично активни 
центрове. При пробите с  , по -ниската актив-
ност може да се дължи на трудната достъпност на ре-

иг. . П -криви на катализатори, съдържащи манган

иг. . ентгенова дифрактограма на манган съдържащи ка-
тализаторни образци

иг. . Двустепенна редукция на O  в П -кривите на ка-
тализатори, съдържащи 



Е ОЛО ИЯ

58 МИННО ДЕ О И ГЕО ОГИ   10/2021

агентите до активните центрове, поради това, че част 
от оксида е блокиран в порите на носителя. Редът на 
каталитичната активност при мангановите образци 
е следният    ≅  >  >  

. Високата каталитична активност на   и 
  би могло да е резултат от факта, че при тези 

образци повърхността е най-висока, от една страна, 

и от друга  при тях съществува едновременно при-
съствие на двойката 3  данните от Р ЕС .

ЗА Л ЕНИЕ

Получени са катализатори на основата на кобалт и 
манган, нанесени върху зеолит Клиноптилолит, добит 
от българско находище. Така синтезираните образци 
показаха висока каталитична активност в реакцията 
пълно окисление на n-хексан. Киселинното третиране 
на изходния носител води до намаляване на кристал-
ността и увеличаване на специфичната повърхност. 
При нанасянето на кобалт на повърхността се образу-
ва единствено фаза от 3 4. При нанасяне на манган 
върху клиноптилолит на повърхността на катализато-
ра се формират няколко оксида  3 4, 3 и . 

ормираните оксиди са високо дисперсни и лесно 
редуцируеми, което определя високата каталитична 
активност в реакцията на окисление на n-хексан. 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИ ЕРА РА

. . , . , .    
       

  .         
  .

. . , . , . , . , . , . 
, . . . , 7 5 .

3. . , . , .  , . , . . . 
  3 . 

. . , . , . , . .  . 5 
3  7 5.

5. . . , . , . . ,   5, , 7 , 
.

. . . . ,  . . , . .  . ,  
 , , ,  , 

, 7 , 353.
7.  . , . , . , . ,   ,3 , , 

.
. . , 5 „  .  , 

”. . ., 33 , -53.
. . . . , . , . , . ,  , . 

, . . , . . , . .  . 
35     .

. . .  ,   , -  
.

. . , . , . , . .  
. .  7  3 .

. . , . . , . . , . . , . 
. . .  5  .

3. . . , . ., 5  7  .
. . , . , . . , . . , . , . 

, . . 5  5  5.

ЛА ОДАРНО И Към онд „Научни изследвания“ 
за финансиране на научноизследователски проект  КП-

-М  в Конкурс за финансиране на фундаментални на-
учни изследвания на млади учени и постдокторанти -  г. 

иг. . ависимости на конверсиите на n-хексан от темпера-
турата при катализатори, съдържащи кобалт

иг. . ависимости на конверсиите на -хексан от темпера-
турата при катализатори, съдържащи манган
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ИЗ ЛЕДВАНЕ И О ЕН А НА В ЗДЕ ВИЕ О
В Р О ОЛНА А РЕДА НА О ИВИ ОР АНИ НИ
ЗА Р И ЕЛИ В Л АРИЯ
О АЗОВА Е ОЛО И НА О ЕРВА ОРИЯ АЛА

Вержиния Варийска, verjiniaa@abv.bg - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, 
Българска академия на науките

STUDY AND ASSESSMENT OF THE IMPACT WITHIN THE ENVIRONMENT OF PERSISTENT 
ORGANIC POLLUTANTS IN BULGARIA FROM THE BASIC ENVIRONMENTAL OBSERVATORY 
MOUSSALA
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РЕЗ Е

Базовата екологична обсерватория Мусала е една 
от научно-експерименталните бази на Института за 
ядрени изследвания и ядрена енергетика към Бъл-
гарската академия на науките  и има изключително 
ценно научно и практическо значение за измервания 
в областта на околната среда, включително на със-
тоянието на атмосферата. Високопланинската атмос-
фера е характерна област за екологични, климатични 
и астрофизични изследвания, към които през послед-
ните няколко десетилетия се включват и изследва-
ния на атмосферните замърсители, като устойчивите 
органични замърсители УО . Редица изследвания 
установяват изключително вредното въздействие на 
УО  върху здравето на човека. Настоящото изследва-
не е насочено към добавяне на данни за концентра-
цията на УО  при транспорт на дълги разстояния и 
тяхното поведение в атмосферата. 

Л ОВИ Д И  Базовата екологична обсервато-
рия Мусала, Институт за ядрени изследвания и ядре-
на енергетика, устойчиви органични замърсители

Доклад, изнесен на  Национална младежка  научно-практическа конференция,  -   ноември  г.,  Национален дом 
на науката и техниката  гр. София. 
Авторът на статията е отличен с  О А НАГ АДА в направление „Геология и екология  в Националния конкурс за млади 
учени и специалисти от минното дело, геологията и металургията, организиран от Научно-техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия.

Базовата екологична обсерватория БЕО  „Му-
сала“ е високопланинска станция в рамките 
на Института за ядрени изследвания и ядре-

на енергетика при Българската академия на науки-
те. аради своето местоположение на вр. Мусала 

5.  м н.в.,   5  С, 3  35  7  И  тя прите-
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. ВЕР ИНИЯ ИВ ОВА ВАРИ А е завър ила ПУ ,,Паисий Хилендарски“ гр. 
Пловдив с бакалавърска специалност ,,Химия“ и магистратура по специал-
ност „Химия и екология“. От  г. до момента работи в Институт за ядре-
ни изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките, 
където заема длъжността ръководител отдел. Интересите  са свързани с 
мониторинга на нивата на замърсяване с устойчиви органични замърсители 
на голяма надморска височина. Тази тема е обект на непрекъснати проучва-
ния, даващи гаранция за ранно оповестяване и контрол на концентрациите 
на химични замърсители в атмосферния въздух вследствие антропогенната 
дейност.

дългосрочен мониторинг на окол-
ната среда и следене на преноси-
те от далечни разстояния на раз-
лични химични замърсители, част 
от които са и УО . Изградена през 
далечната 5  г. като космическа 
станция, днес БЕО „Мусала” продъл-
жава традициите в изследването 
на космическите лъчи, като допъл-
ва своята тематика с актуални за 
времето научни експерименти, ка-
къвто е мониторингът на УО . Ан-
тропогенното влияние на УО  дори 
във високата атмосфера е толкова 
сериозно, че причинява значителни 
и в много случаи необратими про-
мени в общата структура на еко-
системите и следователно върху 
чове кото здраве. Тези промени 
обикновено са свързани и с промя-
на на различните метеорологични 

Изследователска апаратура на БЕО “Мусала   Автоматична метео станция 
,   Система за изследване на атмосферните газове  

. . ,   Система за изследване на атмосферните аерозоли , - , 
  Изследователска Гама-сонда ,   елекомуника-

ционна система   И И Е-вр.М СА А   Системи за изследване на космичните 
лъчи , мюонен телескоп, Черенковски телескоп, неутронен монитор

параметри температура, налягане, 
влажност, валежи, скорост на вятъ-
ра и посока на вятъра . 

Мястото за вземане на проби Б  
Мусала  е уникална географска точ-
ка за измерване на замърсители. 
УО  са едни от основните обекти на 
наблюдение, тъй като са токсични 
и за дълги периоди остават в окол-
ната среда. Много хлорорганични 
пестициди , полихлорирани 
бифенили РСВ , както и полици-
клични ароматни въглеводороди 

 , се считат за разпростране-
ни на голяма площ в атмосферата 
и околната среда и те могат да се 
наблюдават далеч от източниците 
на емисии, дори на голяма надмор-
ска височина, какъвто е случая със 
станцията на връх Мусала. Групата 

 на базата на нафталин, аце-
нафтен, антрацен, флуорен, фенан-
трен с два или три пръстена, се 
разпространяват в газова фаза във 
въздуха и  на базата на флу-
орантен, пирен, хризен са в газо-
ва фаза във възду ните частици. 
Мониторинг на  съдържанието 
във въздуха е много важно поради 
тяхната токсичност, канцерогенни 
и мутагенни ефекти върху хората. 
Един от основните източници на 

 е битовото отопление, което 
има основна роля в пови ените ат-
мосферни концентрации на  
през зимния период. Както е добре 
известно  може да влезе в 
атмосферата както от естествени, 
така и от антропогенни източници. 
Известно е също, че един от основ-
ните природни източници на  
във въздуха са горските пожари 
и вулкани. Също така жилищното 
изгаряне на дърва е най-големият 
източник на атмосферни , пре-
ди всичко резултат от неефективно 

жава естествени предимства на 
лаборатория, работеща на гранич-
ния слой на ниската тропосфера и 
има изключително ценно научно и 
практическо значение за измерва-
ния в областта на околната среда, 
включително на състоянието на 
атмосферата. Високопланинската 
атмосфера е характерна област за 
екологични, климатични и астрофи-
зични изследвания, към които през 
последните няколко десетилетия се 
включват и изследвания на атмос-
ферните замърсители, като напри-
мер устойчивите органични замър-
сители УО . Редица изследвания 
установяват изключително вредно-
то въздействие на УО  върху здра-
вето на човека. В БЕО “Мусала” се 
използват природните дадености 
и изградената инфраструктура за 
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изгаряне и неконтролирани емисии. Нагреватели и 
газови уреди за готвене и отопление са  източници 
на  във въздуха на закрито. Стационарните из-
точници представляват около  от годи ните еми-
сии на , т.е. останалите са от мобилни източници. 
Най важният от подвижните източници на  са 
отработените газове от автомобили и дизелови дви-
гатели. Мобилните източници често са основните до-
принасящи за отделянето на  в атмосферата в 
градски или крайградски райони, , 3, .

ОПИ АНИЕ НА ИЗ ЛЕДВАНЕ О

Основната цел е да се изследва и оцени влиянието 
на УО  върху околната среда в България - да се оп-
ределят нивата на концентрация на УО , вероятните 
източници на замърсяване с УО  в атмосферния въз-
дух и сезонните вариации в Република България, и 
по-конкретно на връх Мусала. БЕО „Мусала“ извър -
ва пасивен мониторинг на устойчиви органични за-
мърсители в атмосферния въздух в своята станция, 
намираща се на най-високия връх на Балканския по-
луостров в Рила планина. Представените изследва-
ния са част от проекта МОНЕТ Европа Изследването 
включва обработка на данните и анализ на резулта-
тите, получени от пасивния мониторинг на устойчиви 
органични замърсители за последния отчетен период 
от три години   7 , а концентрациите за на-
личие и идентифициране на УО  се определят с помо-
щта на аналитични методи. Настоящото изследване 
цели да разкрие конкретни корелации между отдел-
ните концентрации на УО , измерени в БЕО „Мусала“ 
и моделите на сходство между периодите на вземане 
на проби, за да се идентифицират възможните източ-
ници на замърсяване в района както и поведението 
на замърсителите. В резултат от анализа на данните 
са определени тенденциите в сезонността и вариаци-
ите в изменението на концентрацията на органични-
те замърсители в атмосферния въздух във високата 
планина .

АНАЛИЗ И ДИ ИЯ НА ПОЛ ЕНИ Е
РЕЗ Л А И

Анализът на данните разкрива корелацията между 
уловените УО  в -филтъра и тяхната концентрация 
в околния атмосферен въздух. Ето защо резултатите 
се интерпретират въз основа на емпирични данни, по-
лучени чрез едновременни измервания от пасивни и 
активни устройства. Вертикалното разпределение на 
УО  и тяхното присъствие в свободният тропосферен 
въздух  също има интересен модел на поведение. 
Поради по-високите скорости на вятъра възду ният 
транспорт е по-бърз във . Допълнителен директен 
източник за  емисиите са самолети, пътуващи по 

. През летния период на измерване в Б  Мусала, 
мястото за вземане на проби, получава въздух от гра-
ничния слой  през деня и от  през по-голямата 
част от нощите. Има доказателства, които подкрепят 
идеята, че много УО  изпитват различна степен на 
„скачане“ по време на техния екологичен транспорт и 
в резултат на това се разделят на фракции с разстоя-

ние от източника. Атмосферният транспорт е основ-
ният дисперсионен механизъм за това. амърсители-
те могат да мигрират във въздуха от зони с преход от 
висока към по-ниска температура като балканските 
високопланински екосистеми. С понижаване на тем-
пературата, УО  се кондензират, падат върху земната 
повърхност и по този начин те се улавят. Това е така 
нареченият начин на „студено улавяне“ или „ефект 
на скакалеца“. Тъй като количеството замърсяване, 
което се е натрупало във филтъра, в повечето случаи 
е много малко и измерената концентрация е много 
ниска, при статистически анализ УО  са групирани по 
видове. Натрупаното количество замърсители върху 
филтрите е ограничено в повечето случаи се откри-
ват следи от тях  и по този начин измерената концен-
трация е ниска. 

При анализа на данните ние използвахме йерархич-
ното клъстериране. То има за цел да събере групи 
от подобни обекти в набор от данни, което изисква 
три основни стъпки за внедряване на алгоритъма за 
клъстеризиране  стандартизация на началните необ-
работени данни за да се избегне ефектът от различ-
ни параметри на размерите , определяне на разстоя-
нието между групиращите обекти за да се въведе 
мярка за сходство  и процедурата за свързване. Об-
работката на различни набори от данни е важен под-
ход за обективно вземане на ре ения. Това означава, 
че клъстерирането е контролиран метод за многова-
риантна статистика и крайният изход е разделяне 
на обектите в клъстери, в които всяко наблюдение 
принадлежи на клъстер с най-близкото средно поло-
жение клъстерни центрове или клъстер центроид . 
Анализът на основните компоненти , е матема-
тическо разлагане на матрицата на входните данни, 
чиято цел е изучаване на модели в сложни масиви от 
данни, позволяващи да се класифицира информация-
та и да се намира структура в дифузен набор от дан-
ни.  ограничава размера на входната матрица  
до две части - А матрица факторни натоварвания  и 

 матрица факторни оценки . Матрица с Маса .  съ-
държа информация за теглата на всяка променлива 
във всеки идентифициран нов скрит фактор, а по-ви-
соки са тези стойности, колкото по-голям е приносът 
на първичните променливи и позволява да се опреде-
ли кои променливи влияят на обектите .

Вижда се, че една от групите показва прилика между 
видовете  и другата между групи и видове пес-
тициди. Позицията на  в дендрограмата показ-
ва нейното по-специфично тълкуване на сходството. 
Може да се предположи, че сумата от  е по-ско-
ро извън, отколкото член на клъстер заедно със суми 
на  съединения. Всички изчисления за многова-
риантните статистически методи са извър ени с по-
мощта на софтуерния пакет  . . Наборът 
от данни, предмет на химиометричен анализ, се със-
тои от девет вида УО , разглеждани не като отделни 
съединения, а като суми от концентрации за всеки 
тип през целия период на наблюдение 3 .7.  - 
3.5. 7 г. . При проучвателния анализ на данните се 
използва йерархичен и нейерархичен анализ на фак-
тори и основни компоненти , .
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иг. .  ерархична дендрограма за групиране на девет  
суми от концентрации

иг. . График на средства за всеки идентифициран клъстер 
от суми замърсители за всеки сезон

Обекти   периода за вземане на проби  Променли-
ви   суми замърсители на УО  , , , 

, , , 7 , , . посочени като 
.   .  със съответна периодичност  лято, 

есен, зима, пролет за всяка година на вземане на 
проби  

Групирането на периодите от време  разкрива 
3 клъстера, които съответстват като цяло на триго-
ди ните периоди на вземане на проби. 

 е коефициент на разстоянията на свърз-
ване за променливи, разделени на максималното раз-
стояние на свързване.  е коефициент, показващ 
разстоянията на свързване за обектите, разделени 
на максимално разстояние на свързване. Групиране-
то на периодите от време  разкрива три клъс-

тера, които като цяло съответстват на тригоди ните 
периоди за вземане на проби. Ако обаче членовете на 
клъстерите се тълкуват, може да се види следната 
връзка

  ,  ,  5,   или лято, пролет, лято, 
лято  - летен клъстер

  ,  ,  ,   или есен, есен, зима, 
пролет  - есенен клъстер

  3,  7,  ,   или зима, зима, пролет, 
есен  - зимен клъстер.

Може да се заключи, че сезонността е добре изразе-
на за летния период. Пролетният сезон е най дина-
мичният и показва сходство с всеки друг сезон. На 

 е показан графикът на средните стойности за 
всеки идентифициран клъстер по отно ение на всеки 
период на вземане на проби.

Клъстер е , , , 7 , ,  
- печатна платка и група инсектициди, Клъстер  е 
преобладаващият , Клъстер 3. ,  - 

 група. етният период вар. , 5,  отличава зна-
чително замърсителите. Очевидно е, че през лятото 
замърсителите регистрират най-високите си концен-
трации. а зимен период вар. 3, 7,  концентрации-
те са най -ниските. Много подобен е есенният отговор 
вар. , , . Динамиката на пролетния период вар. 
, ,  е показан   за различните нива на замърся-

ване в сравнение с други три сезона .

 показва факторните натоварвания за промен-
ливата суми на УО .

Два фактора обясняват над  от общата дисперсия.  
Първият фактор с високо натоварване за групата на 
ПХБ и инсектициди съответства на групата със същи-
те членове и неговото условно наименование може 
да бъде „фактор на ПХБ и инсектициди“. Вторият фак-
тор обяснява допълнително ,  от общата диспер-

иг. .  ерархична дендрограма за групиране на  периода 
на вземане на проби
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сия и може условно да бъде наречен „  фактор“. 
Сумата на замърсителите  не разкрива статис-
тически значими факторни натоварвания и според 
техните стойности и признаци може по-скоро да се 
дължи на фактор , отколкото на фактор  както в 
случая с йерархично групиране . Разделянето на  
фактора подчертава хипотезата за наличието на раз-
лични източници на замърсяване, отговорни за това 
разделяне  проми лена и селскостопанска дейност 
фактор  и профили на трафика и горенето фактор 

. а конкретния предел  може да се приеме, че 
позицията му се дължи на въздействието на друг из-
точник на замърсяване, различен от двата споменати 
по-горе. На  е илюстрирана ролята на двете раз-
лични въздействия върху околната среда на сумите 
на замърсителите. Двата основни фактора са добре 
разделени и позицията на отклонението потвържда-
ва по-тясната му връзка с „въздействието на “ .

ЗА Л ЕНИЕ

От направения обзор на различните видове устойчи-
ви органични замърсители и установеното негативно 
влияние върху човека и околната среда се потвържда-
ва, че е необходимо провеждането на непрекъснат 
екологичен мониторинг с цел превенция и контрол 
на риска. Поради своето географско местоположение 
БЕО „Мусала” е важна мониторингова точка за оценка 
на антропогенното въздействие  на УО  в об ирния 

гоизточен регион на Европа. Определените нива на 
концентрация и моделът на сходство на изследвани-
те групи УО , дават насоки за вероятните източници 
на замърсяване с УО  в атмосферния въздух, според 
сезонните вариации - източници на трафик на емисии 
от изгаряне с местен и трансграничен произход, от 
проми лена и селскостопанска дейност. Събраните 
и анализирани данни за УО  потвърждават тезата за 
ясно изразената сезонност в концентрацията на УО . 
През летните месеци тя е по-висока в сравнение със 
зимните месеци , 3, .

ЛА ОДАРНО И. Настоящото изследване е проведено 
в рамките на Национална научна програма „ пазване на 
околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 
явления и природни бедствия“, одобрена с Ре ение на МС 

 577 7. .  г. и финансирана от МОН Споразумение 
 ДО - 3 - -  и на проект АКТ-РИС-БГ „Национал-

на научноизследователска инфраструктура за наблюдение 
на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, 
интегрирана в рамките на пан-Европейската инфраструкту-
ра “, обект от НПКНИ 7- 3  Ре ение   35  на 
МС от . . 7 г. , подкрепен финансово от МОН .  Авторът 
изказва своите благодарности на екипа на БЕО Мусала и ко-
легите от И И Е-БАН.
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